
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      

 
 

         

 
 جمعية انسكري انسعودية انخيرية    
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  : انمادة األوني 

          
 المادة األولى

الموضحة أمام كل منها، ما لم المعانً  -أٌنما وردت فً هذا النظام -ٌمصد باأللفاظ والعبارات اآلتٌة 
: ٌمتض السٌاق ؼٌر ذلن  

 النظام: نظام مكافحة ؼسل األموال
 الالئحة: الالئحة التنفٌذٌة للنظام

ًٌّا كانت لٌمتها أو نوعها أو طرٌمة امتالكها  -األموال: األصول أو الموارد االلتصادٌة أو الممتلكات أ
والوثائك والصكون -منمولة ملموسة أو ؼٌر ملموسة سواء أكانت مادٌة أو ؼٌر مادٌة منمولة أو ؼٌر

والمستندات والحواالت وخطابات االعتماد أًٌّا كان شكلها؛ سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها. 
وٌشمل ذلن النظم اإللكترونٌة أو الرلمٌة، واالئتمانات المصرفٌة التً تدل على ملكٌة أو مصلحة فٌها، 

التجارٌة والمالٌة، أو أٌة فوائد أو أرباح أو مداخٌل أخرى تنتج عن هذه وكذلن جمٌع أنواع األوراق 
 األموال

الجرٌمة األصلٌة: كل فعل ٌرتكب داخل المملكة ٌشكل جرٌمة معالباً علٌها وفك الشرع أو األنظمة فً 
ها، ووفماً المملكة، وكل فعل ٌرتكب خارج المملكة إذا كان ٌعد جرٌمة وفماً لموانٌن الدولة التً ارتكب فٌ

 للشرع أو أنظمة المملكة فٌما لو ارتكب داخلها
بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر من  -داخل المملكة أو خارجها  -المتحصالت: األموال الناشئة أو المتحصلة 

 ارتكاب جرٌمة أصلٌة، بما فً ذلن األموال التً حولت أو بدلت كلٌاً أو جزئٌاً إلى أموال مماثلة
د أو لصد أو ٌراد استخدامه أو استخدم فعالً فً ارتكاب جرٌمة من الجرائم الوسائط: كل ما أُع

 المنصوص علٌها فً النظام
التً تحددها -المإسسات المالٌة: كل من ٌزاول واحداً )أو أكثر( من األنشطة أو العملٌات المالٌة  

لمصلحة عمٌل أو نٌابة عنه -الالئحة  
أي من األعمال التجارٌة أو المهنٌة التً تحددها الالئحةاألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة:   . 

ٌجمع أمواالً أو  -مصرح له نظاماً  -المنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح: أي كٌان ؼٌر هادؾ للربح 
ٌتلماها أو ٌصرؾ منها ألؼراض خٌرٌة أو دٌنٌة أو ثمافٌة أو تعلٌمٌة أو اجتماعٌة أو تضامنٌة أو ؼٌرها 

 من األؼراض
ز التحفظً: الحظر المإلت على نمل األموال أو تحوٌلها أو تبدٌلها أو التصرؾ فٌها أو تحرٌكها، الحج

 أو وضع الٌد علٌها؛ استناداً إلى أمر صادر من المحكمة الُمختصة أو السلطة المختصة بذلن
على حكم  المصادرة: التجرٌد والحرمان الدائمان من األموال أو متحصالت الجرٌمة أو الوسائط؛ بناءً 

 لضائً صادر من محكمة مختصة
الجهة الرلابٌة: الجهة المسإولة عن التحمك من التزام المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة 

المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح؛ بالمتطلبات المنصوص علٌها فً النظام والالئحة أو أي 
 لرارات أو تعلٌمات ذات صلة

 
ات المختصة: السلطات اإلدارٌة أو السلطات المختصة بتطبٌك األنظمة أو الجهات الرلابٌةالسلط  

األدوات المابلة للتداول لحاملها: األدوات النمدٌة التً تكون فً شكل وثٌمة لحاملها كالشٌكات والسندات 
ً أي شكل آخر ٌنتمل اإلذنٌة وأوامر الدفع التً إما لحاملها أو مظهرة له أو صادرة لمستفٌد صوري أو ف

 معه االنتفاع بمجرد تسلٌمه، واألدوات ؼٌر المكتملة التً تكون مولعة وحذؾ منها اسم المستفٌد
المستفٌد الحمٌمً: الشخص ذو الصفة الطبٌعٌة الذي ٌمتلن أو ٌمارس سٌطرة فعلٌة نهائٌة مباشرة أو ؼٌر 

نٌابة عنه، أو على المإسسات المالٌة أو  مباشرة على العمٌل أو الشخص الطبٌعً الذي تُجرى المعاملة



األعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة أو المنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري 
 آخر

بؤي من األعمال التً تحددها الالئحة مع إحدى المإسسات المالٌة  -أو ٌشرع فً المٌام-العمٌل: من ٌموم 
لٌة المحددةأو األعمال والمهن ؼٌر الما  

عاللة العمل: العاللة ذات الطابع االستمراري التً تنشؤ بٌن العمٌل وأي من المإسسات المالٌة واألعمال 
 والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، المتعلمة باألنشطة والخدمات التً تمدمها لهم

إلى مجموعة البنن الصوري: بنن مسجل أو مرخص له فً دولة ولٌس له وجود مادي فٌها، وال ٌنتسب 
 مالٌة خاضعة للتنظٌم والرلابة

التحوٌل البرلً: معاملة مالٌة تجرٌها مإسسة مالٌة نٌابًة عن آمر التحوٌل ٌجري من خاللها إٌصال مبلػ 
مالً إلى مستفٌد فً مإسسة مالٌة أخرى بصرؾ النظر عما إذا كان آمر التحوٌل والمستفٌد هما 

 الشخص نفسه
عملٌة التعرؾ أو التحمك من معلومات العمٌل أو المستفٌد الحمٌمً، التً تمكن تدابٌر العناٌة الواجبة: 

 المإسسة المالٌة واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة من تموٌم مدى تعرضها للمخاطر
 

. 

