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املادة الأولى:

الآتية  -  بالألفاظ والعبارات  يق�صد 
املعاين   - النظام  هذا  يف  وردت  اأينما 
يقت�ض  مل  ما  منها،  كل  اأم��ام  املو�صحة 

ال�صياق خالف ذلك:
1- غ�سل الأموال: ارتكاب اأي فعل 

اأو ال�رشوع فيه، يق�صد من ورائه اإخفاء 
خالفاً  مكت�صبة  حقيقة  اأ�صل  متويه  اأو 
كاأنها  تبدو  وجعلها  النظام  اأو  لل�رشع 

م�رشوعة امل�صدر.
2- الأموال: الأ�صول اأو املمتلكات 

غري  اأو  مادية  نوعها  اأو  قيمتها  كان  اأي��اً 
مادية، ملمو�صة اأو غري ملمو�صة، منقولة 
وال�صكوك  والوثائق  منقولة،  غري  اأو 
مبا يف ذلك  �صكلها  كان  اأياً  وامل�صتندات 
النظم الإلكرتونية اأو الرقمية والئتمانات 
اأو  ملكية  على  ت��دل  ال��ت��ي  امل�رشفية 

�صبيل  على  ذل��ك  يف  مبا  فيها  م�صلحة 
ال�صيكات  اأنواع  جميع  احل�رش  ل  املثال 
املالية  والأوراق  والأ�صهم  واحل��والت 
وخطابات  والكمبيالت  وال�صندات 

العتماد.
م�صتمد  مال  اأي  املتح�سالت:   -3

غري  اأو  مبا�رش  بطريق  عليه  ح�صل  اأو 
اجلرائم  من  جرمية  ارتكاب  من  مبا�رش 
اأو  ال�رشيعة  لأحكام  املعاقب عليها وفقاً 
هذا النظام اأو مت حتويله اأو تبديله كلياً اأو 
جزئياً اإلى اأ�صول اأو ممتلكات اأو عائدات 

ا�صتثمارية.
اأو  ا�صتخدم  ما  كل  الو�سائط:   -4

اأعد لال�صتخدام باأي �صكل يف ارتكاب 
وفقاً  عليها  املعاقب  اجلرائم  من  جرمية 

لأحكام ال�رشيعة اأو هذا النظام.
من�صاأة  اأي  املالية:  املوؤ�س�سات   -5
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من  اأك��ر  اأو  واح��داً  ت��زاول  اململكة  يف 
الأم���وال  وحت��وي��ل  امل�رشفية  الأن�صطة 
واأعمال  وال�صتثمار  العمالت  وتبديل 
والتمويل،  وال��ت��اأم��ن  املالية  الأوراق 
النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتو�صح 
الأن�صطة املالية التي تزاولها هذه املن�صاأة.
املالية  غري  واملهن  الأعمال   -6

تزاول  اململكة  يف  من�صاأة  اأي  املحددة: 

اأو  اأو اأكر من الأن�صطة التجارية  واحداً 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتو�صح  املهنية، 
اأنواع الأعمال واملهن غري املالية  النظام 

املحددة املزاولة يف اململكة.
7- املنظمات غري الهادفة للربح: 
كل كيان قانوين يقوم بجمع اأو تلقي اأو 
�رشف اأموال لأغرا�ض خريية اأو دينية اأو 
ثقافية اأو تعليمية اأو اجتماعية اأو ت�صامنية 
الأعمال  من  اأخ��رى  باأعمال  للقيام  اأو 

اخلريية.
يف  ت�����رشف  ك��ل  العملية:   -8

املتح�صالت  اأو  املمتلكات  اأو  الأم��وال 
النقدية اأو العينية.

