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                     احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وبعد :

إن مما عنيت به حكومة خادم احلرمني الشريفني وفقه اهلل العناية باجلمعيات اخلريية ودعمها ممثلة يف        

(  مبحافظة الطائف مجعية العون اخلريية) ، ومن بني هذه اجلمعيات  والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة 

 .هـ 17/10/1436 وتاريخ  691املسجلة بتصريح رقم 

وحرصًا على الريادة والتنظيم وأن يكون عمل هذه اجلمعيات وفق لوائح وأنظمة تضبط عملها فقد حرصت       

وضع لوائح وأنظمة لكافة نواحي العمل مستمدة تلك اللوائح واألنظمة  علىبالطائف  مجعية العون اخلرييةإدارة 

 .والتنمية االجتماعية املوارد البشريةوزارة من الالئحة العامة لتنظيم عمل اجلمعيات اخلريية ومن لوائح 

هذه الالئحة ملكافحة جرائم اإلرهاب وكافة السبل املؤدية إىل دعمه ، وتلتزم اجلمعية بهذه وقد جاءت       

يف أداء رسالتنا ولتتيح الفرصة لكافة  بعد اهلل تعاىل لتكون عون لنا الالئحة يف مكافحة اإلرهاب ووسائل دعمه

 . لالستفادة منهامن يعملون يف القطاع اخلريي 

 نسأل اهلل تعاىل السداد والتوفيق وأن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم .

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،
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 التعريف :

ة خريية غري رحبية ترعى األسر احملتاجة وتقوم على تقديم املساعدات هلا على مدار مجعية العون اخلريية بالطائف هي جه 

العام وفق ما يرد من تربعات إضافة إىل تنفيذ العديد من املشروعات اخلريية كإفطار صائم وزكاة الفطر والكفارات 

 وغريها.

 

 التسجيل واملرجعية :

 هـ 17/10/1436والتنمية االجتماعية بتاريخ  املوارد البشريةمن وزارة  691وتصريح رقم  93342مسجلة بالقرار رقم 

 

 أهداف اجلمعية:

: رعاية األسر الفقرية ، والسعي لتخفيف معاناتها مبا يساعد على حتسني أوضاعهم املعيشية واالجتماعية والصحية  أواًل

. 

 : استقبال الزكوات والصدقات والكفارات والتربعات العامة وتوزيعها على احملتاجني .ثانيًا 

ة ، إفطار صائم ، زكاة الفطر ، كسوة العيد ، كسوة : إقامة املشروعات اخلريية املومسية مثل ) احلقيبة املدرسي ثالثًا

 (مها ، بناء املساجدالشتاء ، سقيا ماء السبيل ، الصدقة اجلارية، بطانية الشتاء ، حلوم األضاحي ، بناء املساكن وترمي

الفقراء : مجع فائض الطعام من قصور األفراح والفنادق واملطاعم ومن احلفالت اخلاصة وحفظه وتوزيعه على  رابعًا

 واملساكني واحملتاجني .

: إقامة برامج ودورات لفئات اجملتمع لتثقفيهم باألعمال التطوعية واملساهمة فيها باالشرتاك مع اهليئات األهلية  خامسًا

 واحلكومية خلدمة اجملتمع .

 : العمل على نشر وتشجيع روح التكافل بني فئات اجملتمع . سادسًا

 : العناية بتأهيل األسر احملتاجة . سابعًا

 : فتح الباب للموسرين من أهالي احملافظة وخارجها لدعم برامج اجلمعية . ثامنًا

 : تنفيذ الربامج التوعوية للمجتمع للرفع من مستواه يف كافة النواحي . تاسعًا

 

 :نطاق عمل اجلمعية 

 ال يتوفر فيها مجعيات خريية خمتصة .ليت  حمافظة الطائف وضواحيها القريبة ا -منطقة مكة املكرمة 
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 نظام 
مكافحة جرائم اإلرهاب 
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 الفصل األول: التعريفات

 املادة األوىل

 :املعاني املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتِض السياق خالف ذلك -أينما وردت يف هذا النظام-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 .نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله :النظام (1

     .الالئحة التنفيذية للنظام :الالئحة (2

كل سلوك يقوم به اجلاني تنفيذًا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي بشكل مباشر أو غري مباشر، يقصد به  :اجلرمية اإلرهابية (3

عريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام األساسي للحكم اإلخالل بالنظام العام، أو زعزعة أمن اجملتمع واستقرار الدولة أو ت

أو بعض أحكامه، أو إحلاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو االقتصادية، أو حماولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام 

هو ترويع الناس أو إرغام  -بطبيعته أو سياقه- بعمل ما أو االمتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب يف موته، عندما يكون الغرض

حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إىل املقاصد واألغراض 

 .املذكورة أو التحريض عليها

و الربوتوكوالت الدولية املرتبطة باإلرهاب أو وكذلك أي سلوك يشكل جرمية مبوجب التزامات اململكة يف أي من االتفاقيات أ

 .أو أي من األفعال املدرجة يف ملحق االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب -اليت تكون اململكة طرفًا فيها-متويله 

صور الواردة يف توفري أموال الرتكاب جرمية إرهابية أو ملصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من ال :جرمية متويل اإلرهاب(4

 .النظام، مبا يف ذلك متويل سفر إرهابي وتدريبه

يرتكب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف  -سواء أكان يف اململكة أو خارجها-أي شخص ذي صفة طبيعية  :اإلرهابي (5

 .خيطط أو يساهم يف ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غري مباشرة أو يشرع أو يشرتك أو النظام،

 

تهدف إىل ارتكاب جرمية من اجلرائم  -داخل اململكة أو خارجها-أي جمموعة مؤلفة من شخصني أو أكثر  :الكيان اإلرهابي(6

 .املنصوص عليها يف النظام

 .احملكمة اجلزائية املتخصصة :احملكمة املختصة (7

سواء أكانت مادية أم غري -نوعها أو طريقة امتالكها األصول أو املوارد االقتصادية أو املمتلكات أيًّا كانت قيمتها أو  :األموال (8

والوثائق والصكوك واملستندات واحلواالت وخطابات االعتماد أيًّا كان شكلها؛ -مادية منقولة أم غري منقولة ملموسة أم غري ملموسة

املصرفية اليت تدل على ملكية أو سواء أكانت داخل اململكة أم خارجها. ويشمل ذلك النظم اإللكرتونية أو الرقمية، واالئتمانات 

  .مصلحة فيها، وكذلك مجيع أنواع األوراق التجارية واملالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه األموال

 

اجلرائم  بشكل مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية من -داخل اململكة أو خارجها-األموال الناشئة أو املتحصلة  :املتحصالت (9

 .املنصوص عليها يف النظام، مبا يف ذلك األموال اليت حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إىل أموال مماثلة

 

 .كل ما ُأعد أو قصد أو يراد استخدامه أو استخدم فعاًل يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام :الوسائط(10

املؤقت على نقل األموال أو حتويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو حتريكها، أو وضع اليد عليها؛ احلظر  :التحفظي احلجز (11

  .استنادًا إىل أمر صادر من احملكمة املختصة أو اجلهة املختصة بذلك
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ي صادر من حمكمة التجريد واحلرمان الدائمان من األموال أو متحصالت اجلرمية أو الوسائط؛ بناًء على حكم قضائ :املصادرة (12

 .خمتصة

العقارات واملنقوالت واملنشآت اليت متلكها الدولة أو األشخاص ذوو الصفة املعنوية العامة، أو  :املرافق واألمالك العامة واخلاصة (13

اليت تكون خمصصة ملصلحة عامة، أو النشاطات اليت تقدمها لتحقيق غرض من أغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات 

املنقوالت واملنشآت العائدة لألفراد أو األشخاص ذوي الصفة املعنوية اخلاصة، أو اهليئات الدبلوماسية، أو اهليئات أو املنظمات و

  .الدولية أو اإلنسانية، العاملة يف الدولة

ملصلحة عميل أو نيابة  -الالئحة اليت حتددها-كل من يزاول واحدًا )أو أكثر( من األنشطة أو العمليات املالية  :املؤسسات املالية (14

 .عنه

 .أي من األعمال التجارية أو املهنية اليت حتددها الالئحة :األعمال واملهن غري املالية احملددة (15

جيمع أموااًل أو يتلقاها أو يصرف منها ألغراض  -مصرح له نظامًا-أي كيان غري هادف للربح  :إىل الربح املنظمات غري اهلادفة (16

 .أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غريها من األغراض خريية

بأي من األعمال اليت حتددها الالئحة مع إحدى املؤسسات املالية أو األعمال واملهن غري  -أو يشرع يف القيام-من يقوم  :العميل (17

 .املالية احملددة

راري اليت تنشأ بني العميل واملؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة، العالقة ذات الطابع االستم :عالقة العمل (18

 .املتعلقة باألنشطة واخلدمات اليت تقدمها هلم

معاملة مالية جتريها مؤسسة مالية نيابًة عن آمر التحويل جيري من خالهلا إيصال مبلغ مالي إىل مستفيد يف  :التحويل الربقي(19

 .خرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل واملستفيد هما الشخص نفسهمؤسسة مالية أ

الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي ميتلك أو ميارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غري مباشرة على  :املستفيد احلقيقي (20

األعمال واملهن غري املالية احملددة أو املنظمات  العميل أو الشخص الطبيعي الذي ُتجرى املعاملة نيابة عنه، أو على املؤسسات املالية أو

 .غري اهلادفة إىل الربح أو على أي شخص اعتباري آخر

أي من السلطات اإلدارية أو سلطات الضبط اجلنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو اجلهات الرقابية، واليت ينعقد  :املختصة اجلهة (21

اإلرهاب ومتويله أو االستدالل، أو التحري, أو التفتيش، أو احلجز، أو التجميد، أو القبض، أو مبكافحة جرائم -هلا االختصاص 

  .مبوجب النظام -التحقيق، أو االدعاء العام، أو احملاكمة، حبسب السياق

احملددة، واملنظمات غري اهلادفة اجلهة املسؤولة عن التحقق من التزام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية  :اجلهة الرقابية(22

 .إىل الربح؛ باملتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة أو أي قرارات أو تعليمات ذات صلة
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 الفصل الثاني: أحكام عامة

 

 املادة الثانية

 .تعد اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف

 

 الثالثةاملادة 

جرمية من اجلرائم  -خارج اململكة-استثناًء من مبدأ اإلقليمية، يسري النظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب 

املنصوص عليها يف النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فيها، أو حرض عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ومل حياكم عليها؛ إذا 

 :ىل أّي مما يأتيكانت تهدف إ

 

 .تغيري نظام احلكم يف اململكة (1

 

 .تعطيل النظام األساسي للحكم أو بعض أحكامه (2

 

 .محل الدولة على القيام بعمل أو االمتناع عنه (3

 

