
 

الئحة مكافحة غسل األموال



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  1
 

 المحتویات
 3 ...................................................................................................................................................... األو��  املادة

 5 ..................................................................................................................................................... الثانية  املادة

 6 ..................................................................................................................................................... الثالثة  املادة

 6 ..................................................................................................................................................... الرا�عة  املادة

 7 ................................................................................................................................................... ا�خامسة  املادة

 9 .................................................................................................................................................. السادسة  املادة

 10 .................................................................................................................................................. السا�عة  املادة

 10 ................................................................................................................................................... الثامنة  املادة

 10 ................................................................................................................................................. التاسعة  املادة

 12 .................................................................................................................................................. العاشرة  املادة

 13 ........................................................................................................................................... :عشرة ا�حادية املادة

 13 ............................................................................................................................................ : عشرة يةالثان  املادة

 14 ............................................................................................................................................ : عشرة الثالثة املادة

 17 ............................................................................................................................................ :عشرة الرا�عة املادة

 19 .......................................................................................................................................... :عشرة ا�خامسة املادة

 19 ......................................................................................................................................... :عشرة  السادسة املادة

 20 ........................................................................................................................................... :عشرة   السا�عة املادة

 21 ............................................................................................................................................ : عشرة  الثامنة املادة

 22 .......................................................................................................................................... :عشرة  التاسعة املادة

 22 ................................................................................................................................................ : العشرون املادة

 23 ....................................................................................................................................... :والعشرون ا�حادية املادة

 23 ........................................................................................................................................ :والعشرون الثانية املادة

 23 ........................................................................................................................................ :والعشرون الثالثة املادة

 24 ........................................................................................................................................ :والعشرون الثالثة املادة

 24 ....................................................................................................................................... :والعشرون الرا�عة املادة

 24 ..................................................................................................................................... : والعشرون ا�خامسة املادة

 24 ...................................................................................................................................... : العشرون السادسة املادة

 25 ...................................................................................................................................... : والعشرون السا�عة املادة

 26 ....................................................................................................................................... :والعشرون الثامنة املادة



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  2
 

 26 ....................................................................................................................................... :العشرون التاسعة املادة

 26 ................................................................................................................................................. : الثالثون  املادة

 26 ........................................................................................................................................ :والثالثون  ا�حادية املادة

 27 ........................................................................................................................................ :والثالثون  ا�حادية املادة

 

 

 

  

 املصدر/املرجع :

 األموال غسل م�افحة نظام

 )م/٣١( رقم املل�ي باملرسوم الصادر

 التنفيذية والئحتھ هـ١١/٥/١٤٣٣ وتار�خ

 إصدار وزارة العمل والتنمية االجتماعية



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  3
 

 

 األو�� املادة

 :ذلك خالف  السياق يقت��ي لم ما  م��ا  �ل  أمام املو�حة املعا�ي  النظام هذا �� وردت أينما  اآلتية والعبارات باأللفاظ يقصد

 األموال  غسل - ١ 

 . املصدر مشروعة �أ��ا  تبدو وجعلها  النظام أو للشرع خالفا  مكتسبة أموال حقيقة أصل تمو�ھ أو إخفاء ورائھ من يقصد, فيھ الشروع أو فعل أي ارت�اب

 األموال  - ٢

 �� بما  ش�لها �ان أيا  واملستجدات والص�وك والوثائق,  منقولة غ�� أو منقولة,  ملموسة  غ�� أو ملموسة,  مادية غ��  أو مادية نوعها  أو  قيم��ا  �انت أيا  املمتل�ات  أو األصول 

 وا�حواالت الشي�ات أنواع جميع  ا�حصر ال  املثال سبيل ع�� ذلك �� بما  ف��ا  مص�حة أو ملكية ع�� تدل ال�ي املصرفية واإلئتمانات الرقمية  أو اإللك��ونية النظم ذلك

 . االعتماد وخطابات والكمبياالت والسندات املالية واألوراق واألسهم

 املتحصالت  - ٣

  �ليا  تبديلھ أو تحو�لھ تم أو النظام هذا أو الشريعة ألح�ام وفقا  عل��ا  املتعاقب  ا�جرائم من جر�مة ارت�اب من مباشر غ��  أو مباشر بطر�ق عليھ حصل أو مستمد مال أي

 .استثمار�ة  عائدات أو ممتل�ات  أو جزئيا  أو

 الوسائط  - ٤

 . النظام  هذا أو الشريعة ألح�ام وفقا  عل��ا  املعاقب  ا�جرائم من جر�مة ارت�اب �� ش�ل بأي لالستخدام أعد  أو أستخدم ما  �ل

 املالية املؤسسات - ٥

 الالئحة وتو�ح,  والتمو�ل والتأم�ن املالية األوراق وأعمال االستثمار و  العمالت وتبديل األموال وتحو�ل املصرفية  األ�شطة من  أك�� أو واحدا تزاول   اململكة �� منشأة أي

 .املنشأة هذه تزاولها  ال�ي املالية األ�شطة النظام لهذا التنفيذية

 ا�حددة  املالية غ�� واملهن األعمال - ٦

 �� املزاولة ا�حددة املالية غ�� واملهن األعمال أنواع  النظام لهذا التنفيذية الالئحة وتو�ح ,  املهنية أو التجار�ة  األ�شطة من  أك�� أو واحدا تزاول   اململكة �� منشأة أي

 . اململكة

 للر�ح الهادفة الغ��  املنظمات - ٧

 . ا�خ��ية  األعمال من أخر �عمل  للقيام أو تضامنية أو اجتماعيھ أو  �عليمية أو ثقافية أو دينية أو خ��ية ألغراض أموال صرف أو تلقي أو بجمع يقوم قانو�ي كيان �ل

 العملية  - ٨

  أو واملبادلة,  واإلقراض,  والشراء,  والبيع, والتحو�ل,  ال�حب و, اإليداع:  املثال سبيل ع�� ويشمل.  العينية  أو النقدية املتحصالت أو  املمتل�ات أو األموال �� تصرف �ل

 . النظام لهذا التنفيذية الالئحة تحدده مما  ونحوها  اإلبداع خزائن استعمال

 األصلية  وا�جر�مة اإلجرامي النشاط - ٩

 . النظام أو الشرع وفق  عل��ا  معاقبا  جر�مة �ش�ل �شاط أي
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 التحفظي ا�حجز - ١٠

  من صادر  أمر إ��  استنادا,  مؤقتة بصورة حجزها  أو عل��ا  اليد وضع أو, تحر�كها  أو ف��ا  التصرف أو تبديلها  أو تحو�لها  أو واملتحصالت األموال نقل ع�� املؤقت ا�حظر

 .بذلك مختصة سلطة أو محكمة

 

 املصادرة - ١١

 .مختصة  محكمة من صادر قضائي حكم  ع��  بناء ا�جر�مة �� املستخدمة الوسائط أو املتحصالت أو األموال من الدائمان وا�حرمان التجر�د

 الرقابية  ا�جهة - ١٢

 ع�� اإلشراف أو بالرقابة كذلك وا�ختصة للر�ح  الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية للمؤسسات ال��اخيص بمنح ا�ختصة  ا�ح�ومية  ا�جهة

 . ا�جهات تلك

 ا�ختصة السلطة - ١٣

 . األموال غسل بم�افحة  املرتبطة الرقابية وا�جهات النظام إنقاذ وسلطات اإلدار�ة السلطات  �افة

 االعتبار�ة  الصفة ذات ال�خصية - ١٤

 . أصول  امتالك أو دائمة عمل عالقة إقامة �ستطيع مشا��ة جهة أي  أو ا�جمعيات أو  الشر�ات أو الكيانات أو املؤسسات أو التجار�ة الهيئات

 الصــــــــ�وك أو والوثــــــــائق امللموســــــــة غ�ــــــــ� أو امللموســــــــة املنقولــــــــة وغ�ــــــــ� املنقولــــــــة األصــــــــول  أو األمــــــــوال مــــــــن نــــــــوع أي املــــــــادة هــــــــذه مــــــــن) ٢( الفقــــــــرة �ــــــــ� األمــــــــوال امــــــــن �عــــــــد - ١/١

 واملســـــــتندات للتـــــــداول  القابلـــــــة املاليـــــــة األدوات مثـــــــل ف��ـــــــا  حصـــــــة أو األصـــــــول  تلـــــــك ملكيـــــــة حـــــــق تثبـــــــت ال�ـــــــي الرق�ـــــــي أو اإللك��و�ـــــــي القـــــــانو�ي الشـــــــ�ل ذلـــــــك �ـــــــ� بمـــــــا  القانونيـــــــة

 الـــــــــــدفع وأوامـــــــــــر,  والكمبيـــــــــــاالت ألمـــــــــــر والســـــــــــندات املصـــــــــــرفية الشـــــــــــي�ات �ـــــــــــ� املتمثلـــــــــــة التجار�ـــــــــــة واألوراق,  الســـــــــــياحية الشـــــــــــي�ات مثـــــــــــل املســـــــــــتفيد أســـــــــــم املتضـــــــــــمنة غ�ـــــــــــ�

 هــــــــذه مــــــــن متولــــــــدة أو ع�ــــــــ� م��تبــــــــة أخــــــــرى  دخــــــــول  أو عوائــــــــد أو أر�ــــــــاح وأيــــــــة,  االعتمــــــــاد وخطابــــــــات والســــــــندات املاليــــــــة واألوراق واألســــــــهم وا�حــــــــواالت املصــــــــرفية واإلئتمانــــــــات

 .األخرى   األصول  أو  األموال

 -: اآل�ي ةداملا  هذه من) ٥( الفقر �� الواردة املالية األ�شطة لةثأم من �عد - ٢/١

 .ا�حسابات   فتح االق��اض، الودائع، قبول 

 . والتمو�ل التقسيط 

 التأم�ن و�عادة التأم�ن 

 . األموال تحو�ل خدمات 

 ). املصرفية البطاقات السياحية، الشي�ات االئتمان، بطاقات( الدفع وسائل و�دارة إصدار 

 واالعتمادات  الضمانات إصدار 

 . األجنبية بالعمالت االشتغال  أو اإلتجار 

 .املالية  األوراق أعمال 

 ) الصرافة(  العمالت تبديل 

 -: اآل�ي املادة هذا من)  ٦(  الفقرة �� الواردة للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن األعمال أمثلة من �عد - ٣/١

 . العقار�ة التعامالت 
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 .األثر�ة �القطع النادرة السلع  أو الكر�مة األحجار أو  الثمينة املعادن  �� التعامل 

 .املزادات دور  �� �عرض وما  الفخمة �السيارات املرتفعة القيمة  ذات بالسلع اإلتجار 

 . واملراجعة ا�حاسبة وأعمال ا�حاماة أعمال 

 -: اآل�ي املادة هذه من( ٨( الفقرة �� الواردة العمليات من �عد - ٤/١

 .الرهن 

 . الهبة 

  

 الثانية املادة

 : اآلتية  األفعال من أيا  فعل من �ل األموال غسل  جر�مة  ُمرتكبا  �عد

 . نظامي غ��  أو  مشروع غ�� مصدر أو إجرامي �شاط من ناتجة بأ��ا  علمھ مع, متحصالت أو ألموال عملية أي إجراء .1