 المادة الثانية

:المادة الثانٌة  

:ٌُعد مرتكباً جرٌمة ؼسل األموال كل من لام بؤي من األفعال اآلتٌة   
تحوٌل أموال أو نملها أو إجراء أي عملٌة بها، مع علمه بؤنها من متحّصالت جرٌمة؛ ألجل إخفاء  -1 

المصدر ؼٌر المشروع لتلن األموال أو تموٌهه، أو ألجل مساعدة أي شخص متورط فً ارتكاب 
 الجرٌمة األصلٌة التً تحّصلت منها تلن األموال لإلفالت من عوالب ارتكابها

أو حٌازتها أو استخدامها، مع علمه بؤنها من متحصالت جرٌمة أو مصدر ؼٌر  اكتساب أموال -2 
 مشروع

إخفاء أو تموٌه طبٌعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكٌتها أو مكانها أو طرٌمة التصرؾ بها  -3 
 أو الحموق المرتبطة بها، مع علمه بؤنها من متحصالت جرٌمة

( من هذه المادة، 3( و)2( و)1ل المنصوص علٌها فً الفمرات )الشروع فً ارتكاب أي من األفعا -4 
أو االشتران فً ارتكابها بطرٌك االتفاق أو تؤمٌن المساعدة أو التحرٌض أو تمدٌم المشورة أو التوجٌه أو 

 النصح أو التسهٌل أو التواطإ أو التستر أو التآمر
 المادة الثالثة

:المادة الثالثة  
مرتكباً جرٌمة ؼسل األموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من األفعال الواردة ٌُعد الشخص االعتباري 

فً المادة )الثانٌة( من النظام، وذلن مع عدم اإلخالل بالمسإولٌة الجنائٌة لرإساء وأعضاء مجالس 
إداراته أو مالكٌه أو العاملٌن فٌه أو ممثلٌه المفوضٌن أو مدلمً حساباته، أو أي شخص طبٌعً آخر 

 .ٌتصرؾ باسمه أو لحسابه
 المادة الرابعة

تعد جرٌمة ؼسل األموال جرٌمة مستملة عن الجرٌمة األصلٌة، وال تلزم إدانة الشخص بارتكاب  -1
الجرٌمة األصلٌة من أجل إدانته بجرٌمة ؼسل األموال أو من أجل اعتبار األموال متحصالت جرٌمة، 

أو خارجهاسواء ارتكبت الجرٌمة األصلٌة داخل المملكة  . 
ٌُتحمك من المصد أو العلم أو الؽرض فً ارتكاب جرٌمة ؼسل األموال من خالل الظروؾ  -2 

 .والمالبسات الموضوعٌة والوالعٌة للمضٌة
 المادة الخامسة



على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ تحدٌد مخاطر احتمال ولوع ؼسل 
وتوثٌمها وتحدٌثها بشكل مستمر، من خالل الجوانب المتعددة للمخاطر بما فٌها األموال لدٌها وتمٌٌمها 

العوامل المرتبطة بعمالئها والدول األخرى والمناطك الجؽرافٌة والمنتجات والخدمات والمعامالت 
عند لٌامها  -ولنوات التسلٌم، وتوفٌر تمارٌر عن ذلن للجهات الرلابٌة عند الطلب. وعلٌها أن تراعً 

االمخاطر المرتبطة بالمنتجات الجدٌدة وممارسات العمل والتمنٌات لبل استخدامه -لن بذ  

 المادة السادسة

.ال ٌجوز للمإسسات المالٌة أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرلّمة أو مجهولة االسم أو باسم وهمً  

 المادة السابعة

:المٌام باآلتًعلى المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛   
أن تطبك على عمالئها تدابٌر العناٌة الواجبة. وتحدد الالئحة الحاالت التً تطبك فٌها هذه التدابٌر  -1

.وأنواعها  
أن تحدد نطاق تدابٌر العناٌة الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعمٌل أو األعمال أو  -2 

.للعناٌة الواجبة عندما تكون مخاطر ؼسل األموال مرتفعة العاللات التجارٌة، وأن تطبك تدابٌر مشددة  
 المادة الثامنة

على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحدٌد ما إذا كان 
نبٌة أو بمهمات عامة علٌا فً المملكة أو دولة أج -أو أصبح مكلفاً -العمٌل أو المستفٌد الحمٌمً مكلفاً 

مناصب إدارٌة علٌا أو وظٌفة فً إحدى المنظمات الدولٌة. فإن تبٌن لها أي من ذلن، فعلٌها تطبٌك 
.تدابٌر إضافٌة وفماً لما تحدده الالئحة  

 المادة التاسعة

على المإسسات المالٌة لبل دخولها فً عاللة مراسلة مع مإسسات مالٌة خارج المملكة؛ التمٌّد  -1
المناسبة للحد من المخاطر المحتمل ولوعها من هذه العاللة وفماً لما تحدده الالئحة، وأن تتؤّكد بالتدابٌر 

 .من أن هذه المإسسات ال تسمح بؤن ٌستخدم حساباتها بنن صوري
فً عاللات مراسلة مع بنن صوري،  -أو االستمرار-على المإسسات المالٌة االمتناع عن الدخول  -2 

ارج المملكة تسمح بؤن ٌستخدم حساباتها بنن صوريأو مع مإسسة مالٌة خ . 
 المادة العاشرة

على المإسسات المالٌة التً تمارس نشاط التحوٌالت البرلٌة الحصول على المعلومات المتعلمة بآمر  -1
التحوٌل والمستفٌد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحوٌل أو الرسائل ذات الصلة من خالل سلسلة 