 .االعتداء على السعوديني يف اخلارج (4

 

ت وغريها من األماكن الدبلوماسية أو القنصلية اإلضرار باألمالك العامة للدولة وممثلياتها يف اخلارج مبا يف ذلك السفارا (5

 .التابعة هلا

 

 .القيام بعمل إرهابي على منت وسيلة مواصالت مسجلة لدى اململكة أو حتمل علمها (6

 

 .املساس مبصاحل اململكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطين (7
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 الفصل الثالث: اإلجراءات

 املادة الرابعة

الدولة مهام الضبط اجلنائي واالستدالل مبا يف ذلك البحث والتحري والضبط واملالحقة اجلنائية واإلدارية ومجع تتوىل رئاسة أمن 

األدلة والقرائن والتحري املالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك حتديد وتعقب وضبط وحتريز أموال املشتبه به ومتحصالت 

 .عليها يف النظاماجلرمية أو وسائطها يف اجلرائم املنصوص 

 املادة اخلامسة

ختتص النيابة العامة بإصدار تكليف باحلضور أو أمر بالقبض واإلحضار على من يشتبه يف ارتكابه أيًّا من اجلرائم املنصوص عليها 

 .يف النظام

 

وفق ما حتدده الالئحة من ( أيام إالَّ بأمر كتابي، وذلك 7ويف مجيع األحوال ال جيوز إبقاء املقبوض عليه موقوفًا ألكثر من )

 .إجراءات وضوابط يف هذا الشأن

 املادة السادسة

أن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالية، أو  -من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب رجل الضبط الـجنائي-للنيابة العامة  (1

وفري سجالت أو مستندات أو معلومات، وعلى اجلهة املطلوب األعمال واملهن غري املالية احملددة، أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ ت

منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو حمدد يف الطلب بصورة عاجلة. ويف حالة كان الطلب موجهًا إىل مؤسسة مالية 

  .فُينّفذ عن طريق اجلهة الرقابية املختّصة بالرقابة عليها. وتوضح الالئحة آليات تنفيذ تلك الطلبات

 

أن تطلب من أي شخص أو من املؤسسات املالية، أو األعمال واملهن غري املالية احملددة، أو  -مرحلة االستدالل-لرئاسة أمن الدولة يف  (2

املنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ توفري سجالت أو مستندات أو معلومات، وعلى اجلهة املطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح 

د يف الطلب بصورة عاجلة. ويف حالة كان الطلب موجهًا إىل مؤسسة مالية فُينّفذ عن طريق اجلهة الرقابية ودقيق كما هو حمد

 .املختّصة بالرقابة عليها. وتوضح الالئحة آليات تنفيذ تلك الطلبات

 

جود هذا الطلب أو ما يتعلق ( من هذه املادة، عدم اإلفصاح ألّي شخص عن و2( أو الفقرة )1على من يتبلغ بالطلب وفقًا للفقرة ) (3

بتنفيذه إال لشخص معين فيه، أو ملوّظف آخر أو عضو من أعضاء اإلدارة للحصول على املشورة، أو حتديد اخلطوات الضرورية لتنفيذ 

 .الطلب

 املادة السابعة

خالل املدة احملددة يف إذن التفتيش ختتص النيابة العامة بإصدار إذن بدخول املساكن أو املكاتب أو املباني وتفتيشها يف أي وقت (1

والقبض على األشخاص وضبط وحتريز األموال أو املمتلكات أو املستندات أو األدلة أو املعلومات، وذلك يف أي جرمية من اجلرائم 

 .املنصوص عليها يف النظام

ؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية ( من هذه املادة على امل1يف حال اختاذ أي من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )(2

  .احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، فيتم إبالغ اجلهة الرقابية بذلك

 

( من هذه املادة، على أن يدوَّن 1احلصول على إذن للقيام بأي من اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة ) -يف حالة الضرورة-ال يلزم  (3
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( ساعة، 24األسباب ودواعي االستعجال. وتبلغ النيابة العامة بهذا اإلجراء وما نتج عنه خالل مدة ال تتجاوز ) حمضر توضح فيه

 .وتوضح الالئحة ضوابط حالة الضرورة

 املادة الثامنة

طبوعات والطرود وسائر مبا فيها اخلطابات وامل-للنائب العام أن يصدر أمرًا ُمسببًا باملراقبة والوصول إىل األدلة والسجالت والرسائل 

ذات الصلة بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام،  -وسائل االتصال واملعلومات واملستندات املخزنة يف األنظمة اإللكرتونية

 .واعرتاضها وضبطها وتسجيلها

 املادة التاسعة

على األموال أو الوسائط أو  -ة دون إبالغ الطرف املعينبـصـورة عاجـل-للنيابة العامة أن تأمـر اجلهة املختصة باحلجـز التـحـفـظي  (1

 .املتحصالت اليت يشتبه ارتباطها بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام أو ستستخدم فيها واليت قد تكون حماًل للمصادرة

 

ة ودون إبالغ الطرف املعين على أن يأمر اجلهة املختصة باحلجز التحفظي بصورة عاجل -يف مرحلة االستدالل-لرئيس أمن الدولة  (2

األموال أو الوسائط أو املتحصالت اليت يشتبه ارتباطها بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام أو ستستخدم فيها واليت قد تكون 

 .حماًل للمصادرة

 املادة العاشرة

عليها يف النظام من السفر إىل خارج اململكة، على أن يتم لرئيس أمن الدولة منع املشتبه به يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص  (1

( ساعة من تاريخ إصدار األمر أو اختاذ أي تدابري أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، 72عرض أمر املنع على النيابة العامة خالل مدة )

 .تطلب ذلكوجيوز أن ينص يف أمر املنع على عدم إبالغه مبا اختذ يف حقه متى كانت املصلحة األمنية ت

 

للنائب العام منع املتهم يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من السفر إىل خارج اململكة، وجيوز أن ينص يف أمر  (2

 .املنع على عدم إبالغه مبا اختذ يف حقه متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك

 املادة احلادية عشرة

اخلاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى حبق من بادر باإلبالغ عن جرمية من اجلرائم مع عدم اإلخالل حبق املدعي باحلق 

وتعاون مع جهات االختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على  -قبل ارتكابها أو بعده-املنصوص عليها يف النظام 

جهات االختصاص إىل أشخاص مطلوبني أمنيًّا أو خطرين لديهم مرتكيب جرمية أخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة، أو أرشد 

 .خمططات إجرامية مماثلة لنوع اجلرمية القائمة وخطورتها

 املادة الثانية عشرة

 .للنيابة العامة اإلفراج املؤقت عن أي موقوف يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، ما مل تكن هناك حماذير أمنية

 شرةاملادة الثالثة ع

اإلفراج املؤقت عن احملكوم عليه يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها  -وفق ضوابط وشروط حتددها الالئحة-لرئيس أمن الدولة 

 .يف النظام أثناء تنفيذ العقوبة

 املادة الرابعة عشرة

عنهم يف اجلرائم املنصوص  لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابري لضمان سالمة الوضع األمين للمفرج

 .عليها يف النظام
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 املادة اخلامسة عشرة

لرجال الضبط اجلنائي أو العسكريني املكلفني مبكافحة اجلرائم املنصوص عليها يف النظام يف سبيل ضبط أي من تلك اجلرائم 

  .استعمال القوة وفقًا للضوابط املنصوص عليها نظامًا

 املادة السادسة عشرة

أصابه ضرر من املتهمني أو احملكوم عليهم يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، أن يتقدم إىل رئيس أمن الدولة بطلب ملن 

التعويض قبل التقدم إىل احملكمة املختصة، وتنظر يف الطلب جلنة تسوية تشكل هلذا الغرض بقرار من الرئيس ال يقل أعضاؤها عن 

تشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية خالل مدة ال تتجاوز تسعني يومًا من تاريخ ثالثة يكون من بينهم مس

 .تقديم الطلب، وحيدد رئيس أمن الدولة قواعد عمل اللجنة

 املادة السابعة عشرة

عند االشتباه -ال؛ تقوم املصلحة مع عدم اإلخالل باألحكام ذات الصلة مبصلحة اجلمارك العامة الواردة يف نظام مكافحة غسل األمو

حبجز ما يشتبه به من العمالت أو األدوات القابلة للتداول حلاملها أو السبائك الذهبية أو املعادن  -بوجود حالة متويل اإلرهاب

ملختصة الختاذ فورًا للجهة ا -إن وجد-الثمينة أو األحجار الكرمية أو اجملوهرات املشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها 

 .اإلجراءات النظامية مع إشعار اإلدارة العامة للتحريات املالية بذلك، وحتدد الالئحة األحكام املتعلقة بتطبيق هذه املادة

 املادة الثامنة عشرة

 .كمة املختصةختتص النيابة العامة بالتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام وإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرتها أمام احمل

 املادة التاسعة عشرة

ختتص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم يف جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام مدة أو مددًا متعاقبة ال يزيد أي 

طول، يرفع األمر إىل منها على )ثالثني( يومًا وال تزيد يف جمموعها على )اثين عشر( شهرًا. ويف احلاالت اليت تتطلب التوقيف مدة أ

 .احملكمة املختصة لتقرير ما تراه يف شأن التمديد

 املادة العشرون

دون اإلخالل باحلق يف إبالغ ذوي املتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر مبنع االتصال باملتهم أو زيارته مدة ال تزيد على 

لتحقيق مدة منع أطول، يرفع األمر إىل احملكمة املختصة لتقرير ما )تسعني( يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب ا

 .تراه

 املادة احلادية والعشرون

تقييد هذا احلق متى ما  -يف مرحلة التحقيق-دون إخالل حبق املتهم من االستعانة مبحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة 

 .اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

 املادة الثانية والعشرون

دون اإلخالل حبقوق الغري احلسن النية، تتوىل النيابة العامة صالحية حتديد األموال والوسائط واملتحصالت اليت قد ختضع 

 .للمصادرة وتعّقبها

 املادة الثالثة والعشرون

اجلرائم املرتبطة بها على شكوى ال تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام أو 

اجملين عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي باحلق اخلاص رفع دعواه أمام احملكمة املختصة بعد انتهاء التحقيق يف 

 .احلق العام
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 املادة الرابعة والعشرون

  :تتوىل احملكمة املختصة الفصل يف أي مما يأتي

 

 .املنصوص عليها يف النظاماجلرائم (1  

 

  .دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض املتعلقة بتطبيق أحكام النظام (2

 

طلبات تنفيذ األحكام األجنبية النهائية املتعلقة بأي جرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب مبا فيها األحكام املتعلقة مبصادرة  (3

 .تبطة بأي من تلك اجلرائماألموال أو املتحصالت أو الوسائط املر

 

( من هذه املادة أمام حمكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة، وجيوز االعرتاض 2( و)1وُتستأنف األحكام الصادرة يف شأن الفقرتني )