  غ�� أو مشروع غ�� مصدر أو إجرامي �شاط من ناتجة بأ��ا  علمھ مع,  تحو�لها أو تلق��ا  أو حفظها  أو استخدامها  أو اكتسا��ا  أو, متحصالت أو أموال نقل .2

 . نظامي

  أو إجرامي �شاط من ناتجة بأ��ا  علمھ مع,  ��ا  التصرف طر�قة أو م�ا��ا  أو  ملكي��ا  أو حرك��ا  أو مصدرها  أو,  املتحصالت أو  األموال طبيعة تمو�ھ أو  إخفاء .3

 . نظامي غ��  أو مشروع مصدر

  األفعال من فعل  أي ارت�اب �� التسرع   أو التس�� أو التواطؤ أو التسهيل أو  الن�ح  أو املشورة  تقديم أو التحر�ض  أو املساعدة أو االتفاق بطر�ق االش��اك .4

 .املادة هذه �� عل��ا  املنصوص

  وفق األموال غسل عمليات من م��ا   الناتجة  باألموال االشتغال �عد ال�ي النظامية غ��  أو املشروعة غ�� املصادر  أو اإلجرامية األ�شطة التنفيذية الالئحة وتحدد .5

 .املادة هذه عليھ نصت ما 

 القصد عناصر من عنصرا لي�ون  والواقعية املوضوعية  واملال�سات الظروف من العلم وجود ع�� �ستدل - ٢/١

 . املادة  هذه �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من �جر�مة امل�ون  ا�جنائي

 م��ا الناتجة باألموال االشتغال �عد ال�ي النظامية غ��  أو املشروعة غ�� املصادر أو  اإلجرامية األ�شطة - ٢/٢ 

 -: ي�� ما  �شمل  األمل غسل عمليات

 . م١٩٨٨ لعام العقلية واملؤثرات با�خدرات املشروع غ�� اإلتجار مل�افحة املتحدة األمم التفاقية التنفيذية الالئحة �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم 

 . م٢٠٠٠ د�سم�� �� الصادرة) بال��مو اتفاقية(  الوطنية ع��  املنظمة ا�جرائم  مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية �� الواردة املنظمة ا�جرائم 

 ةاإلرهابي  واملنظمات واإلرهابيون   اإلرهابية األعمال تمو�ل ع�� �شتمل وال�ي م،١٩٩٩ لعام اإلرهاب تمو�ل لقمع الدولية  االتفاقية �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم 

 . مشروعة غ��  أو مشروعة مصادر من مباشر غ��  أو مباشر �ش�ل

 . ترو�جها  أو ��ا  املتاجرة  أو تصنيعها  أو املسكرات ��ر�ب 

 .النقود وتقليد تزو�ر ع�� ا�جزائي النظام �� عل��ا  املنصوص النقود وتقليد  تز�يف جرائم 

 الرشوة م�افحة نظام �� عل��ا  املنصوص الرشوة  جرائم 

 . ف��ا  اإلتجار أو تصنيعها  أو  املتفجرات أو  والذخائر األس�حة ��ر�ب 

 .لألطفال ا�جن��ي االستغالل ذلك �� بما  ا�جن��ي  واالستغالل الفجور  ممارسة ع�� االعتياد أو الدعارة أماكن إعداد أو القوادة 

 . بالبشر اإلتجار  مل�افحة املتحدة األمم اتفاقية �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم 
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 . القرصنة 

 االب��از  

 . املشروعة غ�� الرهائن وأخذ التقييد  وأعمال االختطاف 

 . جسيمة بدنية جروح و�حداث القتل 

 . البيئة  جرائم 

 . املس�ح  السطو  أو السلب 

 . وغ��ها  املسروقة بالسلع املشروع غ��  واإلتجار السرقات 

 . واالحتيال النصب 

 . ونحوها  التجار�ة  واملؤسسات �الشر�ات ا�خاصة وكذلك الدولة، ��ا  �ساهم ال�ي او ا�ح�ومية ل�جهات التا�عة  العامة األموال من االختالس 

 . البنوك مراقبة نظام من الثانية املادة �� عل��ا املنصوص نظامية غ�� بطر�قة املصرفية االعمال مزاولة 

 . املالية السوق  نظام �� عل��ا  املنصوص داخلية معلومات ع��  بناء والتداول  ترخيص بدون  املالية  األوراق أعمال �� الوساطة ممارسة 

 التجاري، التس�� م�افحة نظام ��  عليھ  املنصوص التجاري  التأم�ن شر�ات  مراقبة نظام �� عل��ا   املنصوص ترخيص بدون  التأم�ن أعمل ��  الوساطة ممارسة 

 . عل��ا  والقرصنة املنتجات وتز�يف

 . العر�ية ا�خليج لدول  التعاون  مجلس لدول  املوحد ا�جمارك نظام �� الواردة ا�جمر�ي ال��ر�ب 

 .الضر��ي ال��رب  جرائم 

 الثالثة املادة
 

 املالية غ�� واملهن واألعمال املالة املؤسسات من فيھ أش��ك أو  النظام هذا من) الثانية( املادة �� الواردة  األفعال من أيا  فعل من �ل األموال غسل جر�مة مرتك��ا  �عد

 يتصرفون  ممن مستخدم��ا  أو  حسابا��ا  مدققي أو املفوض�ن ممثل��ا  أو  موظف��ا  أو أ�حا��ا  أو  إدار��ا  مجالس وأعضاء رؤساء أو,  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة

 .�حسا��ا  أو باسمها  ا�جر�مة ارتكبت  إذا ا�جهات لتلك ا�جزائية املسؤولية بقاء مع,  الصفات هذه يقت��ى

  موجودة الغ��  املناطق �� املقامة للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية وغ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  ع�� التنفيذية  والئحتھ  النظام هذا  أح�ام �سري  - ٣/١

 . اململكة  أرض ع��

 ا�حددة   املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  ع�� التنفيذية  والئحتھ  النظام هذا  أح�ام �سري  - ٢/3

 . اململكة وخارج داخل لها  التا�عة واملؤسسات وفروعها  اململكة �� للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات

  أو مادية مص�حة تحقيق ��دف للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات �حساب أو باسم  ارتكبت قد ا�جر�مة ت�ون  أن - ٣/٣

 .مباشرة غ�� أو مباشرة معنو�ة

 الرا�عة  املادة
 

 أو اململكة  داخل املرتكبة األموال  غسل  جر�مة ع��  معاقبتھ  عن األصلية ا�جر�مة مرتكب معاقبة  تحول  وال, األصلية ا�جر�مة عن مستقلة جر�مة األموال غسل جر�مة �عد

 الدولة لقانون  وفقا  جر�مة �عد �انت إذا خارجها 

 . اململكة  لنظام ووفقا  ف��ا  ارتكبت ال�ي 
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 ا�خامسة  املادة

 

 أو رقميــة حســابات فــتح أو وه�ــي أو مجهــول  باســم غ�ــ�ه أو تجــاري  أو مــا�� �عامــل أي تجــري  أال للــر�ح الهادفــة غ�ــ� واملنظمــات املاليــة غ�ــ� واملهــن واألعمــال املالــة املؤسســات ع�ــ�

 بصــفة معهــم عمليــة أي إجــراء عنــد أو العمــالء هــؤالء مــع التعامــل بدايــة عنــد وذلــك,  رســمية وثــائق إ�� استنادا ملتعامل�نا هو�ة من مستمرة بصفة التحقق و�جب.    ��ا   التعامل

 تحــدده ممــا ,  ذلــك ونحــو املســتمر الواجبــة العنايــة تــداب�� واتخــاذ, ع��ــا  بــالتوقيع املفوضــ�ن واملــدير�ن الرســمية الوثــائق مــن التحقــق املؤسســات تلك وع�� ع��م  نيابة  أو  مباشرة

 .النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة

 التجــــارة ووزارة العــــدل �ــــوزارة الرقابيــــة ا�جهــــات تصــــدره بمــــا  التــــام االل�ــــ�ام للــــر�ح الهادفــــة غ�ــــ� واملنظمــــات ا�حــــددة املاليــــة غ�ــــ� واملهــــن واألعمــــال املاليــــة املؤسســــات ع�ــــ� - ٥/١

 تتعلـــق �عليمـــات مـــن واإلرشـــاد والـــدعوة واالوقـــاف اإلســـالمية الشـــؤون ووزارة االجتماعيـــة الشـــؤون ووزارة املاليـــة الســـوق  وهيئـــة الســـعودي العر�ـــي النقـــد ومؤسســـة والصـــناعة

 :التا��  أد�ى كحد �شمل ان  ع��  الواجبة  العناية  إجراءات  واتخاذ عميلك  اعرف  مبدأ  بتطبيق

  غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ��  واملهن واالعمال املالية املؤسسات مع العرضي�ن أو الدائم�ن املتعامل�ن  جميع هو�ة من مستمرة بصفة التحقق - ٥/١/١

 : التا�� النحو ع�� وذلك ال�خصية  إلثبات نظاما  املعتمدة املفعول  سار�ة األصلية الوثائق ع�� باالطالع للر�ح الهادفة

 السعوديون  املواطنون  

 . األسرة �جل أو الوطنية  الهو�ة بطاقة •

 . عملھ  ومحل إقامتھ وم�ان ال�خص عنوان •

 األفراد  الوافدون  

  البطاقة  أو العر�ية ا�خليج  لدول  التعاون  مجلس دول  ملواط�ي الوطنية الهو�ة أو السفر  جواز أو سنوات ا�خمس ذات ا�خاصة  بطاقة أو اإلقامة •

 .للدبلوماسي�ن الدبلوماسية

 . عملھ  ومحل إقامتھ وم�ان ال�خص عنوان •

 االعتبار�ون  األ�خاص 

 . والصناعة التجارة وزارة من الصادر التجاري  ال�جل .1

 . ا�خاصة وا�حالت ا�خدمات ملؤسسات والقرو�ة البلدية الشئون  وزارة من الصادر  ال��خيص .2

 . وجد إن التأسيس عقد .3

  التجاري  ال�جل �� الوارد التاجر اسم من للتأكد لها  ا�خدمات  شركة أو التجار�ة املنشأة  صاحب السعودي للمواطن الوطنية الهو�ة بطاقة .4

 .مفعولها  وسر�ان الوطنية الهو�ة بطاقة �� األخر والتفاصيل السمھ ال��اخيص مطابق  أو

 .م��م �ل هو�ة من وصورة وجد أن و�عديالتھ التأسيس  عقد �� أسما��م الواردة املنشأة مال�ي باأل�خاص قائمة .5

 عن صادرة  و�الة  بموجب أو التجاري  ال�جل مستند �� ورد حسبما  ا�حسابات �شغيل املؤهل�ن املالك قبل من املفوض�ن باأل�خاص قائمة .6

 .م��م �ل هو�ة من وصورة البنك داخل معد أو توكيل العدل �اتب

 

 

 املقيمة  الشر�ات 
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 لها  املرخص  وا�حالت واملؤسسات الشر�ات •