الإيداع،  املثال:  �صبيل  على  وي�صمل 
وال�����ص��ح��ب، وال��ت��ح��وي��ل، وال��ب��ي��ع، 
وال�����رشاء، والإق���را����ض، وامل��ب��ادل��ة اأو 
مما  ونحوها  الإي��داع  خزائن  ا�صتعمال 

حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
واجلرمية  الإجرامي  الن�شاط   -9

الأ�سلية: �أي ن�شاط ي�شكل جرمية معاقباً 

عليها وفق ال�رشع اأو النظام.
احلظر  التحفظي:  احلجز   -10

املوؤقت على نقل الأموال واملتح�صالت 
وحتويلها اأو تبديلها اأو الت�رشف فيها اأو 
حتريكها، اأو و�صع اليد عليها اأو حجزها 
�صادر  اأمر  اإلى  ا�صتناداً  موؤقتة،  ب�صورة 

من حمكمة اأو �صلطة خمت�صة بذلك.
واحلرمان  التجريد  امل�سادرة:   -11

املتح�صالت  اأو  الأم��وال  من  الدائمان 
بناًء  اجلرمية  يف  امل�صتخدمة  الو�صائط  اأو 
حمكمة  من  �صادر  ق�صائي  حكم  على 

خمت�صة.
اجل��ه��ة  ال��رق��اب��ي��ة:  اجل��ه��ة   -12

الرتاخي�ض  مبنح  املخت�صة  احلكومية 
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للموؤ�ص�صات املالية والأعمال واملهن غري 
الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة  املالية 
اأو  بالرقابة  كذلك  واملخت�صة  للربح 

الإ�رشاف على تلك اجلهات.
كافة  املخت�سة:  ال�سلطة   -13

ال�صلطات الإدارية و�صلطات اإنفاذ النظام 
واجلهات الرقابية املرتبطة مبكافحة غ�صل 

الأموال.
ال�شلة  ذات  ال�شخ�شية   -14

اأو  ال��ت��ج��اري��ة  الهيئات  العتبارية: 

املوؤ�ص�صات اأو الكيانات اأو ال�رشكات اأو 
اإقامة  ت�صتطيع  م�صابهة  اأي  اأو  اجلمعيات 

عالقة عمل دائمة اأو امتالك اأ�صول.

املادة الثانية:

يعد مرتبكاً جرمية غ�صل الأموال كل 
من فعل اأياً من الأفعال الآتية:

اأو  لأم���وال  عملية  اأي  اإج���راء   -1
من  ناجتة  باأنها  علمه  مع  متح�صالت، 
ن�شاط �إجر�مي �أو م�شدر غري م�رشوع �أو 

غري نظامي.

اأو  متح�صالت،  اأو  اأم��وال  نقل   -2
اأو  حفظها  اأو  ا�صتخدامها  اأو  اكت�صابها 
تلقيها اأو حتويلها، مع علمه باأنها ناجتة من 
ن�شاط �إجر�مي �أو م�شدر غري م�رشوع �أو 

غري نظامي.
3- اإخفاء اأو متويه طبيعة الأموال اأو 
املتح�صالت، اأو م�صدرها اأو حركتها اأو 
ملكيتها اأو مكانها اأو طريقة الت�رشف بها، 
مع علمه باأنها ناجتة من ن�شاط �إجر�مي �أو 

م�صدر غري م�رشوع اأو غري نظامي.
اأو  الت��ف��اق  بطريق  ال���ص��رتاك   -4
امل�صاعدة اأو التحري�ض اأو تقدمي امل�صورة 
اأو  التواطوؤ  اأو  الت�صهيل  اأو  الن�صح  اأو 
الت�صرت اأو ال�رشوع يف ارتكاب اأي فعل 
هذه  يف  عليها  املن�صو�ض  الأفعال  من 

املادة.
الأن�صطة  التنفيذية  الالئحة  وحت��دد 
امل�رشوعة  غري  امل�صادر  اأو  الإج��رام��ي��ة 
ال�صتغال  يعد  التي  النظامية  غ��ري  اأو 
الناجتة منها من عمليات غ�صل  بالأموال 

الأموال وفق ما ن�صت عليه هذه املادة.
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املادة الثالثة:

يعد مرتكباً جرمية غ�صل الأموال كل 
من فعل اأياً من الأفعال الواردة يف املادة 
اأو ا�صرتاك فيه  )الثانية( من هذا النظام 
واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات  من 
غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة 
جمال�ض  واأع�صاء  روؤ���ص��اء  اأو  للربح، 
اأو  موظفيها  اأو  اأ�صحابها  اأو  اإدارات��ه��ا 
اأو  اأو مدققي ح�صاباتها  ممثليها املفو�صن 
م�صتخدميها ممن يت�رشفون مبقت�صى هذه 
اجلزائية  امل�صوؤولية  بقاء  مع  ال�صفات، 
لتلك اجلهات اإذا ارتكبت اجلرمية با�صمها 

اأو حل�صابها.