 .على أحكامها أمام دائرة متخصصة يف احملكمة العليا يف احلاالت املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات اجلزائية

 امسة والعشروناملادة اخل

تصدر احملكمة حكًما غيابيًّا يف حق املتهم بارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام إذا مت التبليغ من احملكمة عن طريق 

وسائل التبليغ أو إحدى وسائل اإلعالم الرمسية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على احملكمة اليت أصدرت احلكم إلعادة 

 .حماكمته

 املادة السادسة والعشرون

إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فتتوىل احملكمة املختصة، 

 .الفصل يف مجيع اجلرائم املوجهة إىل املتهم، ما مل تفصل أوراق مستقلة هلذه اجلرائم قبل رفعها إىل احملكمة

 

 بعة والعشروناملادة السا

مناقشة اخلرباء ومساع الشهود مبعزل عن املتهم وحماميه ويبلغ املتهم أو حماميه مبا  -عند االقتضاء-للمحكمة املختصة  (1

تضمنته الشهادة وتقرير اخلربة دون الكشف عن هوية من أدىل بهما. وجيب أن توفر احلماية الالزمة اليت تقتضيها حالة الشاهد أو 

  .القضية املطلوب فيها، وأنواع األخطار املتوقعة اخلبري وظروف

 

 .السماح بتصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات احملاكمة -أثناء نظر الدعوى-لرئيس احملكمة املختصة  (2

 املادة الثامنة والعشرون

 .ت أو الوسائط بصورة عاجلةعلى اجلهة املختصة تنفيذ األمر الصادر باحلجز التحفظي على األموال أو املتحصال

 املادة التاسعة والعشرون

 .ال تنقضي الدعوى يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام مبضي املدة (1

 

يف حالة حفظ األوراق أو الدعوى حبق املتهم لفقدانه األهلية يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فيتم إيداعه يف أحد  (2

املراكز العالجية املتخصصة على أن يعرض املتهم عند انتفاء عوارض فقدان األهلية على النيابة العامة للنظر يف استئناف إجراءات 

 .الدعوى اجلزائية
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 الفصل الرابع: العقوبات

 املادة الثالثون

امللك أو  -رة مباشرة أو غري مباشرةبصو-ُيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشر( سنوات وال تقل عن )مخس( سنوات، كل من وصف 

 .ولي العهد بأي وصف يطعن يف الدين أو العدالة

 املادة احلادية والثالثون

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )ثالثني( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات، كل من قام حَبمل أي سالح أو متفجرات تنفيذًا جلرمية 

 .إرهابية

 املادة الثانية والثالثون

قب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس وعشرين( سنة وال تقل عن )مخس عشرة( سنة، كل من أنشأ كيانًا إرهابيًا أو أداره أو توىل يعا

منصبًا قياديًّا فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها, أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، 

 .عن )عشرين( سنة وال تزيد على )ثالثني( سنةفال تقل عقوبة السجن 

 املادة الثالثة والثالثون

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشرين( سنة وال تقل عن )ثالث( سنوات، كل من انضم إىل كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان 

تدريبات لدى كيان إرهابي، فال تقل عقوبة السجن عن الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي 

 .)مخس عشرة( سنة وال تزيد على )ثالثني( سنة

 املادة الرابعة والثالثون

ُيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مثاني( سنوات وال تقل عن )ثالث( سنوات, كل من أّيد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، 

منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جرميته، أو روج هلا، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي حمرر  أو جرمية إرهابية أو

أيا كان نوعه يتضمن تسويغًا أو تروجيًا لفكر إرهابي أو جلرمية إرهابية أو إشادة  -بقصد النشر أو الرتويج-أو مطبوع أو تسجيل 

 .بذلك

 والثالثوناملادة اخلامسة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس وعشرين( سنة وال تقل عن )مثاني( سنوات، كل من حرض آخر على االنضمام إىل أي 

كيان إرهابي, أو املشاركة يف أنشطته، أو جّنده، أو ساهم يف متويل أي من ذلك, فإن كان قد عمل على منعه من االنسحاب من 

ما يكون له عليه من والية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية  الكيان، أو استغل هلذا الغرض

 .أو إرشادية أو إعالمية، فال تقل عقوبة السجن عن )مخس عشرة( سنة

 املادة السادسة والثالثون

الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف -ام يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشرين( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات، كل من ق

  :بأحد األفعال اآلتية -النظام

 

 .خصص مكانًا للتدريب، أو هّيأه لذلك، أو أداره (1

 

  :درب أو تدرب أو مّول التدريب على أي مما يأتي (2
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لوجيـة أو اإلشعـاعـية، أو السموم، أو األجهزة استخدام أي من األسلحة، أو املتفجرات، أو املواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـو -أ

 احلارقة، أو أي من وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية أو اإللكرتونية، أو على تصنيعها، أو حتضريها، أو جتميعها، أو تطويرها، أو

  .جتهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها

 

 .أساليب إعالمية التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو -ب

 

 .فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية -ج

 املادة السابعة والثالثون

، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )ثالثني( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات، كل من أمّد كيانًا إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي

املواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو اإلشعـاعـية، أو السموم، أو األجهزة  بأي من األسلحة، أو املتفجرات، أو الذخائر، أو

 .احلارقة

 

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كيانًا إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له عالقة بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف 

 .ملزورةالنظام بأي من املستندات الصحيحة أو ا

 املادة الثامنة والثالثون

، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشرين( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات، كل من أمدَّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي

وى، أو التطبيب، أو النقل، أو بأي وسيلة اتصال, أو قدم إىل أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو املأ

 .مكانًا لالجتماع، أو غري ذلك من التسهيالت اليت تعينه على حتقيق أغراضه

 املادة التاسعة والثالثون

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس وعشرين( سنة وال تقل عن )مخس عشرة( سنة، كل من هرَّب أيًّا من األسلحة، أو الذخائر، 

املواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو اإلشعـاعـية، أو السموم، أو األجهزة احلارقة، أو أيَّا من وسائل االتصال أو املتفجرات، أو 

ا، أو هّرب السلكية أو الالسلكية أو اإللكرتونية، أو َصَنعها، أو طّورها، أو َجَمعها، أو حّضرها، أو جّهزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزه

ربيد أو إحدى أيًّا من األجزاء أو املـواد األولـيـة أو األجـهـزة التـي تستخـدم يف ُصنِعهـا أو تـحضريهـا أو جتهـيزهـا، أو َنَقلها عن طريق ال

 .وسائل النقل العام أو اخلاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 ألربعوناملادة ا

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )ثالثني( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات, كل من خطف شخصًا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي 

من تلك األفعال تنفيذًا جلرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب، وللمحكمة املختصة أن حتكم بالقتل إذا اقرتن أي من تلك األفعال 

 .أي من األسلحة أو املتفجرات باستعمال أو إشهار

 املادة احلادية واألربعون

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )ثالثني( سنة وال تقل عن )عشر( سنوات، كـل مـن اختطـف أي وسيلة من وسائل النقل العام أو هدد 

اقرتن أي من تلك األفعال باستعمال أو بأي من تلك األفعال؛ تنفيذًا جلرمية إرهابية، أو جرمية متويل إرهاب، ويعاقب بالقتل إذا 

 .إشهار أي من األسلحة أو املتفجرات
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 املادة الثانية واألربعون

أي من  -تنفيذًا جلرمية إرهابية-يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس عشرة( سنة وال تقل عن )مثاني( سنوات، كـل من أتلف 

وسائل النقل، أو إحدى منشآت املالحة اجلوية أو البحرية أو الربية، أو املنصات  املرافق واألمالك العامة أو اخلاصة أو أي وسيلة من

 .املثبتة يف قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عّطلها، أو عرقل اخلدمات فيها

 املادة الثالثة واألربعون

تخدم موقعًا على الشبكة املعلوماتية يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشرين( سنة وال تقل عن )مخس( سنوات، كـل من أنشأ أو اس

ا أو برناجمًا على أحد أجهزة احلاسب اآللي أو أي من األجهزة اإللكرتونية، أو َنَشر أيًّا منهما؛ الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليه

، أو لنشر كيفية تصنيع األجهزة يف النظام، أو لتسهيل االتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لرتويج أفكاره، أو لتمويله

 .احلارقة أو املتفجرات أو أي أداة الستخدامها يف جرمية إرهابية

 

 املادة الرابعة واألربعون

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس( سنوات وال تقل عن )سنة(، كل من أذاع أو نشر بأي وسيلة خربًا، أو بيانًا، أو إشاعة كاذبة، 

 .حنو ذلك، بقصد تنفيذ جرمية إرهابيةأو مغرضة، أو 

 املادة اخلامسة واألربعون

ُيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشر( سنوات وال تقل عن )مخس( سنوات، كل من اختذ أراضي اململكة حماًل للتخطيط أو 

 .لالجتماع، الرتكاب جرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب خارج اململكة

 واألربعوناملادة السادسة 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )عشر( سنوات وال تقل عن )ثالث( سنوات، كل من أعاق سري التحقيق أو احملاكمة، أو قاوم أو 

 .اعتدى أو هدد باالعتداء على أحد القائمني على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته

 املادة السابعة واألربعون

مدة ال تزيد على )مخس عشرة( سنة وال تقل عن )مخس( سنوات، كل من قام بتقديم أموال أو مجعها أو تسلمها أو  ُيعاقب بالسجن

بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غري مباشرة من مصدر مشروع أو غري  -خصصها أو نقلها أو حوهلا أو حازها أو دعا إىل التربع بها

 الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، أو كان عاملًا بأنها سوف تستخدم بغرض استخدامها كليًا أو جزئيًا -مشروع

كليًا أو جزئيًا يف متويل جرمية إرهابية داخل اململكة أو خارجها أو كانت مرتبطة فيها أو أنها سوف تستخدم من قبل كيان إرهابي 

دم أي من تلك األموال، فإن كان الفاعل قد استغل هلذا الغرض أو إرهابي ألي غرض كان، حتى وإن مل تقع اجلرمية أو مل تستخ

 .التسهيالت اليت ختوهلا له صفته الوظيفية أو نشاطه املهين أو االجتماعي, فال تقل العقوبة عن )عشر( سنوات

 املادة الثامنة واألربعون

ن سافر إىل دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من ُيعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس عشرة( سنة وال تقل عن )مخس( سنوات, كل م

 .اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 املادة التاسعة واألربعون

ُيعاقب بغرامة ال تزيد على )عشرة( ماليني ريال وال تقل عن )ثالثة( ماليني ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من 

ائم املنصوص عليها يف النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت اجلرمية باسم الشخص مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكالئه أي من اجلر