 . والصناعة التجارة وزارة عن  الصادر التجاري  ال�جل من صورة •

 . ومالحقھ التأسيس عقد من صورة •

 . النشاط مزاولة ترخيص صورة •

 . املسئول  املدير هو�ة من صورة •

 عقد بموجب لديھ الذي" األ�خاص   أو" ال�خص من خاص  تفو�ض أو عدل �اتب عن صادرة و�الة •

 . بالتوقيع األفراد تفو�ض صالحية التأسيس

 .و�عديالتھ التأسيس  عقد �� أسما��م الواردة املنشأة مال�ي هو�ة من صورة •

 

 تطبيق  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات ع�� يجب - ٥/٢

 . وا�خاطر النسبية  لألهمية وفقا  العمالء  �افة تجاه الواجبة  العناية إجراءات ً◌ 

 ا�خاطر  ذات والعمليات العمل وعالقات العمالء تجاه املشددة الواجبة العناية  و�جراءات تداب�� �عز�ز - ٥/٣

 . العالية

 أو  إرهاب تمو�ل أو أموال غسل �عملية االشتباه حالة  �� الواجبة العناية إلجراء ا�خففة التداب�� تقبل ال - ٥/٤

 . عالية  مخاطر ع�� تنطوي  معينة ظروف  وجود حال ��

 ا�حقيق�ن العمالء ل�افة النظامية أوضاعهم من  والتحقق ا�حقيقي�ن واملستفيدين العمالء هو�ة تحديد - ٥/٥

 فتح  قبل وذلك ع��م بالنيابة العمليات بإجراء يقومون  الذين  أو ال��ائية السيطرة أو امللكية إل��م �عود الذين

 غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات من أي مع التعامل  بداية أو ا�حساب

 .للر�ح الهادفة

 الذين  األ�خاص ذلك �� بما   العميل  ع�� فعلية سيطرة أو ملكية لهم الذين الطبعي�ن األ�خاص تحديد - ٥/٦

 . االعتبار�ة ال�خصية ع��  �املة فعالة سيطرة يمارسون 

 �شأن ش�وك ظهور  وعند املستمرة الواجبة العناية  إجراءات وتخاذ م��ا  والتحقق العميل بيانات تحديث - ٥/٧

 املستفيد  أو العميل مع التعامل مراحل من مرحلة أي �� مسبقا  عل��ا   ا�حصول  تم ال�ي البيانات كفاية أو دقة

 . العملية مبالغ حدود  عن  النظر �غض إرهاب تمو�ل أو أموال غسل  عملية  حدوث �� اشتباه وجود عند أو ا�حقيقي

 ال�خص  هذا هو�ة لتحديد الالزمة التداب��  واتخاذ,  آخر �خص عن  بالنيابة �عمل  العميل �ان إذا  مما  التحقق - ٥/٨



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  9
 

 .توكيل بموجب إدار��ا  يتم ال�ي العمل وعالقات با�حسابات خاص  اهتمام إيالء مع م��ا  والتحقق

  أو  ا�حا�� العميل �ان إذا ما   وتحديد ا�خاطر إلدارة  مناسبة نظم وضع للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات ع�� يجب - ٥/٩

 وتصنيف للمخاطر ممث�� سياسي�ن �أ�خاص للمخاطر، ممثال سياسيا  �خصا  املستقبل �� ي�ون  أن ا�حتمل من أو حاليا   أنھ أو  �ان أن سبق ا�حقيقي واملستفيد ا�جديد

 . معها  العمل لعالقات املشددة املستمرة واملتا�عة عل��ا  العليا  اإلدارة موافقة �ستلزم ال�ي  العالية ا�خاطر ذات  العالقات ضمن العالقات هذه مثل

  العناية عناصر  ببعض القيام ثالثة أطراف أو وسطاء ع�� �عتمد ال�ي للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات  ع�� يجب - ٥/١٠

  لالطمئنان �افية خطوات باتخاذ ا�جهات هذه تقوم  وأن الواجبة بالعناية املتعلقة الالزمة املعلومات ع�� الثالث الطرف من فورا ا�حصول   ا�جهات لهذه ي�ون  بأن الواجبة

  إجراءات لد��ا  وأن والرقابة للتنظيم  تخضع وأ��ا   العالقة ذات الوثائق من وغ��ها  الهو�ة ع�� التعرف  بيانات صور  تأخ�� و�دون  الطلب عند تقدم سوف  الثالثة األطراف أن

 ا�جهات  هذه ع�� يقع وأنھ, �افية بدرجة األموال غسيل بم�افحة املتعلقة الدولية املتطلبات  تطبق دولها  وأن الواجبة  العناية بمتطلبات لالل��ام مطبقة

 .م��ا   والتحقق العمالء هو�ات ع�� التعرف عن  ال��ائية املسئولية

 العمالء  أسرار إفشاء �عدم التذرع حكمهم �� ومن الوسيط  أو ا�حاسب أو �ا�حامي الوكيل من يقبل ال - ٥/١١

 .آنفا  إليھ   املشار النحو ع��  الهو�ة من التحقق  بيانات استيفاء عند

 السادسة  املادة

 

  ا�حساب قفل أو العملية ان��اء تار�خ من سنوات  عشر عن تقل ال ملدة – واالحتفاظ للر�ح  الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات ع��

  واملراسالت ا�حسابات بملفات االحتفاظ وكذلك,  خارجية  أو محلية �انت سواء والنقدية التجار�ة والصفقات املالية التعامالت إليضاح,  واملستندات ال�جالت بجمع –

 .ال�خصية الهو�ات وثائق وصور  التجار�ة

 من بن�خة للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات تحتفظ - ٦/١

 سواء ��ا  تقوم ال�ي باملعامالت يتعلق مستند و��ل ا�حقيقي�ن، واملستفيدين معها  املتعامل�ن هو�ة اثبات

 . من��ية أو قائمة العمل عالقة أو ا�حساب �ان

 �شمل  ��جل الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات تحتفظ - ٦/٢

 الواجبة  العناية  و�جراءات عميلك أعرف مبدأ متطلبات استيفاء من للتحقق تجر��ا  ال�ي التعامالت تفاصيل �افة

 تركي��ا، و�عادة عملية �ل يتبع من القضائية  السلطات أو  التحقيق جهات أو املالية التحر�ات وحدة يمكن و�ما 

 خالل اإلجابة من للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن املالية املؤسسات يمكن و�ما 

 . القضائية السلطات أو التحقيق  جهات  أو املالية  التحر�ات وحدة تطل��ا استفسارات أية عن ا�حددة املدة

 للر�ح   الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات من  يطلب عندما  - ٦/٣

 عل��ا  يتع�ن فأنھ النظامية املدة عن تز�د ملدة املستندات أو  بال�جالت االحتفاظ النظام هذا  أح�ام بمقت��ى

 .الطلب �� ا�حددة املدة ��اية ح�ى ��ا  االحتفاظ
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 السا�عة  املادة

 

 ا�جهات ال��ام من التأكد وعل��ا ,  النظام هذا ألح�ام تنفيذا إلشرافها  ا�خاضعة ل�جهات أخرى  أدوات أية  أو إرشادات أو قواعد أو �عليمات إصدار ا�ختصة الرقابية ل�جهات

 .  األموال غسل  م�افحة بمتطلبات إلشرافها  ا�خاضعة

  النظام  هذا �� املبينة  ا�جرائم من أي  لكشف داخلية ورقابة اح��از�ة إجراءات وضع للر�ح  الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال ةياملال  املؤسسات وع��

 . ا�جال هذا �� الرقابية ا�جهات من الصادرة  بالتعليمات واإللزام, و�حباطها 

 هذا  �� املبينة ا�جرائم  م�افحة �شأن تطبيقها  الواجب والقواعد التعليمات ا�ختصة  الرقابية ا�جهات تضع - ٧/١

 والقواعد  األنظمة  بمتطلبات ألشرافها  ا�خاضعة ا�جهات ال��ام من  للتحقق الكفيلة الوسائل واتخاذ النظام

 . األموال غسل مل�افحة نظاما  املقررة واللوائح

 . تطبيقها  الواجب التعليمات من األد�ى ا�حد  الرقابية ا�جهات من الصادرة التعليمات �عد - ٧/٢

 هذه �� املبينة  ا�جرائم لكشف لر�حل الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة العمليات   مراقبة إجراءات تتضمن - ٧/٣

 : ي�� ما  املادة

  دون  وتحول  املشبوهة العمليات كشف ��ع  و�ساعد  األموال غسل عمليات ��  املؤسسات تلك استغالل دون  تحول  وفعالة مكتو�ة إجراءات وضع 

 تتم ال ال�ي العمليات او العمل �عالقات تتعلق مخاطر أية مع التعامل آليات   وتنظم العمليات، هذه مثل تمر�ر �� والتقنية املعلوماتية  التطورات  استغالل

 . لوجھ وجها 

 . سالم��ا  من والتأكد للمتا�عة الالزمة والتداب�� اإلجراءات اتخاذ 

 .األموال  غسل عمليات تطور  �ساير بما  دوري �ش�ل واإلجراءات الضوابط تحديث 

 الثامنة املادة

 

   خاصة  عناية إيالء للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالة  املؤسسات ع��

 اقتصادي  غرض لها  ي�ون  ال ال�ي االعتيادية غ�� العمليات  أنماط  و�افة املعتادة غ�� والكب��ة املعقدة للعمليات

 يتم ما كتابيا  ��جل وأن,  ممكن حد ألق��ى م��ا  والغرض العمليات تلك خلفية  ُوفحص,  وا�ح قانو�ي أو

 . ا�ختصة  ل�جهات الطلب عند  إتاح��ا  مع سنوات عشر ملدة ��ا  واالحتفاظ, نتائج من إليھ التوصل

 

 التاسعة املادة

 عند – للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات ع�� - ١

 أجرامي  لنشاط متحصالت تمقل �عضها  أو األموال أن �� لالشتباه معقولة أسباب لد��ا  توافرت إذا أو اشتباهها 
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 أو  إرهابية منظمات أو إرهابية عمليات  أو اإلرهاب تمو�ل أو األموال  غسل  �عمليات عالق��ا  أو  ارتباطها  �� أو

 أو  إرهابية عمليات أو اإلرهاب تمو�ل أو األموال غسل عمليات ��  �ستخدم سوف أ��ا  �� أو اإلرهاب ممو��

 – مبالغ��ا  عن النظر بصرف العمليات هذه مثل  إجراء محاوالت ذلك  �� بما  إرهاب ممو��  أو إرهابية منظمات

 : اآلتية اإلجراءات تتخذ أن

 . مباشر و�ش�ل فورا  املالية التحر�ات وحدة إبالغ 

 . بھ التحر�ات املالية وتزو�د,  الصلة  ذات واألطراف ا�حالة تلك عن لد��ا  املتوافرة  واملعلومات البيانات جميع يتضمن  مفصل تقر�ر إعداد 