لم تتمكن المإسسة المالٌة من الحصول على تلن المعلومات، فٌجب عدم تنفٌذ التحوٌل الدفع. فإن 
.البرلً  

على المإسسات المالٌة تسجٌل جمٌع المعلومات المتعلّمة بآمر التحوٌل والمستفٌد الحمٌمً واالحتفاظ  -2 
.امبالسجالت والمستندات والوثائك والبٌانات وفماً للمادة )الثانٌة عشرة( من النظ  

.على المإسسة المالٌة االلتزام بؤي تدبٌر إضافً ٌتعلك بالتحوٌالت البرلٌة تنص علٌه الالئحة  3-  
 المادة الحادية عشرة

على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ تطبٌك تدابٌر العناٌة الواجبة المشددة  -1
عاللات عمل ومعامالت مع شخص ٌؤتً من دولة حددتها هً أو المتناسبة مع المخاطر التً لد تنشؤ من 

 .حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة ؼسل األموال بؤنها دولة عالٌة المخاطر
على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ تطبٌك التدابٌر التً تحددها اللجنة  -2

بالدول عالٌة المخاطرالدائمة لمكافحة ؼسل األموال فٌما ٌتعلك  . 



 المادة الثانية عشرة

على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ االحتفاظ بجمٌع السجالت  -1
والمستندات والوثائك والبٌانات، لجمٌع التعامالت المالٌة والصفمات التجارٌة والنمدٌة، سواء أكانت 

.ن عشر سنوات من تارٌخ انتهاء العملٌة أو لفل الحسابمحلٌة أم خارجٌة، وذلن لمدة ال تمل ع  
على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ االحتفاظ بجمٌع السجالت  -2 

والمستندات التً حصلت علٌها من خالل تدابٌر العناٌة الواجبة وبملفات الحسابات والمراسالت التجارٌة 
ٌة، بما فً ذلن نتائج أي تحلٌل ٌجرى، وذلن لمدة ال تمل عن عشر وصور وثائك الهوٌات الشخص

.سنوات من تارٌخ انتهاء عاللة العمل أو بعد إتمام معاملة لعمٌٍل لٌس فً عاللة عمل لائمة معها  
إلزام المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة  -فً الحاالت التً تراها  -للنٌابة العامة  -3 

بتمدٌد مدة االحتفاظ بالسجالت والمستندات والوثائك والبٌانات إلى الحّد الضروري ألؼراض المحددة؛ 
.التحمٌك الجنائً أو االدعاء  

ٌجب أن تكون السجالت والمستندات والوثائك المحتفظ بها كافٌة للسماح بتحلٌل البٌانات وتتبع  -4 
ر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة التعامالت المالٌة، وٌجب االحتفاظ بها لتكون متاحة وتوف

.عاجلة  
 المادة الثالثة عشرة

:على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ المٌام باآلتً  
مرالبة المعامالت والوثائك والبٌانات وفحصها بشكل مستمّر لضمان توافمها مع ما لدٌها من  -1 

.ة والمخاطر التً ٌمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجةمعلومات عن العمٌل وأنشطته التجارٌ  
التدلٌك فً جمٌع المعامالت التً تكون معمدة وكبٌرة بشكٍل ؼٌر عادي وكذلن أي نمط ؼٌر  -2 

.اعتٌادي للمعامالت التً ال ٌكون لها أؼراض التصادٌة أو مشروعة واضحة  
مرالبة عاللة العمل فً الحاالت التً تكون فٌها تشدٌد إجراءات العناٌة الواجبة ودرجة وطبٌعة  -3 
مخاطر احتمال ولوع ؼسل األموال مرتفعة؛ وذلن لتحدٌد ما إذا كانت المعاملة تبدو ؼٌر عادٌة أو 

.مشبوهة  
.االحتفاظ بسجالت الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب -4  

 المادة الرابعة عشرة

:الٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة؛ المٌام باآلتًعلى المإسسات الم -  
وضع سٌاسات وإجراءات وضوابط داخلٌة لمكافحة ؼسل األموال وتنفٌذها بفاعلٌة من أجل إدارة  - أ

والحد منها. على أن تتناسب مع  -وفماً لما ورد فً المادة )الخامسة( من النظام-المخاطر التً حددتها 
حجمها، وأن توافك علٌها اإلدارة العلٌا فٌها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمرطبٌعة أعمالها و . 

على جمٌع فروعها  -المذكورة فً الفمرة )أ(-تطبٌك السٌاسات واإلجراءات والضوابط الداخلٌة  -ب
 .والشركات التابعة لها التً تملن فٌها حصة األؼلبٌة

واإلجراءات والضوابط الداخلٌة لمكافحة ؼسل األموال التً تحدد الالئحة ما ٌجب أن تتضمنه السٌاسات 
، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح،  تضعها المإسسات المالٌة

/أ( من هذه المادة1بموجب الفمرة ) . 
 المادة الخامسة عشرة

بما  -حددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة الم
عند اشتباههم أو إذا توافرت لدٌهم أسباب  -فً ذلن األشخاص الذٌن ٌمدمون خدمات لانونٌة أو محاسبٌة

معمولة لالشتباه فً أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت جرٌمة أو فً ارتباطها أو عاللتها بعملٌات 
تستخدم فً عملٌات ؼسل أموال بما فً ذلن محاوالت إجراء مثل هذه ؼسل األموال أو فً أنها سوؾ 

 :العملٌات، أن تلتزم باآلتً
إبالغ اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة فوراً وبشكل مباشر، وتزوٌدها بتمرٌر مفصل ٌتضمن جمٌع -1 