ذي الصفة االعتبارية أو حلسابه، وذلك دون إخالل مبسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب اجلرمية. وللمحكمة 
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كاتبه اليت اقرتن استخدامها بارتكاب احلكم بإيقاف نشاط الشخص االعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغالق فروعه أو م املختصة

اجلرمية بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيني حارس قضائي إلدارة األموال والعمليات. ويف مجيع احلاالت جيوز 

إن مل تضمني احلكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة احملكوم عليه يف صحيفة حملية تصدر يف مقر إقامته، ف

يتم النشر إال بعد أن يكتسب احلكم الصفة  تكن يف مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره يف أي وسيلة أخرى مناسبة، وال

 .القطعية

 املادة اخلمسون

 .يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر (1

لسجن املقرر لكل من ارتكب أيًّا من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عن نصف احلد األعلى هلا؛ يف أي من ال تقل عقوبة ا (2

  :احلاالت التالية

 .إذا اقرتنت باستعمال أو إشهار أي من األسلحة أو املتفجرات -أ

 

 .إذا كانت من خالل أحد األندية أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح -ب

 

 .د اجلاني إىل ارتكاب اجلرميةإذا عا -ج

 

 .استغالل القصَّر ومن يف حكمهم الرتكاب اجلرمية -د

 املادة احلادية واخلمسون

 .ُيعاقب كل من شرع يف القيام بارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام بالعقوبة املقررة لذلك الفعل (1

 :عليها يف النظام وُيعاقب بالعقوبة املقررة هلا، كلُّ َمْنيعد شريكًا يف أي من اجلرائم املنصوص (2

 .ساهم عن طريق االتفاق أو التحريض أو املساعدة على ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام -أ

لنظام أو حتصلت أشياء استعملت أو أعدت لالستعمال يف ارتكاب أيٍّ من اجلرائم املنصوص عليها يف ا -عمدًا  -أخفى أو أتلف  -ب

 .منها، أو مستندات كان من شأنها كشف اجلرمية وأدلتها أو عقاب مرتكبيها

 .مّكن موقوفًا أو سجينًا أو مطلوبًا يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من اهلـرب أو سهل له ذلك -ج

 

 املادة الثانية واخلمسون

 .بأي عقوبة أشد تستند إىل أحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة األخرىال ختل العقوبات التعزيرية الواردة يف النظام؛ 

 املادة الثالثة واخلمسون

بعد انتهاء تنفيذ -مينع السعودي احملكوم عليه بالسجن يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من السفر إىل خارج اململكة  (1

  .كوم بها عليهمدة مماثلة ملدة عقوبة السجن احمل -عقوبة السجن

 

يبعد غري السعودي احملكوم عليه بالسجن يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عن اململكة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم (2

 .عليه بها، وال يسمح له بالعودة إليها
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 املادة الرابعة واخلمسون

فيذ جرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب ومل يبلغ يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس( سنوات كل من علم مبشروع لتن

 .السلطات املختصة مع متكنه من اإلبالغ

 املادة اخلامسة واخلمسون

 .يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على )مخس( سنوات كل من تسرت على أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام أو أحد مرتكبيها

 املادة السادسة واخلمسون

تصة ختفيف العقوبات املنصوص عليها يف النظام، على أال تقل عقوبة السجن عن نصف احلد األدنى املقرر هلا، وال للمحكمة املخ

تقل عقوبة الغرامة عن نصف احلد األدنى املقرر هلا، إذا بادر اجلاني بإبالغ أي من اجلهات املختصة مبعلومات مل يكن من املستطاع 

 :ساعدة يف أي مما يأتياحلصول عليها بطريق آخر، وذلك للم

 .منع ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام (1

 .حتديد مرتكيب اجلرمية اآلخرين أو مالحقتهم قضائيًا(2

 .احلصول على أدلة (3

 .جتنب آثار اجلرمية أو احلد منها (4

 .عليهاحرمان الكيان اإلرهابي أو اإلرهابي من احلصول على أموال أو السيطرة  (5

 املادة السابعة واخلمسون

لن يعود الرتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف  ألسباب معتربة تبعث على االعتقاد بأن احملكوم عليه -للمحكمة املختصة 

 :وذلك بشرط توفر ما يلي وقف تنفيذ عقوية السجن مبا ال يزيد على نصف املدة احملكوم بها -النظام 

 

 .يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام حكم سابق يف حقه أال يكون قد صدر (1

 

     .أن يبدي ندمه على جرميته(2

 

وإذا عاد احملكوم عليه إىل ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف أحكام النظام يلغى وقف التنفيذ دون اإلخالل بالعقوبة املقررة 

 .على اجلرمية اجلديدة

 املصادرةالفصل اخلامس: 

 املادة الثامنة واخلمسون

بصرف النظر عّما إذا كانت يف حيازة أو ملكية اجلاني أو طرف -مع عدم اإلخالل حبقوق الغري احلسن النية، يصادر حبكم قضائي 

 :ما يلي -آخر

 

 .املتحصالت. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة املقدرة هلا (1

 

     .الوسائط(2

 

 .األموال املرتبطة بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام أو اليت أعدت الستخدامها فيها (3
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 املادة التاسعة واخلمسون

فتصادر إذا تعذر مصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت وفقًا للمادة )الثامنة واخلمسني( من النظام أو مل ميكن حتديد مكانها، 

 .حبكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك األموال أو الوسائط أو املتحصالت

 املادة الستون

ال جتوز مصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت متى أثبت صاحبها أّنه حصل عليها لقاء مثن عادل أو مقابل تقدميه خدمة 

 .وعة أخرى وأّنه كان جيهل مصدرها غري املشروعتتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناًء على أسباب مشر

 املادة احلادية والستون

إذا علم أطرافه أو  -تعاقدي أو غري تعاقدي-للمحكمة املختصة من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل 

ى قدرة السلطات املختصة يف اسرتداد األموال أو أحدهم أو كان ملثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك األفعال من شأنها أن تؤثر عل

 .الوسائط أو املتحصالت اخلاضعة للمصادرة

 املادة الثانية والستون

إذا حكم مبصادرة األموال أو الوسائط أو املتحصالت وكانت غري واجبة اإلتالف، فللجهة املختصة التصرف بها وفقًا لألحكام املقررة 

 .امها مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات أو معاهدات ساريةنظامًا، أو اسرتدادها أو اقتس

 الفصل السادس: التدابري

 املادة الثالثة والستون

على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ حتديد و فهم خماطر متويل اإلرهاب 

ا وحتديثها بشكل مستمر، وتوفري تقييمها للمخاطر للجهات الرقابية املختصة عند الطلب، مع األخذ بعني لديها وتقييمها وتوثيقه

االعتبار جمموعة واسعة من عوامل اخلطر مبا فيها تلك املرتبطة بعمالئها، أو البلدان أو املناطق اجلغرافية، أو املنتجات، أو 

أن تتضّمن دراسة تقييم املخاطر وفقًا هلذه املادة تقييمًا للمخاطر املرتبطة مبنتجات  اخلدمات، أو املعامالت أو قنوات التسليم، على

 .جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها

 املادة الرابعة والستون

لى أساس مستوى خماطر على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ اختاذ تدابري العناية الواجبة، وحتديد نطاقها ع

متويل اإلرهاب املرتبطة بالعمالء وعالقات العمل ويتعّين عليها تطبيق تدابري مشددة للعناية الواجبة عندما تكون خماطر متويل 

 .اإلرهاب مرتفعة. وحتدد الالئحة احلاالت اليت تتخذ فيها هذه التدابري وأنواعها

 املادة اخلامسة والستون

الية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات والوثائق والبيانات مبا فيها على املؤسسات امل (1

مستندات تدابري العناية الواجبة، جلميع التعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت حملية أم خارجية، وذلك ملدة 

 .انتهاء العملية أو قفل احلسابال تقل عن عشر سنوات من تاريخ 

إلزام املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ بتمديد مدة االحتفاظ  -يف احلاالت اليت تراها-للنيابة العامة  (2

  .بالسجالت واملستندات والوثائق والبيانات إىل احلّد الضروري ألغراض التحقيق اجلنائي أو االدعاء

أن تكون السجالت واملستندات امُلحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعامالت املالية، وجيب أن يتم االحتفاظ جيب  (3

 .بها لتكون متاحة للجهات املختصة عند الطلب
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 املادة السادسة والستون

اية الواجبة املشددة على عالقات العمل واملعامالت مع أي على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة؛ تطبيق تدابري العن

على أنه بلد عالي  -من قبلها أو من قبل اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله  -شخص يأتي من بلد أو يقيم فيه مت حتديده 

خفيف من املخاطر العالية اليت حتددها املخاطر. وعلى املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، تطبيق تدابري للت

  .اجلهات الرقابية

 املادة السابعة والستون

على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح وضع السياسات واإلجراءات والضوابط 

ّد من أي خماطر حمددة. وحتدد الالئحة ما جيب أن تتضمنه تلك وتنفيذها بفعالية ملكافحة متويل اإلرهاب بهدف اإلدارة واحل

 .السياسات واإلجراءات والضوابط

 املادة الثامنة والستون

على املؤسسات املالية اختاذ التدابري املناسبة للتخفيف من املخاطر الناجتة عن الدخول يف عالقة مراسلة مع مؤسسات مالية  (1

 .مكافحة غسل األموالأخرى، واحملددة يف نظام 

 .يتعني على املؤسسات املالية عند ممارسة نشاط التحويالت الربقية تطبيق املتطلبات الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال (2

 املادة التاسعة والستون

اليت متلكها بشكل مستمر،  على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة مراقبة وفحص املعامالت والوثائق والبيانات

حبسب ما تضمنته األحكام ذات الصلة يف نظام مكافحة غسل األموال، كما عليها التدقيق يف مجيع املعامالت املعقدة والكبرية بشكل 

 .غري عادي وأي أمناط غري اعتيادية للمعامالت اليت ال تتوفر هلا أغراض اقتصادية أو مشروعية واضحة

 املادة السبعون

مبا يف ذلك األشخاص الذين يقدمون -املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح على 

عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال أو بعضها متثل متحصالت أو  -خدمات قانونية أو حماسبية

القتها بعمليات متويل اإلرهاب أو أنها سوف تستخدم يف تلك العمليات مبا يف ذلك حماوالت إجراء مثل هذه يف ارتباطها أو ع

 :العمليات؛ أن تلتزم باآلتي

إبالغ اإلدارة العامة للتحريات املالية فورًا وبشكل مباشر عن العملية املشتبه بها, وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات  (1

  .ات املتوافرة لديها عن تلك العملية واألطراف ذات الصلةواملعلوم

 .االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحريات املالية من معلومات إضافية (2

 املادة احلادية والسبعون

وأي من مديريها أو أعضاء  ُيحظر على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، (1

جمالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملني فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا مبوجب 