 اإلرهاب بممو�� أو  اإلرهابية  أو املنظمات اإلرهابية باألعمال أو اإلرهاب بتمو�ل املتعلقة ا�جرائم من أي بارت�اب ش��ة قيام  من املالية التحر�ات وحدة تأكد عند 

 . املتخذة  التنظيمية  تتخذ اإلجراءات – وتمو�لھ اإلرهاب بجرائم الصلة ذات األح�ام بموجب عل��ا  املعاقب –

 

 ما التاسعة املادة من( ١( الفقرة �� عل��ا  املنصوص ��ا  املشتبھ العمليات عن اإلبالغ متطلبات تتضمن - ٩/١

 -: ي��

  أو اشتباهها  عند املالية لوحدة التحر�ات مباشر  �ش�ل باإلبالغ للر�ح  الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  قيام 

  تمو�ل او األموال غسل �عمليات عالق��ا  أو  ارتباطها  أو  لنشاط أجرامي متحصالت تمثل �عضها  أو األموال أن �� لالشتباه معقولة أسباب لد��ا  توفر إذا

 من أو إرهابية عمليات أو اإلرهاب تمو�ل أو أموال غسل عمليات �� �ستخدم سوف أ��ا  أو �� اإلرهاب ممو�� أو منظمات أو إرهابية  اتعملي أو  اإلرهاب

 . مبالغها  عن النظر بصرف العلميات هذه مثل  إجراء محاوالت ذلك  �� ملا  ممو�� اإلرهاب  أو إرهابية منظمات

  أو اشتباهها  عند املالية لوحدة التحر�ات مباشر �ش�ل باإلبالغ للر�ح الهادفة غ��  والتنظيمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  قيام 

  أو األموال غسل �عمليات الطبيعية غ�� أو  ال�خمة أو الصفقات املعقدة  أو العمليات من  أي ارتباط أو �عالقة لالشتباه معقولة أسباب لد��ا  توفر إذا

 . مبالغها  عن النظر بصرف العمليات هذه مثل إجراء محاوال ذلك ��  بما  اإلرهاب أو ممو�� إرهابية منظمات من أو إرهابية عمليات أو  اإلرهاب تمو�ل

 بوضع  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات تقوم - 2/٩

 �ش�ل  تحدي��ا  ع�� العمل يجب كما  اإلرهاب، تمو�ل أو أموال غسل عمليات  ش��ة وجود ع��  الدالة املؤشرات

 ��ذا  الرقابية ا�جهات تصدره بما   االل��ام مع العمليات تلك ارت�اب أساليب وتنوع تطور  مقتضيات حسب مستمر

 . ا�خصوص

 أد�ى كحد البالغ شمل أن ع�� الوحدة قبل من املعتمد  النموذج وفق  املالية التحر�ات وحدة إبالغ ي�ون  - ٩/٣

 -: األتية  املعلومات ع��

 . هواتفهم وأرقام عناو���م  عن ومعلومات بتعامال��م املشتبھ األ�خاص أسماء 

 . الراهنة وطروفها  وأطرافها  ف��ا  املشتبھ بالعملية بيان 

 . العالقة  ذات االستثمار�ة أو املصرفية  وا�حسابات ��ا  املشتبھ العملية محل املبلغ تحديد 

 .اإلبالغ عن املسئول  املوظف  أستند ال�ي االشتباه ودوا�� أسباب 

 غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات قبل من املعد بالتقر�ر  يرا�� - ٩/٤
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 -: اآل�ي ع��ا  املبلغ العمليات عن للر�ح الهادفة

 :اآل�ي يتضمن أنت ع�� التبليغ تار�خ من أيام عشرة خالص ع��ا  املبلغ ا�حسابات دراسة عن ف�ي تقر�ر املالية التحر�ات لوحدة املالية املؤسسات تقدم 

 أشهر  ستة لف��ة ا�حسابات  كشوف •

 . ا�حساب فتح بمستندات املرفقة الوثائق من صور  •

 . ع��ا  املبلغ  العمليات طبيعة عن  بيانات •

 .لذلك املؤ�دة واملستندات الشك  وم��رات مؤشرات •

 الطلب تار�خ من أيام عشرة خالل وذلك الوحدة من طل��ا  عند البالغات  عن تقار�رها  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن األعمال تقدم 

 : ي�� ما  ع�� الطلب �شتمل أن و�مكن

 . عنھ املبلغ الطرف معلومات •

 .الصلة ذات األطراف أو عنھ للمبلغ املالية  أو التجار�ة باملعامالت بيان •

 . باملستندات مؤ�دة الشك ع�� الدالة واملؤشرات امل��رات تقدم •

 العاشرة  املادة

 

 ا�حددة   املالية غ��  واملهن واألعمال املالية  املؤسسات ع�� فإن,  بالسر�ة املتعلقة  األح�ام من استثناء

 ا�ختصة  السلطة أو املالية التحر�ات لوحدة واملعلومات وال�جالت الوثائق تقديم للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات

 . الرقابية ا�جهة طر�ق عن طل��ا  عند  القضائية للسلطة أو بالتحقيق

 االحتجاج  لر�حل الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  للمؤسسات يجوز  ال - ١٠/١

 . أخر نظام ألي  طبقا  امل�جلة التعامالت  أو املعلومات أو العمالء  هو�ة أو ا�حسابات سر�ة بمبدأ

 وال�جالت  الوثائق بطلب املالية التحر�ات وحدة أو العام  واالدعاء التحقيق  هيئة أو  القضائية السلطة تقوم - ١٠/٢

 عن للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات من واملعلومات

 وال�جالت  الوثائق  �افة تقديم و�تم العالقة  ات١ والرقابية اإلشرافية  ل�جهات األموال غسل م�افحة وحدات طر�ق

 للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات من واملعلومات

 م�افحة  وحدات طر�ق عن طل��ا  عند املالية  التحر�ات  وحدة أو العام واالدعاء التحقيق  هيئة أو القضائية للسطلة

 . العالقة ذات والرقابية االشرافية ل�جهات األموال غسل

 تلك  س��ة ع�� با�حفاظ ألعمالهم تأدي��م أثناء معلومات ع�� يحصلون  الذين ا�جهات جميع موظفو  يل��م - ١٠/٣
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 �� عل��ا   املنصوص ألغراض اال املعلومات تلك  استخدام يجوز  وال العمل  عن توقفهم �عد وكذلك  املعلومات

 . النظام هذا

 : عشرة   ا�حادية املادة

 ف��ا والعامل�ن للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات وا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات ع��

 حول  ش��ات وجود من  بتحذيرهم �سمحوا أو  العمالء يحذروا أال النظام  هذا بأح�ام  امللزم�ن من وغ��هم

 . �شاطا��م

 : ي�� ما  مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل العمالء تحذير شأنھ من الذي التصرف ولتجنب املادة هذه تطبيق �� يرا�� - ١١/١

 .رفضها  وعدم ��ا  املشتبھ للعمليات الشك��  القبول  

 . جرو��ا ي ال�ي العمليات �شأن التعليمات  تطبيق لتفادي املشورة  أو  النصيحة تقديم أو للعمالء البدائل عرض تجنب 

 :املالية التحر�ات لوحدة املرفوعة  ��ا  املرتبطة واملعلومات ��ا  املشتبھ العمليات أو العمالء عن البالغات سر�ة ع�� ا�حافظة 

 . خولھ الش�وك اثارة ا�� العمليات طبيعة عن  لالستفسار ا�خارجية األطراف مع أو بالعمالء االتصال إجراء يؤدي أال .1

 . ذلك ونحو املراقبة  أو املراجعة  قيد معامال��م بأن  العمالء إخطار عدم .2

 : عشرة  الثانية املادة

 

 برامج تضع  أن للر�ح  الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال العاملية املؤسسات ع��

 : ي�� ما  أد�ى كحد ال��امج هذه �شمل أن  وع��,  األموال غسل عمليات مل�افحة

 عن والكشف,  بال�جالت واالحتفاظ, الواجبة العناية إجراءات تتضمن ��ا  موظف��ا  و�بالغ األموال غسل مل�افحة داخلية وضوابط  و�جراءات سياسات 

 .الصلة  ذات األخرى  العمليات عن باإلبالغ واالل��ام,  واملشبوهة االعتيادية غ��  العمليات

  االتصال �� ا�حق ولھ ,مستقلة  بصورة �عمل, اإلدارة  مستوى  ع�� األموال غسل م�افحة بمعاي�� االل��ام عن مسؤول و�عي�ن االل��ام إلدارة مالئمة ترتيبات 

 .الصلة  ذات األخرى  العمليات �جالت وع��, الواجبة  العناية ومعلومات العمالء هو�ة بيانات ع�� املناسب الوقت  �� االطالع وحق أع��  إداري   بمستوى 

 . ا�خاطر معدل ملعيار وفقا  والضوابط والسياسات اإلجراءات ��ذه االل��ام الختبار �افية بموارد ومزودة مستقلة ومراجعة تدقيق وحدة إ�شاء 

  من يرفع بما , ا�جال  هذا �� و�املستجدات األموال غسل  بم�افحة املتعلقة والتعليمات  باألنظمة  إلحاط��م ا�ختص�ن للموظف�ن ومستمرة  تدر�بية برامج إعداد 

 . لها  التصدي وكيفية  وأنماطها  العمليات تلك ع�� التعرف  �� قدرا��م

 .املوظف�ن �عي�ن عند  عالية كفاءة معاي�� وجود لضمان للفحص إجراءات  تطبيق 

  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ��  واملهن واالعمال املالية املؤسسات �� يفوض من أو املالك او  العام  واملدير التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس  ي�ون  - ١٢/١

 األموال  غسل بم�افحة تتعلق ال�ي الداخلية والضوابط واإلجراءات وا�خطط السياسيات  وتطو�ر تطبيق عن املسؤول هو

 او  موظف للر�ح الهادفة غ��  واملؤسسات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات تقوم - ١٢/٢

 الصغ��ة املالية غ�� الفردية للمؤسسات و�النسبة. النظام هذا من عشر  الثالثة املادة �� عل��ا  املنصوص  املالية التحر�ات بوحدة االتصال او اإلبالغ عن مسئول  قسم

 يفوضھ ممن  أو املؤسسة مالك قبل من التبليغ في�ون 
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 وحدة للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة  املالية غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات تحدد - ١٢/٣

 ان ع�� ، الشأن  ذات الداخ�� والتدقيق  الرقابة برامج واجراء األموال غسل م�افحة شئون  ��  متخصصة رقابية

 املالية املؤسسات ال��ام مدى عن  خاص برنامج وجوده حالة ��  ا�خار��  ا�حسابات مراجع  مهمة تتضمن

 األموال  غسل م�افحة �سياسات للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات املالية غ�� واملهن واالعمال

 با�جهات  للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات �ستع�ن - ١٢/٤

 نظاما املقررة والقواعد واللوائح باألنظمة االل��ام  من بالتحقق الكفيلة الوسائل وضع ح�ن  املتخصصة الرقابية

 األموال غسل مل�افحة

 و�رامج خطط للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات املالية غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات تضع - ١٢/٥