.البٌانات والمعلومات المتوافرة لدٌها عن تلن العملٌة واألطراؾ ذات الصلة  
االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة من معلومات إضافٌة-2  
 
 

 المادة السادسة عشرة

ٌُحظر على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى  -1
نفٌذٌة أو اإلشرافٌة أو العاملٌن الربح، وأي من مدٌرٌها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها الت

فٌها؛ تنبٌه العمٌل أو أي شخص آخر بؤن تمرٌراً بموجب النظام أو معلومات متعلّمة بذلن لد لُّدمت أو 
ًٌّا جاٍر أو لد أُجري. وال ٌشمل ذلن  سوؾ تُمّدم إلى اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أو أّن تحمٌماً جنائ

ٌن المدٌرٌن والعاملٌن أو عملٌات االتصال مع المحامٌن أو السلطات عملٌات اإلفصاح أو االتصال ب
.المختصة  

ال ٌترتب على المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة  -2
أو إلى الربح، وأي من مدٌرٌها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفٌذٌة أو اإلشرافٌة 

العاملٌن فٌها؛ أي مسإولٌة تجاه الُمبلػ عنه عند إبالغ اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أو تمدٌم معلومات 

.لها بحسن نٌة  
 المادة السابعة عشرة

-ترتبط اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة برئٌس أمن الدولة، وتتمتع باستماللٌة عملٌة كافٌة، وتعمل 
على تلمً البالؼات والمعلومات والتمارٌر المرتبطة بؽسل األموال أو  -وطنٌاً بوصفها جهازاً مركزٌاً 

الجرائم األصلٌة أو متحّصالت الجرٌمة وفماً لما هو منصوص علٌه فً النظام والالئحة، وتحلٌل 
 ودراسة هذه البالؼات والتمارٌر والمعلومات، وإحالة نتائج تحلٌلها إلى السلطات المختّصة، بشكٍل تلمائً

أو عند الطلب. وٌحدد رئٌس أمن الدولة الهٌكل التنظٌمً لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة، وتحدد الالئحة 
.ااختصاصاتها ومهماته  

 المادة الثامنة عشرة

لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة الحصول مباشرة من ممدم البالغ على أي معلومات إضافٌة تعٌنها  -1
الحاالت التً ال تكون فٌها المإسسات المالٌة لد لدمت بالؼاً بموجب المادة )الخامسة على تحلٌلها، وفً 

عشرة( من النظام أو إذا رؼبت اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة فً الحصول على معلومات ال عاللة لها 
المالٌة ببالغ تلمته؛ فإنها تطلب المعلومات من خالل الجهة الرلابٌة المختّصة، وعلى المإسسات 

واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح تمدٌم ما ٌُطلب منها بصورة 
 .عاجلة

لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة الحصول على أي معلومة مالٌة أو إدارٌة أو لانونٌة أو أي معلومة  -2 
وفماً لألحكام الممررة نظاماً،  -ن ٌنوب عنهاأو م-ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة 

 .وترى أنها ضرورٌة ألداء مهماتها
 المادة التاسعة عشرة

لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة من تلماء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحلٌلها إلى 

لة ما مرتبطة بجرٌمة ؼسل السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هنان أسباب لالشتباه بؤّن معام
أموال أو جرٌمة أصلٌة ولها الصالحٌة التامة لتنفٌذ اختصاصاتها بحرٌة بما فً ذلن اتخاذ لرار مستمل 

 .بتحلٌل معلومات معٌنة وطلبها أو إعادة توجٌهها أو إحالتها

 المادة العشرون



ول أمامها، االلتزام بسرٌة على كل موظؾ ٌعمل فً اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة، أو أي شخص مسإ
.المعلومات التً ٌطلع علٌها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسإولٌاته  

 المادة الحادية والعشرون

لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أن تتبادل مع السلطات المختّصة المعلومات التً تحتفظ بها، ولها كذلن 
مع السلطات المختصة لتسهٌل عملٌات تبادل المعلومات  الدخول فً اتفالٌات أو مذكرات تفاهم

.والتعاون  

 المادة الثانية والعشرون

لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أن تتبادل مع أي جهة أجنبٌة نظٌرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة  -1
الاً أو ترتٌباً لتسهٌل تبادل مع أي جهة أجنبٌة نظٌرة اتف -وفماً لإلجراءات النظامٌة-بعملها، ولها أن تُبرم 

.المعلومات معها  
على اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة عند تمدٌم معلومات وفماً لهذه المادة إلى جهة أجنبٌة نظٌرة، أن  -2 
تحصل منها على إلرار أو تعّهد مالئم بؤّن تلن المعلومات لن تُستخدم إال للؽرض الذي طُلبت من أجله، 

.الجهة على موافمة اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة الستخدام المعلومات لؽرض آخرما لم تحصل هذه   

 المادة الثالثة والعشرون

ٌَْمُدم إلى المملكة أو ٌؽادرها وتكون بحوزته عمالت أو أدوات لابلة للتداول لحاملها،  -1 على كل شخص 
مشؽولة، أو ٌُرتِّب لنملها إلى داخل أو سبائن ذهبٌة أو معادن ثمٌنة أو أحجار كرٌمة أو مجوهرات 

المملكة أو خارجها من خالل خدمة شحن أو نمل أو خدمة برٌدٌة أو بؤي وسٌلة أخرى، تبلػ لٌمتها )أو 
تفوق( الحد المنصوص علٌه فً الالئحة؛ أن ٌمدم إلراراً بذلن لمصلحة الجمارن العامة، ولمصلحة 

ضافٌة عن مصدرها أو الؽرض من استخدامهاالجمارن العامة أن تطلب من الشخص معلومات إ . 
لمصلحة الجمارن العامة ضبط مبلػ العملة أو األدوات المابلة للتداول لحاملها أو سبائن الذهب أو  -2