ا جاٍر أو قد ُأجري. النظام أو معلومات متعّلقة بذلك قد ُقّدمت أو سوف ُتقّدم إىل اإلدارة العامة للتحريات املالية أو أّن حتقيقًا جنائيًّ

 .وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح أو االتصال بني املديرين والعاملني أو عمليات االتصال مع احملامني أو السلطات املختصة

عضاء ال يرتتب على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وأي من مديريها أو أ (2

ة جمالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية أو العاملني فيها؛ أي مسؤولية جتاه امُلبلغ عنه عند إبالغ اإلدارة العام

 .للتحريات املالية أو تقديم معلومات هلا حبسن نية
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 الفصل السابع: التعاون الدولي

 املادة الثانية والسبعون

 

تبادل املعلومات املتاحة مع اجلهات النظرية يف الدول األخرى والقيام بالتحريات نيابًة عنها، أو تشكيل ِفرق حترٍّ للجهات املختصة 

مشرتكة لتقديم املساعدة يف التحقيقات أو لغرض التسليم املراَقب لألموال مع الدول اليت تربطها باململكة اتفاقيات سارية، أو تبعًا 

قًا لإلجراءات النظامية املتبعة، دون أن يشكل ذلك إخالاًل باألحكام واألعراف املتعلقة بسرية املعلومات للمعاملة باملثل وذلك وف

 .ووفقًا ملا حتدده الالئحة

 املادة الثالثة والسبعون

أن يكون التسليم جيوز تسّلم املتهم أو احملكوم عليه يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على 

إعمااًل التفاقية سارية بني اململكة والدولة الطالبة، أو بناًء على مبدأ املعاملة باملثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب يف أي من تلك 

ح اجلرائم، فتحاكمه احملاكم املختصة يف اململكة، ويستعان يف هذا الشأن بالتحقيقات اليت تقدمها الدولة طالبة التسليم، وتوض

  .الالئحة آلية التسّلم والتسليم

 املادة الرابعة والسبعون

تقوم اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بأي من اجلرائم 

 .املنصوص عليها يف النظام

 املادة اخلامسة والسبعون

اإلرهاب ومتويله بتلقي الطلبات اليت ترد من الدول واهليئات واملنظمات فيما يتعلق بقرارات جملس تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة 

األمن اخلاصة مبكافحة اإلرهاب أو متويله. وتقوم بوضع اآلليات وحتديثها واختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس 

 .دولةاألمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن ال

 الفصل الثامن: اإلدارة العامة للتحريات املالية

 املادة السادسة والسبعون

باستقاللية عملية كافية, وتعمل على تلقي البالغات  -بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا-تتمتع اإلدارة العامة للتحريات املالية 

منصوص عليه يف النظام والالئحة، وحتليلها ودراستها، وإحالة نتائج  واملعلومات والتقارير املرتبطة جبرمية متويل اإلرهاب وفقًا ملا هو

 .حتليلها إىل السلطات املختّصة، بشكٍل تلقائي أو عند الطلب

 املادة السابعة والسبعون

حتليلها، ويف احلاالت اليت لإلدارة العامة للتحريات املالية احلصول مباشرة من مقدم البالغ على أي معلومة إضافية تعينها على  (1

ال تكون فيها املؤسسات املالية قد قدمت بالغًا مبوجب املادة )السبعني( من النظام أو إذا رغبت اإلدارة العامة للتحريات املالية يف 

ملؤسسات املالية احلصول على معلومات ال عالقة هلا ببالغ تلقته؛ فإنها تطلب املعلومات من خالل اجلهة الرقابية املختّصة، وعلى ا

  .تقديم ما ُيطلب منها بصورة عاجلة

 

لإلدارة العامة للتحريات املالية احلصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة، جتمعها أو حتتفظ بها  (2

 .ألداء مهماتها وفقًا لألحكام املقررة نظامًا، وترى أنها ضرورية -أو من ينوب عنها-السلطات املختصة 
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 املادة الثامنة والسبعون

على كل موظف يعمل يف اإلدارة العامة للتحريات املالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، االلتزام بسرية املعلومات اليت يطلع عليها 

 .ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته

 املادة التاسعة والسبعون

إحالة املعلومات ونتائج حتليلها إىل اجلهة املختصة عندما تقدر بأن  -من تلقاء نفسها أو عند الطلب-للتحريات املالية لإلدارة العامة 

هناك أسبابًا لالشتباه بأّن معاملة ما مرتبطة جبرمية متويل إرهاب، ولإلدارة كذلك صالحية تنفيذ اختصاصاتها حبرية مبا فيها 

 .مات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتهااختاذ قرار مستقل بتحليل معلو

 املادة الثمانون

 .لإلدارة العامة للتحريات املالية أن تتبادل مع اجلهة املختّصة املعلومات اليت حتتفظ بها

 املادة احلادية والثمانون

وفقًا  -معلومة متصلة بعملها، وهلا أن ُتربم  لإلدارة العامة للتحريات املالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظرية أو تطلب منها أي (1

  .مع أي جهة أجنبية نظرية اتفاقًا أو ترتيبًا لتسهيل تبادل املعلومات معها -لإلجراءات النظامية

 

ها ( من هذه املادة إىل جهة أجنبية نظرية، أن حتصل من1على اإلدارة العامة للتحريات املالية عند تقديم معلومات وفقًا للفقرة )(2

على إقرار أو تعّهد مالئم بأّن تلك املعلومات لن ُتستخدم إال للغرض الذي ُطلبت من أجله، ما مل حتصل هذه اجلهة على موافقة 

 .اإلدارة العامة للتحريات املالية الستخدام املعلومات لغرض آخر

 الفصل التاسع: الرقابة

 املادة الثانية والثمانون

 :سبيل أدائها ملهماتها ما يأتيتتخذ اجلهات الرقابية يف 

 

مجع املعلومات والبيانات من املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وتطبيق (1

 .اإلجراءات اإلشرافية املناسبة، مبا يف ذلك إجراء عمليات الفحص امليداني واملكتيب

 

لية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ بتوفري أي معلومة تراها اجلهة إلزام املؤسسات املا(2

  .الرقابية مالئمة للقيام بوظائفها، واحلصول على نسخ للمستندات وامللفات أيًّا كانت طريقة ختزينها وأينما كانت خمّزنة

 

 .ة متويل إرهاب يف اجلهات اليت متلك اجلهة الرقابية صالحية مراقبتهاإجراء تقييم خماطر احتمال وقوع جرمي (3

 

فة إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلاد(4

  .إىل الربح؛ تنفيذًا ألحكام النظام

 

اجلهات املختصة عند تبادل املعلومات الرقابية ذات العالقة مبجال اإلشراف على مكافحة جرمية متويل التعاون والتنسيق مع  (5

اإلرهاب مع أي جهة أجنبية نظرية، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظرية بالنيابة عنها، أو طلب أي 

 .ةمعلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظري
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التحقق من أّن املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح؛ تعتمد تطبيق التدابري  (6

املقررة وفقًا ألحكام النظام، وتنّفذها يف فروعها األجنبية والشركات التابعة هلا واليت متلك فيها حصة األغلبية بقدر ما جتيزه 

 .الدولة اليت تقع فيها تلك الفروع والشركات أنظمة

 

وضع إجراءات النزاهة واملالءمة وتطبيقها على كل من يسعى إىل املشاركة يف إدارة املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية  (7

طرة عليها بشكٍل مباشر أو غري مباشر، أو احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، أو اإلشراف عليها أو يسعى إىل امتالكها أو السي

  .أن يصبح مستفيدًا حقيقيًّا من حصص كبرية فيها

 

 .االحتفاظ بإحصاءات عن التدابري املتخذة والعقوبات املفروضة (8

 املادة الثالثة والثمانون

-رقابية عند اكتشاف أي خمالفة مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشّد، ودون إخالل بأي إجراء منصوص عليه يف نظام آخر، للجهة ال

لس من املؤسسات املالية، أو األعمال واملهن غري املالية احملددة، أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح، أو مديريها أو أٍي من أعضاء جما

قرارات أو التعليمات ذات الصلة, لألحكام املنصوص عليها يف النظام أو الالئحة أو ال -إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو اإلشرافية

  :أو أي خمالفة حتال إليها من قبل السلطة املختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحدًا )أو أكثر( من اإلجراءات أو اجلزاءات اآلتية

 

 .إصدار إنذار كتابي باملخالفة املرتكبة (1

 

 .إصدار أمر يتضمن االلتزام بتعليمات حمددة (2

 

 .تقارير منتظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة إصدار أمر بطلب تقديم (3

 

 .فرض غرامة مالية ال تتجاوز مخسة ماليني ريال سعودي عن كّل خمالفة(4

 

 .منع مرتكب املخالفة من العمل يف القطاعات اليت متلك اجلهة الرقابية سلطة الرقابة عليها ملدة حتددها اجلهة الرقابية(5

 

صالحيات املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية أو املـالك املسيطرين، ومن ذلك تعيني تقييـد  (6

 .مراقب مؤقت واحد أو أكثر

 

 .إيقاف املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلشرافية، أو طلب تغيريهم (7

 

 .و العمل أو املهنة أو املنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولتهإيقاف النشاط أ (8

 

 .تعليق الرتخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه (9
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 الفصل العاشر: أحكام ختامية

 املادة الرابعة والثمانون

إلرهاب ومتويله ومراجعة تلك تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة يف جمال مكافحة ا

السياسات وحتديثها دوريًا واختاذ التدابري الالزمة بشأنها وتطويرها على أساس االلتزامات واملتطلبات واملستجدات الدولية, 

وكذلك تقييم خماطر اإلرهاب ومتويله ويشمل ذلك البلدان عالية املخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة الالئحة الداخلية للجنة 

 .لدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويلها

 املادة اخلامسة والثمانون

 :على اجلهات املعنية اآلتي

 

رعاية حقوق الضحايا، ومن يف حكمهم يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، من خالل توفري املساعدة والدعم املناسبني للمطالبة (1

 .حبقوقهم

 

واملصادر والقضاة واملدعني العامني واحملققني وحمامي الدفاع ومن يف حكمهم يف حال وجود تقديم احلماية الالزمة للشهود  (2

 .أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سالمتهم أو مصاحلهم األساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر

 

  .وحتدد الالئحة اآللية املناسبة لذلك

 املادة السادسة والثمانون

ل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة للربح بني اجلهات جيوز تباد

املختصة يف اململكة، مع االلتزام التام بسرية تلك املعلومات وعدم الكشف عنها إال بالقدر الذي يكون ضروريًّا الستخدامها يف 

 .ى املتعلقة بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظامالتحقيقات أو الدعاو

 

  

 املادة السابعة والثمانون

يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام النظام، بسرية املعلومات اليت اطلع عليها، وأال يكشف سريتها إال لضرورة استخدامها يف 