 و�شاطها حجمها  حسب األموال غسل م�افحة مجال �� ف��ا  العامل�ن وتأهيل لتدر�ب مخصصة مالية وم��انيات

 عل��ا الرقابية ا�جهات مع ا�جهة مع بالتنسيق وذلك

 املتخصصة باملعاهد األموال غسل  م�افحة مجال �� والتدر�ب والتأهيل  االعداد برامج تنفيذ �� �ستعان - ١٢/٦

 -: اال�ي ع�� �شمل ان  التدر�بية ال��امج اعداد  �� ،و�را�� خارجية  او �انت محلية

 األموال  غسل بم�افحة الصلة ذات والتعليمات والقواعد واألنظمة  االتفاقيات 

 األموال  غسل م�افحة �� الرقابية  ا�جهات وأنظمة سياسات 

 لها التصدي وكيفية  وانماطها  العمليات تلك ع�� التعرف وكيفية األخرى  املشبوهة  والعمليات األموال  غسل  عمليات مجال  �� املستجدات 

 الصلة ذات والتعليمات واللوائح األنظمة بموجب موظف ل�ل واملدنية ا�جزائية املسؤولية 
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 : عشرة  الثالثة املادة

 

 لتلقي وط�ي مركزي  كجهاز و�عمل �افية عملية باستقاللية الداخلية وزارة ��  املالية التحر�ات وحدة تتمتع

 بأ�شطة  املتعلقة املعلومات من وغ��ها  املشبوهة العمليات بالغات وتوجيھ  التقار�ر و�شر وتحليل البالغات

 ممارسة  وكيفية واختصاصا��ا   و�شكيلها  الوحدة هذه مقر النظام لهذا  التنفيذية الالئحة وتحدد,  األموال غسل

 . وارتباطها  مهما��ا 

 -: ومقرها  الوحدة  ارتباط - ١/١٣

 الداخلية  وز�ر بمساعد وترتبط �افية عملية باستقاللية يتمتع وط�ي مركزي  جهاز املالية  التحر�ات وحدة �عد

 اململكة  مناطق �� فروع فتح و�جوز  الر�اض بمدينة الرئي��ي مقرها  و��ون . األمنية للشؤون
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 -:الوحدة �شكيل - ٢/١٣

 التخصصات  �� األموال غسل جرائم م�افحة مجال �� املتخصص�ن من �اف وعدد ومساعد رئيس من تتش�ل

 األمنية  والتخصصات اال��  وا�حاسب والقانونية وا�حاسبية املالية

 -:الوحدة اختصاصات  - ٣/١٣

 -: باال�ي الوحدة تختص

 عن واالفراد األخرى  ا�ح�ومية وا�جهات الر�ح ا�� الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات من البالغات تلقي 

 أموال غسل جر�مة ا��ا  �شتبھ  ال�ي  العمليات

 األموال  غسل  بأ�شطة املتعلقة املعلومات من وغ��ها  املشبوهة العمليات  بالغات وتوجيھ التقار�ر و�شر تحليل 

  متاحة جعلها  ،مع سر���ا  ع��  ا�حافظة مع تباعا  القاعدة  هذه تحديث و�تم األموال �غسل ا�خاصة  واملعلومات  البالغات  ب�افة تزود  بيانات قاعدة ا�شاء 

 العالقة ذات ل�جهات

 األموال غسل م�افحة بصدد إجراءات من يلزم ما  واتخاذ العالقة ذات ا�جهات مع املعلومات وتبادل طلب 

 هذا �� والعشرون ا�خامسة املادة عليھ نصت  ملا  وفقا  األموال غسل  م�افحة يتعلق فيما  االخرى  املالية التحر�ات وحدات مع املعلومات وتبادل طلب 

 النظام 

  با��ا  �شتبھ ال�ي  العمليات عن للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات ابالغ �� �ستخدم ال�ي النماذج اعداد 

   االمر اقت��ى اذا وتحدي��ا  البيانات قاعدة �� والت�جيل والتحري  والتحليل املعلومات جمع  بأعمال القيام ع��  �عي��ا  بيانات ع�� ،�شتمل أموال غسل

  ا�خ��اء من تراه بمن االستعانة ذلك �� وللوحدة وتحليلها  أموال غسل  ا��ا  �� �شتبھ ال�ي العمليات �شأن بالغات من ال��ا  يرد عما  املعلومات بجمع القيام 

 العالقة  ذات ا�جهات من وا�ختص�ن

 قيام وعند الداخلية وزارة بقطاعات والتحري  بالبحث األمنية  ا�جهات من ذلك تطلب ان ولها  امليدا�ي والتحري  بالبحث املالية التحر�ات وحدة تقوم 

  بيانات  يتضمن مفصل تقر�ر اعداد مع بالتحقيق ا�ختصة ل�جهة بإحال��ا  تقوم األموال  �غسل عالقة لها  بالبالغ الواردة العمليات بأن ال�افية الدالئل

 ذات واملعلومات واملستندات الوثائق �افة بھ ومرفقا  بالرأي مشفوعا  الدالئل هذه وماهية مرتكب��ا  وعن ارت�ا��ا  ع��  الدالئل قامت ال�ي  ا�جر�مة عن �افية

 الصلة

 املادة �� املب�ن النحو ع�� األموال  غسل بجر�مة املرتبطة  والوسائط واملمتل�ات األموال ع��  التحفظي با�حجز العام واالدعاء التحقيق هيئة من الطلب 

 النظام   هذا �� عشر  الرا�عة

 النظام  هذا �� عشر  الثانية املادة �� عل��ا   املنصوص األفعال من أي ارت�اب ع��  الش��ة او الدالئل  قيام عدم عن التحليل �سفر ال�ي بالبالغات التصرف 

  ال��ام من الكفيلة الوسائل ل��يئة للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات  ع�� الرقابية  ا�جهات مع التنسيق 

 األموال  غسل مل�افحة املقررة والتعليمات واللوائح باألنظمة املؤسسات تلك ال��ام من بالتحقق تلك

  العالقة  ذات ا�ختصة  والسلطات املبلغة للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة  املالية غ��  واملهن واالعمال املالية للمؤسسات العكسية  التغذية توف�� 

 األموال  غسل بم�افحة

 األموال  غسل مل�افحة الدائمة ال�جنة  مع لتنسيقبا  األموال  غسل م�افحة �شأن توعو�ة برامج اعداد  �� املشاركة 

 االموال  غسل م�افحة مجال �� واملق��حات الصعو�ات  حول  األموال غسل مل�افحة الدائمة ل�جنة الالزمة  التوصيات رفع 

 املرعية  واإلجراءات لألنظمة وفقا  األخرى  املالية  التحر�ات وحدات مع تفاهم مذكرات �� الدخول  املالية التحر�ات لوحدة 

   ا�جموعة متطلبات متا�عة االقمونت بمجموعة عضو بصف��ا  املالية التحر�ات لوحدة 

 -: ومقرها  الوحدة  ارتباط - ١/١٣

 الداخلية  وز�ر بمساعد وترتبط �افية عملية باستقاللية يتمتع وط�ي مركزي  جهاز املالية  التحر�ات وحدة �عد

 اململكة  مناطق �� فروع فتح و�جوز  الر�اض بمدينة الرئي��ي مقرها  و��ون . األمنية للشؤون
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 -:الوحدة �شكيل - ٢/١٣

 التخصصات  �� األموال غسل جرائم م�افحة مجال �� املتخصص�ن من �اف وعدد ومساعد رئيس من تتش�ل

 األمنية  والتخصصات اال��  وا�حاسب والقانونية وا�حاسبية املالية

 -:الوحدة اختصاصات  - ٣/١٣

 -: باال�ي الوحدة تختص

 الوحدة اقسام - ٤/١٣

 : التالية األقسام من الوحدة تتألف

 البالغات   قسم 

 والتحليل  املعلومات  جمع قسم 

 املعلومات تبادل قسم 

 والدراسات  املعلومات  قسم 

 البالغات  قسم: أوال

 األموال  �غسل عالقة  لها  ا��ا  او م��ا   والغرض ماهي��ا  حول  والش��ات الش�وك تث�� ال�ي  العمليات  حول  البالغات تلقي .1

 ممكن وقت بأسرع كتابية طر�قة بأي تأكيده يتم الهاتف طر�ق عن  اإلبالغ وعند أخرى  وسيلة اية او الفاكس بوساطة البالغات استقبال .2

 واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية واملؤسسات العالقة ذات ا�جهات �جميع واملبلغ الوحدة من املعد للنموذج وفقا  البالغات استقبال ي�ون  .3

 للر�ح الهادفة غ��

 الضرور�ة  املعلومات  �افة  فيھ تدون  متسلسل برقم  خاصة  ��جالت البالغات ��جيل .4

 أموال   غسل جر�مة وجود ع�� الدالئل وتوفر الش��ة  قيام من للتأكد والتحليل  املعلومات جمع قسم ا�� البالغات إحالة .5

  

 والتحليل  املعلومات جمع قسم: ثانيا 

 للتحليل  الالزمة املستندات وارفاق البالغ �� الضرور�ة املعلومات توافر من التأكد .1

   التحليل �ستلزمها  مستندات او وثائق او  معلومات ا�� ا�حاجة  عند  العالقة ذات ا�جهة من الطلب .2

 األمنية األجهزة ��جالت االستعانة مع مناسب��ا  وتقدير �ح��ا من للتأكد معلومات من للقسم يتوفر بما  ومقارن��ا  بالبالغ املتوفرة واملعلومات البيانات دراسة .3

 العالقة  ذات األخرى  واألجهزة والتجار�ة واملالية

  أو األموال �عقب أو ا�خاص ضبط أو ميدانية لتحر�ات حاجةا� وظهور   األموال  �غسل عالقة لها  البالغ �� الواردة العمليات بأن ال�افية الدالئل  قيام عند .4

 تقر�ر اعداد ثم ومن الداخلية الوزارة بقطاعات والتحري  بالبحث املعنية األمنية ا�جهات من ذلك تطلب ان ولها  بذلك الوحدة ،تقوم اشتباه  محل األصول 

 بالتحقيق  ا�ختصة  ل�جهة واحالتھ االجراءات الستكمال الصلة ذات واملستندات  والوثائق  بالبالغ مشفوعا  مرئيا��ا  متضمنا  تحلي��

  الرا�عة املادة �� املب�ن النحو ع��  األموال غسل بجر�مة املرتبطة والوسائط واملمتل�ات األموال ع�� التحفظي ا�حجز  العالم  واالدعاء التحقيق  هيئة الطلب .5

 النظام  من عشر

  �� عل��ا  املنصوص األفعال من أي ارت�اب ع�� الدالئل او الش��ة قيام عدم عن  �شأ��ا  والتحليل املعلومات جمع �سفر ال�ي  واملعلومات البالغات �� التصرف .6

 النظام  �� الثانية املادة
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 واملتا�عة  املعلومات تبادل قسم: ثالثا 

 األموال   غسل بم�افحة يتعلق فيما  االجنبية الدول  �� املماثلة والوحدات ا�حلية السلطات مع املعلومات تبادل .1