( ساعة إذا كان هنان اشتباه فً 22المعادن الثمٌنة أو األحجار الكرٌمة أو المجوهرات المشؽولة لمدة )
ها مرتبطة بجرٌمة ؼسل األموال أو جرٌمة أصلٌة بما فً ذلن فً أنها متحّصالت أو وسائط أو أن

( من هذه المادة، وحاالت عدم اإللرار 1حاالت المبالػ التً ال تصل إلى حد اإللرار المحدد وفماً للفمرة )
 .أو اإللرار الكاذب وفماً لهذه المادة

كاذب، وعدم االشتباه بارتباطها عند مخالفة عدم اإللرار أو اإللرار ال-لمصلحة الجمارن العامة  -3
فرض ؼرامة وفك ما تحدده الالئحة -بجرٌمة ؼسل أموال أو جرٌمة أصلٌة  . 

 .لإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة الحصول على كل المعلومات التً تتلماها مصلحة الجمارن العامة -4
حة الجمارن العامة فً تنفٌذ تحّدد الالئحة المواعد واإلجراءات المتعلمة باإللرار وصالحٌات مصل -5

 .موجباته
 المادة الرابعة والعشرون

 :تتخذ الجهات الرلابٌة فً سبٌل أدائها لمهماتها ما ٌؤتً
جمع المعلومات والبٌانات من المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات  -أ 

اإلشرافٌة المناسبة، بما فً ذلن إجراء عملٌات الفحص ؼٌر الهادفة إلى الربح؛ وتطبٌك اإلجراءات 
 .المٌدانً والمكتبً

إلزام المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح؛  -ب 
الملفات بتوفٌر أي معلومة تراها الجهة الرلابٌة مالئمة للمٌام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات و

 .أًٌّا كانت طرٌمة تخزٌنها وأٌنما كانت مخّزنة
إجراء تمٌٌم مخاطر احتمال ولوع ؼسل األموال فً الجهات التً تملن الجهة الرلابٌة صالحٌة  -ج 

 .مرالبتها
إصدار تعلٌمات أو لواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر  -د



دة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى الربح؛ تنفٌذاً ألحكام النظامالمالٌة المحد . 
التعاون والتنسٌك مع السلطات المختصة عند تبادل المعلومات الرلابٌة ذات العاللة بمجال اإلشراؾ  -هـ 

على مكافحة ؼسل األموال مع أي جهة أجنبٌة نظٌرة، أو تنفٌذ طلبات تتعلك بؤعمال رلابٌة ترد من أي 
ٌة نظٌرة بالنٌابة عنها، أو طلب أي معلومة رلابٌة أو تعاون من أي جهة أجنبٌة نظٌرةجهة أجنب . 

التحمك من أّن المإسسات المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظمات ؼٌر الهادفة إلى  -و 
ٌة والشركات التابعة لها الربح؛ تعتمد التدابٌر الممررة وفماً ألحكام النظام، وتنفّذها فً فروعها األجنب

 .والتً تملن فٌها حصة األؼلبٌة بمدر ما تجٌزه أنظمة الدولة التً تمع فٌها تلن الفروع والشركات
وضع إجراءات النزاهة والمالءمة وتطبٌمها على كل من ٌسعى إلى المشاركة فً إدارة المإسسات  -ز 

مات ؼٌر الهادفة إلى الربح، أو اإلشراؾ علٌها أو المالٌة، واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، والمنظ
ٌسعى إلى امتالكها أو السٌطرة علٌها بشكٍل مباشر أو ؼٌر مباشر، أو أن ٌصبح مستفٌداً حمٌمٌاً من 

 .حصص كبٌرة فٌها
االحتفاظ بإحصاءات عن التدابٌر المتخذة والعموبات المفروضة -ح  . 

 المادة الخامسة والعشرون

بؤي عموبة أشّد، ودون إخالل بؤي إجراء منصوص علٌه فً نظام آخر، للجهة الرلابٌة مع عدم اإلخالل 

من المإسسات المالٌة، أو األعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، أو المنظمات -عند اكتشاؾ أي مخالفة 
نفٌذٌة أو ؼٌر الهادفة إلى الربح، أو مدٌرٌها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها الت

لألحكام المنصوص علٌها فً النظام أو الالئحة أو المرارات أو التعلٌمات ذات الصلة، أو أي  -اإلشرافٌة
مخالفة تحال إلٌها من لبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً )أو أكثر( من اإلجراءات أو 

:الجزاءات اآلتٌة  
.إصدار إنذار كتابً بالمخالفة المرتكبة -1   

.إصدار أمر ٌتضمن االلتزام بتعلٌمات محددة -2   
إصدار أمر بطلب تمدٌم تمارٌر منتظمة عن التدابٌر المتخذة لمعالجة المخالفة -3  
  فرض ؼرامة مالٌة ال تتجاوز خمسة مالٌٌن لاير سعودي عن كّل مخالفة -4

سلطة الرلابة علٌها لمدة منع مرتكب المخالفة من العمل فً المطاعات التً تملن الجهة الرلابٌة  -5 
.تحددها الجهة الرلابٌة  

تمٌٌـد صالحٌات المدٌرٌن أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفٌذٌة أو اإلشرافٌة أو  -6 
.المـالن المسٌطرٌن، ومن ذلن تعٌٌن مرالب مإلت واحد أو أكثر  

التنفٌذٌة أو اإلشرافٌة، أو طلب إٌماؾ المدٌرٌن أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة  -2 
.تؽٌٌرهم  

.إٌماؾ النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تمٌٌد أي منها، أو حظر مزاولته  8-  
.تعلٌك الترخٌص أو تمٌٌده أو سحبه أو إلؽاإه  9-  