املادة الرابعة:

جرمية  الأم���وال  غ�صل  جرمية  تعد 
ول  الأ�صلية،  اجل��رمي��ة  ع��ن  م�صتقلة 
الأ�صلية  حتول معاقبة مرتكب اجلرمية 
عن معاقبته على جرمية غ�صل الأموال 
اإذا  خارجها  اأو  اململكة  داخل  املرتكبة 
الدولة  لقانون  وفقاً  جرمية  تعد  كانت 

لنظام  ووف��ق��اً  فيها  ارت��ك��ب��ت  ال��ت��ي 
اململكة.

املادة اخلام�سة:

والأع��م��ال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري 
الهادفة للربح األ جتري اأي تعامل مايل اأو 
اأو وهمي  اأو غريه با�صم جمهول  جتاري 
بها.  التعامل  اأو  رقمية  ح�صابات  فتح  اأو 
ويجب التحقق ب�صفة م�صتمرة من هوية 
ر�صمية،  وثائق  اإل��ى  ا�صتناداً  املتعاملن 
ه��وؤلء  مع  التعامل  بداية  عند  وذل��ك 
معهم  عملية  اأي  اإجراء  عند  اأو  العمالء 
نيابة عنهم وعلى تلك  اأو  ب�صفة مبا�رشة 
املوؤ�ص�صات التحقق من الوثائق الر�صمية 
التي  العتبارية،  ال�صفة  ذات  للكيانات 
واأ�صماء  وعنوانها  املن�صاأة  ا�صم  تو�صح 
بالتوقيع  املفو�صن  واملديرين  مالكيها 
الواجبة  العناية  ت��داب��ري  وات��خ��اذ  عنها 
الالئحة  حتدده  مما  ذلك  ونحو  امل�صتمرة 

التنفيذية لهذا النظام.
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املادة ال�ساد�سة:

والأع��م��ال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري 
الهادفة للربح الحتفاظ – ملدة ل تقل عن 
العملية  انتهاء  تاريخ  من  �صنوات  ع�رش 
ال�صجالت  بجميع   – احل�صاب  قفل  اأو 
املالية  التعامالت  وامل�صتندات، لإي�صاح 
�صواء  والنقدية  التجارية  وال�صفقات 
وكذلك  خ��ارج��ي��ة،  اأو  حملية  اأك��ان��ت 
الحتفاظ مبلفات احل�صابات واملرا�صالت 
ال��ت��ج��اري��ة و���ص��ور وث��ائ��ق ال��ه��وي��ات 

ال�صخ�صية.

املادة ال�سابعة:

اإ�صدار  املخت�صة  الرقابية  للجهات 
اأو  اإر���ص��ادات  اأو  ق��واع��د  اأو  تعليمات 
اخلا�صعة  للجهات  اأخ��رى  اأدوات  اأي��ة 
النظام،  هذا  لأحكام  تنفيذاً  لإ�رشافها 
اجل��ه��ات  ال��ت��زام  م��ن  ال��ت��اأك��د  وعليها 
مكافحة  مبتطلبات  لإ�رشافها  اخلا�صعة 
املالية  املوؤ�ص�صات  وعلى  الأموال  غ�صل 

املحددة  املالية  غ��ري  وامل��ه��ن  والأع��م��ال 
و�صع  للربح  الهادفة  غ��ري  واملنظمات 
داخلية  ورق��اب��ة  اح��رتازي��ة  اإج�����راءات 
هذا  يف  املبّينة  اجلرائم  من  اأي  لك�صف 
بالتعليمات  واللتزام  واإحباطها  النظام 
هذا  يف  الرقابية  اجلهات  من  ال�صادرة 

املجال.

