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 :الالئحةنطاق    ((  11  )) املادة
جلمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة صاحل ال ُصممت هذه الالئحة حلوكمة سياسات وإجراءات تنمية املوارد املالية

 ."إرادة"ابجلبيل الصناعية 
 :غاايت الالئحة   ((  22  )) املادة

 :هتدف هذه الالئحة إىل التأكيد على
  وتطويرها، اجلمعيةل ستدامة ععماالكافية إجياد موارد  ضرورة. 
 وعمليات الصرف منهاعمليات تنمية املوارد املالية عند عداءشفافية عمهية احلفاظ على ال ،. 
 عن عمليات تنمية املوارد تسري وفقاً للقوانني واألحكام املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية. 
  ايحنيعالقات يويلة املدى مع امل ة، وجاةمة ع  توييدميهي إجراءات مستدعن عمليات تنمية املوارد املالية. 

 :التعريفات الرئيسية   ((  33  )) املادة
 اجلمعية اخلريية لذوي االحتياجات اخلاصة ابجلبيل: اجلمعية. 
 املنقولة، وما يف حكمها، واليت دخلت إىل حساابت عو  غري النقدية، الثابتةعو  هي املوارد النقدية: املوارد املالية

 .للجمعيةكأمانة تصرف يف املصارف املخصصة هلا، وفق النظام األساسي   اجلمعية
 للجمعية ذوو االحتياجات اخلاصة املنتمون: املستفيد النهائي. 
 اوبراجمه اجلمعيةلدعم تشغيل ي مت ختصيص ريعه ذال اجلمعيةكل عصل م  عصول : الوقف. 
 حتددها عحكام الشريعة  اليتوالتنموية  اإلغاثيةمقدار مفروض م  املال، يوجه للصرف يف األوجه : الزكاة

 .م  املايحني إذا توفرت الفتوى الدينية الصحيحة لذلك اجلمعيةقبله ، والذي قد تاإلسالمية
  لصاحل  عو عينية عو خدميةاجلهة االعتبارية اليت تقوم بتخصيص موارد نقدية عو  الشخص(: الداعم)املانح

 .اجلمعية
 اجلمعيةتشغيل واستدامة لصاحل  مال، حيدده ويقدمه مانح مقدار م  املا: املنحة. 
 هاوجه صرفع م  دون حتديد للجمعية املنحة املقدمة(: املنح العام)ة غري املشروية نحامل. 
 نشاط معنيمركز عو كدعم ،  هاوجه صرفع حتديد مع للجمعية املنحة املقدمة (: املنح املخصص)ة املشروية نحامل. 
 افعالياهتعو  مراكزها عحديف سبيل دعم  للجمعيةتعويض نقدي عو غري نقدي تقدمه جهة اعتبارية : قيمة الرعاية 

 .اجلماهريية، مقابل حصوهلا على امتيازات معنوية واضحة وحمددة
 املباشرة خلدمات هي املبالغ اليت يتم صرفها لتغطية تكاليف الشؤون العامة واإلدارية، غري : املصاريف التشغيلية

 .نيالنهائي ي املستفيد
 ي املوجهة للمستفيد اجلمعيةمراكز  وعنشطة هي املبالغ اليت يتم صرفها على برامج: مصاريف األنشطة اخلدمية 

 .نيالنهائي
 للجمعيةع  تنمية املوارد املالية  ةاملسؤول اجلهة: إدارة تنمية املوارد املالية. 

 ةمقدمة الالئح/ اجلزء األول 
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 يف تنمية املوارد املالية الصالحيات واملسؤوليات/  اجلزء الثاين
 خطة تنمية املوارد واملصادقة علىهو اجلهة املسؤولة ع  حتديد اسرتاتيجية تنمية املوارد، جملس اإلدارة  -ع    ((  77  )) املادة

 .ومتابعة تنفيذها، واملوافقة على عذوجات الصرف م  املوارد املالية املتحصلة ،للجمعيةالسنوية 
كة عالقات التوصية ابلتواصل مع مايحني حمددي  م  ضم  شبهي اجلهة املسؤولة ع   اللجنة التنفيذية -ب 

 .ععضائها، والتدخل عينما يلزم لتسريع عمليات تنمية املوارد وتذليل عية عقبات قد تطرع يف ذلك اخلصوص
 اهعاتق على تقع، والذي إدارة تنمية املوارد املاليةيف  للجمعيةتنمية املوارد التنفيذية لسؤولية املتنحصر  -ج 

املمارسات واألدوات، وتقدير املوازجات املالية الالزمة وضع خطة تنمية املوارد املالية، وحتديد  مسؤوليات
 والعينية املالية املنح ابستقطاب يتعلق فيما والبيع، العامة والعالقات التسويق عنشطة إدارةلتنفيذها، و 
 .عليها احلصول تكلفة م  ععلى منحة عي م  العائد عن م  والتأكد الوقفية، واألصول واخلدمية

مدير إدارة  اختصاص م  ،املنح اتفو صر للموارد املتحصلة، وم الدورية التقارير مراجعة مسؤولية تكون -د 
 .الشؤون املالية

 :املاحننيجتاه  جملس اإلدارةمسؤولية    ((  88  )) املادة
اشــرتيها إال للوجهــات عو الغــاايت الــيت  "املشــروية"عــدم متريــر عذوجات صــرف املــنح  جملــس اإلدارةعلــى يتحــتم  -ع 

  للقاء املايحني احملتملني، وقد يكون عحد ععضاء  اجلمعيةالشخص املنتدب م  قبل : لتنمية املوارد اجلمعيةممثل
 .مدير إدارة تنمية املوارد املالية عو رئيس قسم استقطاب املوارد املاليةعو  اللجنة التنفيذية

 لتنمية  اجلمعيةيقطعه الداعم احملتمل على نفسه عمام عحد ممثلي الذي كتوب املشفوي عو التعّهد ال: لتزام ابملنحاال
 .وفقاً ملواعيد ومبالغ حمددة للجمعية، واعداً بتقدمي الدعم ابملوارد املالية املوارد

   مدير إدارة تنمية املوارد املاليةسنوايً كهدف منشود، يُنتظر م   اجلمعيةضعه تسقف مايل : ف املايلاملستهد 
 .عو التوسعية التشغيلية اجلمعيةحتقيقه م  عجل تغطية مصاريف 

 املايحنيضم  خطته للتواصل مع  مدير إدارة تنمية املوارد املاليةضعه يالداعم احملتمل الذي : املستهدف املانح ،
 .اخلرييةاملالية هبدف استقطاب املوارد 

 للجمعية، بسبب دعمه للمانح اوامتناهن اللتعبري ع  شكره اجلمعيةقوم هبا تاخلطوات اليت : التقدير. 
 .املفعول يساري اوترخيصهالتجاري  اسجلهالقيام أبنشطة تنمية املوارد املالية، إال يف حال كان  اجلمعيةستطيع تال    ((  44  )) املادة

حركات دائماً، ويقبل  احلساب مفعالً ذلك إبقاء ، و جلمعيةصاحل الخاص لتنمية املوارد افتتاح حساب مصريف جيب    ((  55  )) املادة
 .اإليداع والصرف

 .تتم ةميع عمليات تنمية املوارد املالية وفقاً ألعلى معايري احلوكمة املؤسسية، م  نزاهة وشفافية وإفصاح ورقابة   ((  66  )) املادة
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 .حرفياً  املانح
 .ستقطاب املوارد م  الداعمني موجهة دائماً م  رئيس جملس اإلدارةال خطاابت الدعوةجيب عن تكون  -ب 

 :جتاه االلتزام ابألنظمة والقوانني إدارة تنمية املوارد املاليةمسؤولية    ((  99  )) املادة
 .اجلمعيةاالخنراط يف عي نشايات تسيء إىل مسعة  إدارة تنمية املوارد املاليةموظفي حيظر على  -ع 
حتــت يائلــة املســـاءلة  معهــاجتاخــتالأ عيـــة مبــالغ مــ  املــوارد الــيت  إدارة تنميــة املــوارد املاليــةمــوظفي حيظــر علــى  -ب 

 .القانونيةاإلدارية و 
ةميع عشكال تضارب املصـاحل عثنـاء عمليـات  اجلمعيةمسؤولية جتنيب  إدارة تنمية املوارد املاليةموظفي تقع على  -ج 

 .تنمية املوارد
 :املاحننيجتاه  إدارة تنمية املوارد املاليةمسؤولية    ((  1100  )) املادة

 :، م  خاللوالقائمنياالهتمام ابحملافظة على عالقات ييبة وحمرتفة مع املايحني احملتملني  إدارة تنمية املوارد املاليةعلى 
 .التواصل مع املايحني ابملعلومات الصحيحة، غري املضللة وغري املبالغ فيها -ع 
 .على كيفية التصرف يف منحهم، ابلسرعة املمكنةيالع املايحني إ -ب 
 .تفضيالتهعو  احلفاظ على سرية املانح، واحرتام شرويه، وعدم تسريب عي م  معلوماته -ج 
 .، يف حال يلب ذلك، م  دون إعاقة عو أتخرياملايحنيقائمة  يفاسم املانح  إخفاء -د 

 :املتحصلةجتاه املوارد  إدارة تنمية املوارد املاليةمسؤولية    ((  1111  )) املادة
 رايل( 10,000) آالف ةعشر  تكون قيمتهاقبول ةميع املنح العامة اليت  إدارة تنمية املوارد املاليةعلى  -ع 

 .، ابستثناء حاالت إقامة احلمالت اجلماهريية جلمع التربعاتفأكثر
ع   اجلمعيةمع عهداف  -يف حال وجودها–التأكد م  انسجام شروط املانح  إدارة تنمية املوارد املاليةعلى  -ب 

 .خمصصة ةمنح عيقبل قبول  لجمعيةل األمني العاميريق عخذ املوافقة املكتوبة م  
يف حاالت املنح املخصص، خيصص املورد املايل املمنوح للوجهة عو الغاية اليت حيددها املانح بشكل  -ج 

 .حصري، وجيب أتكيد ذلك له بشكل خطي
 :جتاه السندات والتوريدات املالية إدارة تنمية املوارد املاليةمسؤولية    ((  1122  )) املادة

، حبسـب اإلجـراءات املعمـول هبـا، بكـل شـفافية سـتدرجهاتبتقييـد ةميـع املـنح الـيت  إدارة تنمية املوارد املاليـةلتزم ت -ع 
 .حتت يائلة املساءلة اإلدارية والقانونية

  .واضحتوثيق ةميع املنح بسندات استالم، معبأة بشكل  إدارة تنمية املوارد املاليةعلى  -ب 
 .حبسب اإلجراءات املعمول هبا اجلمعيةتوريد ةميع املنح املالية إىل  إدارة تنمية املوارد املاليةعلى  -ج 

يـتم التواصــل مــع املــايحني احملتملــني ومتابعـة عمليــة املــنح معهــم مــ  قبــل واحـد عو عكثــر مــ  ممثلــي اجلمعيــة لتنميــة  -ع    ((  1133  )) املادة
ثالثـــة للمـــانح الواحـــد كحـــد عقصــى، لتنظـــيم توزيـــع العمـــوالت علـــى املــوارد املاليـــة علـــى عن ال يزيـــد عـــددهم عــ  

 .املشاركني
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الــيت يتكبــدها يف ســبيل عداء مهامــه الوظيفيــة عــ  التكــاليف  املــوارد لتنميــة اجلمعيــة ممثــل بتعــويض اجلمعيــةلتــزم ت -ب 
 .األمني العامعليها إذا صادق إثبااتت ابلقيم املدفوعة، تنمية املوارد يف مقابل باملرتبطة 

ازات اخلاصــة الــيت قــد قبــول عي نــوع مــ  العطــااي عو االمتيــ دارة تنميــة املــوارد املاليــةإل ألي شــخص يتبــعال جيــوز  -ج 
وإحالــة  األمــني العــامإخطــار يف تلــك احلالــة  مالشخصــية، ويتحــتم علــيه ملصــفته بعــض املــايحني ميعرضــها علــيه

 .عو االعتذار ع  استالمها م  املانح اجلمعيةتلك اهلبة مباشرة إىل 
 
 

 الداعمني السياسات اخلاصة حبقوق/ الثالثاجلزء 
 :إعالم الداعمني مبا يليتتضم  عمليات تنمية املوارد املالية يف حدها األدىن عن  جيب   ((  1144  )) املادة

على  نحامل على استخدم اوقدرهت ،املوارد املمنوحة لالستفادة م عتزم سلوكه تواألسلوب الذي  اجلمعية رسالة (ع 
 .يحو فعال لألغراض املقصودة منها

، ودورهـم احملـوري يف اإلشـراف علـى املســؤوليات اللجنــة التنفيذيـةو  اجلمعيـةإدارة  هويـة ةميـع العـاملني مبجلـس (ب 
 .والصالحيات

 .، واستالمهااملنحةأتكيد وصول  (ج 
 .م  خالل توجيه رسائل شكر خاصة وتكرميهم يف االحتفاليات ملسامهاهتم اجلمعية تقدير (د 
 .على عرض الواقع املنحةاستخدام عوجه  (ه 
 .ورية ع  املنح، وعداء سري العملالتقارير الد (و 

 :ابحلقوق التالية ايحونيتمتع امل   ((  1155  )) املادة
 .على النحو املتفق عليه مسامهاهتمحق التأكد م  استخدام  (ع 
 .على وجه السرعة صحيحةوتلقي إجابة  اوععماهل جلمعيةابحق يرح األسئلة واالستفسارات املتعلقة  (ب 

 
 نحملابالسياسات اخلاصة /  الرابعاجلزء 

  :إىل نوعني رئيسيني انححبسب رغبة امل م  حيث عوجه الصرف اجلمعيةقبلها تاليت  نحتنقسم امل   ((  1166  )) املادة
 .انححيددها امليف األوجه اليت إال  صرفها للجمعية، ال حيق خمصصة منح .ع 
عكثر م  عصناف العمل بقدر احلاجة، بسبب عدم عو  صرفها يف واحد للجمعية، حيق عامة منح .ب 

 .وجه الصرف لطبيعة انحاشرتاط امل
 :صناف التاليةاألإىل نوع ال م  حيث اجلمعيةقبلها تاليت  نحتنقسم امل   ((  1177  )) املادة

للتصرف فيها، وتكون إما مشروية  للجمعيةاليت يقدمها املانح ةميع املنح املالية اليت وهي : نقدية منح .ع 
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م  قبل املانح بصرفها يف وجه معني م  وجوه اإلنفاق، عو غري مشروية وميك  صرفها يف عي وجه م  
 . وجوه اإلنفاق

 وميكانيكية والكهرابئية، واألاثثةميع عنواع مواد البناء والتشطيب، والتجهيزات الكهر وهي : عينية منح .ب 
، وتسليمها اجلمعيةددها حتبقتها للمواصفات واملقاييس اليت وغريه، بغض النظر ع  قيمتها، بشرط مطا

 .للتوسعة والتحسنيمبا ال يتعارض مع اخلطة الزمنية 
اخلدمات و ، ، واخلدمات التدريبيةاإلدارية خدمات االستشارات والدراساتةميع وهي : دميةخنح م .ج 

إعارة املعدات الثقيلة وتشغيلها ابجملان، وخدمات إعارة العمال ابجملان، وخدمات اهلندسية واإلشرافية، 
 .وغري ذلك

دعم يف  واليت تستخدم إيراداهتا، اجلمعيةاملوقوفة خريايً لصاحل  الرحبية وهي ةميع األصول: منح وقفية .د 
 .اجلمعيةتشغيل 

 :ع األداء الشرعي إىل ثالثة عنواعنو  م  حيث اجلمعيةقبلها تاليت  نحتنقسم امل   ((  1188  )) املادة
 .يف عوجه االستحقاق املنصوص عليها شرعاً  فقط تصرفو  :الزكاة .ع 
 االداخلية وبراجمه تمشاريعه تكاليفو  للجمعيةاملصاريف العامة واإلدارية  تغطيةوتصرف على : اهلبات .ب 

 .اخلارجية
 االداخلية وبراجمه امشاريعه تكاليفو  للجمعيةاملصاريف العامة واإلدارية  وتصرف على تغطية :األوقاف .ج 

 .اخلارجية
 مانح، حيث حيق للاعلى استالمهعمل عايم  (3)ثالثة بعد مرور إال  عي منحة ماليةاالنتفاع م   للجمعيةال حيق    ((  1199  )) املادة

 .فقط خالل تلك الفرتة هتاواستعاد املنحةالرتاجع ع  
( عو سجل)يف نظام  مدير إدارة تنمية املوارد املاليةغري النقدية لدى عو  يتم تسجيل ةميع املوارد املالية النقديةعن  جيب   ((  2200  )) املادة

آخر، ابستخدام  يتم عليها عي إجراءعن  وقبل استالمهافور  رئيس قسم احلساابتإدارة عالقات املايحني، ولدى 
 .املعتمد اس احملنظام ال

مثل ، ارأ عنشطة تضر ابجملتمعم  جهات متمقدمة عو  مشكوك يف نزاهة مصدرها، منح ةعيقبول  للجمعيةحيق ال    ((  2211  )) املادة
 .شركات التبغ

م  سعري احلصول على تقييم عو  ،انحم  قبل امل تقدميهافواتري بقيمتها حال العينية وجود  نحةميع املتتضم  عن  جيب   ((  2222  )) املادة
 .ويثبت تقييمها يف حمضر خاص بذلك ،نحامل اجلهات املختصة يف مثل هذه األنواع م 

 .ويثبت تقييمها يف حمضر خاص بذلك ،مكتب تقييم معتمدقبل مة م  العقارية مقيّ  نحتكون املعن  جيب   ((  2233  )) املادة

 .املصريف احساهبعو  اجلمعيةصندوق إىل حلني دخوهلا يف النظام احملاس ،   (املوعود هبا)اآلجلة  نحال يتم إثبات امل   ((  2244  )) املادة
 .إدارة عالقات املايحني لتسهيل عملية املتابعة (عو سجل) لك  ميك  تسجيلها كمنح موعودة يف نظام
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تنمية املوارد املاليةبعملية اخلاصة احلكومية السياسات / اخلامساجلزء   
 
الشـعبية  تمالاحلكـ  عامـة قيم منصـات تروجييـةتعن  ، بقرار م  جملس اإلدارة،جلمعيةدارة تنمية املوارد املالية يف اإلميك     ((  2255  )) املادة 

هبــــا يف اململكـــة العربيــــة الســـعودية بــــذلك لقـــوانني املعمـــول بشـــرط تلبيــــة ةميـــع األحكــــام وا واجلماهرييـــة جلمـــع التربعــــات
 . اخلصوص