 
.وعلى الجهة الرلابٌة إبالغ اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة بما تتخذه من إجراء أو جزاء  

 المادة السادسة والعشرون

ٌعالب كل من ٌرتكب جرٌمة ؼسل األموال المنصوص علٌها فً المادة )الثانٌة( من النظام؛ بالسجن مدة 

ال تمل عن سنتٌن وال تتجاوز عشر سنوات، أو بؽرامة ال تزٌد على خمسة مالٌٌن لاير، أو بكلتا 
 .العموبتٌن

 المادة السابعة والعشرون

بالسجن  -المنصوص علٌها فً المادة )الثانٌة( من النظام -جرٌمة ؼسل األموال ٌعالب كل من ٌرتكب 
مدة ال تمل عن ثالث سنوات وال تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بؽرامة ال تزٌد على سبعة مالٌٌن لاير، 

:أو بكلتا العموبتٌن؛ إذا الترنت الجرٌمة بؤي من اآلتً  



ارتكابها من خالل جماعة إجرامٌة منظمة -1   
استخدام العنؾ أو األسلحة -2   

اتصالها بوظٌفة عامة ٌشؽلها الجانً، أو ارتكابها باستؽالل السلطة أو النفوذ -3  
االتجار بالبشر -4   

استؽالل لاصر ومن فً حكمه -5   
ارتكابها من خالل مإسسة إصالحٌة أو خٌرٌة أو تعلٌمٌة أو فً مرفك خدمة اجتماعٌة -6   

أو أجنبً بإدانة الجانًصدور أي حكم سابك محلً    2-  
 المادة الثامنة والعشرون

ٌمنع السعودي المحكوم علٌه بعموبة السجن فً جرٌمة ؼسل أموال من السفر خارج المملكة مدة  -1
.مماثلة لمدة السجن المحكوم علٌه بها  

المحكوم ٌبعد ؼٌر السعودي المحكوم علٌه فً جرٌمة ؼسل أموال عن المملكة بعد تنفٌذ العموبة  -2 
.علٌه بها، وال ٌسمح له بالعودة إلٌها  

 المادة التاسعة والعشرون

أو  -لبل علمها بها -إذا لام أحد مرتكبً جرٌمة ؼسل األموال بإبالغ السلطات المختصة عن الجرٌمة 
عن مرتكبٌها اآلخرٌن، وأدى بالؼه إلى ضبطهم أو ضبط األموال أو الوسائط أو متحصالت الجرٌمة؛ 

فٌؾ العموبة عنه وفماً لما تمضً به المادة )الثالثونفٌجوز تخ ). 

 المادة الثالثون

ٌجوز تخفٌؾ العموبات الواردة فً المادة )السادسة والعشرون( من النظام وفماً للظروؾ الُممررة نظاماً، 

مالٌٌن لتكون العموبة السَّجن لمدة ال تمل عن سنة وال تتجاوز سبع سنوات، أو ؼرامة ال تزٌد على ثالثة 
 .لاير، أو كلتا العموبتٌن

وذلن متى بادر مرتكب الجرٌمة بعد علم السلطات المختصة بها باإلبالغ بمعلومات لم ٌكن من الممكن 
 :الحصول علٌها بطرٌك آخر، وذلن للمساعدة فً المٌام بؤي مما ٌؤتً

منع ارتكاب جرٌمة ؼسل أموال أخرى أو الحد من آثارها -أ  . 
ًٌّا تحدٌد مرتكبً -ب  الجرٌمة اآلخرٌن أو مالحمتهم لضائ . 
الحصول على أدلة -ج  . 

حرمان الجماعات اإلجرامٌة المنظمة من أموال ال حك لها فٌها، أو منعها من السٌطرة علٌها -د . 
 المادة الحادية و الثالثون

صفة مع عدم اإلخالل بالمسإولٌة الجنائٌة للشخص ذي الصفة الطبٌعٌة، ٌعالَب أي شخص ذي  -1
اعتبارٌة ٌرتكب جرٌمة ؼسل األموال بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن ملٌون لاير سعودي وال تمل عن 

 .ضعؾ لٌمة األموال محل الجرٌمة
ٌجوز معالبة الشخص ذي الصفة االعتبارٌة بمنعه بصفة دائمة أو مإلتة من المٌام بالنشاط  -2 

مكاتبه التً الترن استخدامها بارتكاب  المرخص له به بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة، أو بإؼالق
 .الجرٌمة بصفة دائمة أو مإلتة، أو بتصفٌة أعماله

 المادة الثانية و الثالثون

ٌجوز تضمٌن الحكم الصادر بالعموبة النص على نشر ملخصه على نفمة المحكوم علٌه فً صحٌفة 
منطمة له، أو نشره فً أي وسٌلة محلٌة تصدر فً ممر إلامته، فإن لم تكن فً ممره صحٌفة ففً ألرب 

أخرى مناسبة، وذلن بحسب نوع الجرٌمة المرتكبة وجسامتها وتؤثٌرها، على أن ٌكون نشر الحكم بعد 
.اكتسابه الصفة النهائٌة  

 المادة الثالثة و الثالثون



مع عدم اإلخالل بحموق الؽٌر الحسن النٌة، ٌصادر بحكم لضائً فً حال اإلدانة بجرٌمة ؼسل  -1
:أموال أو جرٌمة أصلٌة ما ٌؤتً  

األموال المؽسولة -أ   
المتحصالت. فإن اختلطت بؤموال اكتسبت من مصادر مشروعة فٌصادر منها ما ٌعادل المٌمة  -ب

.الممدرة لها  
.الوسائط -ج   

تحكم المحكمة الُمختصة بمصادرة األموال المرتبطة بجرٌمة ؼسل أموال بصرؾ النظر عما إذا  -2 
ٌازة أو ملكٌة مرتكب الجرٌمة أو طرؾ آخر. وال ٌجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنّه كانت فً ح