املادة الثامنة:

والأع��م��ال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
واملنظمات  املحددة  املالية  غري  واملهن 
خا�صة  عناية  اإي��الء  للربح  الهادفة  غري 
املعتادة  غري  والكبرية  املعقدة  للعمليات 
�العتيادية  غري  �لعمليات  �أمن��اط  وكافة 
اأو  اقت�صادي  غر�ض  لها  يكون  ل  التي 
تلك  خلفية  وفح�ض  وا���ص��ح،  قانوين 
حد  لأق�صى  منها  والغر�ض  العمليات 
ممكن، واأن ت�صجل كتابياً ما يتم التو�صل 
بها ملدة ع�رش  نتائج، والحتفاظ  اإليه من 
�صنوات مع اإتاحتها عند الطلب للجهات 

املخت�صة.
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املادة التا�سعة:

1- على املوؤ�ص�صات املالية والأعمال 
واملنظمات  املحددة  املالية  غري  واملهن 
ا�صتباهها  عند   – للربح  الهادفة  غ��ري 
معقولة  اأ�صباب  لديها  توافرت  اإذا  اأو 
بع�صها  اأو  الأم���وال  اأن  يف  لال�صتباه 
�أو  �إج��ر�م��ي  لن�شاط  متح�شالت  متّثل 
غ�صل  بعمليات  عالقتها  اأو  ارتباطها  يف 
عمليات  اأو  الإرهاب  متويل  اأو  الأموال 
ممويل  اأو  اإرهابية  منظمات  اأو  اإرهابية 
الإرهاب اأو يف اأنها �صوف ت�صتخدم يف 
عمليات غ�صل اأموال اأو متويل الإرهاب 
اإرهابية  منظمات  اأو  اإرهابية  عمليات  اأو 
اإرهاب مبا يف ذلك حماولت  اأو ممويل 
اإجراء مثل هذه العمليات ب�رشف النظر 
الإج���راءات  تتخذ  اأن   – مبالغها  عن 

الآتية:
اأ- اإبالغ وحدة التحريات املالية فوراً 

وب�صكل مبا�رش.
يت�صمن  ل  مف�صّ تقرير  اإع��داد  ب- 
املتوافرة  واملعلومات  البيانات  جميع 

ذات  والأط��راف  احلالة  تلك  عن  لديها 
املالية  التحريات  وتزويد وحدة  ال�صلة، 

به.
2- عند تاأكد وحدة التحريات املالية 
من قيام �صبهة بارتكاب اأي من اجلرائم 
بالأعمال  اأو  الإره��اب  بتمويل  املتعلقة 
اأو  الإره��اب��ي��ة  باملنظمات  اأو  الإره��اب��ي��ة 
عليها  – امل��ع��اق��ب  الإره����اب  مب��م��ويل 
بجرائم  ال�صلة  ذات  الأحكام  مبوجب 
– تتخذ الإج��راءات  الإره��اب ومتويله 

النظامية الالزمة لذلك.

املادة العا�سرة:

ا�صتثناًء من الأحكام املتعلقة بال�رشية، 
والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات  على  ف��اإن 
واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري 
الهادفة للربح تقدمي الوثائق وال�صجالت 
اأو  املالية  التحريات  لوحدة  واملعلومات 
لل�صلطة  اأو  بالتحقيق  املخت�صة  ال�صلطة 
اجلهة  طريق  عن  طلبها  عند  الق�صائية 

الرقابية.
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املادة احلادية ع�سرة:

والأع��م��ال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري 
الهادفة للربح والعاملن فيها وغريهم من 
امللزمن باأحكام هذا النظام األ يحّذروا 
من  بتحذيرهم  ي�صمحوا  اأو  العمالء 

وجود �صبهات حول ن�صاطاتهم.

املادة الثانية ع�سرة:

والأع��م��ال  املالية  املوؤ�ص�صات  على 
واملهن غري املالية املحددة واملنظمات غري 
ملكافحة  برامج  ت�صع  اأن  للربح  الهادفة 
عمليات غ�صل الأموال، على اأن ت�صمل 

هذه الربامج كحد اأدنى ما ياأتي:
و�صوابط  واإج��راءات  �صيا�صات   -1
واإبالغ  الأم��وال  غ�صل  ملكافحة  داخلية 
العناية  اإج��راءات  تت�صمن  بها  موظفيها 
بال�صجالت،  والح��ت��ف��اظ  ال��واج��ب��ة، 
العتيادية  غري  العمليات  عن  والك�صف 
عن  ب��الإب��الغ  والل��ت��زام  وامل�صبوهة، 

العمليات امل�صبوهة.