ت كانـابسـم عي شـخص مهمـا   تنميـة املـوارد املاليـةغـرض بمصـرفية حسـاابت عي أبي حال م  األحوال فتح  ال يسمح   ((  2266  )) املادة
 .عو خارجها اجلمعية داخلمنصبه  يبيعة
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 آليات تنمية املوارد: الفصل الثاين
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 التسويق/ اجلزء األول 
إعـداد وحتـديث وإدارة إنتـاج املـواد الرتوجييـة املخصصـة لغـاايت تنميـة املـوارد، خـالل عـ   مسـؤوالً  مدير إدارة تنميـة املـوارد املاليـةكون ي   ((  2277  )) املادة 

 :التشغيل عو التطوير، على عن تشمل على األقلفرتة 
 جوانــب تــربز والــيت ،اجلمعيــة عــ  األساســية املعلومــات يياهتــا يف حتمــل الــيت املطبوعــة، امللونــة النشــرة وهــي: املطبوعــة املــادة 

 .اخلريي التمويل استقطاب عملية يسهل مبا ،حبسب الفرتة ا، وإجنازاهتفيها والتميز التفرد
 التجمعـات يف اجلمعيـةمعلومـات  تقـدمي يف املـوارد لتنميـة اجلمعيـة ممثـل يساند الذي املرئي العرض وهي: املرئي التقدمي مادة 

 .وغريها االحتفالية الفعاليات عو املغلقة
 مـــ  املنشـــودة الكرميـــة املاليـــة املســـامهات تنظــيم إىل يســـعى الـــذي اإليـــار وهـــي: املــايحني علـــى ومردوداهتـــا املـــوارد تنميـــة حــزم 

 .إليها لالنتماء يتطلعون اليت املنح فئة حبسب املايحون عليها حيصل اليت ملزااياب مقرونة املايحة، اجلهات
ابملــزااي احملــددة يف اجلــدول التــايل، ،  الــذي  يقــدمون املــنح النقديــة عو العينيــة عو اخلدميــةعو  الوقفيــةالــذي  يقــدمون املــنح  نو املــايح يتمتــع   ((  2288  )) املادة

 :به شاركوا الذي الوقفحبسب قيمة 
 

 مستوى
 الشراكة

أو  قيمة الوقف
 املنحة

 ابلرايل)
 (السعودي

 للمانحللواقف أو املعروضة  املزااي

الشراكة 
 البالتينية

مليون  00
 رايل فأكثر

  يف اسم واحدة م  املرافق التالية -بصفة دائمة-إدراج اسم الشريك: 
o  مركز شؤون املستفيدي 
o مركز الرعاية النهارية 
o  التأهيلمركز 
o مركز اإلدماج اجملتمعي 
o مركز اخلدمات اإلدارية 

 ملمثل واحدللجمعية اللجنة التنفيذيةيف  ملدة سنة هجرية واحدةشرفية / احلصول على عضوية فخرية ،. 
   م  الدرجة البالتينية للجمعية، والدرع التكرميي اجلمعيةتسّلم خطاب شكر وتقدير م. 
  م  خالل مؤسستني صحفيتني ا، ونشرهاملانحملقالة إخبارية ع  الدعم الذي قدمه  اجلمعيةصياغة. 
   ملدة سنتني هجريتني، والتعريف  للجمعيةاملواد التسويقية ومنشآته وععماله يف  املانحإدراج نبذة قصرية ع

 .عنه كشريك بالتيين
   بصفة دائمةمسية، الر  اجلمعيةكل مرة حلضور فعاليات   املانحدعوة ممثلينين اثنني ع. 
  حبسب هرمية اجلمعيةمبىن الداعمة، املزمع وضعها يف  ابجلهاتيف لوحة الشرف اخلاصة  املانحوضع اسم ،

 .املسامهة
  لزايرة منشآت الشريك ألهداف تعليمية وتروحيية، ابلتنسيق مع جملس  اجلمعيةإمكانية دعوة فئات م  يلبة
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 .، بصفة دائمةاجلمعيةإدارة 
  بصفة دائمة اخلارجي اابلتعاون مع مراجعه اجلمعيةصدره تي ذالتقرير املايل السنوي الالظهور يف. 

الشراكة 
 الذهبية

10,00 – 
مليون  11,11
 رايل

  يف اسم واحدة م  املرافق التالية -بصفة دائمة-إدراج اسم الشريك: 
o جممع النشايات الرايضية 
o املنتزه الرتفيهي 
o جممع الندوات 

 ملمثل واحدللجمعية اللجنة التنفيذيةيف  ملدة سنة هجرية واحدةشرفية / احلصول على عضوية فخرية ،. 
   م  الدرجة الذهبية للجمعية، والدرع التكرميي اجلمعيةتسّلم خطاب شكر وتقدير م. 
  مؤسسة صحفيةم  خالل  ا، ونشرهاملانحملقالة إخبارية ع  الدعم الذي قدمه  اجلمعيةصياغة. 
   ملدة سنتني هجريتني، والتعريف  للجمعيةاملواد التسويقية ومنشآته وععماله يف  املانحإدراج نبذة قصرية ع

 .عنه كشريك ذه 
   ملدة سنتني هجريتنيالرمسية،  اجلمعيةكل مرة حلضور فعاليات   املانحدعوة ممثلينين اثنني ع. 
  حبسب هرمية اجلمعيةمبىن املزمع وضعها يف  الداعمة، ابجلهاتيف لوحة الشرف اخلاصة  املانحوضع اسم ،

 .املسامهة
  لزايرة منشآت الشريك ألهداف تعليمية وتروحيية، ابلتنسيق مع جملس  اجلمعيةإمكانية دعوة فئات م  يلبة

 .، بصفة دائمةاجلمعيةإدارة 
 ملدة سنتني هجريتني ابلتعاون مع مراجعه اخلارجي اجلمعيةصدره يي ذالظهور يف التقرير املايل السنوي ال. 

الشراكة 
 الفضية

8,00 – 
مليون  11,11
 رايل

   م  الدرجة الفضية للجمعية، والدرع التكرميي اجلمعيةتسّلم خطاب شكر وتقدير م. 
  مؤسسة صحفية، ونشره م  خالل املانحملقالة إخبارية ع  الدعم الذي قدمه  اجلمعيةصياغة. 
   سنة هجرية واحدةملدة  للجمعيةاملواد التسويقية ومنشآته وععماله يف  املانحإدراج نبذة قصرية ع ،

 .فضيوالتعريف عنه كشريك 
  سنة هجريةملدة الرمسية،  اجلمعيةكل مرة حلضور فعاليات   املانحع   ممثلدعوة. 
  هرمية ، حبسب اجلمعيةمبىن الداعمة، املزمع وضعها يف  ابجلهاتيف لوحة الشرف اخلاصة  املانحوضع اسم

 .املسامهة
  لزايرة منشآت الشريك ألهداف تعليمية وتروحيية، ابلتنسيق مع جملس  اجلمعيةإمكانية دعوة فئات م  يلبة

 .، بصفة دائمةاجلمعيةإدارة 
 ملدة سنتني هجريتني اخلارجي اابلتعاون مع مراجعه اجلمعيةصدره تي ذالظهور يف التقرير املايل السنوي ال. 
  ألغراض االبتعاث عو التوظيف، بصفة دائمة الطالباتم   املتميزاتإمكانية يلب ملفات. 

الشراكة 
 الربونزية

5,00 – 
 مليون 7,11

 رايل

   م  الدرجة الربونزية للجمعية، والدرع التكرميي اجلمعيةتسّلم خطاب شكر وتقدير م. 
  مؤسسة صحفيةم  خالل  ا، ونشرهاملانحملقالة إخبارية ع  الدعم الذي قدمه  اجلمعيةصياغة. 
   ملدة سنة هجرية واحدة،  للجمعيةاملواد التسويقية ومنشآته وععماله يف  املانحإدراج نبذة قصرية ع

 .والتعريف عنه كشريك برونزي
  ملدة سنة هجريةالرمسية،  اجلمعيةكل مرة حلضور فعاليات   املانحع   ممثلدعوة. 
  حبسب هرمية اجلمعيةمبىن مة، املزمع وضعها يف الداع ابجلهاتيف لوحة الشرف اخلاصة  املانحوضع اسم ،
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 .املسامهة
  لزايرة منشآت الشريك ألهداف تعليمية وتروحيية، ابلتنسيق مع جملس  اجلمعيةإمكانية دعوة فئات م  يلبة

 .، بصفة دائمةاجلمعيةإدارة 
 ملدة سنة هجرية  اخلارجي اابلتعاون مع مراجعه اجلمعيةصدره تي ذالظهور يف التقرير املايل السنوي ال

 .واحدة

الشراكة 
 الرصاصية

1,00 - 
 مليون 4,11

 رايل

   الرصاصيةاجلمعية، والدرع التكرميي للجمعية م  الدرجة تسّلم خطاب شكر وتقدير م. 
  مؤسسة صحفيةم  خالل  ا، ونشرهاملانحملقالة إخبارية ع  الدعم الذي قدمه  اجلمعيةصياغة. 
   املواد التسويقية للجمعية ملدة سنة هجرية واحدة، ومنشآته وععماله يف  املانحإدراج نبذة قصرية ع

 .رصاصيوالتعريف عنه كشريك 
  ملدة سنة هجريةالرمسية،  اجلمعيةكل مرة حلضور فعاليات   املانحع   ممثلدعوة. 
  رمية ، حبسب همبىن اجلمعيةالداعمة، املزمع وضعها يف  ابجلهاتيف لوحة الشرف اخلاصة  املانحوضع اسم

 .املسامهة
  

التاليــة علــى ســبيل احلصــر، بغــض النظــر عــ   املســتهدفة مــ  اجملموعــات ،املــنحابســتقطاب  رئــيس قســم اســتقطاب املــوارد املاليــةقــوم ي   ((  2299  )) املادة
 :موقعها اجلغرايف يف اململكة العربية السعودية

 اهليئة امللكية ابجلبيل. 
  الصناعيةالشركات واملنشآت الصناعية يف مدينة اجلبيل. 
 استدامة وتوجهات االجتماعية املسؤولية ذات السعودي، املايل السوق يف املدرجة العامة املسامهة الشركات كربى 

 .األعمال
 ذوي االحتياجات اخلاصة بقطاع املهتمني الشخصيات، وكبار املستقلني األعمال رجال. 
 العائلية» اخلريية واملؤسسات القابضة الشركات». 
  الشعبيةاجلماهري. 

 
 العالقات العامة/  ثاينالاجلزء 

مبا يف ذلك وزارة ، موعات املستهدفة لتنمية املواردمع اجملمسؤولية إدارة العالقة رئيس قسم استقطاب املوارد املالية توىل ي   ((  3300  )) املادة 
 .العمل والتنمية االجتماعية

اســتخدام الوســائل التاليــة لبنــاء العالقــات العامــة واحملافظــة علــى  التنفيذيــةاللجنــة و  إدارة تنميــة املــوارد املاليــةينبغــي علــى    ((  3311  )) املادة 
 :عالقات ييبة مع املايحني احملتملني والفعليني، واجلهات األخرى ذات االهتمام مثل احلكومة واملؤسسات اإلعالمية

 بيسر وسهولة املستهدفة الشخصيات إىل الوصولوذلك م  عجل : املعارف شبكات استخدام. 
 حيث م  املمك  يـرح غري الرمسيةعثناء عداء الواجبات االجتماعية عو الزايرات  تتم واليت: العفوية اللقاءات ،
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 .دف حشد التأييد واستدراج الدعمخالهلا هب اجلمعيةموضوع 
 اخلاصة املقابالت مواعيد حتديد: الرمسية املواعيد تنسيق. 
 مشــرتايت،و  حجــوزات، مــ  ابللقــاءات يتعلــق مــا كــل وجتهيــز إعــدادوهــذا يشــمل : اللقــاءاتشــؤون  تنظــيم 

 .كما يلزم  وغريه ،طبوعاتامل جتهيزو  وشراب، يعام خدماتو 
 واألومســـة الــدروع إىل ابإلضــافة للمــايحني، املوجهــة الرمسيــة واخلطــاابت الرســائل خــالل مــ : والتقــدير الشــكر 

 .اجلمعيةخالل فعاليات  توزعقد  واليت التكرميية
 :للجمعية املوارد تنمية عند التالية القواعد مراعاة إدارة تنمية املوارد املالية على ينبغي   ((  3322  )) املادة

  فهم وتقدير يبيعة األثرايء ورجـال األعمـال البـارزي  املتحفظـة جتـاه يلبـات العطـاء اخلـريي، وذلـك لألسـباب
 :التالية
o استقباهلم شبه اليومي لعروض فرص العطاء، وابستمرار، حلد الربود. 
o لقضااي اجتماعية معينة تشدهم وتستهويهم عكثر م  غريها حتيزهم. 
o   التزامهم األديب عو القانوين جتاه العديد م  فرص اإلنفاق اخلـريي للغـري، عو تسـخريهم ملـواردهم مـ

 .عجل خدمة براجمهم اخلريية اخلاصة املخطط هلا مسبقاً 
o  ني ، والتفكـــر يف كبــار القـــائماوخمرجاهتــ اجلمعيــةلتقيــيم فكـــرة –اتبــاعهم ألســلوب التحليـــل النقــدي

تنميـة املـوارد املنتـدبني، ومراجعـة الفوائـد عو املصـاحل الشخصـية  مسؤويل، والتمع  يف عسلوب اعليه
عو املؤسســية الــيت ميكــ  جنيهــا مــ  املســامهة، وذلــك بســبب تــراكم اخلــربات لــديهم، وتنــامي جــدارة 

 .احلدأ، وتعرضهم للعديد م  التجارب غري الناجحة مع الغري
 ليتوقع التباي  الكبري يف الشخصيات، مما يدفع إىل تفهم ما ي: 

o  احلساسية املفرية لألشخاص الذي  يُطلب منهم املـال جتـاه كـل ةملـة يسـمعوهنا مـ  الطالـب، فهـم
 .قد حيللون املعاين الضمنية اليت تقف خلف العبارات املسموعة

o  قد يصدف عن تكـون بعـض الشخصـيات املرموقـة متقلبـة املـزاجق توافـق مـرة، وترتاجـع مـرة، وهكـذا
 .ى رعي هنائي حمددعدة مرات، قبل االستقرار عل

o  كنـــوع مـــ  املقاومـــة عو   ابدئ األمـــريف  اجلمعيـــةبعـــض الشخصـــيات قـــد تعمـــد إىل إبـــراز ســـلبيات
ماع إىل املمانعــة الذاتيــة للشــيء اجلديــد، ولكــ  ســرعان مــا يتبــدد هــذا الشــعور تــدرجيياً بعــد االســت

 .للجمعيةالتفاصيل املميزة 
 حتليــل تقنيــة خـالل مــ  املسـتهدفة، واجلهــات الشخصــيات اهتمامـات حتليــل جيـب املــوارد، تنميــة يف النجـاح فــرص لرفـع   ((  3333  )) املادة

 وإجنازاتـه، ومشـاركاته ععمالـه ويبيعـة الذاتيـة، سـريته مراجعـة علـى تعتمـد اليت( Prospect Analysis) املستهدف
 .منه املقربني وسؤال واملصورة، املكتوبة ومقابالته

 :، جيدر امليل يحواالتأييد والدعم هلوحشد  ابجلمعية التعريفعند    ((  3344  )) املادة
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  التخصــيص(Personalization ) عنــد التعــايي مــع الشخصــيات الــيت تعتــرب أبن عســلوب تنميــة املــوارد
عثنــاء حفــل عشــاء عو مــا شــابه إمــا هــو ضــرب مــ  ضــروب الضــغط، ( جمتمــع مغلــق معــني)علــى مــأل معــني 

 .خري ووسيلة م  وسائل اإلحراج واألخذ بسيف احلياء عمام اآل
  التعمــــيم(Publicity) عنــــد التعــــايي مــــع الشخصــــيات الــــيت تعتــــرب أبن املســــامهة املكتومــــة ال حتقــــق هلــــا ،

مصاحلها، وحترمهـا مـ  فرصـة التعبـري عـ  اهتماماهتـا ومسـؤولياهتا جتـاه اجملتمـع، ولـذلك يناسـبهم عكثـر عن يـتم 
يـــل يحـــو احملافظـــة علـــى موقعهـــا بـــني ، مـــ  ابب امل(جمتمـــع مغلـــق معـــني)اســـتقطاهبا للمســـامهة عمـــام مـــأل معـــني 

احلضور، وحب التعرف على الشخصيات األخرى اليت تبدي اسـتعداداً للمسـامهة، عو لتأثرهـا حبماسـة بعـض 
 .احلضور وحب التضافر معهم

 
 حتصيل املوارد/  الثالثاجلزء 

 :اجملموعات املستهدفة، ابستخدام ما يليم  املالية يلب املوارد  رئيس قسم استقطاب املوارد املاليةستطيع ي   ((  3355  )) املادة
 املســـتهدف املـــانح إىل رئـــيس جملـــس اإلدارة وجهـــهي الـــذي الرمســـي اخلطـــاب وهـــو: للمســـامهة الـــدعوة خطـــاب 

 :التالية العناصر م  اخلطاب نص يتكون، على عن "لواحد واحد" أبسلوب
o شـخصال حتيـة إىل ابإلضـافة واملوضوع، املستهدف، املانح وعنوان التاريخ، على وحتتوي: الرتويسة 

 .املعين
o التالية األفكار وتضم للخطاب، التنفيذي امللخص جتسد وهي: االفتتاحية الفقرة: 

 وتعـرب ميثلهـا، الـيت واجلهـة املسـتهدف الشـخص عـ  مستقاة مبعلومات التمهيد: التمهيد 
 وذلك مستفيديه، ومتكني ،ذوي االحتياجات اخلاصة قطاع بدعم البالغ اهتمامهما ع 

 الـــيت واألخبــار اللقـــاءات ومتابعــة ميثلهـــا الــيت واجلهـــة الشــخص ســـرية حتليــل مـــ  انطالقــاً 
 تقنية نتائج على ابالعتماد وذلك التعليم، وقطاع الطالب دعم ع  فيها وحتدث عجراها

(Prospect Analysis.) 
 اجلمعيةتشغيل  يف املالية للمسامهة الدعوة: الدعوة. 
 القضية (Cause :)السامية اوعهدافه للجمعية مقتضب وصف وتشمل. 

o امرافقهـــمراكزهـــا و و  اومميزاهتـــ اوعهـــدافه اجلمعيـــة عـــ  عامـــة معلومـــات وتشـــمل: اجلمعيـــة عـــ  نبـــذة، 
 .للتشغيل الالزمة املوارد وعصناف

o ابلتوفيق والدعاء مالية، مبنحة للمسامهة والدعوة الرؤى، تطابق متين وتشمل: اخلامتة. 
 بصــفته معينــة شخصــية ملقابلــة ،رئــيس قســم اســتقطاب املــوارد املاليــة ينظمــه الــذي اللقــاء وهــو: اخلــاص اللقــاء 