حصل علٌها لماء ثمن عادل أو ممابل تمدٌمه خدمة تتناسب مع لٌمتها أو حصل علٌها بناًء على أسباب 
 مشروعة أخرى وأنّه كان ٌجهل مصدرها ؼٌر المشروع

سواء كانت تعالدٌة أو ؼٌر -األعمال، أو منع تنفٌذها  للمحكمة المختصة إبطال بعض األنشطة أو -3 
بؤن هذه األنشطة أو األعمال من شؤنها أن  -أو كان لمثلهم أن ٌعلموا-متى علم أطرافها أو أحدهم  -ذلن

.تإثر على لدرة السلطات المختصة فً استرداد األموال الخاضعة للمصادرة  
 المادة الرابعة و الثالثون

تصة بمصادرة األموال المرتبطة بجرٌمة ؼسل أموال التً ال تستند على إدانة فً تحكم المحكمة المخ
.حال تعذر محاكمة مرتكب الجرٌمة بسبب وفاته أو هروبه أو ؼٌابه أو عدم تحدٌد هوٌته  

 المادة الخامسة و الثالثون

توافرة إذا كانت مصادرة األموال المرتبطة بجرٌمة ؼسل أموال ؼٌر ممكنة لكونها لم تعد م -1
للمصادرة أو ال ٌمكن تحدٌد مكانها؛ فتحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى ٌملكها مرتكب 

.الجرٌمة تماثل لٌمة تلن األموال  
 -وفماً للمادة )الثالثة والثالثون( من النظام-إذا كانت لٌمة متحصالت الجرٌمة المحكوم بمصادرتها  -2 

الجرٌمة األصلٌة؛ فعلى المحكمة المختصة أن تحكم بالمصادرة  ألل من لٌمة المتحصالت الناشئة عن
 .من األموال األخرى لمرتكب الجرٌمة ما ٌكمل لٌمة المتحصالت المحكوم بمصادرتها

 المادة السادسة و الثالثون

ما لم ٌنص نظام آخر على ؼٌر ذلن؛ تإول األموال المصاَدرة إلى الخزٌنة العامة، وتظل هذه األموال 
.فً حدود لٌمتها بؤي حموق تتمرر بصورة مشروعة ألي طرؾ آخر حسن النٌة ُمحملة  

 المادة السابعة و الثالثون

إذا حكم بمصادرة األموال أو المتحصالت أو الوسائط المستخدمة أو التً اتجهت النٌة الستخدامها أو 
التصرؾ بها وفماً للنظام، استردادها وفماً ألحكام النظام وكانت ؼٌر واجبة اإلتالؾ، فللسلطة المختصة 

.أو التسامها مع الدول التً تربطها مع المملكة اتفالٌات أو معاهدات سارٌة  

 المادة الثامنة و الثالثون

ٌجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات األجنبٌة النظٌرة وتبادل المعلومات معها والمٌام 
ا بالمملكة اتفالٌات سارٌة، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بالتحرٌات نٌابةً عنها فً الدول التً تربطه

وذلن وفماً لإلجراءات النظامٌة المتبعة ودون أن ٌشكل ذلن إخالالً بالسٌادة الوطنٌة للدولة أو باألعراؾ 
.واألنظمة المتعلمة بسرٌة المعلومات  

 المادة التاسعة و الثالثون



كمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفالٌة بناًء على طلب من مح -للسلطات المختصة 
أن تُمدم المساعدة فً التحمٌمات واالدعاءات واإلجراءات المرتبطة  -سارٌة أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل 

المساعدة فً تعّمب األموال  -على سبٌل المثال ال الحصر-بؽسل األموال والجرائم األصلٌة بما فً ذلن 
صالت أو الوسائط المرتبطة بجرٌمة ؼسل األموال أو الجرٌمة األصلٌة والتحفظ علٌها أو المتح

ومصادرتها واستردادها أو التسلٌم المرالب وفك األنظمة المعمول بها فً المملكة، على أن تبٌن الالئحة 
، واإلجراءات أنواع المساعدة اإلضافٌة التً ٌمكن تمدٌمها والشروط التً ٌجب أن تلبٌها الدولة الطالبة

.التً ٌجب تطبٌمها  

 المادة األربعون

ٌجوز للسلطات المختصة االعتراؾ والتنفٌذ ألي حكم لضائً نهائً ٌنص على مصادرة األموال أو 
المتحصالت أو الوسائط المتعلمة بجرائم ؼسل األموال أو الجرٌمة األصلٌة، ٌصدر من محكمة مختصة 

سارٌة أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلن إذا كانت األموال أو بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفالٌة 
المتحصالت أو الوسائط التً نص الحكم بمصادرتها؛ جائزاً إخضاعها للمصادرة وفماً للنظام المعمول به 

.فً المملكة  

 المادة الحادية و األربعون

ل، من وإلى دولة أخرى، على أن ٌجوز استالم وتسلٌم المتهم أو المحكوم علٌه فً جرٌمة ؼسل األموا
ٌكون التسلٌم إعماالً التفالٌة سارٌة بٌن المملكة والدولة الطالبة، أو بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا 
رفض طلب تسلٌم مطلوب فً تلن الجرٌمة، فتحاكمه المحاكم المختصة فً المملكة، وٌستعان فً هذا 

.طالبة التسلٌم، وتوضح الالئحة آلٌة االستالم والتسلٌم الشؤن بالتحمٌمات التً تمدمها الدولة  

 المادة الثانية و األربعون

تموم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة المانونٌة المتبادلة بتلمً طلبات المساعدة المانونٌة المتبادلة المتعلمة 
.بجرائم ؼسل االموال والجرائم األصلٌة المرتبطة بها  