اللتزام  لإدارة  مالئمة  ترتيبات   -2
مبعايري  الل��ت��زام  عن  م�صوؤول  وتعين 
م�صتوى  على  الأم���وال  غ�صل  مكافحة 
وله  م�صتقلة  ب�صورة  يعمل  الإدارة، 
احلق يف الت�صال مب�صتوى اإداري اأعلى 
وحق الطالع يف الوقت املنا�صب على 
بيانات هوية العمالء ومعلومات العناية 
العمليات  �صجالت  وعلى  ال��واج��ب��ة، 

الأخرى ذات ال�صلة.
ومراجعة  تدقيق  وح��دة  اإن�صاء   -3
لختيار  كافية  مب��وارد  وم��زودة  م�صتقلة 
وال�صيا�صات  الإجراءات  بهذه  اللتزام 

وال�صوابط وفقاً ملعيار معدل املخاطر.
م�صتمرة  تدريبية  برامج  اإع��داد   -4
للموظفن املخت�صن لإحاطتهم بالأنظمة 
غ�صل  مبكافحة  املتعلقة  والتعليمات 
الأموال وبامل�صتجدات يف هذا املجال، 
على  التعرف  يف  قدراتهم  من  يرفع  مبا 
تلك �لعمليات و�أمناطها وكيفية �لت�شدي 

لها.
للفح�ض  اإج������راءات  تطبيق   -5
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عند  عالية  كفاءة  معايري  وجود  ل�صمان 
تعين املوظفن.

املادة الثالثة ع�سرة:

يف  املالية  التحريات  وح��دة  تتمتع 
كافة  عملية  با�صتقاللية  الداخلية  وزارة 
لتلقي  وطني  مركزي  كجهاز  وتعمل 
البالغات وحتليل ون�رش التقارير وتوجيه 
وغريها  امل�صبوهة  العمليات  بالغات 
غ�صل  باأن�صطة  املتعلقة  املعلومات  من 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  وحتدد  الأموال، 
وت�صكيلها  ال��وح��دة  ه��ذه  مقر  النظام 
مهماتها  ممار�صة  وكيفية  واخت�صا�صاتها 

وارتباطها.

املادة الرابعة ع�سرة:

من   – بالتحقيق  املخت�صة  لل�صلطة 
من  طلب  على  ب��ن��اًء  اأو  نف�صها  تلقاء 
التاأكد من  املالية، عند  وحدة التحريات 
 - الأم��وال  غ�صل  بجرمية  ال�صبهة  قيام 
الأم��وال  على  التحفظي  باحلجز  الأم��ر 

باجلرمية  املرتبطة  والو�صائط  واملمتلكات 
يوماً،  ثالثن  على  تزيد  ل  مدد  اأو  ملدة 
احلجز  مدة  ا�صتمرار  الأمر  اقت�صى  واإذا 
ق�صائي من  باأمر  فيكون  ذلك  اأطول من 
الإخ��الل  ع��دم  م��ع  املخت�صة  املحكمة 
بحقوق الأطراف الأخرى ح�صني النية.

املادة اخلام�سة ع�سرة:

يجوز تبادل املعلومات التي تك�صف 
املالية والأعمال واملهن  املوؤ�ص�صات  عنها 
غري املالية املحددة واملنظمات غري الهادفة 
)العا�رشة(  املادة  لأحكام  – وفقاً  للربح 
املوؤ�ص�صات  تلك  – بن  النظام  من هذا 
تلك  تكون  حن  املخت�صة  وال�صلطات 
هذا  اأحكام  مبخالفة  متعلقة  املعلومات 
املخت�صة  ال�صلطات  وع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام. 
وعدم  املعلومات  تلك  ب�رشية  اللتزام 
يكون  ال��ذي  بالقدر  اإل  عنها  الك�صف 
اأو  التحقيقات  �رشورياً ل�صتخدامها يف 
هذا  اأحكام  مبخالفة  املتعلقة  الدعاوى 

النظام.
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املادة ال�ساد�سة ع�سرة:

النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
املبالغ  عن  الإق���رار  واإج���راءات  قواعد 
القابلة  املالية  والأدوات  النقدية  املالية 
الثمينة  وامل���ع���ادن  حلاملها  ل��ل��ت��داول 
دخولها  يتم  التي  الكرمية  والأح��ج��ار 
مقدار  وحتدد  منها،  وخروجها  للمملكة 

املبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها.