أو االستدالل أو التحقيق أو احملاكمة، اليت تتخذ يف  أغراض جهات االختصاص، وأال يفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ

 .شأن أي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، أو اإلفصاح عن البيانات املتعلقة بها دون مقتضى

 املادة الثامنة والثمانون

ص عليها يف النظام، وتصحيح تنشأ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعية الرتبوية للموقوفني واحملكوم عليهم يف اجلرائم املنصو

أفكارهم وتعميق االنتماء الوطين لديهم، وحتدد قواعد أعمال اللجان يف هذه املراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن 

 .يستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة
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 املادة التاسعة والثمانون

( تكون مهماتها االعتناء باملوقوفني واحملكوم عليهم يف اجلرائم املنصوص تنشئ رئاسة أمن الدولة دورًا تسمى )دور اإلصالح والتأهيل

عليها يف النظام، وتسهيل اندماجهم يف اجملتمع، وتعميق انتمائهم الوطين، وتصحيح املفاهيم اخلاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن 

 .الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملني فيها واملتعاونني معها

 ادة التسعونامل

يصدر رئيس أمن الدولة الئحة تتضمن اإلجراءات األمنية، واحلقوق، والوجبات، واملخالفات وجزاءاتها، وتصنيف املوقوفني والسجناء 

 .داخل دور التوقيف والسجون املخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم االجتماعية والصحية وحتسينها

 تسعوناملادة احلادية وال

ُيتحقق من القصد أو العلم أو الغرض يف ارتكاب جرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب من خالل ظروف ومالبسات ارتكاب الفعل 

 .اجلرمي

 املادة الثانية والتسعون

املالية احملددة،  تطبق األحكام الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال املتعلقة بالتزامات املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري

 .واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح, وذلك فيما مل يرد فيه نص يف النظام

 املادة الثالثة والتسعون

 .تطبق أحكام نظام اإلجراءات اجلزائية فيما مل يرد فيه نص خاص يف النظام

 املادة الرابعة والتسعون

هـ ، ويلغي ما يتعارض  24/  2/  1435( وتاريخ 16باملرسوم امللكي رقم )م /  حيل هذا النظام حمل نظام جرائم االرهاب ومتويله، الصادر

 .معه من أحكام

 املادة اخلامسة والتسعون

الالئحة، وتصدر بقرار من  وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة املالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد تقوم النيابة العامة باالشرتاك مع

 .( يومًا من تاريخ صدور النظام180مدة ال تتجاوز )جملس الوزراء خالل 

 املادة السادسة والتسعون

 .ُيعَمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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 الالئحة التنفيذية 

لنظام مكافحة جرائم اإلرهاب 
 ومتويله
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 :املادة األوىل

 :النظام هي ( من املادة )األوىل( من14املالية املشار إليها يف الفقرة )األنشطة أو العمليات 

 .قبول الودائع وغريها من األموال القابلة للدفع، مبا يف ذلك اخلدمات اخلاصة يف املصارف (1

 .اإلقراض أو اإلجيار التمويلي أو أي نشاط متويل آخر (2

 .خدمات حتويل النقد أو العمالت (3

ة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات االئتمان، وبطاقات احلسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، واحلواالت إصدار وإدار (4

 .املصرفية، والعملة اإللكرتونية

 .إصدار خطابات الضمان املالي أو غريها من الضمانات(5

 .تبديل العمالت األجنبية (6

  .ديم اخلدمات املاليةاملشاركة يف إصدار األوراق املالية وتق (7

 .إدارة احملافظ االستثمارية(8

 .حفظ وإدارة النقد أو األوراق املالية نيابة عن أي شخص آخر(9

إبرام عقود محاية أو اّدخار، أو غريها من أنواع التأمني املتعلقة باالستثمار بصفة مؤّمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمني أو أي  (10

 .تأمنيمنتج تأميين لشركة 

 .استثمار األموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابًة عن شخص آخر(11   

  :ما يتصل باألوراق املالية، والواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه، أو أنشطة التداول اآلتية (12   

 .شهادات اإليداع، واملشتقات وغريها من األدوات -أ

 .العمالت -ب

 .الفائدة واملؤشرات املالية أدوات صرف العملة، وأسعار -ج

 .األوراق املالية القابلة للتداول واملشتقات املالية -د

 .العقود املستقبلية للسلع األساسية -هـ

 :املادة الثانية

  ( من املادة )األوىل( من15األعمال التجارية أو املهنية املشار إليها يف الفقرة )

 :النظام هي

 .السمسرة العقارية (1

يف الذهب أو األحجار الكرمية أو املعادن الثمينة اليت تزيد قيمة العملية فيها عن مخسني ألف ريال سعودي، سواء أمتت  التجارة(2

 .العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معامالت تبدو متصلة، وسواء أكانت من خالل مؤسسة فردية أو شركة جتارية

 يقدمها احملامون أو احملاسبون أو أي شخص آخر خالل ممارسة املهنة، وذلك عند القيام اخلدمات القانونية أو احملاسبية اليت(3

 :بإعداد املعامالت أو تنفيذها يف أي من األنشطة اآلتية

 .شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجريها -أ

 .خرىإدارة أموال العميل، مبا فيها حساباته املصرفية أو االستثمارية أو أصوله األ -ب

 .تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم االكتتابات املتعلقة بها -ج

 .شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها -د
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 :املادة الثالثة

( من 17املالية، املشار إليها يف الفقرة )األعمال اليت يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري 

  :املادة )األوىل( من النظام هي

  .ترتيب أو إجراء أي عملية أو عالقة عمل أو فتح حساب له (1

 .التوقيع على أي عملية أو عالقة عمل أو حساب (2

 .ختصيص حساب مبوجب عملية ما (3

   .حتويل حساب أو حقوق أو التزامات مبوجب عملية ما (4

 .اإلذن له بإجراء عملية أو السيطرة على عالقة عمل أو على حساب(5

 :املادة الرابعة

 :( من املادة )األوىل( من النظام22من اجلهات الرقابية املشار إليها يف الفقرة ) -كل يف جمال اختصاصه-تعد اجلهات أدناه 

 .وزارة العدل (1

 .وزارة العمل والتنمية االجتماعية(2

 .جارة واالستثماروزارة الت (3

 .مؤسسة النقد العربي السعودي (4

 .هيئة السوق املالية (5

 :املادة اخلامسة

ألغراض تطبيق املادة )اخلامسة( من النظام، عند القبض على املشتبه بارتكابه إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فيتم (1

مباشر، ويعرض عليها فور االنتهاء من إجراءات االستدالل مبا ال يتجاوز سبعة أيام من إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل 

  .تاريخ القبض عليه

ترفع رئاسة أمن الدولة يف حال تطلبت إجراءات االستدالل ومساع أقوال املشتبه به، متديد املدة املشار إليها يف املادة )اخلامسة( من  (2

 .ئب العام أو َمْن يفوضه ليصدر أمرًا كتابيًا بتمديدها ملدة أو ملدد ال يتجاوز جمموعها سبعة أيامالنظام؛ طلبًا مسببًا إىل النا

 :املادة السادسة

 على اجلهة الرقابية على املؤسسة املالية يف حال تلقي طلبًا وفقًا لألحكام الواردة يف املادة )السادسة( من النظام، إحالته فورًا إىل (1

ودون إنذار الطرف املعين، لتقديم السجالت أو املستندات أو املعلومات املطلوبة إىل اجلهة الرقابية ضمن املهلة الزمنية املؤسسة املالية 

 .احملددة وبالطريقة والشكل احملددين يف الطلب

طلب توفري أي سجالت أو  على أي شخص أو األعمال أو املهن غري املالية احملددة أو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح، يف حال تلقي(2

من النظام؛ القيام بتوفريها ضمن املهلة الزمنية احملددة وبالطريقة  -وفقًا لألحكام الواردة يف املادة )السادسة(-مستندات أو معلومات 

 .والشكل احملددين يف الطلب

أن تقوم بإبالغ اجلهة الطالبة بذلك فورًا،  -املطلوبة عند حصوهلا على السجالت أو املستندات أو املعلومات-على اجلهة الرقابية  (3

 .وأن تزودها بالسجالت أو املستندات أو املعلومات اليت مّت تزويدها بها ضمن املهلة الزمنية وبالشكل احملدد يف الطلب

 :املادة السابعة

 :تنفيذًا للمادة )السابعة( من النظام

 .ابة العامة يف املنطقة أو من يفوضهيصدر إذن دخول املساكن وتفتيشها من رئيس فرع الني (1
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 .يصدر إذن دخول غري املساكن وتفتيشها من حمقق خمتص مكانًا ونوعًا(2

يكون إذن دخول املساكن أو املكاتب أو املباني وتفتيشها؛ كتابًة، وجيب أن يتضمن اإلذن اسم من أصدره، وتوقيعه، ووظيفته، وساعة (3

 .يشه، وأن يكون مسببًاصدوره، وتارخيه، وتعيني ما يراد تفت

( من املادة )السابعة( من النظام، اليت ال تتطلب احلصول على إذن بدخول املساكن أو 3حاالت الضرورة، املشار إليها يف الفقرة ) (4

  :املكاتب أو املباني وتفتيشها، هي

 .حالة التلبس يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام -أ

وجود أي مطلوبني وخيشى يف حال التأخر هربهم، أو وجود أي أدلة مرتبطة أو  -لتحريات امليدانية أو الفنيةبناء على ا-إن تبني  -ب

متعلقة بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام وخيشى يف حال التأخر إتالفها أو التصرف فيها أو نقلها أو ضياع أموال 

 .وثائق أو املمتلكات أو غريهاومتحصالت اجلرمية أو وسائطها أو املستندات أو ال

 .( ساعة من انتهائه24على أن ُيرفع إىل النيابة العامة نتائج التفتيش وأسبابه خالل مدة ال تتجاوز )

 :املادة الثامنة

األوراق إىل جهة يف حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقًا لألحكام الواردة يف املادة )احلادية عشرة( من النظام، فللنيابة العامة إحالة (1

 .الضبط، وهلا حتريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك

إن كان يف القضية ذاتها متهمون آخرون ال يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة ملن أوقفت  (2

 .اإلجراءات حبقه

 :املادة التاسعة

 :ة )الثانية عشرة( من النظام هياحملاذير األمنية املشار إليها يف املاد

 .خشية اهلرب أو االختفاء (1

 .اإلضرار مبصلحة التحقيقات(2

 :املادة العاشرة

 :ضوابط اإلفراج املؤقت وشروطه، املشار إليها يف املادة )الثالثة عشرة( من النظام هي

  .أال تكون هناك حماذير أمنية ترتتب على اإلفراج املؤقت (1

 .اج املؤقت ألسباب معتربة اجتماعية أو صحية أو ذات عالقة مبا ُيتطلب من إجراءات استداللأن يكون اإلفر (2