 المادة الثالثة و األربعون

أن تطلب من أي شخص أو من  -بمبادرةٍ منها أو بناًء على طلب رجل الضبط الـجنائً-للنٌابة العامة  -1
أو األعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة، أو المنظمات ؼٌر  -عبر الجهات الرلابٌة-المإسسات المالٌة 

الجهة المطلوب منها ذلن تنفٌذه بشكل الهادفة إلى الربح؛ توفٌر سجالت أو مستندات أو معلومات، وعلى 
 .صحٌح ودلٌك كما هو محدد فً الطلب من دون تؤخٌر. وتوضح الالئحة آلٌات تنفٌذ تلن الطلبات

( من هذه المادة، عدم اإلفصاح ألّي شخص عن 1على من ٌتبلػ بالطلب المنصوص علٌه فً الفمرة ) -2
فٌه، أو لموّظؾ آخر أو عضو من أعضاء اإلدارة هذا الطلب أو ما ٌتعلك بتنفٌذه إال لشخص معنً 

.للحصول على المشورة، أو تحدٌد الخطوات الضرورٌة لتنفٌذ الطلب  
 المادة الرابعة و األربعون

بمبادرة منها أو بطلب من اإلدارة العامة للتحرٌات المالٌة أو رجل ضبط جنائً بناًء -للنٌابة العامة  -1
أن تؤمر بالحجـز التـحـفـظً على األموال محل  -ال أو جرٌمة أصلٌةعلى االشتباه فً جرٌمة ؼسل أمو

المصادرة أو التً لد تصبح محالً للمصادرة، لمدة ال تتجاوز )ستٌن( ٌوماً. وٌُصَدر األمر، وٌطبك من 
دون إشعار مسبك للطرؾ المعنً. وٌمكن تمدٌد األمر مدة أطول بموجب أمر لضائً صادر من 

عدم اإلخالل بحموق أي طرؾ آخر حسن النٌّةالمحكمة المختّصة مع  . 
أن تُبمً األموال المحجوزة تحت إدارة صاحب  -عند إصدار أمر الحجز التحفظً-للنٌابة العامة  -2



المصلحة فٌها أو أي طرؾ آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة األمر بنمل هذه األموال إلى جهة 
.مختصة للحد من احتمال اختفائها  

 المادة الخامسة و األربعون

مع عدم اإلخالل بما ٌتضمنه نظام اإلجراءات الجزائٌة، للنٌابة العامة، بمبادرة منها أو بناء على طلب 
رجل ضبط جنائً، إصدار مذّكرة تسمح لرجل الضبط الجنائً أو المحمك بدخول المساكن أو المكاتب 

اص أو للبحث عن األموال أو حجزها أو أو ممر الجهة المبلؽة لتفتٌشها والبحث والمبض على األشخ
الممتلكات أو الوثائك أو األدلة أو المعلومات المرتبطة بجرٌمة أصلٌة أو جرٌمة ؼسل أموال فً أي 

ولت خالل المدة المحددة فً إذن التفتٌش. وفً حالة الضرورة ال ٌلزم الحصول على إذن للمٌام بذلن، 
ن محضر توضح فٌه األسباب ود واعً االستعجال، على أن ٌتم إصدار األمر بموجب هذه على أن ٌدوَّ

المادة من طرؾ واحد ودون سابك إنذار للطرؾ المعنً. وتبلػ النٌابة العامة الجهة المشرفة على 
.الجهات المبلؽة باإلجراءات المتخذة بناًء على هذه المادة  

 المادة السادسة و األربعون

ءات الجزائٌة، للنٌابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل مع عدم اإلخالل بما ٌتضمنه نظام اإلجرا
الضبط الجنائً، أن تصدر أمراً مسبباً ٌسمح لرجل الضبط الجنائً أو المحمك بمرالبة وضبط وتسجٌل 

واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال األدلّة والسجالت والرسائل بما فٌها الخطابات 
ل االتصال والمحادثات الهاتفٌة والمعلومات والبٌانات المخزنة فً والمطبوعات والطرود وسائر وسائ

أجهزة الحاسب اآللً المحددة فً األمر، سواًء أكان ذلن فً جرٌمة أصلٌة أو فً جرٌمة ؼسل أموال. 
.كما ٌجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرؾ واحد ودون سابك إنذار للطرؾ المعنً  

 المادة السابعة و األربعون

.تتولى المحكمة المختصة الفصل فً جمٌع الجرائم الواردة فً النظام  

 المادة الثامنة و األربعون

تتولى النٌابة العامة التحمٌك واالدعاء أمام المحكمة المختصة فً الجرائم الواردة فً النظام. ولها إصدار 
.جزائٌةلواعد وإرشادات للجهات الخاضعة إلشرافها وفماً لنظام اإلجراءات ال  

 المادة التاسعة و األربعون

المٌام بالبحث والتحري وجمع األدلة فً الجرائم  -كلٌّ وفك اختصاصه-ٌتولى رجال الضبط الجنائً 
الواردة فً النظام باإلضافة إلى المالحمة الجنائٌة واإلدارٌة من أجل تحدٌد متحصالت الجرٌمة أو 

.وسائطها أو تعّمبها أو التحفظ علٌها  

 المادة الخمسون

ٌصدر رئٌس أمن الدولة باالتفاق مع وزٌر المالٌة والنائب العام الالئحة، خالل مدة ال تتجاوز )تسعٌن( 
.ٌوماً من تارٌخ صدور النظام  

 المادة الحادية و الخمسون

( وتارٌخ 31ٌحل هذا النظام محل نظام مكافحة ؼسل األموال، الصادر بالمرسوم الملكً رلم )م/ -1
.هـ11/5/1433  



ٌلؽً هذا النظام ما ٌتعارض معه من أحكام -2   
ٌُعَمل بهذا النظام من الٌوم التالً لتارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة -3   

 