 دعوتــه وميكــ . اخلاصــة اســرتاحته يف عو عملــه مكــان يف لــديها، يعمــل الــيت للمنظمــة التمثيليــة عو االعتباريــة
 :يلي ما اخلاصة اللقاءات يف ويشرتط. مناسبة عكثر ذلك كان إذا فاخر مطعم إىل خارجاً 
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o التخصـــيص أبســـلوب الطـــرح تفضـــل الـــيت لشخصـــياتا عن تســـتهدف (Personalization)، 
 .اجملتمع يف وقيمتها يتناسب مبا هبا املباشر االهتمام إظهار تنتظر واليت

o العالقة ذات األيراف بني عليه ومتفقاً  منسقاً  موعدها يكون عن. 
o يف كانــــت إذا دقيقــــة 40 عو العمــــل، مقــــر يف كانــــت إذا دقيقــــة، 00 عــــ  اللقــــاء مــــدة تزيــــد عال 

 .فاخر مطعم يف كانت إذا دقيقة 80 عو اخلاصة االسرتاحة
o زايرته يتم الذي الشخص لدى ومتوفرة وبسيطة واضحة اللقاء عجندة تكون عن. 
o للتوزيع املطبوعة، الرتوجيية احلقيبة م  نسخ عدة املوارد لتنمية اجلمعية ممثل حوزة يف يكون عن. 
o يرحها يتم اليت واآلراء االستفسارات جتاه رحباً  املوارد لتنمية اجلمعية ممثل صدر يكون عن. 
o ولكـ  ابلفكـرة، شـغفه تبـني بطريقـة اإلجـاابت إبعطـاء مهتمـاً  املـوارد لتنميـة اجلمعية ممثل يكون عن 

 .املستهدف املانح على الضغط ممارسة دون م  الوقت، نفس يف
 تتمثـل قـد والـيت املسـتهدفة، الشخصـيات مـ  معـني عـدد إليهـا يُـدعى الـيت اجللسـة بـه يقصـد: املغلـق التجمع 

 لطـرح مرئـي تقـدمي عمـل خالهلا م  يتم واليت ،جلمعيةاب املعنيني عحد اسرتاحة عو منزل يف فاخرة عشاء مبأدبة
 :يلي ما مراعاة مع لالهتمام، واجلاذبة لإلعجاب املثرية اتفاصيله م  وبعض اجلمعية فكرة

o التعمـــيم أبســـلوب الطـــرح تفضـــل الـــيت لشخصـــياتا عن تســـتهدف (Publicity)، تفضـــل والـــيت 
 .عمامها املشاركة واجلهات الشخصيات معرفة حىت الرتيث

o الصناعية خارج مدينة اجلبيل جتمعات عقد يتطلب وهذا املنايق، بني اجلغرايف ابلتوزيع االهتمام. 
o عشخاص مثانية ع ( املستهدفني م ) املدعوي  عدد يزيد عال. 
o اجلمع ععضاء بني متقاربة واهتمامات مشرتكة قواسم هناك يكون عن. 
o دقيقة 00 ع  التقدمي مدة تزيد عال. 
o عهنـم مـ  والتأكـد املـدعوي ، املسـتهدفني مـ  األقـل علـى اثنـني مـع املسـبق واالتفاق الرتتيب ضرورة 

 .لآلخري  التحفيز م  كنوع اجلمع، عمام املسامهة يف رغبتهم ع  سيعلنون
 التأييـد حشـد يـتم عن علـى مـا، إجنـاز عو خطـوة إلبـراز النطـاق واسـع التجمـع هبـا ويقصد: االحتفالية الفعالية 

 احلفـل يف ويراعـى. املتحـدثني مـع ابالتفاق احلفل، يتخللها اليت الكلمات خالل م  للجمعية املادي والدعم
 :يلي ما

o الرحبيـة، وغـري واخلاصة احلكومية للقطاعات املنطقة الشرقية يف املرموقة الشخصيات عن يضم ةميع 
 الواعــدي ، واملــايحني الفعليــني، املــايحني ، وةميــعوزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى عن يتقــدمهم

 .م  ةميع منايق اململكة جلمعيةاب إعجاابً  عو اهتماماً  عبدوا الذي  واملستهدفني
o عمك  إن األكارمعحد األمراء عو الوزراء عو رجال الدي   برعاية يكون عن. 
o ةمعة يوم يف مساءً  يُنظّم عن. 
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o فخم فندق يف يُقام عن. 
o (.ونصف ساعة) إىل( الساعة وربع ساعة) ع  الفعالية مدة تزيد عال 
o شّيق بفيديو وتبدع ممتعة، االحتفال عجندة تكون عن. 

 :االعتبار بعني التالية النقاط عخذ جيب منحة، تقدمي يف ما مانح رغبة تثبيتل   ((  3366  )) املادة
  ع  كل ما للجمعيةالتوجه ابلسؤال الشفوي إىل كل شخصية عو جهة تعل  ع  موافقتها على تقدمي الدعم ،

 :يلي
o  خصوصـــاً إن كانـــت عبـــارة عـــ  مـــواد عينيـــة عو )يبيعـــة املنحـــة الـــيت ينـــوي تقـــدميها، وقيمتهـــا املاليـــة

 (.عو عصول وقفية خدمات
o املوعد املتوقع لتقدمي املنحة. 
o وصــول التواصــل معــه لغــاايت املتابعــة علــى  لتنميــة املــوارد اجلمعيــةعد لــه، يســتطيع ممثــل تزكيــة مســا

 .املنحة
  للشخصــية الــيت تبــدي موافقتهــا الشــفوية (مــوذج إشــعار ابلتعهــد)اجتنــاب األســلوب الــذي يقتضــي إظهــار ،

 :على تقدمي منحة ما، لعدة عسباب، هي
o  النتهاج هذا األسلوباحتمالية شعور املانح بضعف الثقة فيه، نتيجة. 
o م  وجهة نظره–ابلتزام عديب عو قانوين « التورط»احتمالية شعور املانح ابلضغط، و-. 
o  ،ابللجـوء إىل  اجلمعيـةقـوم تولـ  قدرة املانح على أتخري الدفع عو االعتذار ع  السداد ألي سـبب

 .القضاء مع عي مانح ابلتأكيد، مما جيعل اإلشعار وكأنه حرب على ورق
 ابلتحدث مع املانح الواعد خبصوص حتصـيل املنحـة، قبـل مـرور  لتنمية املوارد اجلمعيةضل عن يقوم ممثل ال يف

 :عربعة عسابيع على احملاولة مع مساعده، وإذا متت املكاملة مع املانح الواعد، جيب مراعاة ما يلي
o  ،وهذا قد يشمل املبادرةافتتاح املكاملة ابلرتحيب والود والتقدير، والسؤال ع  األحوال واألعمال. 
o   وتطور العمل فيها، كنوع م  احلافز اجلمعيةاالهتمام بزف األخبار السارة ع. 
o التذكري ابملنحة املرجوة واملتأخرة م  خالل استخدام عساليب حمببة. 
o الالمبـاالة عو ، عو تعزيـز أتنيـب الضـمري الـذاى لـدى املـانح الواعـد، عو اجتنـاب عسـلوب إلقـاء اللـوم

 .االستجداء، عو غري املباشراملباشر عو يح التجر 
o  االبتعاد ع  تقدير إسهامات الشخص عو اجلهة املستهدفة يف اجملاالت التنموية املختلفة، يف هـذه

املرحلــة حتديــداً، ألن املــانح الواعــد ســيعترب ذلــك نوعــاً مــ  عنــواع اجملاملــة والــرايء االجتمــاعي، وحــىت 
 .االستجداء لتسريع حتصيل املبلغ

 



  00من  10صفحة 

  

  

 األوقاف إدارة : الفصل الثالث
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  وقافألاإدارة  / األولاجلزء 
لألصول الشرعية واللوائح القانونية املعتمدة يف  وفقاً  ،للجمعية اليت سيتم وقفهاالرحبية،  يتم التعامل مع األوقاف  (56) املادة 

 .اململكة
 :املسؤولة ع " جلنة األوقاف االستثمارية"يقوم جملس اإلدارة بتشكيل   (57) املادة 

 .دراسة جدوى األوقاف االستثمارية -ع 
 .رسم السياسات العامة الستثمار األوقاف وإدارهتا -ب 
وضع اللوائح الكفيلة بتنمية اإليرادات م  تشغيل األوقاف وحتصيلها بصفة منتظمة، وصيانة األوقاف  -ج 

 .واحملافظة عليها
 .التوصية ابلنظم الداخلية لتشغيل األوقاف -د 
 .ر اإليرادات واملصروفات السنوية ألموال األوقاف وحساابهتا اخلتاميةإعداد خطط وتقاري -ه 
 .بناء الشراكات مع اجلهات األخرى اليت ميك  عن تسهم يف تشغيل الوقف وإدارته وصيانته -و 

  :إةمااًل ابملهام التالية" جلنة األوقاف االستثمارية"تص خت  (58) املادة 
 .تشغيل األوقاف -ع 
 .صيانة األوقاف -ب 
 . متابعة اإليرادات وحتصيلها -ج 
 . التقييم املايل لألوقاف -د 
 .األوقاف إيراداتتنمية  -ه 

تلـــك  ســـتثمارالطريقـــة األمثـــل الوال خيتـــارون  ة تلـــك األوقـــاف،الواقفـــون مســـامهون يف الوقـــف لكـــنهم، ال يباشـــرون إدار   (59) املادة
 .األوقاف االستثماريةوجلنة ، اجلمعيةجملس إدارة  إىلكلياً وإما يسندون ذلك   ،األوقاف

 
 

  إدارة االستثمارات / الثايناجلزء 
 عائـد ععلـى لى حتقيـققادرة ع جتارية متنوعة، عصول يف شراء املايحني عموال يف استخدام اجلمعيةموارد  ينحصر استثمار  (60) املادة 

 .اإلدارة جملس م  مقبولة خمايرة حدود ضم  ممك ،
 :مسؤواًل ع يكون رئيس قسم االستثمارات   (61) املادة

 .االستثمار نتائج م  للمنشود وفقاً  االستثمارية السياسات اقرتاح -ع 
 .األموال يف شراء األصول املرحبة الستثمار اآلمنة الشرعية والقنوات الفرص ع  البحث -ب 
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 .إعداد دراسات اجلدوى للفرص االستثمارية، وعرضها على جملس اإلدارة -ج 
 .االستثمارات عداء تقييم -د 
 .الدورية التقارير رفع -ه 

 :ات الوقفية عن تكوناالستثمار  اختيار يشرتط يف  (62) املادة
 .اإلسالمية الشريعة ضوابط مع متوافقة .1
 .جمدية اقتصادايً  .0
 .وقابلة للتسكني منخفضة اهب املخايرة نسبة تكون حبيث ة،آمن .3
 .ابألسهم ابملضاربة املرتبطة األنشطة بعيدة كل البعد ع  .4
 .املنتظم العائدقادرة على توفري  .5
 .عند احلاجة سيولة على احلصولتظل األكادميية قادرة على بيعها و  يثحب مرنة .6

 م  جزء استخدام ورئيس قسم االستثمارات اجلمعيةجملس إدارة  على يتعنييتعلق إبدارة االستثمارات الوقفية،  مافي  (63) املادة
 املدى على الوقف عصول تنميةم  اإليراد يف  آخر جزء استثمار وإعادة ،لألوقاف اجلارية النفقات لتغطية اإليرادات
 .الطويل
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  نظام مكافحة غسل األموال والئحتة التنفيذية
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 هـ26/5/1424واتريخ 39/صدر ابملرسوم امللكي الكرمي رقم م

 هـ20/5/1424واتريخ 150وبقرار جملس الوزراء رقم 

 هـ9/0/1424واتريخ 2205/ت/13وبتعميم وزير العدل رقم 

 

 نظام مكافحة غسل األموال
 

 

 :املادة األوىل

 : يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية عينما وردت يف هذا النظام املعاين املوضحة عمام كل منها ما مل يقتض السياق خالف ذلك

عو النظام  ارتكاب عي فعل عو الشروع فيه يقصد م  ورائه إخفاء عو متويه عصل حقيقة مكتسبة خالفاً للشرع: غسل األموال
 .وجعلها تبدو كأهنا مشروعة املصدر

األصول عو املمتلكات عايً كان نوعها مادية كانت عو معنوية، منقولة عو اثبتة، واملستندات القانونية والصكوك اليت تثبت : األمـوال
 .متلك األصول عو حق متعلق هبا

اشر ـ م  ارتكاب جرمية م  اجلرائم املعاقب عليها وفقاً عي مال مستمد عو حصل عليه ـ بطريق مباشر عو غري مب: املتحصالت 
 .ألحكام هذا النظام 

 .كل ما استخدم عو ععد لالستخدام أبي شكل يف ارتكاب جرمية م  اجلرائم املعاقب عليها وفقاً ألحكام هذا النظام : الوسائـل 

عكثر م  األنشطة املالية عو التجارية عو االقتصادية، كالبنوك عي منشأة يف اململكة تزاول واحداً عو : املؤسسات املالية وغري املالية
عو حمالت الصرافة عو شركات االستثمار عو التأمني عو الشركات التجارية عو املؤسسات الفردية عو األنشطة املهنية ، عو عي نشاط 

 . آخر مماثل حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام 
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اإليداع ، السحب : عو املمتلكات عو املتحصالت النقدية عو العينية ، ويشمل على سبيل املثال كل تصرف يف األموال : العملية 
 . ، التحويل ، البيع ، الشراء ، اإلقراض ، املبادلة ، عو استعمال خزائ  اإليداع ويحوها مما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام 

عليها وفق الشرع النظام مبا يف ذلك متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية عي نشاط يشكل جرمية معاقباً : النشاط اإلجرامي
 . واملنظمات اإلرهابية

احلظر املؤقت على نقل األموال واملتحصالت وحتويلها عو تبديلها عو التصرف فيها عو حتريكها ، عو وضع اليد : احلجز التحفظي 
 . عليها عو حجزها بصورة مؤقتة ، استناداً إىل عمر صادر م  حمكمة عو سلطة خمتصة بذلك

ت عو الوسائط املستخدمة يف اجلرمية بناء على حكم قضائي صادر التجريد واحلرمان الدائمان م  األموال عو املتحصال: املصادرة 
 . م  حمكمة خمتصة 

اجلهة احلكومية املختصة مبنح الرتاخيص للمؤسسات املالية وغري املالية واملختصة كذلك ابلرقابة عو اإلشراف على : اجلهة الرقابية
 . تلك املؤسسات

 . عمليات غسل األموال وفق اختصاصه كل جهاز حكومي منوط به مكافحة: السلطة املختصة

 

 :املادة الثانية 

 :يعد مرتكباً جرمية غسل األموال كل م  فعل عايً م  األفعال اآلتية

 .ع ـ إجراء عي عملية ألموال عو متحصالت ، مع علمه أبهنا جاجتة م  نشاط إجرامي عو مصدر غري مشروع عو غري نظامي 

ساهبا عو استخدامها عو حفظها عو تلقيها عو حتويلها ، مع علمه أبهنا جاجتة م  نشاط ب ـ نقل عموال عو متحصالت ـ عو اكت
 .إجرامي عو مصدر غري مشروع عو غري نظامي 

ج ـ إخفاء عو متويه يبيعة األموال عو املتحصالت ، عو مصدرها عو حتركاهتا عو ملكيتها عو مكاهنا عو يريقة التصرف هبا ، مع 
 .شاط إجرامي عو مصدر غري مشروع عو غري نظامي علمه أبهنا جاجتة م  ن

 .د ـ متويل اإلرهاب واألعمال اإلرهابية واملنظمات اإلرهابية 
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هـ ـ االشرتاك بطريق االتفاق عو املساعدة عو التحريض عو تقدمي الرشوة عو النصح عو التسهيل عو التوايؤ عو التسرت عو الشروع يف 
 .عيها يف هذه املادة ارتكاب عي فعل م  األفعال املنصوص

 

 : املادة الثالثة

م  هذا النظام عو اشرتاك فيه م  رؤساء ( الثانية)يعد مرتكباً جرمية غسل األموال كل م  فعل عايً م  األفعال الواردة يف املادة 
عو مدققي حساابهتا عو جمالس إدارات املؤسسات املالية وغري املالية عو ععضائها عو عصحاهبا عو موظفيها عو ممثليها املفوضني 

مستخدميها مم  يتصرفون مبقتضى هذه الصفات، مع عدم اإلخالل ابملسؤولية اجلنائية للمؤسسات املالية وغري املالية ع  تلك 
 .اجلرمية إذا ارتكبت ابمسها عو حلساهبا 

 

 : املادة الرابعة

عو غريه ابسم جمهول عو ومهي ، وجيب التحقق م  هوية  على املؤسسات املالية وغري املالية عال جتري عي تعامل مايل عو جتاري
املتعاملني استناداً إىل واثئق رمسية ، وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء عو ع  إجراء صفقات جتارية معهم بصفة مباشرة 

رية اليت توضح اسم املنشأة وعنواهنا عو نيابة عنهم ، وعلى تلك املؤسسات التحقق م  الواثئق الرمسية للكياجات ذات الصفة االعتبا
 . وعمساء املالكني هلا واملديري  املفوضني ابلتوقيع عنها ويحو ذلك مما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام 

 

 : املادة اخلامسة

جبميع  -فل احلسابعلى املؤسسات املالية وغري املالية االحتفاظ ـ ملدة ال تقل ع  عشر سنوات م  اتريخ انتهاء العملية عو ق
السجالت واملستندات ، إليضاح التعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت حملية عو خارجية ، وكذلك االحتفاظ 

 . مبلفات احلساابت واملراسالت التجارية وصور واثئق اهلوايت الشخصية 
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 :املادة السادسة

جراءات احرتازية ورقابة داخلية لكشف عي م  اجلرائم املبينة يف هذا النظام وإحبايها ، على املؤسسات املالية وغري املالية وضع إ
 .وااللتزام ابلتعليمات الصادرة م  اجلهات الرقابية املختصة يف هذا اجملال

 

 : املادة السابعة

قة معقدة عو ضخمة عو غري يبيعية عو على املؤسسات املالية وغري املالية ـ عند توافر مؤشرات ودالئل كافية على إجراء عملية وصف
عملية تثري الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها ، عو عن هلا عالقة بغسل األموال عو بتمويل اإلرهاب عو األعمال عو 

 :املنظمات اإلرهابية ـ عن تبادر إىل اختاذ اإلجراءات اآلتية 

 . م  هذا النظام بتلك العملية فوراً ( احلادية عشرة)إبالغ وحدة التحرايت املالية املنصوص عليها يف املادة  -ع 