 .يلتزم املفرج عنه باإلجراءات والتدابري املنصوص عليها يف أمر اإلفراج املؤقت (3

 :املادة احلادية عشرة

بتطبيق األحكام الواردة يف املادة )السابعة عشرة( من النظام، عند  -وفقًا لصالحياتها املقرة نظامًا-تقوم اهليئة العامة للجمارك  (1

 .االشتباه حبالة متويل إرهاب، سواء ُقّدم إقرار صحيح أو كاذب، أو مل ُيقدم

لثمينة، تطلب اهليئة العامة للجمارك من حامل أي من العمالت، أو األدوات القابلة للتداول حلاملها، أو السبائك الذهبية، أو املعادن ا (2

؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض -إن وجد-أو األحجار الكرمية، أو اجملوهرات املشغولة، املشتبه بها حبالة متويل اإلرهاب 

 .منها، أو أي معلومة أخرى

أخرى ذات صلة وما مت يف شأن  ُتعد اهليئة العامة للجمارك حمضرًا باحلالة يتضمن أسباب االشتباه، وقائمة باملضبوطات، وأي معلومة (3

  .هذه احلالة من إجراءات

 .تتخذ اهليئة العامة للجمارك ما تراه من تدابري إضافية لضمان قيامها مبهماتها ذات الصلة مبكافحة متويل اإلرهاب(4
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 :املادة الثانية عشرة

ص عليها يف النظام؛ فعلى احملقق إصدار أمر بتوقيفه إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف املتهم بارتكابه جرمية من اجلرائم املنصو (1

أن  -قبل انقضائها-عليه  مدة ال تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ إحالته إىل النيابة العامة. وإن رأى احملقق متديد مدة التوقيف, فيجب

داخلة يف نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بتمديد يقوم بعرض األوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو َمْن ينيبه من رؤساء الدوائر ال

إىل  التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة ال يزيد أي منها على )ثالثني( يومًا، وال تزيد يف جمموعها على )مائة ومثانني( يومًا من تاريخ إحالته

أو َمْن يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد  النيابة العامة. ويف احلاالت اليت تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع األمر إىل النائب العام

يابة ملدة أو ملدد متعاقبة ال يزيد أي منها على )ثالثني( يومًا، على أال تزيد يف جمموعها على )اثين عشر( شهرًا من تاريخ إحالته إىل الن

 .العامة

دة أو املدد احملددة يف أمر التوقيف بوقت كاٍف، وال يتم على إدارة التوقيف الكتابة إىل النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء امل (2

 .إخالء سبيله إال مبوجب أمر صادر من النيابة العامة

 :املادة الثالثة عشرة

 .ُيحدد يف أمر منع االتصال الصادر من النيابة العامة وفقًا للمادة )العشرون( من النظام، الفئات املشمولة باملنع

 :عشرةاملادة الرابعة 

يكون تنفيذ احلكم القضائي األجنيب النهائي، املتعلق بأي جرمية إرهابية أو جرمية متويل إرهاب مبا فيها األحكام املتعلقة مبصادرة 

فقًا ( من املادة )الرابعة والعشرين( من النظام؛ و3األموال أو املتحصالت أو الوسائط املرتبطة بأي من تلك اجلرائم املشار إليه يف الفقرة )

 :ألنظمة اململكة. ويشرتط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، حتقق ما يأتي

إرفاق نسخة رمسية من احلكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت بأن احلكم أصبح نهائيًا، وأنه صادر من جهة قضائية خمتصة بنظر  (1

 .القضية يف الدولة الطالبة

 .حلكم، قد ُكلف باحلضور وُمثل متثياًل صحيحًا، وُمكن من الدفاع عن نفسهأن املعين يف الدعوى اليت صدر فيها ا (2

 .أال يتعارض احلكم مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأحكام النظام العام يف اململكة (3

 .أن يكون احلكم قاباًل للتنفيذ(4

 .فسهأال يتعارض احلكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية يف اململكة يف املوضوع ن (5

 .أال تكون هناك دعوى منظورة يف جهة قضائية يف اململكة يف اجلرمية نفسها اليت صدر احلكم املراد تنفيذه يف شأنها (6

 .إرفاق بيان يتضمن اإلجراءات والتدابري اليت اختذتها الدولة الطالبة حلماية األشخاص حسين النية (7

إرفاق وصف لألموال اليت ُطلب تنفيذ احلكم يف شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها احملتمل، ومعلومات عن أي شخص قد حيتفظ  (8

 .بها أو تكون حبوزته، وبيان بالوقائع اليت يقوم الطلب عليها

 :املادة اخلامسة عشرة

املعنية باسرتداد واقتسام األموال أو املتحصالت أو الوسائط  -( من النظاماملشار إليها يف املادة )الثانية والستني-يقصد باجلهة املختصة 

 .املصادرة مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية بوزارة الداخلية

 :املادة السادسة عشرة

عند تقييم خماطر متويل اإلرهاب وفقًا ملا ورد يف - املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة للربح على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري

 :مراعاة العناصر اآلتية -النظام املادة )الثالثة والستون( من

  .عوامل املخاطر املرتبطة بالعمالء، والعوامل املرتبطة باملستفيد احلقيقي أو املستفيد من التعامالت (1

 .وامل املخاطر الناجتة من البلدان أو املناطق اجلغرافية اليت يزاول فيها العمالء أعماهلم، أو مصدر العملية أو مقصدهاع (2
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 .املخاطر الناجتة من طبيعة املنتجات أو اخلدمات أو العمليات املعروضة، أو قنوات تقديم املنتجات أو اخلدمات أو العمليات(3

توى الوطين، أو أي متغريات قد تؤثر على ارتفاع خماطر متويل اإلرهاب أو اخنفاضها، أو الغرض من أي خماطر ُحددت على املس (4

 .احلساب أو عالقة العمل، أو حجم اإليداعات أو العمليات اليت يقوم بها العميل، أو وترية عملياته أو مدة عالقة العمل

 :املادة السابعة عشرة

املشار إليها يف املادة )الرابعة والستني( من -واملهن غري املالية احملددة؛ اختاذ تدابري العناية الواجبة على املؤسسات املالية، واألعمال  (1

 :يف احلاالت اآلتية -النظام

 .قبل البدء يف إجراء فتح حساب أو إقامة عالقة عمل -أ

ة ملرة واحدة، أو أكثر حبيث تظهر أنها متصلة قبل إجراء عملية ملصلحة عميل ال ترتبط معه بعالقة عمل، سواء متت هذه العملي -ب

 .ببعضها

 .قبل إجراء حتويل برقي ملصلحة عميل ال ترتبط به بعالقة عمل -ج

 .عند االشتباه بعملية متويل إرهاب، مهما كان مبلغها -د

 .عند الشك يف مدى صحة أو كفاية البيانات اخلاصة بالعميل لديها -هـ

عمال واملهن غري املالية احملددة؛ أن تطبق تدابري العناية الواجبة حبسب نوع ومستوى املخاطر اليت يشكلها على املؤسسات املالية، واأل (2

ة العميل أو عالقة العمل املرتبطة به، مبا يتناسب مع املخاطر احملددة وعدم وجود شبهة متويل إرهاب، حبيث ُتشدد تدابري العناية الواجب

ُتخفف حينما تكون املخاطر منخفضة. ويف احلاالت اليت يشتبه بوجود متويل إرهاب؛ ُتطبق إجراءات حينما تكون املخاطر مرتفعة، و

 .العناية الواجبة املشددة

 :ما يأتي -حبد أدنى-على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة اختاذ تدابري العناية الواجبة، حبيث تتضمن  (3

 :هوية العميل، والتحقق منها، باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك على النحو اآلتيالتعرف على  -أ

بالنسبة إىل الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم احلصول على امسه الكامل املدون يف اإلثباتات الرمسية، باإلضافة إىل عنوان حمل  (1

 .ل، ومكان والدته وتارخيه وجنسيته، والتحقق من ذلكإقامته أو عنوانه الوطين املسج

بالنسبة إىل الشخص ذي الصفة االعتبارية أو الرتتيب القانوني، فيتم احلصول على االسم وهيكل الكيان النظامي، وإثبات التأسيس،  (2

املسّجل، ومكان العمل يف حال اختالفه عن والصالحيات اليت تنّظم عمله وحتكمه، وأمساء مجيع مديريه وكبار إدارييه، والعنوان الرمسي 

 .ذلك املسجل يف عنوانه، والتحقق من ذلك

 .طلب أي معلومة إضافية حبسب املخاطر اليت يشكلها العميل، والتحقق منها (3

تحّقق من التحّقق من أن الشخص الذي يتصّرف نيابًة عن العميل شخص مصرح له فعاًل بالتصّرف بهذه الصفة، والتعّرف عليه وال -ب

 .هويته، وفقًا لإلجراءات الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة

التعرف على هوية املستفيد احلقيقي، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، حبيث تتوافر  -ج

 :القناعة بالتعرف عليه، وذلك على النحو اآلتي

  .( أو أكثر من ملكية الشخص ذي الصفة االعتبارية، واختاذ ما يلزم للتحقق من هويته%25ي ميلك أو يسيطر على )حتديد هوية الشخص الذ (1

( أعاله، أو االشتباه بأّن مالك احلصة املسيطرة ليس هو املستفيد 1يف حالة عدم توافر حصة ملكية أو سيطرة على النحو الوراد يف الفقرة ) (2

 .لشخص الذي ميارس السيطرة على الشخص ذي الصفة االعتبارية بأي وسيلة ممكنة، والتحقق من ذلكاحلقيقي؛ ُفتحدد هوية ا

حتديد هوية املنشئ أو الناظر للرتتيب القانوني، أو املستفيدين أو فئات املستفيدين وأي شخص ميارس السيطرة الفعلية والنهائية على  (3

 .نواع األخرى من الرتتيبات القانونية، واختاذ ما يلزم للتحقق من ذلكالرتتيب القانوني أو يشغل منصبًا مماثاًل لأل

 .فهم الغرض من عالقة العمل وطبيعتها واحلصول على معلومات إضافية يف شأنها كلما دعت احلاجة إىل ذلك -د
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 .هـ فهم هيكل امللكية والسيطرة على العميل سواء أكان شخصًا ذا صفة اعتبارية أو ترتيبًا قانونيًّا

  .أي تدابري أخرى تفرضها اجلهة الرقابية على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة يف هذا الشأن -و

 لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعية؛ للمؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة تأجيل عملية التحّقق من هوية العميل أو (4

 :يقي بعد إنشاء عالقة العمل، على أن ُيطبق وبشكل عاجل ما يأتياملستفيد احلق

 .تدابري مناسبة وفاعلة للسيطرة على خماطر متويل اإلرهاب -أ

  .اختاذ إجراءات مناسبة إلدارة املخاطر يف حال السماح للعميل باالستفادة من عالقة العمل قبل عملية التحقق -ب