املادة ال�سابعة ع�سرة:

اأو  الأم�����وال  مب�����ص��ادرة  ح��ك��م  اإذا 
امل�صتخدمة  الو�صائط  اأو  املتح�صالت 
وفقاً  ل�صتخدامها  النية  اجتهت  التي  اأو 
واجبة  غري  وكانت  النظام  هذا  لأحكام 
الإتالف فلل�صلطة املخت�صة اأن الت�رشف 
بها وفقاً للنظام، اأو اقت�صامها مع الدول 
اأو  اتفاقيات  اململكة  مع  تربطها  التي 

معاهدات �صارية.

املادة الثامنة ع�سرة:

مع عدم الإخالل بحقوق الأطراف 

من  كل  يعاقب  النية،  ح�صني  الأخ��رى 
يرتكب جرمية غ�صل الأموال املن�صو�ض 
عليها يف املادة )الثانية( من هذا النظام 
بال�صجن مدة ل تزيد عن ع�رش �صنوات، 
وبغرامة مالية ل تزيد على خم�صة مالين 
العقوبتن،  هاتن  ب��اإح��دى  اأو  ري���ال، 
واملتح�صالت  الأم����وال  م�����ص��ادرة  م��ع 
واإذا اختلطت  والو�صائط حمل اجلرمية. 
اكت�صبت  باأموال  واملتح�صالت  الأموال 
من م�صادر م�رشوعة كانت هذه الأموال 
يعادل  ما  حدود  يف  للم�صادرة  خا�صعة 
غري  للمتح�صالت  امل���ق���ّدرة  ال��ق��ي��م��ة 

امل�رشوعة.
منع  اأو  اإبطال  املخت�صة  وللمحكمة 
اأم  تعاقدية  اأكانت  بع�ض الأعمال �صواًء 
غري ذلك، اإذا علم اأطرافها اأو اأحدهم اأو 
كان يفرت�ض اأن يعلموا باأن هذه الأعمال 
ال�صلطات  توؤثر على قدرة  اأن  من �صاأنها 
املمتلكات  ا����ص���رتداد  ع��ل��ى  املخت�صة 

اخلا�صعة للم�صادرة.
تعفي  اأن  امل��خ��ت�����ص��ة  وللمحكمة 
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اأو  الأم��وال  مالك  العقوبات  هذه  من 
املتح�صالت مو�صوع التجرمي اأو حائزها 
قبل  ال�صلطات  اأبلغ  اإذا  م�صتخدمها  اأو 
املتح�صالت  اأو  الأم��وال  مب�صادر  علمها 
من  ي�صتفيد  اأن  دون  امل�صرتكن،  وهوية 

عائداتها.

املادة التا�سعة ع�سرة:

تزيد  ل  م��دة  ال�صجن  عقوبة  تكون 
مالية ل  �صنة وغرامة  على خم�ض ع�رشة 
تزيد على �صبعة مالين ريال اإذا اقرتنت 
احلالت  من  باأي  الأم��وال  غ�صل  جرمية 

الآتية:
من  اجلرمية  اجل��اين  ارتكب  اإذا   -1

خالل ع�صابة منظمة.
اأو  للعنف  اجل���اين  ا���ص��ت��خ��دام   -2

الأ�صلحة.
3- �صغل اجلاين وظيفة عامة وات�صال 
اجلرمية بهذه الوظيفة، اأو ارتكابه اجلرمية 

م�صتغاًل �صلطاته اأو نفوذه.
الق�رشّ  اأو  بالن�صاء  ال��ت��غ��ري��ر   -4

وا�صتغاللهم.
م��ن خ��الل  ارت���ك���اب اجل��رمي��ة   -5
تعليمية  اأو  خريية  اأو  اإ�صالحية  موؤ�ص�صة 

اأو يف مرفق خدمة اجتماعية.
اأجنبية  اأو  اأحكام حملية  �صدور   -6
�صابقة باإدانة بحق اجلاين، وبوجه خا�ض 

يف جرائم مماثلة.