 ا�خارجية  أو الداخلية الطلبات سواء شهر �ل دوري �ش�ل القسم تلقاها  ا�� الطلبات �عدد والدراسات املعلومات قسم تزو�د .2

 

 والدراسات  املعلومات قسم:  را�عا 

 لال�ي معلومات قاعدة ا�شاء .1

 و�عق��ا  وتحليلها  تلق��ا  تم ال�ي املشبوهة العمليات عن البالغات •

 ا�ختصة  التحقيق جهة ا�� أو والتحري  البحث مجر�ات الستكمال األمنية  ل�جهات احال��ا  تم ال�ي البالغات •

 اإلدار�ة  او القضائية  املالحقة ا��  أدت ال�ي التقار�ر •

 األموال  غسل  قضايا  �� االدانة عدم او  اإلدانة حاالت •

 املماثلة   األجنبية  والوحدات ا�حلية السلطات من الوحدة تلق��ا  ال�ي املعلومات تبادل طلبات •

 ذلك  وم��رات حفظها  تم ال�ي  البالغات عدد •

 

  ا�حلول  واق��اح ارت�ا��ا  وأساليب للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية املؤسسات �� األموال  غسل جرائم مؤشرات رصد .2

 األموال سلغ مل�افحة الدائمة   ل�جنة واحال��ا  مل�افح��ا  اتخاذها  الواجب واإلجراءات

 منھ  بن�خة االموال غسل مل�افحة الدائمة ال�جنة وتزو�د الداخلية  لوز�ر ورفعھ الوحدة اعمال عن  سنوي  تقر�ر اعداد .3

 والدولية  اإلقليمية  والهيئات املنظمات ع�� األموال غسل  بجرائم ا�خاصة  املستجدات متا�عة .4

 االموال  غسل  مل�افحة الدائمة ال�جنة مع بالتنسيق االموال غسل م�افحة �شأن توعو�ة برامج اعداد  �� املشاركة .5

 : عشرة   الرا�عة  املادة

 

 قيام  من التأكد عند,  املالية التحر�ات وحدة من طلب ع��  بناء أو نفسها  تلقاء من – بالتحقيق ا�ختصة للسلطة

 با�جر�مة  املرتبطة والوسائط واملمتل�ات األموال ع�� التحفظي با�حجز األمر – األموال غسل بجر�مة الش��ة

 قضائي بأمر  في�ون  ذلك من  أطول  ا�حجر مدة استمرار األمر أقت��ى و�ذا,  يوما  ثالث�ن ع�� تز�د ال مدد أو ملدة

 . النية حس�ي األخرى  األطراف بحقوق  اإلخالل عدم مع ا�ختصة  ا�حكمة من

 االفراد عند امل��م�ن او للم��م ال�ي والوسائط واملمتل�ات األموال جميع  ع�� التحفظي  ا�حجز يقع - ١٤/١

 جهة   أي أو للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واالعمال املالية واملؤسسات والشر�ات

 النية  حس�ي األخرى  األطراف بحقوق  االخالل عدم مع أخرى 

 ذلك ��  ينبھ من أو  املالية التحر�ات وحدة رئيس من  التحفظي  ا�حجز طلب يصدر - ١٤/٢



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  18
 

 : اال�ي ع�� شامال بيانا   تتضمن مذكرة بموجب التحفظي ا�حجز طلب يتم - ١٤/٣

 وسائطها او ممتل�ا��م او أموالهم ع�� ا�حجز املراد األ�خاص عن تفصيلية  معلومات •

 عل��ا ا�حجز املراد والوسائط واملمتل�ات األموال تحديد •

 للطلب واملؤ�دة املؤكدة واألسباب وا�حيثيات الش��ات •

 املادة  هذه �� ا�حددة املدة عن تز�د ال بما  التحفظي ا�حجز مدة •

 طلب �� و�بت العام  واالدعاء التحقيق  هيئة ا�� املناسبة  السر�ة بالطر�قة التحفظي ا�حجز طلب يرسل - ١٤/٤

 ساعة  ٢٤ خالل ستقرر  املالية التحر�ات وحدة وشعار السرعة وجھ ع��  ا�حجز

 . ايقاعھ وفت من املدة هذه �� التحفظي ا�حجز مدة تبدأ - ١٤/٥

 وحدة  مخاطبة تتم املالية التحر�ات وحدة طلب ع��  العام  واالدعاء التحقيق هيئة موافقة  صدور  عند - ١٤/٦

 املؤسسات  �� املودعة األموال ع��  ا�حجز امر لتنفيذ السعودي العر�ي النقد  بمؤسسة األموال غسل م�افحة

 غ�� واملهن واالعمال املؤسسات بأ�شطة يتعلق وما  للممتل�ات بالنسبة  والصناعة التجارة ،ووزارة املالية

 ا�جمارك  ،ومص�حة الوسائط ع�� ل�حجز  العام واالمن والعقارات  األرا��ي ع�� ل�حجز العدل ،ووزارة ا�حددة املالية

 الشؤون ووزارة املالية لألوراق بالنسبة املالية السوق  ،وهيئة لد��ا  ال�ي  والوسائط البضائع ع��  ل�حجز

 وتبلغ  حللر� الهادفة غ�� للمنظمات بالنسبة واإلرشاد والدعوة واالوقاف اإلسالمية الشؤون ووزارة االجتماعية

 .بذلك املالية التحر�ات وحدة

 .�اف بوقت مدتھ ��اية قبل  بھ االمر أو ا�حجز استمرار طلب إجراءات تتخذ - ١٤/٧

 امر  بانفاذ واألمنية الرقابية ا�جهات ابالغ التحفظي  ا�حجز باستمرار امر صدور  عند التحقيق  جهة تتو�� - ١٤/٨

 . بذلك املالية التحر�ات وحدة واشعار ا�حكمة

 واملمتل�ات  األموال ع�� التحفظي  ا�حجز يقت��ي ال االمر ان بالتحقيق ا�ختصة ا�جهة قدرت اذا - ١٤/٩

 ع��  موافق��ا  �عد للوحدة-جدا  عاجلة و�صفة-  الكتابة لها  �ان الوحدة من املقدم الطلب �� الوارد  والوسائط

 .ذلك حول  مرئيا��ا  ابداء مع الطلب ذلك

 -: التالية  البيانات ع�� �شمل ان و�جب باملكتبة تودع ب�حيفة التحفظي ا�حجز استمرار طلب ي�ون  - ١٤/١٠

 الدعوى  لها  املرفوعة ا�حكمة •

 .الطلب تقديم تار�خ •

 .العام املد�� يطلبھ وما  الدعوى  موضوع •
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 . املطلو�ة ا�حجز  استمرار مدة •

 ال�ي او ،  للمصادرة  تخضع قد ال�ي ،أو ا�خاضعة املمتل�ات و�عقب �عي�ن بالتحقيق ا�ختصة للسلطة - ١٤/١١

 . جرائم متحصالت ا��ا  �شتبھ

 : عشرة ا�خامسة  املادة

 

 واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات  ع��ا  تكشف ال�ي املعلومات  تبادل يجوز 

 ح�ن  ا�ختصة والسلطات املؤسسات تلك  ب�ن – النظام هذا من) العشرة( املادة ألح�ام وفقا   – للر�ح الهادفة غ��

 تلك  �سر�ة االل��ام ا�ختصة السلطات وع��, النظام هذا أح�ام بمخالفة متعلقة املعلومات  تلك ت�ون 

 املتعلقة الدعاوى   أو التحقيقات ��  الستخدامها   ضرور�ا  ي�ون  الذي  بالقدر إال ع��ا  الكشف وعدم املعلومات

 .  النظام  هذا أح�ام بمخالفة

 والسلطات للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة غ�� واملهن واالعمال املالية  املؤسسات �عفى - ١٥/١

 تنفيذ  ع�� ت��تب ان يمكن ال�ي اإلدار�ة أو املدنية أو ا�جزائية  املسؤولية من وموظف��ا  املعنية ا�ختصة

 وذلك  املعلومات سر�ة لضمان مفروض قيد أي ع��  ا�خروج ع�� او املادة هذه �� عل��ا  املنصوص  الواجبات

 . العملية بصاحب االضرار  ألجل نية �سوء �ان قد بھ قاموا ما  ان عليھ يثبت مال

 : عشرة السادسة  املادة

 

 القابلة  املالية واألدوات النقدية املالية املبالغ عن اإلقرار و�جراءات قواعد  النظام لهذا التنفيذية الالئحة تحدد

 مقدار  وتحدد,  م��ا  وخروجها  للمملكة دخولها  يتم  ال�ي الكر�مة  واألحجار الثمينة واملعادن �حاملها  للتداول 

 . ��ا  اإلقرار يجب ال�ي واألوزان املبالغ

 �حاملها للتداول  القابلة األدوات  او النقدية املالية املبالغ عن  اإلفصاح املادة ��ذه اإلقرار متطلبات تتضمن - ١٦/١

 . اململكة ا�� الدخول  أو ا�خروج عند حكمها  �� وما  الكر�مة األحجار أو  الثمينة املعادن أو

 وما الكر�مة  األحجار أو الثمينة املعادن أو  �حاملها  للتداول  القابلة األدوات أو  النقدية املالية املبالغ تقدر - ١٦/٢

 من �عادلها  وما  ر�ال الف ست�ن"  ٦٠٠٠٠" بـــــ  اململكة ا�� الدخول   أو ا�خروج عند ع��ا   اإلقرار يجب ال�ي حكمها  ��

 . األخرى   العمالت
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 �حاملها للتداول  قابلة مالية أدوات أو نقدية مبالغ بأي اململكة وا�� من املسافر  دخول  أو خروج عند يجب - ١٦/٣

 ،و��  اإلقرار  نموذج �عبئة بھ املسموح ا�حد عن تز�د وال�ي حكمها  �� وما  الكر�مة األحجار أو ثمينة معادن أو

 أو  الثمينة املعادن أو  �حاملها  للتداول  القابلة املالية األدوات أو باملبلغ ا�جمارك أو األمنية ا�جهات من ضبط  حالة

 عدم   أسباب عن ليتحرى ) ف��ة مسئول ( ل�جمرك يحال املسموح  ا�حد عن وتز�د ع��ا  يف�ح لم ال�ي الكر�مة األحجار

 باالقرار  ا�خاصة اإلجراءات بقية واكمال اإلقرار نموذج �عبئة املسافر من فيطلب باالسباب اقتناعھ  حال  و�� ، اإلقرار

 عند  أو  باالسباب ا�جمرك �� الف��ة  مسئول  قناعة عدم حال �� اما . يحملھ  بما  الدخول  او باملغادرة لھ ويسمح

 .بذلك املالية التحر�ات وحدة و�بالغ معھ للتحقيق ا�ختصة ا�جهة ا��  املسافر فيحال األموال �غسل االشتباه

 ا��  الدخول  او  ا�خروج عند  حكمها  �� وما  كر�مة  احجار أو ثمينة معادن املغادر املسافر حمل  حال �� - ١٦/٤

 املنفذ �� ا�جمارك مراجعة فعليھ اململكة من إخراجها  �� و�رغب ر�ال الف ستون  قيم��ا  تتجاوز  اململكة