ـ إعداد تقرير يتضم  ةميع البياجات واملعلومات املتوافرة لديها ع  تلك العمليات واأليراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة -ب
 . التحرايت به 

 

 

 : املادة الثامنة

ثناًء م  األحكام املتعلقة ابلسرية املصرفية فإن على املؤسسات املالية وغري املالية تقدمي الواثئق والسجالت واملعلومات للسلطة است
 .القضائية عو السلطة املختصة عند يلبها

 

 : املادة التاسعة

النظام عال حيذروا العمالء عو يسمحوا بتحذيرهم  على املؤسسات املالية وغري املالية والعاملني فيها وغريهم م  امللزمني أبحكام هذا
 . عو حتذير غريهم م  األيراف ذات الصلة م  وجود شبهات حول نشاياهتم
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 : املادة العاشرة

على املؤسسات املالية وغري املالية عن تضع برامج ملكافحة عمليات غسل األموال، على عن تشمل هذه الربامج كحد عدىن ما 
 :أيى

ع ـ تطوير وتطبيق السياسات واخلطط واإلجراءات والضوابط الداخلية ، مبا يف ذلك تعيني موظفني ذوي كفاية يف مستوى اإلدارة 
 . العليا لتطبيقها 

 . ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعىن مبراقبة توافر املتطلبات األساسية يف جمال مكافحة غسل األموال

ة مستمرة للموظفني املختصني إلحايتهم ابملستجدات يف جمال عمليات غسل األموال ، ومبا يرفع م  ج ـ إعداد برامج تدريبي
 .قدراهتم يف التعرف على تلك العمليات وعمايها وكيفية التصدي هلا

 

 : املادة احلادية عشرة

تلقي البالغات وحتليلها ، وإعداد ، ويكون م  مسؤولياهتا " وحدة التحرايت املالية"تنشأ وحدة ملكافحة غسل األموال تسمى 
التقارير ع  املعامالت املشبوهة يف ةميع املؤسسات املالية وغري املالية ، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا النظام مقر هذه الوحدة 

 .وتشكيلها واختصاصاهتا وكيفية ممارستها وارتبايها 
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 : املادة الثانية عشرة

د التأكد م  قيام الشبهة عن تطلب م  اجلهة املختصة ابلتحقيق القيام ابحلجز التحفظي على األموال لوحدة التحرايت املالية عن
واملمتلكات والوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال ملدة ال تزيد على عشري  يوماً ، وإذا اقتضى األمر استمرار احلجز التحفظي 

 .ملختصة ملدة عيول م  ذلك فيكون أبمر قضائي م  احملكمة ا

 

 :املادة الثالثة عشرة 

م  هذا النظام ـ بني تلك ( الثامنة)جيوز تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية وغري املالية ـ وفقاً ألحكام املادة 
املختصة االلتزام املؤسسات والسلطات املختصة حني تكون تلك املعلومات متعلقة مبخالفة عحكام هذا النظام ق وعلى السلطات 

بسرية تلك املعلومات وعدم الكشف عنها إال ابلقدر الذي يكون ضرورايً الستخدامها يف التحقيقات عو الدعاوى املتعلقة 
 .مبخالفة عحكام هذا النظام 

 

 : املادة الرابعة عشرة 

نقدية واملعادن الثمينة اليت يسمح بدخوهلا اململكة حتدد الالئحة التنفيذية هلذا النظام قواعد وإجراءات اإلفصاح ع  املبالغ املالية ال
 . وخروجها منها ، وحتدد مقدار املبالغ واألوزان الواجب اإلفصاح عنها 

 

 :املادة اخلامسة عشرة 

إذا حكم مبصادرة عموال عو متحصالت عو وسائط وفقاً ألحكام هذا النظام وكان غري واجبة اإلتالف ، فللسلطة املختصة عن 
 .ا وفقاً للنظام ، عو اقتسامها مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات عو معاهدات سارية تتصرف هب
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 : املادة السادسة عشرة

م  هذا النظام ابلسج  ملدة ال تزيد ع  عشر ( الثانية)يعاقب كل م  يرتكب جرمية غسل األموال املنصوص عليها يف املادة 
ى مخسة ماليني رايل ، عو إبحدى هاتني العقوبتني، مع مصادرة األموال واملتحصالت والوسائط سنوات وبغرامة مالية ال تزيد عل

حمل اجلرمية ، وإذا اختلطت األموال واملتحصالت أبموال اكتسبت م  مصادر مشروعة كانت هذه األموال خاضعة للمصادرة يف 
ختصة عن تعفي م  هذه العقوابت مالك األموال عو حدود ما يعادل قيمة املقدرة للمتحصالت غري املشروعة وللمحكمة امل

املتحصالت موضوع التجرمي عو حائزها عو مستخدمها إذا عبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ مبصادر األموال عو املتحصالت وهوية 
 .املشرتكني ، دون عن يستفيد م  عائداهتا 

 

 :املادة السابعة عشرة 

ة سنة وغرامة مالية ال تزيد على سبعة ماليني رايل إذا اقرتنت جرمية غسل األموال تكون عقوبة السج  مدة ال تزيد مخس عشر 
 :أبي م  احلاالت التالية

 . ع ـ إذا ارتكب اجلاين اجلرمية م  خالل عصابة منظمة

 . ب ـ استخدام اجلاين للعنف عو األسلحة

 .اجلرمية مستغالً سلطاته عو نفوذهج ـ شغل اجلاين وظيفة عامة واتصال اجلرمية هبذه الوظيفة، عو ارتكابه 

 .د ـ التغرير ابلنساء عو القصر واستغالهلم

 .هـ ـ ارتكاب اجلرمية م  خالل مؤسسة إصالحية عو خريية عو تعليمية عو يف مرفق خدمة اجتماعية

 . و ـ صدور عحكام حملية عو عجنبية سابقة ابإلدانة حبق اجلاين، ويوجه خاص يف جرائم مماثلة
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 : الثامنة عشرة املادة

دون اإلخالل ابألنظمة يعاقب ابلسج  ـ مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة مالية ال تزيد على مخسمائة رايل ، عو إبحدى هاتني 
العقوبتني ـ كل م  عخل م  رؤساء جمالس إدارات املؤسسات املالية وغري املالية عو ععضائها عو عصحاهبا عو مديرها عو موظفيها عو 

الرابعة ، واخلامسة )ا املفوضني عنها عو مستخدميها مم  يتصرفون مبقتضى هذه الصفات أبي م  االلتزامات الواردة يف املواد ممثليه
م  هذا النظام ، ويسري تطبيق العقوبة على م  يزاول النشاط دون ( ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعشرة

 .ة احلصول على الرتاخيص الالزم

 

 : املادة التاسعة عشرة 

 جيوز حبكم بناء على ما ترفعه اجلهة املختصة عن توقع على املؤسسات املالية وغري املالية اليت تثبت مسؤوليتها وفقاً ألحكام املادتني
 . حمل اجلرمية  هذا النظام غرامة مالية ال تقل ع  مائة علف رايل وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال( الثالثة)و( الثانية)

 

 : املادة العشرون

فيما عدا العقوابت املنصوص عليها يف هذا النظام يعاقب كل خيالف عحكامه ابلسج  مدة ال تزيد على ستة عشهر وبغرامة مالية 
 .ال تزيد على مائة علف رايل، عو إبحدى هاتني العقوبتني

 

 : املادة احلادية والعشرون

 .هذا النظام حبق م  وقع يف خمالفته حبس  نيةال تطبق العقوابت الواردة يف 
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 : املادة الثانية والعشرون 

جيوز تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية وغري املالية بني تلك املؤسسات والسلطات املختصة يف دول عخرى 
وذلك وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة ، دون عن يشكل تربطها ابململكة اتفاقيات عو معاهدات سارية ، عو تبعاً للمعاملة ابملثل ، 

 .ذلك إخالالً ابألحكام واألعراف املتعلقة بسرية ععمال املؤسسات املالية وغري املالية 

 

 : املادة الثالثة والعشرون

عاهدة سارية عو تبعاً للسلطة القضائية ـ بناًء على يلب م  حمكمة عو سلطة خمتصة بدولة عخرى تربطها ابململكة اتفاقية عو م
للمعاملة ابملثل عن أتمر ابلتحفظ على األموال عو املتحصالت عو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال وفق األنظمة املعمول هبا 

 .يف اململكة 

 

تبعاً للمعاملة ابملثل وللسلطة املختصة بناء على يلب م  سلطة خمتصة بدولة عخرى تربطها ابململكة اتفاقية عو معاهدة سارية عو 
 .عن أتمر بتعقب األموال عو املتحصالت عو الوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال وفق األنظمة املعمول هبا يف اململكة 

 

 :املادة الرابعة والعشرون

رائم غسل األموال جيوز االعرتاف والتنفيذ ألي حكم قضائي ابت ينص على مصادرة األموال عو العائدات عو الوسائط املتعلقة جب
صادر م  حمكمة خمتصة بدولة عخرى تربطها ابململكة اتفاقية عو معاهدة سارية عو تبعاً للمعاملة ابملثل ، وذلك كانت األموال عو 

 .املتحصالت عو الوسائط اليت نص عليها هذا احلكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام املعمول به يف اململكة 
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 : امسة والعشروناملادة اخل

يعفي رؤساء جمالس إدارات املؤسسات املالية وغري املالية ععضاؤها عو عصحاهبا عو موظفها عو مستخدموها عو ممثلوها املفوضون 
عنها م  املسؤولية اجلنائية عو املدنية عو اإلدارية اليت ميك  عن ترتتب على تنفيذ الواجبات املنصوص عليها يف هذا النظام عو على 

خلروج على عي قيد مفروض للضمان سرية املعلومات ، ما مل يثبت عن ما قاموا به قد كان بسوء نية ألجل اإلضرار بصاحب ا
 .العملية 

 

 :املادة السادسة والعشرون

 .ختتص احملاكم العامة ابلفصل يف ةميع اجلرائم الواردة يف هذا النظام 

 

 :املادة السابعة والعشرون

 .واإلدعاء العام التحقيق واإلدعاء عمام احملاكم يف اجلرائم الواردة يف هذا النظام تتوىل هيئة التحقيق 

 

 : املادة الثامنة والعشرون

 .يصدر وزير الداخلية ابالتفاق مع وزير املالية الالئحة التنفيذية هلذا النظام خالل تسعني يوماً م  اتريخ صدروه

 

 :املادة التاسعة والعشرون

 .يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به بعد مرور ستني يوماً م  اتريخ نشرهينشر هذا النظام 
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 :املادة األوىل

 :م  النظام هي( األوىل)م  املادة ( 14)األنشطة عو العمليات املالية املشار إليها يف الفقرة 

 .قبول الودائع وغريها م  األموال القابلة للدفع، مبا يف ذلك اخلدمات اخلاصة يف املصارف -1

 .اإلقراض عو اإلجيار التمويلي عو عي نشاط متويل آخر -2

 .خدمات حتويل النقد عو العمالت -3

ات السياحية، وعوامر كوالشي ، والشيكات ، بطاقات االئتمان ،وبطاقات احلسم: ،وتشمل إصدار وإدارة عدوات الدفع -4
 .الدفع، واحلواالت املصرفية، والعملة اإللكرتونية

 .ت الضمان املايل عو غريها م  الضماجاتإصدار خطااب -5

 .تبديل العمالت األجنبية -6

 .املشاركة يف إصدار األوراق املالية وتقدمي اخلدمات املالية -7

 .إدارة احملافظ االستثمارية -8

 .حفظ وإدارة النقد عو األوراق املالية نيابة ع  عي شخص آخر -9

م  عنواع التأمني املتعلقة ابالستثمار بصفة مؤم  عو وسيط عو وكيل لعقد التأمني عو إبرام عقود محاية عو ادخار، عو غريها  -10
 .عي منتج أتميين لشركة أتمني

 .استثمار األموال عو إدارهتا عو تشغيلها نيابة ع  شخص آخر -11

 :تيةما يتصل ابألوراق املالية، والواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه،عو عنشطة التداول اآل -12

 .شهادات اإليداع، واملشتقات وغريها م  األدوات -ع

 .العمالت -ب

 .عدوات صرف العملة، وعسعار الفائدة واملؤشرات املالية -ج
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 .األوراق املالية القابلة للتداول واملشتقات املالية -د

 .العقود املستقبلية للسلع األساسية -هـ

 :املادة الثانية

 :م  النظام هي( األوىل)م  املادة ( 15)املشار إليها يف الفقرة األعمال التجارية عو املهنية 

 .السمسرة العقارية -1

التجارة يف الذهب عو األحجار الكرمية عو املعادن الثمينة اليت تزيد قيمة العملية فيها ع  مخسني علف رايل سعودي، سواء  -2
متصلة، وسواء عكانت م  خالل مؤسسة فردية عو شركة  عمتت العملية على صورة معاملة واحدة عم على عدة معامالت تبدو

 .جتارية

اخلدمات القانونية عو احملاسبية اليت يقدمها احملامون عو احملاسبون عو عي شخص آخر خالل ممارسة املهنة،وذلك عند القيام  -3
 :إبعداد املعامالت عو تنفيذها يف عي م  األنشطة اآلتية

 .،عو أتجريها عها،عو بي شراء العميل للعقارات -ع

 .،مبا فيها حساابته املصرفية عو االستثمارية عو عصوله األخرى إدارة عموال العميل -ب

 .أتسيس عو تشغيل عو إدارة عشخاص ذوي صفة اعتبارية،عو ترتيب قانوين،عو تنظيم االكتتاابت املتعلقة هبا -ج 

 .شراء العميل للشركات التجارية عو بيعها -د

 :املادة الثالثة

( 17)األعمال اليت يقوم هبا العميل عو يشرع فيها مع إحدى املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية، املشار إليها يف الفقرة 
 :م  النظام هي( األوىل)م  املادة 

 .ترتيب عو إجراء عي عملية عو عالقة عمل عو فتح حساب له -1

 .حسابالتوقيع على عي عملية عو عالقة عمل عو  -2
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 .ختصيص حساب مبوجب عملية ما -3

 .حتويل حساب عو حقوق عو التزامات مبوجب عملية ما -4

 .اإلذن له إبجراء عملية عو السيطرة على عالقة عمل عو على حساب -5

 :املادة الرابعة

 .م  النظام( األوىل)ادة م  امل( 00)م  اجلهات الرقابية املشار إليها يف الفقرة  -كل يف جمال اختصاصه  -تعد اجلهات عدجاه 

 .وزارة العدل -1

 .وزارة العمل والتنمية االجتماعية -2

 .وزارة التجارة واالستثمار -3

 .مؤسسة النقد العريب السعودي -4

 .هيئة السوق املالية -5

 :املادة اخلامسة

اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فيتم ،عند القبض على املشتبه ابرتكابه إحدى  م  النظام( اخلامسة)ألغراض تطبيق املادة  -1
إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور االنتهاء م  إجراءات االستدالل مبا ال يتجاوز سبعة عايم 

 .م  اتريخ القبض عليه

،متديد املدة املشار إليها يف املادة  ترفع رائسة عم  الدولة يف حال تطلبت إجراءات االستدالل ومساع عقوال املشتبه به -2
،يلباً مسبباً إىل النائب العام عو م  يفوضه ليصدر عمراً كتابياً بتمديدها ملدة عو ملدد ال يتجاوز جمموعها  م  النظام( اخلامسة)

 .سبعة عايم
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 :املادة السادسة

م  النظام، إحالته فوراً ( السادسة)ألحكام الواردة يف املادة على اجلهة الرقابية على املؤسسة املالية يف حال تلقى يلباً وفقاً ل -1
إىل املؤسسة املالية ودون إنذار الطرف املعين،لتقدمي السجالت عو املستندات عو املعلومات املطلوبة إىل اجلهة الرقابية ضم  املهلة 

 .الزمنية احملددة وابلطريقة والشكل احملددي  يف الطلب

مال عو امله  غري املالية احملددة عو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح،يف حال تلقي يلب توفري عي على عي شخص عو األع -2
م  النظام، القيام بتوفريها ضم  املهلة الزمنية  -(السادسة)وفقاً لألحكام الواردة يف املادة  -سجاالت عو مستندات عو معلومات

 .احملددة وابلطريقة والشكل احملددي  يف الطلب

عن تقوم إببالغ اجلهة الطالبة بذلك  -عند حصوهلا على السجالت عو املستندات عو املعلومات املطلوبة -على اجلهة الرقابية  -3
 .فوراً،وعن تزودها ابلسجالت عو املستندات عو املعلومات اليت مت تزويدها هبا ضم  املهلة الزمنية وابلشكل احملدد يف الطلب

 :املادة السابعة

 :م  النظام( السابعة)للمادة تنفيذاً 

 .يصدر إذن دخول املساك  وتفتيشها م  رئيس فرع النيابة العامة يف املنطقة عو م  يفوضه -1

 .يصدر إذن دخول غري املساك  وتفتيشها م  حمقق خمتص مكاجاً ونوعاً  -2

،وتوقيعه،  اإلذن اسم م  عصدره ،كتابة، وجيب عن يتضم  يكون إذن دخول املساك  عو املكاتب عو املباين وتفتيشها -3
 .،واترخيه، وتعيني ما يراد تفتيشه، وعن يكون مسبباً  ووظيفته ، وساعة صدوره

م  النظام ،اليت ال تتطلب احلصول على إذن بدخول (السابعة)م  املادة (3)حاالت الضرورة ، املشار إليها يف الفقرة  -4
 :املساك  عو املكاتب عو املباين وتفتيشها، هي

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

وجود عي مطلوبني وخيشى يف حال التأخر هرهبم،عو وجود عي عدلة مرتبطة  -بناء على التحرايت امليدانية عو الفنية-إن تبني  -ب
رف فيها عو نقلها عو ضياع عموال عو متعلقة أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام وخيشى يف حال التأخر إتالفها عو التص

 .ومتحصالت اجلرمية عو وسائطها عو املستندات عو الواثئق عو املمتلكات عو غريها
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 .ساعة م  انتهائه(04)على عن يُرفع إىل النيابة العامة نتائج التفتيش وعسبابه خالل مدة ال تتجاوز 

 :املادة الثامنة

م  النظام، فلنيابة العامة إحالة األوراق إىل ( احلادية عشرة)حكام الواردة يف املادة يف حالة إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً لأل -1
 .جهة الضبط ، وهلا حتريك الدعوى مرة عخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك

ت إن كان يف القضية ذاهتا متهمون آخرون ال يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز عوراق مستقلة مل  عوقف -2
 .اإلجراءات حبقه