املادة الع�سرون:

الأخ���رى  ب��الأن��ظ��م��ة  الإخ����الل  دون 
على  تزيد  ل  م��دة   – بال�صجن  يعاقب 
خم�صمائة  على  تزيد  ل  وبغرامة  �صنتن 
األف ريال، اأو باإحدى هاتن العقوبتن - 
كل من اأخل من روؤ�صاء جمال�ض اإدارات 
غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�ص�صات 
الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة  املالية 
للربح اأو اأع�صائها اأو اأ�صحابها اأو مديريها 
اأو  اأو ممثليها املفو�صن عنها  اأو موظفيها 
م�صتخدميها ممن يت�رشفون مبقت�صى هذه 
ال�صفات باأي من اللتزامات الواردة يف 
املواد )اخلام�صة، وال�صاد�صة، وال�صابعة، 
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والثامنة، والتا�صعة، والعا�رشة، واحلادية 
ع�رشة، والثانية ع�رشة( من هذا النظام، 
يزاول  العقوبة على من  تطبيق  وي�رشي 
�لرت�خي�ص  على  �حل�شول  دون  �لن�شاط 

الالزمة.

املادة احلادية والع�سرون:

يجوز بحكم بناء على ما ترفعه اجلهة 
املوؤ�ص�صات  على  توقع  اأن  املخت�صة 
املالية  غ��ري  وامل��ه��ن  والأع��م��ال  املالية 
للربح  الهادفة  غري  واملنظمات  املحددة 
لأحكام  وفقاً  م�صوؤوليتها  تثبت  التي 
غرامة  النظام.  هذا  من  )الثالثة(  املادة 
ل تقل عن مائة األف ريال ول تزيد على 

ما يعادل قيمة الأموال حمل اجلرمية.

املادة الثانية والع�سرون:

اجلرمية  الأفعال  اأح��د  ارتكاب  عند 
من  )الثانية(  املادة  يف  عليها  املن�صو�ض 

هذا النظام يتخذ الآتي:
1- مينع ال�صعودي الذي اأنهى عقوبة 

ال�صفر  من  حقه  يف  ال�صادرة  ال�صجن 
ال�صجن  ملدة  مماثلة  ملدة  اململكة  خ��ارج 
املنع  م��دة  تقل  ول  عليه  بها  املحكوم 
من  – اأو  الداخلية  ولوزير  �صنتن،  عن 
يفو�صه – منحه الإذن بال�صفر لل�رشورة 

اأثناء مدة املنع.
اململكة  ال�صعودي عن  يبعد غري   -2
عليه،  بها  املحكوم  العقوبة  تنفيذ  بعد 
اإليها، فيما عدا ما  بالعودة  له  ول ي�صمح 

ت�صمح به تعليمات احلج والعمرة.

املادة الثالثة والع�سرون:

فيما عدا العقوبات املن�صو�ض عليها 
يف هذا النظام، يعاقب كل من يخالف 
�صتة  تزيد على  بال�صجن مدة ل  اأحكامه 
مائة  على  تزيد  ل  مالية  وبغرامة  اأ�صهر 
األف ريال، اأو باإحدى هاتن العقوبتن.

املادة الرابعة والع�سرون:

ل تطبق العقوبات الواردة يف هذا النظام 
بحق من وقع يف خمالفته بح�صن النية.
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املادة اخلام�سة والع�سرون:

تبادل  املخت�صة  لل�صلطات  يجوز 
املعلومات التي تك�صف عنها املوؤ�ص�صات 
املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة 
واملنظمات غري الهادفة للربح مع اجلهات 
تربطها  اأخرى  دول  النظرية يف  الأجنبية 
باململكة اتفاقيات اأو معاهدات �صارية اأو 
مذكرات تفاهم، اأو تبعاً للمعاملة باملثل، 
وذلك وفقاً لالإجراءات النظامية املتبعة، 
بالأحكام  اإخ��الًل  ذلك  ي�صكل  اأن  دون 

والأعراف املتعلقة ب�رشية املعلومات.