 تجار�ة  ألغراض ا��ا  تب�ن واذا قيم��ا  من للتاكد الشراء فاتورة وتقديم باالقرار ا�خاص النموذج وختم ع��ا   لالقرار

 . التنفيذية والئحتھ  املوحد ا�جمارك نظام بحقھ يطبق

 وتولد أقراره حال �� أو اقراره عدم  تكرار حال  �� اململكة  ا�� القادم  أو  املغادر  او املسافر  ضبط عند - ١٦/٥

 أدوات  أو نقدية مبالغ حملھ عن �اذبة إقرار  بيانات وتقديم األموال �غسل مشبوهة  �عمليات األموال �عالقة اشتباه

 من محضر اعداد يتم املقرر  ا�حد  عن قيم��ا  تز�د  كر�مة احجار أو ثمينة معادن أو �حاملها  للتداول  قابلة مالية

 للمطالبة  بالتحقيق ا�ختصة ل�جهة بإحالتھ ا�جمارك تقوم ثم ومن ل�جمارك  تحيلھ ال�ي الضابطة  ا�جهة قبل

 يت�ح  ما  حسب  املوحد ا�جمارك نظام أو األموال غسل م�افحة نظام من والعشرون الثالثة املادة  وفق بمعاقبتھ

 ��  ا�جمارك قبل من بھ املسموح  ا�حد عن الزائد املبلغ إيداع و�تم املالية  التحر�ات وحدة واشعار  التحقيق من

 اشعار تلقي ح�ن  ا�� ا�جمارك قبل من عل��ا  التحفظ يتم الكر�مة واالحجار الثمينة واملعادن باألمانات خاص حساب

 . �شأ��ا  التحقيق جهاز من

 أموال  �غسل اشتباه معلومات توفر ع�� بناء أو العشوائية العينة أساس ع�� بالتفتيش ا�جمارك تقوم - ١٦/٦

 الكر�مة  األحجار أو الثمينة املعادن أو �حاملها  لتداول  القابلة املالية األدوات أو النقدية األموال لضبط للمغادر�ن

 . حكمها  �� وما 

 : عشرة   السا�عة املادة

 

 ألح�ام  وفقا  الستخدامها النية اتجهت ال�ي  أو املستخدمة الوسائط أو املتحصالت أو األموال بمصادرة حكم إذا
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 ال�ي الدول  مع اقتسامها  أو, للنظام وفقا  ��ا  التصرف ا�ختصة  فللسلطة اإلتالف واجبة غ�� و�انت  النظام هذا

 .سار�ة معاهدات  أو اتفاقيات اململكة مع تر�طها 

 الوسائط   أو املتحصالت او باالموال بالتصرف واملعنية املادة هذه �� الواردة  ا�ختصة بالسلطة يقصد - ١٧/١

 . التحفظي ل�حجز املنفذة ا�جهة �� املصادرة

 الوسائط  أو املتحصالت أو األموال باقتسام واملعنية املادة هذه �� الواردة  ا�ختصة بالسلطة يقصد - ١٧/٢

 املساعدة  لطلبات الدائمة ال�جنة �� سار�ة معاهدات أو  اتفاقيات اململكة مع تر�طها  ال�ي الدول  مع املصادرة

 الداخلية  بوزارة القانونية

 القضائية  االح�ام  �� وكذلك االدعاء لوائح �� الوسائط او املتحصالت او األموال مصادرة طلب ع�� ينص - ١٧/٣

 . الشأن ��ذا ا�حاكم  من الصادرة

 اتجهت ال�ي أو املستخدمة ا�جر�مة محل الوسائط أو املتحصالت أو األموال ع�� املصادرة  حكم �شمل - ١٧/٤

 أو  املتحصالت  أو األموال ذلك �� بما  ا�خارج أو الداخل �� املضبوطة وغ�� املضبوطة سواء الستخدامها  النية

 أخرى  اصلية جر�مة  أي أو األموال غسل جر�مة الرت�اب الستخدامها  النية  اتجهت ال�ي أو املستخدمة  الوسائط

 و�غض جرائم متحصالت من  املضبوطة وغ�� املضبوطة  سواء مباشر  غ�� أو مباشر �ش�ل املتأتية تلك سواء

 . ثالث طرف أو جنائية  جر�مة بارت�اب م��م ملكية او بحيازة �انت اذا ما  عن النظر

 : اال�ي بمصادر��ا  ا�ح�وم الوسائط  أو املتحصالت أو األموال شأن �� املادة هذه تطبيق �� يرا�� - ١٧/٥

 . كب��ة نفقات حفظھ �ستلزم أو الزمن بمرور يتلف ما  بخصوص ا�جزائية اإلجراءات نظام من والتسعون  الرا�عة املادة 

 . الدولة  خز�نة ا�� الوسائط  او املتحصالت او  األموال ادخال 

  اح�ام صدرت ا�� االعيان وقيمة ا�خدرات قضايا  �� امل��م�ن مع املضبوطة املبالغ بتحو�ل يقت��ي الذي و ه ٢/١٤٢١/ ١٨ وتار�خ( ٤٧( رقم الوزراء  مجلس قرار 

 . ا�خدرات مل�افحة العامة املدير�ة  احتياجات ع�� منھ الصرف يتم مستقل حساب  �� إليداعها  السعودي العر�ي النقد مؤسسة ا�� بمصادر��ا  قضائية

 : عشرة  الثامنة املادة

 

 عل��ا املنصوص األموال  غسل جر�مة يرتكب من �ل �عاقب , النية حس�ي األخرى  األطراف بحقول  اإلخالل عدم مع

 مالي�ن  خمسة  ع�� تز�د ال و�غرامة,  سنوات عشر ع�� تز�د ال مدة بال�جن النظام هذا من) الثانية ( املادة ��

 األموال  اختلطت و�ذا,  ا�جر�مة محل  والوسائط واملتحصالت األموال مصادرة مع,  العقو�ت�ن هات�ن بإحدى أو,  ر�ال

 القيمة  �عادل ما  حدود �� للمصادرة خاضعة األموال هذه �انت مشروعة  مصار من اكتسبت  بأموال واملتحصالت

 . املشروعة غ�� للمتحصالت املقدرة
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 أو  أحدهم أو أطرافها  علم إذا, ذلك غ�� أم  �عاقدية أ�انت سواء األعمال  �عض منع أو إبطال  ا�ختصة وللمحكمة

 املمتل�ات   اس��داد ع�� ا�ختصة السلطات قدرة ع�� توثر أن شأ��ا  من األعمال هذه بأن �علموا أن يف��ض �ان

 .للمصادرة ا�خاضعة

 أو  حائزها  أو التجر�م موضوع املتحصالت أو األموال  مالك العقو�ات هذا من  �عفي أن ا�ختصة وللمحمة

 من �ستفيد أن دون , املش��ك�ن وهو�ة املتحصالت  أو األموال بمصادرة  علمها  قبل السلطات أبلغ  إذا مستخدمها 

 . عائدا��ا 

 ا�خ��ة   بأ�حاب االستعانة خالل من  املشروع غ�� للمتحصالت املقدرة القيمة  بتقدير التحقيق جهة تقوم - ١٨/١

 .ا�ختصة  ا�حكمة من  حكم �شأ��ا  و�صدر

 .بالتحقيق ا�ختصة ا�جهة قبل من املبلغ ع�� العقو�ات  تطبيق من  االعفاء  �� النظر طلب تقديم يتم - ١٨/٢

 . با�جر�مة  السلطات  علم عدم من للتحقق والتحري  البحث  إجراءات نتخد البالغات هذه مثل تلقي عند - ١٨/٣

 : عشرة   التاسعة املادة

 

 اق��نت  إذا ر�ال مالي�ن سبعة ع��  تز�د ال مالية وغرامة سنة عشرة خمس ع�� تز�د ال مدة ال�جن   عقو�ة ت�ون 

 : اآلتية ا�حاالت ممن بأي األموال  غسل جر�مة

 . منظمة عصابة خالل من ا�جر�مة ا�جا�ي أرتكب إذا 

 األس�حة  أو للعنف ا�جا�ي استخدام 

 .نفوذه أو سلطاتھ  مستعال ارت�ابھ أو, الوظيفة  ��ذه ا�جر�مة واتصال عامة وظيفة ا�جا�ي شغل ً◌  

 . واستغاللهم القصر أو بالنساء التغر�ر 

 اجتماعية  خدمة مرفق ��  أو �عليمية أو  خ��ية أو إصالحية مؤسسة خالل من ا�جر�مة ارت�اب 

 . مماثلة جرائم �� خاص و�وجھ, ا�جا�ي  بحق باإلدانة سابقة أجنبية أو محلية  أح�ام صدور  

 :العشرون  املادة

 

 , ر�ال ألف خمسمائة ع�� تز�د ال  و�غرامة سنت�ن ع�� تز�د  ال مدة – بال�جن �عاقب األخرى  باألنظمة اإلخالل دون 

 غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  إدارات مجالس رؤساء من أخل من �ل – العقو�ت�ن هات�ن بإحدى أو

 ممثل��ا أو موظف��ا  أو مدير��ا  أو  أ�حا��ا   أو أعضا��ا  أو للر�ح الهادفة غ��  واملنظمات ا�حددة املالية

 املواد �� الواردة  االل��امات من بأي الصفات هذه بمقت��ى يتصرفون  ممن مستخدم��ا  أو  ع��ا  املفوض�ن



 الئحة مكافحة  غسل األموال جمعیة البر الخیریة بمحافظة عفیف
 

 27من  23
 

 النظام  هذا من) عشرة والثانية,  عشرة وا�حادية, والعاشرة, والتاسعة, والثامنة,  والسا�عة, والسادسة,  ا�خامسة(  

 .الالزمة ال��اخيص ع�� ا�حصول  دون  النشاط  يزاول  من ع�� العقو�ة تطبيق ويسري , 

 املؤسسات  ع�� االشرافية األجهزة من الصدرة األنظمة �افة املادة ��ذه املقصودة األخرى  األنظمة - ٢٠/١

 ال�جل   ونظام الشر�ات نظام وم��ا  للر�ح الهادفة واملنظمات غ�� ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية

 . ونحوها ..  املالية السوق  ونظام البنوك مراقبة ونظام التجاري 

 : والعشرون ا�حادية املادة

 

 املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات ع�� توقع أن ا�ختصة ا�جهة ترفع ما  ع��  بناء بحكم يجوز 

 ,النظام   هذا من) الثالثة( املادة ألح�ام وفقا  مسؤولي��ا  تثبت ال�ي للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة

 ا�جر�مة  مخل األموال قيمة �عادل ما   تز�د وال ر�ال ألف مائة عن تقل ال غرامة

 . العام واالدعاء التحقيق هيئة �� املادة هذه �� ا�ختصة ا�جهة - ٢١/١

 غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� وملهن واألعمال املالية املؤسسات  مسؤولية دعوى  �ستند - ٢١/٢

 . األخرى  االثبات طرق  ا�� الرقابية ا�جهات من تصدر ال�ي الفنية التقار�ر ع�� للر�ح الهادفة