 :املادة التاسعة

 :م  النظام هي( الثانية عشرة)احملاذير األمنية املشار إليها يف املادة 

 .خشية اهلرب عو االختفاء -1

 .اإلضرار مبصلحة التحقيقات -2

 :املادة العاشرة

 :م  النظام هي( الثالثة عشرة)ضوابط اإلفراج املؤقت وشرويه، املشار إليها يف املادة 

 .عال تكون هناك حماذير عمنية ترتتب على اإلفراج املؤقت -1

 .عن يكون اإلفراج املؤقت ألسباب معتربة اجتماعية عو صحية عو ذات عالقة مبا يتطلب م  إجراءات استدالل -2

 .يلتزم املفرج عنه ابإلجراءات والتدابري املنصوص عليها يف عمر اإلفراج املؤقت -3

 :املادة احلادية عشرة

م  النظام، عند ( السابعة عشرة)بتطبيق األحكام الواردة يف املادة  -وفقاً لصالحياهتا املقرة نظاماً -تقوم اهليئة العامة للجمارك -1
 .االشتباه حبالة متويل إرهاب، سواء قدم إقرار صحيح عو كاذب، عو مل يقدم
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،عو  ،عو السبائك الذهبية ت القابلة للتداول حلاملهاتطلب اهليئة العامة للجمارك م  حامل عي م  العمالت، عو األدوا -2
 ، عي معلومة تراها ضرورية-إن وجد-،عو اجملوهرات املشغولة، املشتبه هبا حبالة متويل اإلرهاب املعادن الثمينة، عو األحجار الكرمية

 .،كمصدرها ، عو الغرض منها، عو عي معلومة عخرى

ابحلالة يتضم  عسباب االشتباه، وقائمة ابملضبويات ، وعي معلومة عخرى ذات صلة وما مت تُعد اهليئة العامة للجمارك حمضراً  -3
 .يف شأن هذه احلالة م  إجراءات

 .تتخذ اهليئة العامة للجمارك ما تراه م  تدابري إضافية لضمان قيامها مبهماهتا ذات الصلة مبكافحة متويل اإلرهاب -4

 :املادة الثانية عشرة

مصلحة التحقيق توقيف املتهم ابرتكابه جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام،فعلى احملقق إصدار عمر  إذا استوجبت -1
قبل  -وإن رعي احملقق متديد مدة التوقيف، فيجب عليه. بتوقيفه مدة ال تزيد على ثالثني يوماً م  اتريخ إحالته إىل النيابة العامة

ى رئيس فرع النيابة العامة، عو م  ن ينيبه م  رؤساء الدوائر الداخلة يف نطاق اختصاصه، عن يقوم بعرض األوراق عل -انقضائها 
( مائة ومثانني)،وال تزيد يف جمموعها على  يوماً ( ثالثني)ليصدر عمراً بتمديد التوقيف مدة عو مدداً متعاقبة ال يزيد عي منها على 

الت اليت تتطلب التوقيف مدة عيول ، يرفع األمر إىل النائب العام عو م  ن يفوضه ويف احلا. يوماً م  اتريخ إحالته إىل النيابة العامة
اثين )يوماً، على عال تزيد يف جمموعها على ( ثالثني)م  نوابه ليصدر عمره ابلتمديد ملدة عو ملدد متعاقبة ال يزيد عي منها على 

 .شهراً م  اتريخ إحالته إىل النيابة العامة( عشر

التوقيف الكتابة إىل النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء املدة عو املدد احملددة يف عمر التوقيف بوقت كاف، وال على إدارة  -2
 .يتم إخالء سبيله إال مبوجب عمر صادر م  النيابة العامة

 :املادة الثالثة عشرة

 .م  النظام، الفئات املشمولة ابملنع( نالعشرو )حُيدد يف عمر منع االتصال الصادر م  النيابة العامة وفقاً للمادة 

 :املادة الرابعة عشرة

يكون تنفيذ احلكم القضائي األجن  النهائي، املتعلق أبي جرمية إرهابية عو جرمية متويل إرهاب مبا فيها االحكام املتعلقة مبصادرة 
 م  النظام( الرابعة والعشري )م  املادة ( 3)الفقرة  األموال عو املتحصالت عو الوسائط املرتبطة أبي م  تلك اجلرائم املشار إليه يف

 :ويشرتط لتنفيذ يلب الدولة الطالبة،حتقق ما أيى. ،وفقاً ألنظمة اململكة 
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إرفاق نسخة رمسية م  احلكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت أبن احلكم عصبح هنائياً، وعنه صادر م  جهة قضائية  -1
 .الدولة الطالبةخمتصة بنظر القضية يف 

 .عن املعىن يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم ،قد ُكلف ابحلضور وُمثل متثيالً صحيحاً،وُمك  م  الدفاع ع  نفسه -2

 .عال يتعارض احلكم مع عحكام الشريعة اإلسالمية وعحكام النظام العام يف اململكة -3

 .عن يكون احلكم قابالً للتنفيذ -4

 .حكم سبق عن صدر م  جهة قضائية يف اململكة يف املوضوع نفسه عال يتعارض احلكم مع -5

 .عال تكون هناك دعوى منظورة يف جهة قضائية يف اململكة يف اجلرمية نفسها اليت صدر احلكم املراد تنفيذه يف شأهنا -6

 .النيةإرفاق بيان يتضم  اإلجراءات والتدابري اليت اختذهتا الدولة الطالبة حلماية األشخاص حسين  -7

إرفاق وصف لألموال اليت يلب تنفيذ احلكم يف شأهنا، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها احملتمل، ومعلومات ع  عي شخص  -8
 .قد حيتفظ هبا عو تكون حبوزته، وبيان ابلوقائع اليت يقوم الطلب عليها

 :املادة اخلامسة عشرة

املعنية ابسرتداد واقتسام األموال عو املتحصالت عو -م  النظام( والستني الثانية)املشار إليها يف املادة  -يقصد ابجلهة املختصة
الوسائط املصادرة مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات عو معاهدات سارية، اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية بوزارة 

 .الداخلية

 :املادة السادسة عشرة

عند تقييم خماير متويل اإلرهاب وفقاً ملا  -مله  غري املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة للربحعلى املؤسسات املالية واألعمال وا
 :مراعاة العناصر اآلتية-م  النظام(الثالثة والستون)ورد يف املادة 

 .عوامل املخاير املرتبطة ابلعمالء، والعوامل املرتبطة ابملستفيد احلقيقي عو املستفيد م  التعامالت -1

 .عوامل املخاير الناجتة م  البلدان عو املنايق اجلغرافية اليت يزاول فيها العمالء ععماهلم،عو مصدر العملية عو مقصدها -2

 .املخاير الناجتة م  يبيعة املنتجات عو اخلدمات عو العمليات املعروضة، عو قنوات تقدمي املنتجات عو اخلدمات عو العمليات -3
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املستوى الويين، عو عي متغريات قد تؤثر على ارتفاع خماير متويل اإلرهاب عو اخنفاضها، عو الغرض عي خماير حددت على  -4
 .م  احلساب عو عالقة العمل، عو حجم اإليداعات عو العمليات اليت يقوم هبا العميل، عو وترية عملياته عو مدة عالقة العمل

 :املادة السابعة عشرة

الرابعة )املشار إليها يف املادة  -مال وامله  غري املالية احملددة، اختاذ تدابري العناية الواجبةعلى املؤسسات املالية، واألع -1
 :يف احلاالت اآلتية-م  النظام( والستني

 .قبل البدء يف إجراء فتح حساب عو إقامة عالقة عمل -ع

لية ملرة واحدة ، عو عكثر حبيث تظهر عهنا قبل إجراء عملية ملصلحة عميل ال ترتبط معه بعالقة عمل، سواء متت هذه العم -ب
 .متصلة 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 عو كفاية البياجات اخلاصة ابلعميل لديها -هـ

، واألعمال وامله  غري املالية احملددة،عن تطبق تدابري العناية الواجبة حبسب نوع ومستوى املخاير اليت على املؤسسات املالية -2
يشكلها العميل عو عالقة العمل املرتبطة به، مبا يتناسب مع املخاير احملددة وعدم وجود شبهة متويل إرهاب،حبيث ُتشدد تدابري 

 .،وختفف حينما تكون املخاير منخفضةالعناية الواجبة حينما تكون املخاير مرتفعة

 .ويف احلاالت اليت يشتبه بوجود متويل إرهاب،ُتطبق إجراءات العناية الواجبة املشددة

 :ما أيى -حبد عدىن -على املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة اختاذ تدابري العناية الواجبة، حبيث تتضم   -3

لعميل، والتحقق منها، ابستخدام واثئق عو بياجات عو معلومات م  مصدر موثوق ومستقل، وذلك على التعرف على هوية ا -ع
 :النحو اآلى

ابلنسبة إىل الشخص ذي الصفة الطبيعية، فيتم احلصول على امسه الكامل املدون يف اإلثبااتت الرمسية، ابإلضافة إىل عنوان  -1
 .كان والدته واترخيه وجنسيته،والتحقق م  ذلكحمل إقامته عو عنوانه الويين املسجل ، وم
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ابلنسبة إىل الشخص ذي الصفة االعتبارية عو الرتتيب القانوين،فيتم احلصول على االسم وهيكل الكيان النظامي،وإثبات  -2
العمل يف حال  التأسيس،والصالحيات اليت تنظم عمله وحتكمه،وعمساء ةميع مديريه وكبار إدارييه،والعنوان الرمسي املسجل،ومكان

 .اختالفه ع  ذلك املسجل يف عنوانه،والتحقق م  ذلك

 .يلب عي معلومة إضافية حبسب املخاير اليت يشكلها العميل، والتحقق منها -3

التحقق م  عن الشخص الذي يتصرف نيابة ع  العميل شخص مصرح له فعالً ابلتصرف هبذه الصفة، والتعرف عليه  -ب
 .م  هذه املادة( ع)لإلجراءات الواردة يف الفقرة  والتحقق م  هويته، وفقاً 

،والتحقق منها ابستخدام واثئق عو بياجات عو معلومات م  مصدر موثوق  التعرف على هوية املستفيد احلقيقي -ج
 :ومستقل،حبيث تتوافر القناعة ابلتعرف عليه،وذلك على النحو اآلى

عو عكثر م  ملكية الشخص ذي الصفة االعتبارية، واختاذ ما يلزم %(05)حتديد هوية الشخص الذي ميلك عو يسيطر على  -1
 .للتحقق م  هويته

ععاله، عواالشتباه أبن مالك احلصة املسيطرة ليس ( 1)يف حالة عدم توافر حصة ملكية عو سيطرة على النحو الوراد يف الفقرة  -2
الشخص ذي الصفة االعتبارية أبي وسيلة ممكنة،والتحقق ،فتحدد هوية الشخص الذي ميارأ السيطرة على  هو املستفيد احلقيقي

 .م  ذلك

الفعلية  حتديد هوية املنشىء عو الناظر للرتتيب القانوين،عو املستفيدي  عو فئات املستفيدي  وعي شخص ميارأ السيطرة -3
 .لقانونية، واختاذ ما يلزم للتحقق م  ذلكوالنهائية على الرتتيب القانوين عو ما يشغل منصباً مماثالً لألنواع األخرى م  الرتتيبات ا

 .فهم الغرض م  عالقة العمل ويبيعتها واحلصول على معلومات إضافية يف شأهنا كلما دعت احلاجة إىل ذلك -د

 .فهم هيكل امللكية والسيطرة على العميل سواء عكان شخصياً ذا صفة اعتبارية عو ترتيباً قانونياً  -هـ

 .تفرضها اجلهة الرقابية على املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة يف هذا الشأنعي تدابري عخرى  -و

لعدم تعليق إجراءات العمل الطبيعيةق للمؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة أتجيل عملية التحقق م  هوية  -4
 :عمل،على عن يُطبق وبشكل عاجل ما أيىالعميل عو املستفيد احلقيقي بعد إنشاء عالقة ال

 .تدابري مناسبة وفاعلة للسيطرة على خماير متويل االرهاب -ع
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 .اختاذ إجراءات مناسبة إلدارة املخاير يف حال السماح للعميل ابالستفادة م  عالقة العمل قبل عملية التحقق -ب

ةقتطبيق تدابري العناية الواجبة ابستمرار على كل عالقات العمل على املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملدد -5
حبسب مستوى املخاير،والتدقيق يف العمليات اليت تتم خالل مدة العالقة للتأكد م  اتساقها مع بياجات العميل ونشايه 

 -مبوجب إجراءات العناية الواجبة -ا واملخاير اليت ميثلها، وعليها كذلك التأكد م  عن الواثئق والبياجات واملعلومات اليت مت ةمعه
حمدثة ومالئمة م  خالل مراجعة السجالت اليت لديها، ،وخباصة تلك املتعلقة ابلعمالء ذوي املخاير املرتفعة، وتطبيق تدابري 

 .ير املرتبطة هبمالعناية الواجبة على العمالء احلاليني واملستفيدي  احلقيقيني يف األوقات املناسبة حبسب األمهية النسبية واملخا

على املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة يف احلاالت اليت ال تتمك  فيها م  تطبيق تدابري العناية  -6
 :الواجبةقاختاذ ما أيى

 .عدم فتح حساب لعميل جديد وعدم إنشاء عالقة العمل معه عو تنفيذ عي عملية ملصلحته -ع

 .اليت تربطها بعمالئها عو عالقات العمل القائمةإهناء عالقة العمل  -ب

 .ويف ةميع األحوالقعليها الرفع ببالغ إىل اإلدارة العامة للتحرايت املالية

جيوز عدم تطبيق تدابري العناية الواجبة يف احلاالت اليت تشتبه فيها املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة بوجود  -7
إرهاب وختشى عن تطبيقها قد ينبه العميل،وعليها يف هذه احلالة رفع تقرير ابلعملية املشبوهة إىل اإلدارة العامة  عملية متويل

 .للتحرايت املالية وبشكل عاجل، يتضم  األسباب اليت دعت إىل عدم تطبيق تلك التدابري

 :املادة الثامنة عشرة

الية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، عند وضع السياسات على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري امل -1
 :تضمينها اآلى-م  النظام( السابعة والستني)املشار إليها يف املادة  -واإلجراءات والضوابط 

ت العمل قبل إمتام عملية األحكام املتصلة ابلتدابري الواردة يف النظام والالئحة، مبا فيها املتعلقة إبجراءات إدارة املخاير لعالقا -ع
 .التحقق م  العميل

 .إجراءات اإلبالغ ع  املعامالت املشبوهة -ب
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ترتيبات عمل إدارة االلتزام املناسبة ملكافحة متويل اإلرهاب ، مبا يف ذلك تعيني مسؤول ع  هذا اجلانب على مستوى اإلدارة  -ج
 .العليا

 .ان مكافحة متويل اإلرهابعي تدابري إضافية تعتمدها اجلهة الرقابية لضم -د

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

 .برامج تدريب املوظفني املستمرة -و

 .آلية تدقيق مستقلة الختبار فاعلية وكفاية السياسات واإلجراءات والضوابط اخلاصة مبكافحة متويل االرهاب -ز 

 .ة بعمليات الشركات التابعة هلا خارج اململكة واحلد منها ابلشكل املناسبالتزامات إدارة املخاير املرتبط -ح

 .على عن يراعى عند وضعها لتلك السياسات واإلجراءات والضوابط عن تكون متناسبة مع يبيعة وحجم ععماهلا

ت التابعة هلا يف دولة عجنبية اليت على املؤسسات املالية ، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، التأكد م  عن فروعها والشركا -2
متتلك فيها حصة عغلبيةقتطبق املتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة، وذلك يف احلاالت اليت تكون فيها متطلبات 

جنبية وإن مل تك  الدولة األ. متويل االرهاب يف دولة عجنبية عقل صرامة م  تلك املفروضة مبوجب عحكام النظام والالئحة مكافحة
،واألعمال وامله  غري املالية احملددة،إبالغ اجلهة الرقابية يف اململكة بذلك، وعليها كذلك  تسمح بذلك، فعلى املؤسسات املالية

 .االلتزام أبي تعليمات تتلقاها م  اجلهة الرقابية املختصة يف اململكة يف هذا الشأن

 -بناًء على نتائج تقييم املخاير -،واملنظمات غري اهلادفة للربح لية احملددةعلى املؤسسات املالية ، واألعمال وامله  غري املا -3
تنفيذ ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية ملكافحة متويل االرهاب وحتديثها حبيث تشمل حتديد مستوى املخاير والنوع املناسب 

 .ت احلاجةم  التدابري إلدارهتا واحلد منها بشكل فاعل، ومراقبتها ، وتعزيزها كلما دع

 :املادة التاسعة عشرة

عي عالقة قانونية تنشأ بني عدة عيراف بناء على اتفاق ،   -الوارد يف هذه الالئحة -يدخل يف مدلول الرتتيب القانوين 
 .، عو غريها م  الرتتيبات املشاهبة هلا كالصناديق االستئمانية
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 :املادة العشرون

ة عو الوسيطة للتحويل الربقي، االلتزام جبميع املتطلبات اليت تصدرها اللجنة الدائمة ملكافحة على املؤسسات املالية املتلقية عو املرسل
 .االرهاب

 :املادة احلادية والعشرون

النيابة العامة ورائسة عم  الدولة كل يف نطاق  م  النظام،هي(الثانية والسبعني)اجلهات املختصة،املشار إليها يف املادة  -1
 .مع اجلهات ذات العالقة -عند االقتضاء-اختصاصه، على عن يتم التنسيق 

 .(ب إجراءات تنفيذ االتفاقية الدولية لقمع متويل االرها)يكون تنفيذ يلبات التسليم املراقب لألموال، وفقاً ألحكام  -2

السماح مبرور األموال عو املتحصالت عو الوسائط اليت حيتمل -قدمي املساعدة يف التحقيقاتيف جمال ت -لرائسة عم  الدولة  -3
استخدام عي منها يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام إىل إقليم اململكة عو عربه، وذلك لتحديد شخص عو عكثر مم  

 .له ارتباط ابرتكاب جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 :املادة الثانية والعشرون

االتفاقيات الثنائية املوقعة بني اململكة  -م  النظام( الثالثة والسبعني)املشار إليها يف املادة  -حيكم عملية التسلم والتسليم  -1
عو بناًء على  -فيها اليت تكون اململكة يرفاً  -والدول األخرى، عو التزامات اململكة يف عي م  االتفاقيات عو الربوتوكوالت الدولية 

 .مبدع املعاملة ابملثل

 .يراعى يف يلب التسليم عن تكون الدولة مقدمة الطلب واململكة جترمان ذات الفعل الذي يقوم عليه يلب التسليم -2

 :ال ينظر يف يلب التسليم إال يف حال استيفاء ما أيى -3

 .يةعن يكون الطلب مكتوابً ومرساًل ع  يريق القنوات الرمس -ع 

 .إرفاق صورة عصلية عو يبق األصل ع  حكم اإلدانة، عو ع  عمر التوقيف الصادر يف شأن الشخص املطلوب تسليمه -ب