املهن غري املالية احملددة؛ تطبيق تدابري العناية الواجبة باستمرار على كل عالقات العمل حبسب على املؤسسات املالية واألعمال و (5

 مستوى املخاطر، والتدقيق يف العمليات اليت تتم خالل مدة العالقة للتأكد من اتساقها مع بيانات العميل ونشاطه واملخاطر اليت ميثلها،

حمّدثة ومالئمة من  -مبوجب إجراءات العناية الواجبة-نات واملعلومات اليت مّت مجعها وعليها كذلك التأكد من أّن الوثائق والبيا

خالل مراجعة السجالت اليت لديها، وخباصة تلك املتعلقة بالعمالء ذوي املخاطر املرتفعة، وتطبيق تدابري العناية الواجبة على العمالء 

 .حبسب األهمية النسبية واملخاطر املرتبطة بهماحلاليني واملستفيدين احلقيقيني يف األوقات املناسبة 

  :ما يأتي على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة يف احلاالت اليت ال تتمكن فيها من تطبيق تدابري العناية الواجبة؛ اختاذ(6

 .عملية ملصلحتهعدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء عالقة العمل معه أو تنفيذ أي  -أ

  .إنهاء عالقة العمل اليت تربطها بعمالئها أو عالقات العمل القائمة -ب

 .ويف مجيع األحوال؛ عليها الرفع ببالغ إىل اإلدارة العامة للتحريات املالية 

ن غري املالية احملددة بوجود عملية جيوز عدم تطبيق تدابري العناية الواجبة يف احلاالت اليت تشتبه فيها املؤسسات املالية واألعمال وامله (7

الية متويل إرهاب وختشى أن تطبيقها قد ينّبه العميل، وعليها يف هذه احلالة رفع تقرير بالعملية املشبوهة إىل اإلدارة العامة للتحريات امل

 .وبشكل عاجل، يتضمن األسباب اليت دعت إىل عدم تطبيق تلك التدابري

 :املادة الثامنة عشرة

املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، عند وضع السياسات واإلجراءات والضوابط على  (1

  :تضمينها اآلتي -املشار إليها يف املادة )السابعة والستني( من النظام-

يها املتعلقة بإجراءات إدارة املخاطر لعالقات العمل قبل إمتام عملية التحقق األحكام املتصلة بالتدابري الواردة يف النظام والالئحة، مبا ف -أ

 .من العميل

 .إجراءات اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة -ب

 .ترتيبات عمل إدارة االلتزام املناسبة ملكافحة متويل اإلرهاب، مبا يف ذلك تعيني مسؤول عن هذا اجلانب على مستوى اإلدارة العليا -ج

 .تدابري إضافية تعتمدها اجلهة الرقابية لضمان مكافحة متويل اإلرهاب أي -د

 .إجراءات فحص كافية لضمان معايري عالية عند توظيف منسوبيها -هـ

 .برامج تدريب املوظفني املستمرة -و

 .رهابآلية تدقيق مستقلة الختبار فاعلية وكفاية السياسات واإلجراءات والضوابط اخلاصة مبكافحة متويل اإل -ز

 .التزامات إدارة املخاطر املرتبطة بعمليات الشركات التابعة هلا خارج اململكة واحلد منها بالشكل املناسب -ح

 .على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات واإلجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعماهلا

ة احملددة، التأكد من أّن فروعها والشركات التابعة هلا يف دولة أجنبية اليت متتلك على املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالي(2

فيها حصة أغلبية؛ تطّبق املتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة، وذلك يف احلاالت اليت تكون فيها متطلبات مكافحة متويل 

ام النظام والالئحة. وإن مل تكن الدولة األجنبية تسمح بذلك، فعلى اإلرهاب يف دولة أجنبية أقل صرامة من تلك املفروضة مبوجب أحك
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تتلقاها  املؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، إبالغ اجلهة الرقابية يف اململكة بذلك، وعليها كذلك االلتزام بأي تعليمات

 .من اجلهة الرقابية املختصة يف اململكة يف هذا الشأن

تنفيذ ضوابط  -بناًء على نتائج تقييم املخاطر-ؤسسات املالية، واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة للربح على امل(3

وسياسات وإجراءات داخلية ملكافحة متويل اإلرهاب وحتديثها حبيث تشمل حتديد مستوى املخاطر والنوع املناسب من التدابري إلدارتها 

 .بشكٍل فاعل، ومراقبتها، وتعزيزها كلما دعت احلاجة واحلد منها

 :املادة التاسعة عشرة

أي عالقة قانونية تنشأ بني عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق  -الوارد يف هذه الالئحة-يدخل يف مدلول الرتتيب القانوني 

 .االستئمانية، أو غريها من الرتتيبات املشابهة هلا

 :املادة العشرون

املؤسسات املالية املتلقية أو املرسلة أو الوسيطة للتحويل الربقي، االلتزام جبميع املتطلبات اليت تصدرها اللجنة الدائمة ملكافحة  على

 .اإلرهاب

 :املادة احلادية والعشرون

أمن الدولة كل يف نطاق اختصاصه، اجلهات املختصة، املشار إليها يف املادة )الثانية والسبعني( من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة  (1

 .مع اجلهات ذات العالقة -عند االقتضاء-على أن يتم التنسيق 

  .يكون تنفيذ طلبات التسليم املراقب لألموال، وفقًا ألحكام )إجراءات تنفيذ االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب( (2

السماح مبرور األموال أو املتحصالت أو الوسائط اليت حيتمل استخدام  -تيف جمال تقديم املساعدة يف التحقيقا-لرئاسة أمن الدولة (3

أي منها يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام إىل إقليم اململكة أو عربه، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط 

 .بارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 :ناملادة الثانية والعشرو

االتفاقيات الثنائية املوقعة بني اململكة والدول األخرى، أو  -املشار إليها يف املادة )الثالثة والسبعني( من النظام-حيكم عملية التسلم والتسليم  (1

 .ملعاملة باملثلأو بناًء على مبدأ ا -اليت تكون اململكة طرفًا فيها-التزامات اململكة يف أي من االتفاقيات أو الربوتوكوالت الدولية 

 .يراعى يف طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب واململكة جترمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم (2

 :ال ُينظر يف طلب التسليم إال يف حال استيفاء ما يأتي (3

 .أ ـ أن يكون الطلب مكتوبًا ومرساًل عن طريق القنوات الرمسية

 .أو طبق األصل عن حكم اإلدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر يف شأن الشخص املطلوب تسليمهب ـ إرفاق صورة أصلية 

 .ج ـ بيان باجلرائم املطلوب يف شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال اجلرمية وزمانها ومكانها

 .د ـ كافة املعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص املطلوب

 .معلومة أخرى تراها اجلهات املختصة ضرورية لتنفيذ الطلبهـ ـ أي 

جيوز رفض طلب تسليم املطلوبني سواًء كانوا مواطنني أم مقيمني. ويف احلاالت اليت يتم فيها رفض تسليم املطلوبني، حيال األمر إىل  (4

 .النيابة العامة من دون تأخري ألغراض اإلدعاء يف اجلرمية املنصوص عليها يف الطلب

 :املادة الثالثة والعشرون

  :لإلدارة العامة للتحريات املالية يف سبيل أدائها ملهماتها أن تتخذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لذلك، ومنها (1

 .استخدام التقنيات والوسائل احلديثة -أ

واألعمال واملهن غري املالية احملددة، واملنظمات إعداد وحتديث مناذج اإلبالغ عن العمليات املشبوهة اليت تستخدمها املؤسسات املالية،  -ب
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 .غري اهلادفة إىل الربح

  :على اإلدارة العامة للتحريات املالية عند تلقيها البالغات واملعلومات والتقارير املرتبطة جبرمية متويل اإلرهاب؛ إجراء اآلتي (2

صول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات أ ـ حتليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات ميكن احل

 .حمددة، وحتديد روابط بني هذه األهداف واملتحصالت احملتملة جلرمية متويل االرهاب

ب ـ حتليل اسرتاتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات ميكن احلصول عليها، مبا يف ذلك البيانات اليت تقدمها اجلهات 

 .صة األخرى، لتحديد أمناط واجتاهات جرمية متويل االرهاباملخت

 :املادة الرابعة والعشرون

( من املادة )الثانية والثمانني( من 5يف احلاالت اليت حتصل فيها اجلهة الرقابية من جهة أجنبية نظرية على معلومات ألغراض رقابية وفقًا للفقرة )(1

إذن من تلك اجلهة األجنبية النظرية قبل إحالة تلك املعلومات أو استخدامها. ويف حال كانت اجلهة  النظام، فعلى اجلهة الرقابية احلصول على

 .الرقابية ملزمة باإلفصاح أو اإلبالغ عن املعلومات، فعليها إبالغ اجلهة األجنبية النظرية بهذا االلتزام فورًا

القيام بإجراء استعالمات نيابة عن  -( من املادة )الثانية والثمانني( من النظام5للفقرة )تنفيذًا -للجهة الرقابية على املؤسسات املالية  (2

تفويض تلك اجلهات أو التسهيل هلا بإجراء تلك االستعالمات  -إن رأت مصلحة يف ذلك-اجلهات األجنبية النظرية، وللجهة الرقابية 

 . تشرف عليها اجلهة الرقابيةألغراض الرقابة املوحدة على مستوى اجملموعة املالية اليت

 :املادة اخلامسة والعشرون

)اخلامسة والثمانني( من النظام، من خالل توعيتهم  ( من املادة1تتم رعاية حقوق الضحايا ومن يف حكمهم املشار إليها يف الفقرة ) (1

 .حبقوقهم وتقديم املساعدة والدعم مبا يف ذلك توفري حمامني متخصصني للحصول عليها

 :( من املادة )اخلامسة والثمانني( من النظام، من خالل واحدة أو أكثر مما يأتي2تقدم احلماية للمشمولني يف الفقرة ) (2

   .توفري احلماية الشخصية -أ

    .توفري مكان إقامة مؤقت -ب

 .عدم إفشاء املعلومات املتعلقة باهلوية -ج

 .لضررختصيص رقم هاتف لإلبالغ عند التعرض للخطر أو ا -د

 .إخضاع وسائل االتصال للرقابة بعد موافقة املشمول باحلماية كتابة -هـ

 .التوصية بتكليفه بالعمل يف مكان آخر بعد موافقة املشمول باحلماية كتابة -و

 .إخفاء بيانات الشاهد أو املصدر بشكل حيول دون التعرف على أي منهما -ز

  .خرى لضمان سالمة املشار إليهموللجهات املعنية اختاذ ما تراه من تدابري أ 

 :املادة السادسة والعشرون

 .يعمل بهذه الالئحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية

 
 