املادة ال�ساد�سة والع�سرون:

طلب  على  بناًء   - الق�صائية  لل�صلطة 
بدولة  خمت�صة  �صلطة  اأو  حمكمة  من 
اأخرى تربطها باململكة اتفاقية اأو معاهدة 
تاأمر  اأن  باملثل،  للمعاملة  تبعاً  اأو  �صارية 
بالتحفظ على الأموال اأو املتح�صالت اأو 
الأموال  املرتبطة بجرمية غ�صل  الو�صائط 

وفق الأنظمة املعمول بها يف اململكة.
ولل�صلطة املخت�صة – بناء على طلب 

تربطه  اأخرى  بدولة  خمت�صة  �صلطة  من 
اأو  �صارية  معاهدة  اأو  اتفاقية  باململكة 
بتعقب  تاأمر  اأن   – باملثل  للمعاملة  تبعاً 
الو�صائط  اأو  املتح�صالت  اأو  الأم���وال 
وفق  الأم����وال  غ�صل  بجرمية  املرتبطة 

الأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املادة ال�سابعة والع�سرون:

يجوز العرتاف والتنفيذ لأي حكم 
ق�صائي بات ين�ض على م�صادرة الأموال 
اأو العائدات اأو الو�صائط املتعلقة بجرائم 
حمكمة  م��ن  ���ص��ادر  الأم�����وال  غ�صل 
باململكة  تربطها  اأخ��رى  بدولة  خمت�صة 
اتفاقية اأو معاهدة �صارية اأو تبعاً للمعاملة 
اأو  الأم���وال  كانت  اإذا  وذل��ك  باملثل، 
املتح�صالت اأو الو�صائط التي ن�ض عليها 
للم�صادرة  اإخ�صاعها  جائزاً  احلكم  هذا 

وفقاً للنظام املعمول به يف اململكة.

املادة الثامنة والع�سرون:

وموظفوها  املخت�صة  ال�صلطات  تعفى 
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غري  واملهن  والأع��م��ال  املالية  واملوؤ�ص�صات 
الهادفة  غ��ري  واملنظمات  امل��ح��ددة  امل��ال��ي��ة 
اإدارتها  جمال�ض  واأع�صاء  وروؤ�صاء  للربح 
م�صتخدموها  اأو  موظفوها  اأو  اأ�صحابها  اأو 
امل�صوؤولية  من  عنها  املفو�صون  ممثلوها  اأو 
اجلزائية اأو املدنية اأو الإدارية التي ميكن اأن 
املن�صو�ض  الواجبات  تنفيذ  على  ترتتب 
عليها يف هذا النظام اأو على اخلروج على 
املعلومات،  ل�صمان �رشية  قيد مفرو�ض  اأي 
كان  قد  به  قاموا  ما  اأن  يثبت  م��امل  وذل��ك 
ب�صوء نية لأجل الإ�رشار ب�صاحب العملية.

املادة التا�سعة والع�سرون:

الف�صل يف  املخت�صة  املحكمة  تتولى 
جميع اجلرائم الواردة يف هذا النظام.

املادة الثالثون:

تتولى هيئة التحقيق والدعاء العام، 

التحقيق والدعاء اأمام املحكمة املخت�صة 
يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام.

املادة احلادية والثالثون:

بالتفاق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ي�صدر 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  املالية  وزير  مع 
تاريخ  من  يوماً  ت�صعن  خالل  النظام 

�صدوره.

املادة الثانية والثالثون:

نظام  حم��ل  النظام  ه��ذا  يحل   -1
م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ل الأم������وال ال�����ص��ادر 
وتاريخ  رقم )م/39(  امللكي  باملر�صوم 

1424/6/25ه�.
م�صي  بعد  النظام  بهذا  يعمل   -2
ن�رشه يف اجلريدة  تاريخ  من  يوماً  �صتن 

الر�صمية.