 األنظمة  �� عل��ا   والتأديبية اإلدار�ة  ا�جزاءات  مع املادة هذه �� الواردة العقو�ات  تطبيق يتعارض ال - ٢١/٣

 الهادفة  غ��  واملنظمات ا�حددة املالية  �� واملهن املالية املؤسسات ع�� توقع أن يمكن وال�ي,  األخرى 

 . مسئولي��ا  ثبوت حيال  القابية ا�جهات قبل من للر�ح

 : والعشرون الثانية املادة

 

 : اآل�ي يتخذ النظام هذا من) الثانية( املادة �� عل��ا  املنصوص ا�جرمية األفعال أحد أرتاب عند

,  سنت�ن عن املنع  مدة تقل وال ��ا عليھ ا�ح�وم ال�جن ملدة مماثلة ملدة اململكة خارج السفر من حقھ �� الصادرة ال�جن عقو�ة أن�ى الذي  السعودي يمنع 

 . املنع مدة أثناء للضرورة بالسفر اإلذن منحھ  -يفوضھ من أو – الداخلية ولوز�ر

 . والعمرة ا�حج بھ �عليمات �سمح ما  عدا فيما ,  إل��ا  بالعودة �سمح وال,  عليھ ��ا  ا�ح�وم العقو�ة تنفيذ �عد اململكة عن السعودي غ�� يبعد 

 : والعشرون الثالثة املادة

 

 ستة  ع�� تز�د ال مدة بال�جن أح�امھ يخالف من �ل �عاقب,  النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  العقو�ات  عدا  فيما 
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 .العقو�ت�ن هات�ن بإحدى أو, ر�ال ألف  مائة ع�� تز�د ال مالية و�غرامة أشهر

 : والعشرون الثالثة املادة

 

 ستة  ع�� تز�د ال مدة بال�جن أح�امھ يخالف من �ل �عاقب,  النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  العقو�ات  عدا  فيما 

 .العقو�ت�ن هات�ن بإحدى أو, ر�ال ألف  مائة ع�� تز�د ال مالية و�غرامة أشهر

 : والعشرون الرا�عة  املادة

 

 . نية بحسن مخالفتھ �� وقع من بحق النظام  هذا �� الواردة العقو�ات تطبيق ال

 .  املوضوعية واملال�سات الظروف من عليھ  ويستدل ا�ختصة القضائية ا�جهة من النية حسن يقدر - ٢٤/١

 : والعشرون  ا�خامسة  املادة

 املالية  غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات  ع��ا  تكشف ال�ي املعلومات تبادل ا�ختصة للسلطات يجوز 

 اتفاقيات  باململكة تر�طها  أخرى  دول  �� النظ��ة األجنبية  ا�جهات مع للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة

 أن  دون , املتبعة  النظامية لإلجراءات وفقا  وذلك  باملثل للمعاملة تبعا  أو , تفاهم مذكرات أو سار�ة معاهدات أو

 . املعلومات �سر�ة املتعلقة  واألعراف باألح�ام إخالال  ذلك �ش�ل ً◌ 

 .املالية  التحر�ات ووحدة والرقابية اإلشرافية ا�جهات املادة هذه �� الواردة ا�ختصة بالسل�ات يقصد - ٢٥/١

 أو  تفاهم مذكرات أو  السار�ة  املعاهدات أو االتفاقيات ألح�ام  إعماال املعلومات  تبادل تنفيذ عند  يرا�� - ٢٥/٢

 -:اآل�ي باملثل للمعاملة تبعا 

 . أجلھ من طلبت الذي الغرض ��  اال املتباجلة املعلومات  �ستخدم ال أن 

 . املعنية  ا�حلية السلطة موافقة �عد اال ثالث طرف  ا�� املتبادلة امللعلومات تقدم ال أن 

  هذا الح�ام تطبيقا  ع��ا  الكشف يتم ال�ي الكيانات أو  باال�خاص املتعلقة املالية غ�� أو املالية  املعلومات تبادل عند  املالية التحر�ات وحدة مع التنسيق 

 . النظام

 : العشرون  السادسة  املادة

 

 أو  اتفاقية  باململكة تر�طها  أخرى  بدولة مختصة سلطة أو محكمة من طلب ع�� بناء – القضائية السلطة

 املرتبطة   الوسائط أو املتحصالت أو األموال ع�� بالتحفظ تأمر أن – باملثل للمعاملة تبعا  أو سار�ة معاهدة
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 . اململكة �� ��ا  املعمول  األنظمة وفق األموال غسل بجر�مة

 سار�ة معاهدة أو اتفاقية باململكة تر�طها  أخرى  بدولة مختصة سلطة من طلب ع�� بناء –  ا�ختصة وللسلطة

 وفق  األموال غسل بجر�مة املرتبطة الوسائط أو املتحصالت أو األموال بتعقب تأمر أن – باملثل للمعاملة تبعا  أو

 . اململكة �� ��ا  املعمول   األنظمة

 الوسائط   أو املتحصالت  أو األموال ع�� التعقب أو التحفظ  �شأن األخرى  الدول  من الواردة الطلبات  �عد - ٢٦/١

 الداخلية  وزرارة ومقرها  القانونية املساعدة لطلبات الدائمة ال�جنة أعمال  من األموال غسل  بجر�مة املرتبطة

 . النظامية  اإلجراءات  �شأ��ا  وتتخذ هــ٣/١٤٣٣/ ٢١ ��( ٧٨( رقم الوزراء مجلس قرار بموجب واملش�لة

 األموال  غسل  بجر�مة املرتبطة الوسائط أو املتحصالت أو األموال ع�� بالتحفظ املتعلقة الطلبات  تحال - ٢٦/٢

 وحدة وتبلغ ا�ختصة اإلشرافية األجهزة طر�ق عن لتنفيذه القضائية األح�ام إصدار ليتم املظالم ديوان ا��

 . بذلك التحر�ات

 ا��  األموال غسل بجر�مة املرتبطة الوسائط أو املتحصالت أو األموال بتعقب املتعلقة الطلبات  تحال - ٢٦/٣

 . ا�ختصة االشرافية األجهزة طر�ق عن لتنفيذه العام واالدعاء التحقيق هيئة

 -: اآل�ي ع�� �شمل أن يجب املادة لهذه وفقا  يقدم طلب أي - ٢٦/٤

 . الطلب تقدم ال�ي  ا�جهة تحديد 

  أو املالحقات أو  التحقيقات ��ذه القائمة السلطة واختصاصات واسم الطلب ��ا  يتعلق ال�ي القضائية  اإلجراءات  أو املالحقة  أو التحقيق  وطبيعة موضوع 

 .القضائية  اإلجراءات

 . باملوضوع الصلة ذات املتخذة واإلجراءات للوقائع م�خص 

 .تقبھ يتم أن الطالب الطرف يود خاص إجراء  أي أو الطلبات نوع تحديد 

 . وجنسيتھ وم�انھ مع�ي �خص أي هو�ة تحديد 

 . �عق��ا  أو عل��ا  التحفظ املطلب  والوسائط واملتحصالت األموال تحديد 

 . املطلو�ة التحفظ مدة تحديد 

 . الطالبة للدولة القضائي  االختصاص يثبت ما  

 : والعشرون  السا�عة املادة

 

 بجرائم  املتعلقة الوسائط  أو العائدات أو األموال مصادرة ع�� ينص بات قضائي  حكم ألي والتنفيذ االع��اف يجوز 

 تبعا أو سار�ة معاهدة أو اتفاقية باململكة تر�طها  أخرى  بدولة مختصة  محكمة من  صادر األموال غسل

 إخضاعها جائزا  ا�حكم هذا عل��ا  تنص ال�ي الوسائط أو املتحصالت أو  األموال �انت إذا وذلك,  باملثل للمعاملة

 . اململكة �� لھ املعمول  للنظام وفقا  للمصادرة
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 ال�جنة  أعمال من األموال غسل  بجر�مة املرتبطة األخرى  الدول  من الواردة األح�ام تنفيذ طلبات �عد - ٢٧/١

 . القانونية املساعدة طلبات من الدائمة

 .املظالم ديوان ا�� األموال غسل بجر�مة املرتبطة  األجنبية األح�ام بتنفيذ املتعلقة الطلبات  تحال - ٢٧/٢

 من ٢٦/٤ املادة من) ح ا�� أ من( الفقرات ا��  إضافة �شتمل أن يجب وتنفيذه  بھ االع��اف يراد حكم أي - ٢٧/٣

 -:اآل�ي  ع�� الالئحة هذه

 . النظام هذه �� الثانية املادة �� عل��ا  املنصوص ا�جرئم من جر�مة �� النفاذ واجب بات قضائي بحكم املصادرة ت�ون  أن 

 . اململكة �� للتنفيذ قابال املصادرة  حكم ي�ون  أن 

 . ذات اختصاص جهة من أو أخر قضائي حكم نتيحة بمصادر��ا  حكم وأن سبق مصادر��ا   املراد املتحصالت أو  األموال ت�ون  ال أن 

 : والعشرون الثامنة املادة

 

 املنظمات و ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية واملؤسسات وموظفوها  ا�ختصة السلطات �عفى

 ممثلوها أو مستخدموها  أو  موظفوها  أو أ�حا��ا  أو إدار��ا  مجالس وأعضاء ورؤساء للر�ح الهادفة غ��

 الواجبات  تنفيذ ع�� ت��تب أن يمكن ال�ي اإلدار�ة أو املدنية أو   ا�جزائية  املسؤولية من ع��ا  املفوضون 

 يثبت لم ما  وذلك, املعلومات سر�ة لضمان مفروض قيد أي ع��  ا�خروج ع�� أو  النظام هذا �� عل��ا  املنصوص

 . العملية  بصاحب اإلضرار ألجل نية �سوء ي�ون  قد بھ قاموا ما  أن

 .  املوضوعية  أو الواقعية الظروف من عليھ ويستدل ا�ختصة القضائية ا�جهة من النية سوء تقدر - ٢٨/١

 : العشرون  التاسعة املادة

 . النظام هذا �� الواردة  ا�جرائم جميع �� الفصل ا�ختصة ا�حكمة تتو��

 : الثالثون  املادة

 هذا  �� الواردة ا�جرائم  �� ا�ختصة ا�حكمة  أمام  واالدعاء التحقيق, العام واالدعاء  التحقيق هيئة تتو��

 . النظام

 : والثالثون  ا�حادية املادة

 .صدوره تار�خ من يوما  �سع�ن  خالل  النظام لهذا التنفيذية  الالئحة املالية وز�ر مع باإلفاق الداخلية وز�ر يصدر

 يتم مراجعة الالئحة التنفيذية ألغراض التحديث خالل خمس سنوات أو عندما �ستد�� ا�حاجة لذلك . – 29/1
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 : والثالثون  ا�حادية املادة

 . هـ٢٥/٦/١٤٢٤ وتار�خ) م/٣٩( رقم املل�ي باملرسوم الصادر,  األموال غسل  م�افحة نظام محل النظام  هذا يحل - 1

 . الرسمية ا�جر�دة �� �شره تار�خ من يوما  ست�ن م��ي �عد النظام ��ذا �عمل - ٢
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