 .بيان ابجلرائم املطلوب يف شأهنا يلب التسليم، على عن يتضم  معلومات مفصلة حيال اجلرمية وزماهنا ومكاهنا -ج

 .املطلوب كافة املعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص  -د 
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 .عي معلومة عخرى تراها اجلهات املختصة ضرورية لتنفيذ الطلب -هـ

ويف احلاالت اليت يتم فيها رفض تسليم املطلوبني، حيال . جيوز رفض يلب تسليم املطلوبني سواًء كانوا مواينني عم مقيمني -4
 .ص عليها يف الطلباألمر إىل النيابة العامة م  دون أتخري ألغراض اإلدعاء يف اجلرمية املنصو 

 :املادة الثالثة والعشرون

 :لإلدارة العامة للتحرايت املالية يف سبيل عدائها ملهماهتا عن تتخذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لذلك، ومنها -1

 .استخدام التقنيات والوسائل احلديثة -ع 

ملؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، إعداد وحتديث ماذج اإلبالغ ع  العمليات املشبوهة اليت تستخدمها ا -ب
 .واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح

 :على اإلدارة العامة للتحرايت املالية عند تلقيها البالغات واملعلومات والتقارير املرتبطة جبرمية متويل اإلرهابقإجراء اآلى -2

علومات ميك  احلصول عليها لتحديد عهداف معينة، واقتفاء مسار عنشطة وهو استخدام معلومات متاحة وم: حتليل تشغيلي -ع 
 .عو عمليات حمددة، وحتديد روابط بني هذه األهداف واملتحصالت احملتملة جلرمية متويل االرهاب

ها وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات ميك  احلصول عليها، مبا يف ذلك البياجات اليت تقدم : حتليل اسرتاتيجي -ب
 .اجلهات املختصة األخرى،لتحديد عماط واجتاهات جرمية متويل االرهاب

 :املادة الرابعة والعشرون

م  املادة (5)يف احلاالت اليت حتصل فيها اجلهة الرقابية م  جهة عجنبية نظرية على معلومات ألغراض رقابية وفقاً للفقرة  -1
بية احلصول على إذن م  تلك اجلهة األجنبية النظرية قبل إحالة تلك املعلومات عو ،فعلى اجلهة الرقا م  النظام( الثانية والثمانني)

ويف حال كانت اجلهة الرقابية ملزمة ابإلفصاح عو اإلبالغ ع  املعلومات،فعليها إبالغ اجلهة األجنبية النظرية هبذا . استخدامها
 .االلتزام فوراً 

القيام إبجراء استعالمات  -م  النظام( الثانية والثمانني)م  املادة ( 5)اً للفقرة تنفيذ-للجهة الرقابية على املؤسسات املالية  -2
تفويض تلك اجلهات عو التسهيل هلا إبجراء -إن رعت مصلحة يف ذلك  -نيابة ع  اجلهات األجنبية النظرية، وللجهة الرقابية 

 .اليت تشرف عليها اجلهة الرقابية تلك االستعالمات ألغراض الرقابة املوحدة على مستوى اجملموعة املالية
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 :املادة اخلامسة والعشرون

م  النظام،م  خالل (اخلامسة والثمانني)م  املادة ( 1)تتم رعاية حقوق الضحااي وم  يف حكمهم املشار إليها يف الفقرة  -1
 .توعيتهم حبقوقهم وتقدمي املساعدة والدعم مبا يف ذلك توفري حمامني متخصصني للحصول عليها

 :م  النظام، م  خالل واحدة عو عكثر مما أيى( اخلامسة والثمانني)م  املادة ( 0)تقدمي احلماية للمشمولني يف الفقرة  -2

 .توفري احلماية الشخصية -ع 

 .توفري مكان إقامة مؤقت -ب

 .عدم إفشاء املعلومات املتعلقة ابهلوية -ج 

 .الضررختصيص رقم هاتف لإلبالغ عند التعرض للخطر عو  -د 

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

 .التوصية بتكليفه ابلعمل مع مكان آخر بعد موافقة املشمول ابحلماية كتابة -و 

 .إخفاء بياجات الشاهد عو املصدر بشكل حيول دون التعرف على عي منهما -ز 

 .عخرى لضمان سالمة املشار إليهم وللجهات املعنية اختاذ ما تراه م  تدابري

 :املادة السادسة والعشرون

 .يعمل هبذه الالئحة م  اليوم التايل م  اتريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية
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إدارة : األوقاف الفصل الثالثإدارة : الفصل الثالث
األوقاف 

 مكافحة جرائم اإلرهاب متويله والئحته التنفيذية نظام
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 األول الفصل
 التعريفات

 :املادة األوىل

املعاين املوضحة عمام كل منها، ما مل يقتِض السياق خالف  –عينما وردت يف هذا النظام  -يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية 
 .ذلك

 .نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله: النظام -1

 .الالئحة التنفيذية للنظام: الالئحة -2

سلوك يقوم به اجلاين تنفيذاً ملشروع إجرامي فردي عو ةماعي بشكل مباشر عو غري مباشر، يقصد به كل : اجلرمية اإلرهابية -3
اإلخالل ابلنظام العام، عو زعزعة عم  اجملتمع واستقرار الدولة عو تعريض وحدهتا الوينية للخطر، عو تعطيل النظام األساسي 

ة عو مواردها الطبيعية عو االقتصادية، عو حماولة إرغام إحدى سلطاهتا للحكم عو بعض عحكامه، عو إحلاق الضرر أبحد مرافق الدول
هو  –بطبيعته عو سياقه  –على القيام بعمل ما عو االمتناع عنه، عو إيذاء عي شخص عو التسبب يف موته، عندما يكون الغرض 

قيام به، عو التهديد بتنفيذ ععمال تؤدي إىل ترويع الناأ عو إرغام حكومة عو منظمة دولية على القيام أبي عمل عو االمتناع ع  ال
 .املقاصد واألغراض املذكورة عو التحريض عليها

وكذلك عي سلوك يشكل جرمية مبوجب التزامات اململكة يف عي م  االتفاقيات عو الربوتوكوالت الدولية املرتبطة ابإلرهاب عو 
 .املدرجة يف ملحق االتفاقية لقمع متويل اإلرهابعو عي م  األفعال  –اليت تكون اململكة يرفاً فيها  –متويله 

توفري عموال الرتكاب جرمية إرهابية عو ملصلحة كيان إرهايب عو إرهايب أبي صورة م  الصور الواردة يف : جرمية متويل اإلرهاب -4
 .النظام، مبا يف ذلك متويل سفر إرهايب وتدريبه

يرتكب جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف  –يف اململكة عو خارجها سواء عكان  –عي شخص ذي صفة يبيعية : اإلرهايب -5
 .النظام، عو يشرع عو يشرتك عو خيطط عو يساهم يف ارتكاهبا، أبي وسيلة مباشرة عو غري مباشرة

هتدف إىل ارتكاب جرمية م   –داخل اململكة عو خارجها  –عي جمموعة مؤلفة م  شخصني عو عكثر : الكيان اإلرهايب -6
 .جلرائم املنصوص عليها يف النظاما

 .احملكمة اجلزائية املتخصصة: احملكمة املختصة -7
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سواء عكانت مادية عم  –األصول عو املوارد االقتصادية عو املمتلكات عايً كانت قيمتها عو نوعها عو يريقة امتالكها : األموال -8
واثئق والصكوك واملستندات واحلواالت وخطاابت االعتماد عايً كان وال –غري مادية منقولة عم غري منقولة ملموسة عم غري ملموسة 

ويشمل ذلك النظم اإللكرتونية عو الرقمية، واالئتماجات املصرفية اليت تدل على . شكلها، سواء عكانت داخل اململكة عم خارجها
و عرابح عو مداخيل عخرى تنتج م  هذه ملكية عو مصلحة فيها، وكذلك ةميع عنواع األوراق التجارية واملالية، عو عية فوائد ع

 .األموال

بشكل مباشر عو غري مباشر م  ارتكاب جرمية  –داخل اململكة عو خارجها  –األموال الناشئة عو املتحصلة : املتحصالت -9
 .مماثلةم  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، مبا يف ذلك األموال اليت حولت عو بدلت كلياً عو جزئياً إىل عموال 

كل ما عُعد عو قصد عو يراد استخدامه عو استخدام فعالً يف ارتكاب جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف : الوسائط -10
 .النظام

احلظر املؤقت على نقل األموال عو حتويلها عو تبديلها عو التصرف فيها عو حتريكها، عو وضع اليد عليها، : احلجز التحفظي -11
 .ر صادر م  احملكمة املختصة عو اجلهة املختصة بذلكاستناداً إىل عم

التجريد واحلرمان الدائمان م  األموال عو متحصالت اجلرمية عو الوسائط، بناًء على حكم قضائي صادر م  : املصادرة -12
 .حمكمة خمتصة

عو األشخاص ذوو الصفة املعنوية العامة،  العقارات واملنقوالت واملنشآت اليت متلكها الدولة: املرافق واألمالك العامة واخلاصة -13
عو اليت تكون خمصصة ملصلحة عامة، عو النشايات اليت تقدمها لتحقيق غرض م  عغراض النفع العام، وتشمل كذلك العقارات 

عو املنظمات  واملنقوالت واملنشآت العائدة لألفراد عو األشخاص ذوي الصفة املعنوية اخلاصة، عو اهليئات الدبلوماسية، عو اهليئات
 .الدولية عو اإلنسانية، العاملة يف الدولة

ملصلحة  –اليت حتددها الالئحة  –م  األنشطة عو العمليات املالية ( عو عكثر)كل م  يزاول واحداً : املؤسسات املالية -14
 .عميل عو نيابة عنه

 .نية اليت حتددها الالئحةعي م  األعمال التجارية عو امله: األعمال وامله  غري املالية احملددة -15

جيمع عمواالً عو يتلقاها عو يصرف منها  –مصرح له نظاماً  –عي كيان غري هادف للربح : املنظمات غري اهلادفة إىل الربح -16
 .ألغراض خريية عو دينية عو ثقافية عو تعليمية عو اجتماعية عو تضامنية عو غريها م  األغراض

أبي م  األعمال اليت حتددها الالئحة مع إحدى املؤسسات املالية عو األعمال  –يف القيام  عو يشرع –م  يقوم : العميل -17
 .وامله  غري املالية احملددة
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العالقة ذات الطابع االستمراري اليت تنشأ بني العميل واملؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة، : عالقة العمل -18
 .دمات اليت تقدمها هلماملتعلقة ابألنشطة واخل

معاملة مالية جتريها مؤسسة مالية نيابًة ع  آمر التحويل جيري م  خالهلا إيصال مبلغ مايل إىل مستفيد يف : التحويل الربقي -19
 .مؤسسة مالية عخرى بصرف النظر عما إذا كان آمر التحويل واملستفيد مها الشخص نفسه

الطبيعية الذي ميتلك عو ميارأ سيطرة فعلية هنائية مباشرة عو غري مباشرة على  الشخص ذي الصفة: املستفيد احلقيقي -20
العميل عو الشخص الطبيعي الذي جُتري املعاملة نيابة عنه، عو على املؤسسات املالية عو األعمال وامله  غري املالية احملددة عو 

 .املنظمات غري اهلادفة إىل الربح عو على عي شخص اعتباري آخر

عي م  السلطات اإلدارية عو سلطات الضبط اجلنائي عو سلطات إنفاذ النظام، عو اجلهات الرقابية، واليت : اجلهة املختصة -21
مبكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله عو االستدالل، عو التحري، عو التفتيش، عو احلجز، عو التجميد، عو  –ينعقد هلا االختصاص 

 .مبوجب النظام –ام، عو احملاكمة، حبسب السياق القبض، عو التحقيق، عو االدعاء الع

اجلهة املسؤولة ع  التحقق م  التزام املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري : اجلهة الرقابية -22
 .ذات صلةاهلادفة إىل الربح، ابملتطلبات املنصوص عليها يف النظام والالئحة عو عي قرارات عو تعليمات 

 الفصل الثاين

 عحكام عامة

 :املادة الثانية

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

 :املادة الثالثة

خارج اململكة جرمية م  اجلرائم  –استثناًء م  مبدع اإلقليمية، يسري النظام على كل شخص سعودايً كان عم عجنبياً ارتكب 
عليها يف النظام، عو ساعد على ارتكاهبا، عو شرع فيها، عو حرض عليها، عو ساهم فيها، عو شارك فيها، ومل حياكم  املنصوص

 :عليها، إذا كانت هتدف إىل عّي مما أيى

 .تغيري نظام احلكم يف اململكة -1

 .تعطيل النظام األساسي للحكم عو بعض عحكامه -2

 .متناع عنهمحل الدولة على القيام بعمل عو اال -3
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 .االعتداء على السعوديني يف اخلارج -4

اإلضرار ابألمالك العامة للدولة وممثلياهتا يف اخلارج مبا يف ذلك السفارات وغريها م  األماك  الدبلوماسية عو القنصلية التابعة  -5
 .هلا

 .القيام بعمل إرهايب على منت وسيلة مواصالت مسجلة لدى اململكة عو حتمل علمها -6

 .املساأ مبصاحل اململكة، عو اقتصادها، عو عمنها الويين -7

 الفصل الثالث

 اإلجراءات

 :املادة الرابعة

تتوىل رائسة عم  الدولة مهام الضبط اجلنائي واالستدالل مبا يف ذلك البحث والتحري والضبط واملالحقة اجلنائية واإلدارية وةمع 
ات الطابع السري، وكذلك حتديد وتعقب وضبط وحتريز عموال املشتبه به ومتحصالت األدلة والقرائ  والتحري املايل والعمليات ذ

 .اجلرمية عو وسائطها يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 :املادة اخلامسة

عليها ختتص النيابة العامة إبصدار تكليف ابحلضور عو عمر ابلقبض واإلحضار على م  يشتبه يف ارتكابه عايً م  اجلرائم املنصوص 
 .يف النظام

عايم إالَّ أبمر كتايب ، وذلك وفق ما حتدده الالئحة م  ( 7)ويف ةميع األحوال ال جيوز إبقاء املقبوض عليه موقوفاً ألكثر م  
 .إجراءات وضوابط يف هذا الشأن

 :املادة السادسة

طلب م  عي شخص عو م  املؤسسات عن ت –م  تلقاء نفسها عو بناًء على يلب رجل الضبط اجلنائي  –للنيابة العامة  -1
املالية، عو األعمال وامله  غري املالية احملددة، عو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح، توفري سجالت عو مستندات عو معلومات، وعلى 

إىل  ويف حالة كان الطلب موجهاً . اجلهة املطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو حمدد يف الطلب بصورة عاجلة
 .وتوضح الالئحة آليات تنفيذ تلك الطلبات. مؤسسة مالية فيُنّفذ ع  يريق اجلهة الرقابية املختصة ابلرقابة عليها

عن تطلب م  عي شخص عو م  املؤسسات املالية، عو األعمال وامله  غري  -مرحلة االستدالل  –لرائسة عم  الدولة يف  -2
ادفة إىل الربح، توفري سجالت عو مستندات عو معلومات، وعلى اجلهة املطلوب منها ذلك املالية احملددة، عو املنظمات غري اهل
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ويف حالة كان الطلب موجهاً إىل مؤسسة مالية فيُنّفذ ع  . تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو حمدد يف الطلب بصورة عاجلة
 .يذ تلك الطلباتوتوضح الالئحة آليات تنف. يريق اجلهة الرقابية املختصة ابلرقابة عليها

م  هذه املادة، عدم اإلفصاح ألّي شخص ع  وجود هذا الطلب عو ( 0)عو الفقرة ( 1)على م  يتبلغ ابلطلب وفقاً للفقرة  -3
ما يتعلق به إال لشخص معين بتنفيذه عو ملوظف آخر عو عضو م  ععضاء اإلدارة للحصول على املشورة عو حتديد اخلطوات 

 .الضرورية لتنفيذ الطلب

 :املادة السابعة

ختتص النيابة العامة إبصدار إذن بدخول املساك  عو املكاتب عو املباين وتفتيشها يف عي وقت خالل املدة احملددة يف إذن  -1
التفتيش والقبض على األشخاص وضبط وحتريز األموال عو املمتلكات عو املستندات عو األدلة عو املعلومات، وذلك يف عي جرمية 

 .املنصوص عليها يف النظام م  اجلرائم

م  هذه املادة على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري ( 1)يف حال اختاذ عي م  اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة  -2
 .املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، فيتم إبالغ اجلهة الرقابية بذلك

م  هذه املادة، على ( 1)حلصول على إذن للقيام أبي م  اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة ا –يف حالة الضرورة  –ال يلزم  -3
وتبلغ النيابة العامة هبذا اإلجراء وما نتج عنه خالل مدة ال تتجاوز . عن يدوِّن حمضر توضح فيه األسباب ودواعي االستعجال

 .ساعة، وتوضح الالئحة ضوابط حالة الضرورة( 04)

 :الثامنةاملادة 

مبا فيها اخلطاابت واملطبوعات والطرود  –للنائب العام عن يصدر عمراً ُمسبباً ابملراقبة والوصول إىل األدلة والسجالت والرسائل 
ذات الصلة أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف  –وسائر وسائل االتصال واملعلومات واملستندات املخزنة يف األنظمة اإللكرتونية 

 .اعرتاضها وضبطها وتسجيلهاالنظام، و 

 :املادة التاسعة

على األموال عو  –بصورة عاجلة وقبل إبالغ الطرف املعين  –للنيابة العامة عن أتمر اجلهة املختصة ابحلجز التحفظي  -1
قد تكون حمالً  الوسائط عو املتحصالت اليت يشتبه يف ارتبايها أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو ستستخدم فيها واليت

 .للمصادرة
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بصورة عاجلة وقبل إبالغ الطرف  –عن أيمر اجلهة املختصة ابحلجز التحفظي  –يف مرحلة االستدالل  –لرئيس عم  الدولة  -2
على األموال عو الوسائط عو املتحصالت اليت يشتبه يف ارتبايها أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو ستستخدم  –املعين 

 .ساعة( 70)فيها واليت قد تكون حمالً للمصادرة، على عن يُبلغ النائب العام ابحلجز خالل مدة ال تتجاوز 

 :املادة العاشرة

لرئيس عم  الدولة منع املشتبه به يف ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام م  السفر إىل خارج اململكة ، على عن  -1
ساعة م  اتريخ إصدار األمر عو اختاذ عي تدابري عخرى تتعلق بسفره عو ( 70)نيابة العامة خالل مدة يتم عرض عمر املنع على ال

 .قدومه، وجيوز عن ينص يف عمر املنع على عدم إبالغه مبا اختذ يف حقه مىت كانت املصلحة األمنية تتطلب ذلك

يف النظام م  السفر إىل خارج اململكة، وجيوز عن ينص يف  للنائب العام منع املتهم يف ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها -2
 .عمر املنع على عدم إبالغه مبا اختذ يف حقه مىت كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك

 :املادة احلادية عشرة

  اجلرائم مع عدم اإلخالل حبق املدعي ابحلق اخلاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى حبق م  ابدر ابإلبالغ ع  جرمية م
وتعاون مع جهات االختصاص عثناء التحقيق للقبض على ابقي مرتكبيها عو  –قبل ارتكاهبا عو بعده  –املنصوص عليها يف النظام 

على مرتك  جرمية عخرى مماثلة هلا يف النوع واخلطورة، عو عرشد جهات االختصاص إىل عشخاص مطلوبني عمنياً عو خطري  لديهم 
 .ثلة لنوع اجلرمية القائمة وخطورهتاخمططات إجرامية مما

 :املادة الثانية عشرة

 .للنيابة العامة اإلفراج املؤقت ع  عي موقوف يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، ما مل تك  هناك حماذير عمنية

 :املادة الثالثة عشرة

ع  احملكوم عليه يف جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها اإلفراج املؤقت  –وفق ضوابط وشروط حتددها الالئحة  –لرئيس عم  الدولة 
 .يف النظام عثناء تنفيذ العقوبة

 :املادة الرابعة عشرة

لرئيس عم  الدولة وضع ما يلزم م  ضوابط وإجراءات وتدابري لضمان سالمة الوضع األمين للمفرج عنهم يف اجلرائم املنصوص 
 .عليها يف النظام
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 :املادة اخلامسة عشرة

ل الضبط اجلنائي عو العسكريني املكلفني مبكافحة اجلرائم املنصوص عليها يف النظام يف سبيل ضبط عي م  تلك اجلرائم لرجا
 .استعمال القوة وفقاً للضوابط املنصوص عليها نظاماً 

 :املادة السادسة عشرة

يف النظام، عن يتقدم إىل رئيس عم  الدولة مل  عصابه ضرر م  املتهمني عو احملكوم عليهم يف جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها 
بطلب التعويض قبل التقدم إىل احملكمة املختصة ، وتنظر يف الطلب جلنة تسوية تشكل هلذا الغرض بقرار م  الرئيس ال يقل 
ز ععضاؤها ع  ثالثة يكون م  بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة ابألغلبية خالل مدة ال تتجاو 

 .تسعني يوماً م  اتريخ تقدمي الطلب، وحيدد رئيس عم  الدولة قواعد عمل اللجنة

 :املادة السابعة عشرة

عند  –مع عدم اإلخالل ابألحكام ذات الصلة مبصلحة اجلمارك العامة الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال، تقوم املصلحة 
ه به م  العمالت عو األدوات القابلة للتداول حلاملها عو السبائك الذهبية عو حبجز ما يشتب –االشتباه بوجود حالة متويل اإلرهاب 

فوراً للجهة  –إن وجد  –املعادن الثمينة عو األحجار الكرمية عو اجملوهرات املشغولة مهما كانت قيمتها، وإحالتها وحاملها 
ملالية، بذلك، وحتدد الالئحة األحكام املتعلقة بتطبيق هذه املختصة الختاذ اإلجراءات النظامية مع إشعار اإلدارة العامة للتحرايت ا

 .املادة

 :املادة الثامنة عشرة

 .ختتص النيابة العامة ابلتحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام وإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرهتا عمام احملكمة املختصة

 :املادة التاسعة عشرة

توقيف عي متهم يف جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام مدة عو مدداً متعاقبة ال يزيد عي ختتص النيابة العامة إبصدار عمر 
ويف احلاالت اليت تتطلب التوقيف مدة عيول، يرفع األمر . شهراً ( اثين عشر)يوماً وال تزيد يف جمموعها على ( ثالثني)منها على 

 .دإىل احملكمة املختصة لتقرير ما تراه يف شأن التمدي

 :املادة العشرون

دون اإلخالل ابحلق يف إبالغ ذوي املتهم ابلقبض عليه، للنيابة العامة عن أتمر مبنع االتصال ابملتهم عو زايرته مدة ال تزيد على 
وإن تطلب التحقيق مدة منع عيول، يرفع األمر إىل احملكمة املختصة لتقرير ما . يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك( تسعني)
 .راهت
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 :املادة احلادية والعشرون

تقييد هذا احلق مىت ما  –يف مرحلة التحقيق  –دون إخالل حبق املتهم م  االستعانة مبحام عو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة 
 .اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

 :املادة الثانية والعشرون

صالحية حتديد األموال والوسائط واملتحصالت اليت قد ختضع دون اإلخالل حبقوق الغري احلس  النية، تتوىل النيابة العامة 
 .للمصادرة وتعّقبها

 :املادة الثالثة والعشرون

ال تتوقف إجراءات التحقيق عو إقامة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو اجلرائم املرتبطة هبا على شكوى اجملين 
وللمدعي ابحلق اخلاص رفع دعواه عمام احملكمة املختصة بعد انتهاء التحقيق يف احلق . بعده عليه، عو م  ينوب عنه، عو وارثه م 

 .العام

 :املادة الرابعة والعشرون

 :تتوىل احملكمة املختصة الفصل يف عي مما أيى

 .اجلرائم املنصوص عليها يف النظام -1

 .عحكام النظامدعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض املتعلقة بتطبيق  -2

يلبات تنفيذ األحكام األجنبية النهائية املتعلقة أبي جرمية إرهابية عو جرمية متويل إرهاب مبا فيها األحكام املتعلقة مبصادرة  -3
 .األموال عو املتحصالت عو الوسائط املرتبطة أبي م  تلك اجلرائم

ملادة عمام حمكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة، وجيوز م  هذه ا( 0)و( 1)وُتستأنف األحكام الصادرة يف شأن الفقرتني 
 .االعرتاض على عحكامها عمام دائرة متخصصة يف احملكمة العليا يف احلاالت املنصوص عليها يف نظام اإلجراءات اجلزائية

 :املادة اخلامسة والعشرون

ائم املنصوص عليها يف النظام إذا مت التبليغ م  احملكمة تصدر احملكمة املختصة حكماً غيابياً يف حق املتهم ابرتكاب جرمية م  اجلر 
ع  يريق وسائل التبليغ عو إحدى وسائل اإلعالم الرمسية، وعند القبض عليه عو حضوره يعرض على احملكمة اليت عصدرت احلكم 

 .إلعادة حماكمته
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 :املادة السادسة والعشرون

جرمية م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فتتوىل احملكمة املختصة،  إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها
 .الفصل يف ةميع اجلرائم املوجهة إىل املتهم، ما مل تفصل عوراق مستقلة هلذه اجلرائم قبل رفعها إىل احملكمة

 :املادة السابعة والعشرون

د مبعزل ع  املتهم وحماميه ويبلغ املتهم عو حماميه مبا مناقشة اخلرباء ومساع الشهو  –عند االقتضاء  –للمحكمة املختصة  -1
وجيب عن توفر احلماية الالزمة اليت تقتضيها حالة الشاهد عو . تضمنته الشهادة وتقرير اخلربة دون الكشف ع  هوية م  عدىل هبما

 .اخلبري وظروف القضية املطلوب فيها، وعنواع األخطار املتوقعة

السماح بتصوير عو تسجيل عو بث عو عرض عي وقائع م  جلسات  –عثناء نظر الدعوى  –لرئيس احملكمة املختصة  -2
 .احملاكمة

 :املادة الثامنة والعشرون

 .على اجلهة املختصة تنفيذ األمر الصادر ابحلجز التحفظي على األموال عو املتحصالت عو الوسائط بصورة عاجلة

 :املادة التاسعة والعشرون

 .عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام مبضي املدة ال تنقضي الدعوى يف -1

يف حالة حفظ األوراق عو الدعوى حبق املتهم لفقدانه األهلية يف عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، فيتم إيداعه يف  -2
ابة العامة للنظر يف استئناف عحد املراكز العالجية املتخصصة على عن يعرض املتهم عند انتفاء عوارض فقدان األهلية على الني

 .إجراءات الدعوى اجلزائية

 الفصل الرابع

 العقوابت

 :املادة الثالثون

 –بصورة مباشرة عو غري مباشرة  –سنوات كل م  وصف ( مخس)سنوات وال تقل ع  ( عشر)يُعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .امللك عو ويل العهد أبي وصف يطع  يف الدي  عو العدالة
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 :املادة احلادية والثالثون

سنوات، كل م  قام حبّمل عي سالح عو متفجرات تنفيذاً ( عشر)سنة وال تقل ع  ( ثالثني)يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .جلرمية إرهابية

 :املادة الثانية والثالثون

عنشأ كياجاً إرهابياً عو عداره عو سنة، كل م  ( مخس عشرة)سنة وال تقل ع  ( مخس وعشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
توىل منصباً قيادايً فيه، فإن كان الفاعل م  ضباط القوات العسكرية عو م  عفرادها، عو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان 

 .سنة( ثالثني)سنة وال تزيد على ( عشري )إرهايب، فال تقل عقوبة السج  ع  

 :املادة الثالثة والثالثون

سنوات، كل م  انضم إىل كيان إرهايب عو شارك فيه، فإن  ( ثالث)سنة وال تقل ع  ( عشري )سج  مدة ال تزيد على يعاقب ابل
كان الفاعل م  ضباط القوات العسكرية عو م  عفرادها، عو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهايب، فال تقل عقوبة 

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

 :املادة الرابعة والثالثون

سنوات، كل م  عيّد عي فكر إرهايب، عو دعا له، عو كيان ( ثالث)سنوات وال تقل ع  ( مثاين)يُعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
هبا، عو حاز إرهايب، عو جرمية إرهابية عو منهج مرتكبها، عو عفصح ع  تعايفه معه عو سوَّغ فعله عو جرميته، عو روج هلا، عو اشاد 

عايً كان نوعه يتضم  تسويغاً عو تروجياً لفكر إرهايب عو  –بقصد النشر عو الرتويج  –عو عحرز عي حمرر عو مطبوع عو تسجيل 
 .جلرمية إرهابية عو إشادة بذلك

 :املادة اخلامسة والثالثون

م  حرض آخر على االنضمام إىل عي   سنوات، كل( مثاين)سنة وال تقل ع  ( مخس وعشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
كيان إرهايب، عو املشاركة يف عنشطته، عو جّنده، عو ساهم يف متويل عي م  ذلك، فإن كان قد عمل على منعه م  االنسحاب 
عو  م  الكيان، عو استغل هلذا الغرض ما يكون له عليه م  والية عو سلطة عو مسؤولية عو عي صفة تعليمية عو تدريبية عو توجيهية

 .سنة( مخس عشرة)اجتماعية عو إرشادية عو إعالمية، فال تقل عقوبة السج  ع  

 :املادة السادسة والثالثون

الرتكاب عي م  اجلرائم املنصوص  –سنوات، كل م  قام ( عشر)سنة وال تقل ع  ( عشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 :أبحد األفعال اآلتية –عليها يف النظام 
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 .اجاً للتدريب، عو هّيأه لذلك، عو عدارهخصص مك -1

 :درب عو تدرب عو مّول التدريب على عي مما أيى -2

عو املتفجرات، عو املواد النووية عو الكيميائية عو البيولوجية عو اإلشعاعية، عو السموم، عو األجهزة ، استخدام عي م  األسلحة –ع 
لالسلكية عو اإللكرتونية، عو على تصنيعها، عو حتضريها، عو جتميعها، عو احلارقة، عو عي م  وسائل االتصاالت السلكية عو ا

 .تطويرها، عو جتهيزها، عو حيازهتا، عو حرزها، عو جلبها

 .التزوير، عو التزييف عو استخدام وسائل عو عساليب إعالمية -ب 

 .فنون حربية عو عمنية، عو مهارات قتالية –ج 

 :املادة السابعة والثالثون

سنوات، كل م  عمّد كياجاً إرهابياً عو عايً م  عفراده عو عي ( عشر)سنة وال تقل ع  ( ثالثني)ابلسج  مدة ال تزيد على يعاقب 
إرهايب، أبي م  األسلحة، عو املتفجرات، عو الذخائر، عو املواد النووية عو الكيميائية عو البيولوجية عو اإلشعاعية، عو السموم، عو 

 .األجهزة احلارقة

يعاقب ابلعقوبة نفسها كل م  عمدَّ كياجاً إرهابياً عو عايً م  عفراده عو عي شخص له عالقة أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف كما 
 .النظام أبي م  املستندات الصحيحة عو املزورة

 :املادة الثامنة والثالثون

م  عمدَّ كياجاً إرهابياً عو عايً م  عفراده عو عي سنوات، كل ( عشر)سنة وال تقل ع  ( عشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
إرهايب، أبي وسيلة اتصال، عو قدم إىل عي منهم معلومة عو مشورة، عو إعانة، عو وسيلة للعيش، عو السك ، عو املأوى، عو 

 .التطبيب، عو النقل، عو مكاجاً لالجتماع، عو غري ذلك م  التسهيالت اليت تعينه على حتقيق عغراضه

 :دة التاسعة والثالثوناملا

سنة، كل م  هرَّب عايً م  األسلحة، عو ( مخس عشرة)سنة وال تقل ع  ( مخس وعشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
الذخائر، عو املتفجرات، عو املواد النووية عو الكيميائية عو البيولوجية عو اإلشعاعية، عو السموم، عو األجهزة احلارقة، عو عايً م  

لالسلكية عو اإللكرتونية، عو ص ن عها، عو يّورها، عو ةمعها، عو حّضرها، عو جهّزها، عو استوردها، عو وسائل االتصال السلكية عو ا
 حازها، عو عحرزها، عو هّرب عايً م  األجزاء عو املواد األولية عو األجهزة اليت تستخدم يف ُصنِعها عو حتضريها عو جتهيزها، عو نقلها

العام عو اخلاص، عو عي وسيلة عخرى، بقصد استخدامها يف ارتكاب عي م  اجلرائم  ع  يريق الربيد عو إحدى وسائل النقل
 .املنصوص عليها يف النظام
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 :املادة األربعون

يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على ثالثني سنة وال تقل ع  عشر سنوات، كل م  خطف شخصاً عو احتجزه عو حبسه عو هدد 
ابية عو جرمية متويل إرهاب، وللمحكمة املختصة عن حتكم ابلقتل إذا اقرتن عي م  تلك أبي م  تلك األفعال تنفيذاً جلرمية إره

 األفعال ابستعمال عو إشهار عي م  األسلحة عو املتفجرات

 :املادة احلادية واألربعون

العام عو يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على ثالثني سنة وال تقل ع  عشر سنوات، كل م  اختطف عي وسيلة م  وسائل النقل 
هدد أبي م  تلك األفعال، تنفيذاً جلرمية إرهابية، عو جرمية متويل إرهاب، وللمحكمة املختصة عن حتكم ابلقتل إذا اقرتن عي م  

 .تلك األفعال ابستعمال عو إشهار عي م  األسلحة عو املتفجرات

 :املادة الثانية واألربعون

عي  –تنفيذاً جلرمية إرهابية  –سنوات، كل م  عتلف ( مثاين)ال تقل ع  سنة و ( مخس عشرة)يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
م  املرافق واألمالك العامة عو اخلاصة عو عي وسيلة م  وسائل النقل، عو إحدى منشآت املالحة اجلوية عو البحرية عو الربية، عو 

 .مات فيهااملنصات املثبتة يف قعر البحر، عو عرَّضها للخطر، عو عطّلها، عو عرقل اخلد

 :املادة الثالثة واألربعون

سنوات، كل م  عنشأ عو استخدم موقعاً على الشبكة ( مخس)سنة وال تقل ع  ( عشري )يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
اجلرائم املعلوماتية عو برجاجماً على عحد عجهزة احلاسب اآليل عو عي م  األجهزة اإللكرتونية، عو ن ش ر عايً منهما، الرتكاب عي م  

املنصوص عليها يف النظام، عو لتسهيل االتصال أبحد قيادات عو عفراد عي كيان إرهايب، عو لرتويج عفكاره، عو لتمويله، عو لنشر  
 .كيفية تصنيع األجهزة احلارقة عو املتفجرات عو عي عداة الستخدامها يف جرمية إرهابية

 :املادة الرابعة واألربعون

، كل م  عذاع عو نشر أبي وسيلة خرباً، عو بياجاً، عو إشاعة  (سنة)سنوات وال تقل ع  ( مخس)د على يعاقب ابلسج  مدة ال تزي
 .كاذبة، عو مغرضة، عو يحو ذلك، بقصد تنفيذ جرمية إرهابية

 :املادة اخلامسة واألربعون

م اململكة حمالً للتخطيط عو سنوات، كل م  اختذ م  إقلي( مخس)سنوات وال تقل ع  ( عشر)يُعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .لالجتماع، الرتكاب جرمية إرهابية عو جرمية متويل إرهاب خارج اململكة
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 :املادة السادسة واألربعون

سنوات، كل م  ععاق سري التحقيق عو احملاكمة، عو قاوم ( ثالث)سنوات وال تقل ع  ( عشر)يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .على عحد القائمني على تطبيق عحكام النظام، عو على عحد عقاربه عو ممتلكاتهعو اعتدى عو هدد ابالعتداء 

 :املادة السابعة واألربعون

سنوات، كل م  قام بتقدمي عموال عو ةمعها عو تسلمها ( مخس)سنة وال تقل ع  ( مخس عشرة)يُعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
أبي وسيلة كانت بصورة مباشرة عو غري مباشرة م  مصدر  –التربع هبا عو خصصها عو نقلها عو حوهلا عو حازها عو دعا إىل 

بغرض استخدامها كلياً عو جزئياً الرتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، عو كان عاملاً أبهنا  –مشروع عو غري مشروع 
و كانت مرتبطة فيها عو عهنا سوف تستخدم م  سوف تستخدم كلياً عو جزئياً يف متويل جرمية إرهابية داخل اململكة عو خارجها ع

قبل كيان إرهايب عو إرهايب ألي غرض كان، حىت وإن مل تقع اجلرمية عو مل تستخدم عي م  تلك األموال، فإن كان الفاعل قد 
 .سنوات( عشر)  استغل هلذا الغرض التسهيالت اليت ختوهلا له صفته الوظيفية عو نشايه املهين عو االجتماعي، فال تقل العقوبة ع

 :املادة الثامنة واألربعون

سنوات، كل م  سافر إىل دولة عخرى بغرض ارتكاب ( مخس)سنة وال تقل ع  ( مخس عشرة)يُعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 :املادة التاسعة واألربعون

ال تقل ع  ثالثة ماليني رايل، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب عي م  يُعاقب بغرامة ال تزيد على عشرة ماليني رايل و 
مالكيه عو ممثليه عو مديريه عو وكالئه عايً م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو ساهم فيها، إذا وقعت اجلرمية ابسم الشخص ذي 

وللمحكمة املختصة . بيعية مرتكب اجلرميةالصفة االعتبارية عو حلسابه، وذلك دون إخالل مبسؤولية الشخص ذي الصفة الط
احلكم إبيقاف نشاط الشخص االعتباري بصفة مؤقتة عو دائمة، عو إبغالق فروعه عو مكاتبه اليت اقرتن استخدامها ابرتكاب 

الت جيوز ويف ةميع احلا. اجلرمية بصفة دائمة عو مؤقته ، عو بتصفية ععماله، عو بتعيني حارأ قضائي إلدارة األموال والعمليات
تضمني احلكم الصادر ابلعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة احملكوم عليه يف صحيفة حملية تصدر يف مقر إقامته، فإن مل 

تك  يف مقره صحيفة ففي عقرب منطقة له، عو نشره يف عي وسيلة عخرى مناسبة، وال يتم النشر إال بعد عن يكتسب احلكم الصفة 
 .القطعية

 :املادة اخلمسون

 .يعاقب ابلقتل كل م  ارتكب عايً م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام نتج عنها وفاة شخص عو عكثر -1
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ال تقل عقوبة السج  املقرر لكل م  ارتكب عايً م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ع  نصف احلد األعلى هلا، يف عي م   -2
 :احلاالت التالية

 .إشهار عي م  األسلحة عو املتفجراتإذا اقرتنت ابستعمال عو  –ع 

 .إذا كانت م  خالل عحد األندية عو املنظمات غري اهلادفة اىل الربح –ب 

 .إذا عاد اجلاين إىل ارتكاب اجلرمية –ج 

ر وم  يف حكمهم الرتكاب اجلرمية –د   .استغالل القصِّ

 :املادة احلادية واخلمسون

 .م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ابلعقوبة املقررة لذلك الفعل يُعاقب كل م  شرع يف القيام ابرتكاب عي -1

 :يعد شريكاً يف عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ويُعاقب ابلعقوبة املقررة هلا، كلُّ م  ن  -2

 .مساهم ع  يريق االتفاق عو التحريض عو املساعدة على ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظا –ع 

عشياء استعملت عو ععدت لالستعمال يف ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو  –عمداً  –عخفى عو عتلف  –ب 
 .حتصلت منها، عو مستندات كان م  شأهنا كشف اجلرمية وعدلتها عو عقاب مرتكبيها

 .يف النظام م  اهلرب عو سهل له ذلكمّك  موقوفاً عو سجيناً عو مطلوابً يف عي م  اجلرائم املنصوص عليها  –ج 

 :املادة الثانية واخلمسون

 .ال ختل العقوابت التعزيرية الواردة يف النظام، أبي عقوبة عشد تستند إىل عحكام الشريعة اإلسالمية عو األنظمة األخرى

 :املادة الثالثة واخلمسون

بعد انتهاء  –عليها يف النظام م  السفر إىل خارج اململكة مينع السعودي احملكوم عليه ابلسج  يف عي م  اجلرائم املنصوص -1
 .مدة مماثلة ملدة عقوبة السج  احملكوم هبا عليه-تنفيذ عقوبة السج 

يبعد غري السعودي احملكوم عليه ابلسج  يف عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ع  اململكة بعد تنفيذ العقوبة احملكوم -2
 .ه ابلعودة إليهاعليه هبا، وال يسمح ل
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 :املادة الرابعة واخلمسون

سنوات كل م  علم مبشروع لتنفيذ جرمية إرهابية عو جرمية إرهاب ومل يبلغ السلطات ( مخس)يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 
 .املختصة مع متكنه م  اإلبالغ

 :املادة اخلامسة واخلمسون

 .سرت على عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو عحد مرتكبيهاسنوات كل م  ت( مخس)يعاقب ابلسج  مدة ال تزيد على 

 :املادة السادسة واخلمسون

للمحكمة املختصة ختفيف العقوابت املنصوص عليها يف النظام، على عال تقل عقوبة السج  ع  نصف احلد األدىن املقرر هلا، 
ابدر اجلاين إببالغ عي م  اجلهات املختصة مبعلومات مل يك  م  وال تقل عقوبة الغرامة ع  نصف احلد األدىن املقرر هلا، إذا 

 :املستطاع احلصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة يف عي مما أيى

 .منع ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام-1

 .حتديد مرتك  اجلرمية اآلخري  عو مالحقتهم قضائياً -2

 .احلصول على عدلة-3

 .اجلرمية عو احلد منها جتنب آاثر-4

 .حرمان الكيان اإلرهايب عو اإلرهايب م  احلصول على عموال عو السيطرة عليها-5

 :املادة السابعة واخلمسون

ألسباب معتربة تبعث على االعتقاد أبن احملكوم عليه ل  يعود الرتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف  -للمحكمة املختصة
 :عقوبة السج  مبا ال يزيد على نصف املدة احملكوم هبا وذلك بشرط ما أيىوقف تنفيذ  -النظام

 .عال يكون قد صدر يف حقه حكم سابق يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف النظام-1

 .عن يبدي ندمه على جرميته -2

فيذ دون اإلخالل ابلعقوبة املقررة على وإذا عاد احملكوم عليه إىل ارتكاب عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام يلغى وقف التن
 .اجلرمية اجلديدة
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 الفصل اخلامس

 املصادرة

 :املادة الثامنة واخلمسون

بصرف النظر عما إذا كانت يف حيازة عو ملكية اجلانب عو –مع عدم اإلخالل حبقوق الغري احلس  النية، يصادر حبكم قضائي 
 :ما يلي -يرف آخر

 .ال اكتسبت م  مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة املقدرة هلافإن اختلطت أبمو . املتحصالت-1

 .الوسائط-2

 .األموال املرتبطة أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام عو اليت ععدت الستخدامها فيها-3

 :املادة التاسعة واخلمسون

م  النظام عو مل ميك  حتديد مكاهنا، فتصادر (امنة واخلمسنيالث)إذا تعذر مصادرة األموال عو الوسائط عو املتحصالت وفقاً للمادة 
 .حبكم قضائي عي عموال عخرى تعادل قيمة تلك األموال عو الوسائط عو املتحصالت

 :املادة الستون

ال جتوز مصادرة األموال عو الوسائط عو املتحصالت مىت عثبت صاحبها عنه حصل عليها لقاء مث  عادل عو مقابل تقدميه خدمة 
 .تتناسب مع قيمتها عو حصل عليها بناء على عسباب مشروعة عخرى وعنه كان جيهل مصدرها غري املشروع

 :املادة احلادية والستون

إذا علم  -تعاقدي عو غري تعاقدي–للمحكمة املختصة م  تلقاء نفسها عو بناًء على يلب إبطال عو منع عي إجراء عو عمل 
يعلموا أبن عي م  تلك األفعال م  شأهنا عن تؤثر على قدرة السلطات املختصة يف اسرتداد عيرافه عو عحدهم عو كان ملثلهم عن 

 .األموال عو الوسائط عو املتحصالت اخلاضعة للمصادرة

 :املادة الثانية والستون

فقاً لألحكام إذا حكم مبصادرة األموال عو الوسائط عو املتحصالت وكانت غري واجبة اإلتالف، فللجهة املختصة التصرف هبا و 
 .املقررة نظاماً، عو اسرتدادها عو اقتسامها مع الدول اليت تربطها مع اململكة اتفاقيات عو معاهدات سارية
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 الفصل السادأ

 التدابري

 

 :املادة الثالثة والستون

الربح،حتديد وفهم خماير متويل اإلرهاب املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل  على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري
لديها وتقييمها وتوثيقها وحتديثها بشكل مستمر، وتوفري تقييمها للمخاير للجهات الرقابية املختصة عند الطلب،مع األخذ بعني 

،عو  و املنتجاتاالعتبار جمموعة واسعة م  عوامل اخلطر مبا فيها تلك املرتبطة بعمالئها، عو البلدان عو املنايق اجلغرافية، ع
اخلدمات ،عو املعامالت عو قنوات التسليم، على عن تتضم  دراسة تقييم املخاير وفقاً هلذه املادة تقييماً للمخاير املرتبطة 

 .مبنتجات جديدة، وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها

 :املادة الرابعة والستون

لية احملددة، اختاذ تدابري العناية الواجبة،وحتديد نطاقها على عساأ مستوى خماير على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املا
متويل اإلرهاب املرتبطة ابلعمالء وعالقات العمل ويتعني عليها تطبيق تدابري مشددة للعناية الواجبة عندما تكون خماير متويل 

 .بري وعنواعهااإلرهاب مرتفعة، وحتدد الالئحة احلاالت اليت تتخذ فيها هذه التدا

 :املادة اخلامسة والستون

على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، االحتفاظ جبميع السجالت واملستندات والواثئق والبياجات مبا فيها -1
لية عم خارجية، وذلك ملدة مستندات تدابري العناية الواجبة، جلميع التعامالت املالية والصفقات التجارية والنقدية،سواء عكانت حم

 .ال تقل ع  عشر سنوات م  اتريخ انتهاء العملية عو قفل احلساب

إلزام املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، بتمديد مدة االحتفاظ  -يف احلاالت اليت تراها –للنيابة العامة -2
 .الضروري ألغراض التحقيق اجلنائي عو االدعاءابلسجالت واملستندات والواثئق والبياجات إىل احلد 

جيب عن تكون السجالت واملستندات احملتفظ هبا كافية للسماح بتحليل البياجات وتتبع التعامالت املالية، وجيب عن يتم  -3
 .االحتفاظ هبا لتكون متاحة للجهات املختصة عند الطلب
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 :املادة السادسة والستون

ألعمال وامله  غري املالية احملددة، تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة على عالقات العمل واملعامالت على املؤسسات املالية، وا
على عنه بلد  -م  قبلها عو م  قبل اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله -مع عي شخص أيى م  بلد عو يقيم فيه مت حتديده

عمال وامله  غري املالية احملددة، تطبيق تدابري للتخفيف م  املخاير العالية اليت وعلى املؤسسات املالية، واأل. عايل املخاير
 .حتددها اجلهات الرقابية

 

 

 :املادة السابعة والستون

على املؤسسات املالية ، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح وضع السياسات واإلجراءات 
وحتدد الالئحة ما جيب عن تتضمنه . نفيذها بفعالية ملكافحة متويل اإلرهاب هبدف اإلدارة واحلد م  عي خماير حمددةوالضوابط وت

 .تلك السياسات واإلجراءات والضوابط

 :املادة الثامنة والستون

مراسلة مع مؤسسات مالية  على املؤسسات املالية اختاذ التدابري املناسبة للتخفيف م  املخاير الناجتة ع  الدخول يف عالقة-1
 .عخرى، واحملددة يف نظام مكافحة غسل األموال

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

 :املادة التاسعة والستون

حملددة مراقبة وفحص املعامالت والواثئق والبياجات اليت متلكها بشكل مستمر، على املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية ا
حبسب ما تضمنته األحكام ذات الصلة يف نظام مكافحة غسل األموال، كما عليها التدقيق يف ةميع املعامالت املعقدة والكبرية 

 .اقتصادية عو مشروعية واضحة بشكل غري عادي وعي عماط غري اعتيادية للمعامالت اليت ال تتوفر هلا عغراض

 :املادة السبعون

مبا يف ذلك األشخاص الذي   –على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح 
األموال عو بعضها متثل عند اشتباههم عو إذا توافرت لديهم عسباب معقولة لالشتباه يف عن  -يقدمون خدمات قانونية عو حماسبية
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متحصالت عو يف ارتبايها عو عالقتها بعمليات متويل اإلرهاب عو عهنا سوف تستخدم يف تلك العمليات مبا يف ذلك حماوالت 
 :إجراء مثل هذه العمليات ، عن تلتزم ابآلى

وتزويدها بتقرير مفصل يتضم  ةميع البياجات إبالغ اإلدارة العامة للتحرايت املالية فوراً وبشكل مباشر ع  العملية املشتبه هبا، -1
 .واملعلومات املتوافرة لديها ع  تلك العملية واأليراف ذات الصلة

 .االستجابة لكل ما تطلبه اإلدارة العامة للتحرايت املالية م  معلومات إضافية-2

 :املادة احلادية والسبعون

املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وعي م  مديريها عو ععضاء حُيظر على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري -1
 جمالس إداراهتا عو ععضاء إداراهتا التنفيذية عو اإلشراقية عو العاملني فيها، تنبيه العميل عو عي شخص آخر أبن تقريراً مبوجب النظام

. العامة للتحرايت املالية عو عن حتقيقاً جنائياً جار عو قد عجري عو معلومات متعلقة بذلك قد ُقدمت عو سوف تُقدم إىل اإلدارة
 .وال يشمل ذلك عمليات اإلفصاح عو االتصال بني املديري  والعاملني عو عمليات االتصال مع احملامني عو السلطات املختصة

ري اهلادفة إىل الربح وعي م  مديريها عو ال يرتتب على املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غ-2
ععضاء جمالس إداراهتا عو ععضاء إداراهتا التنفيذية عو اإلشرافية عو العاملني فيها، عي مسؤولية جتاه املبلغ عنه عند إبالغ اإلدارة 

 .العامة للتحرايت املالية عو تقدمي معلومات هلا حبس  نية

 الفصل السابع

 التعاون الدويل

 :الثانية والسبعوناملادة 

للجهات املختصة تبادل املعلومات املتاحة مع اجلهات النظرية يف الدول األخرى والقيام ابلتحرايت نيابة عنها، عو تشكيل فرق 
حتر مشرتكة لتقدمي املساعدة يف التحقيقات عو لغرض التسليم املراقب لألموال مع الدول اليت تربطها ابململكة اتفاقيات سارية، عو 

بعاً للمعاملة ابملثل وذلك وفقاً لإلجراءات النظامية املتبعة، دون عن يشكل ذلك إخالالً ابألحكام واألعراف املتعقلة بسرية ت
 .املعلومات ووفقاً ملا حتدده الالئحة

 :املادة الثالثة والسبعون

ولة عخرى وتسليمه إليها، على عن يكون جيوز تسلم املتهم عو احملكوم عليه يف عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام م  د
 التسليم إعمااًل التفاقية سارية بني اململكة والدولة الطالبة ، عو بناًء على مبدع املعاملة ابملثل، وإذا رفض تسليم مطلوب يف عي م 
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دولة يالبة التسليم، وتوضح تلك اجلرائم، فتحاكمه احملاكم املختصة يف اململكة،ويستعان يف هذا الشأن ابلتحقيقات اليت تقدمها ال
 .الالئحة آلية التسّلم والتسليم

 :املادة الرابعة والسبعون

صوص تقوم اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بتلقي يلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة أبي م  اجلرائم املن
 .عليها يف النظام

 :املادة اخلامسة والسبعون

م اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله بتلقي الطلبات اليت ترد م  الدول واهليئات واملنظمات فيما يتعلق بقرارات جملس تقو 
وتقوم بوضع اآلليات وحتديثها واختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس . األم  اخلاصة مبكافحة اإلرهاب عو متويله

 .تصدر بقرار م  رئيس عم  الدولةاألم  ذات الصلة، و 

 

 الفصل الثام 

 اإلدارة العامة للتحرايت املالية

 :املادة السادسة والسبعون

ابستقاللية عملية كافية، وتعمل على تلقي البالغات  -بوصفها جهازاً مركزايً وينياً  -تتمتع اإلدارة العامة للتحرايت املالية
متويل اإلرهاب وفقاً ملا هو منصوص عليه يف النظام والالئحة، وحتليلها ودراستها، وإحالة نتائج واملعلومات والتقارير املرتبطة جبرمية 

 .حتليلها إىل السلطات املختصة، بشكل تلقائي عو عند الطلب

 :املادة السابعة والسبعون

ينها على حتليلها، ويف احلاالت اليت لإلدارة العامة للتحرايت املالية احلصول مباشرة م  مقدم البالغ على عي معلومة إضافية تع-1
م  النظام عو إذا رغبت اإلدارة العامة للتحرايت املالية يف ( السبعني)ال تكون فيها املؤسسات املالية قد قدمت بالغاً مبوجب املادة 

، وعلى املؤسسات احلصول على معلومات ال عالقة هلا ببالغ تلقته، فإهنا تطلب املعلومات م  خالل اجلهة الرقابية املختصة
 .املالية تقدمي ما يطلب منها بصورة عاجلة

لإلدارة العامة للتحرايت املالية احلصول على عي معلومة مالية عو إدارية عو قانونية عو عي معلومة ذات صلة ،جتمعها عو حتتفظ -2
 .ورية ألداء مهماهتاوفقاً لألحكام املقررة نظاماً، وترى عهنا ضر  -عو م  ينوب عنها -هبا السلطات املختصة
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 :املادة الثامنة والسبعون

على كل موظف يعمل يف اإلدارة العامة للتحرايت املالية ،عو عي شخص مسؤول عمامها، االلتزام بسرية املعلومات اليت يطلع عليها 
 .ضم  نطاق عداء واجباته حىت بعد انتهاء مسؤولياته

 :املادة التاسعة والسبعون

إحالة املعلومات ونتائج حتليلها إىل اجلهة املختصة عندما تقدر -م  تلقاء نفسها عو عند الطلب -ايت املاليةلإلدارة العامة للتحر 
أبن هناك عسباابً لالشتباه أبن معاملة ما مرتبطة جبرمية متويل إرهاب، ولإلدارة كذلك صالحية تنفيذ اختصاصاهتا حبرية مبا فيها 

 .نة ويلبها عو إعادة توجيهها عو إحالتهااختاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معي

 :املادة الثمانون

 .لإلدارة العامة للتحرايت املالية عن تتبادل مع اجلهة املختصة املعلومات اليت حتتفظ هبا

 

 :املادة احلادية والثمانون

 –معلومة متصلة بعملها، وهلا عن ُتربم لإلدارة العامة للتحرايت املالية عن تتبادل مع عي جهة عجنبية نظرية عو تطلب منها عي -1
 .مع عي جهة عجنبية نظرية اتفاقاً عو ترتيبا لتسهيل تبادل املعلومات معها -وفقاً لإلجراءات النظامية

م  هذه املادة إىل جهة عجنبية نظرية، عن حتصل ( 1)على اإلدارة العامة للتحرايت املالية عند تقدمي معلومات وفقاً للفقرة -2
لى إقرار عو تعهد مالئم أبن تلك املعلومات ل  ًتستخدم إال للغرض الذي يلبت م  عجله، ما مل حتصل هذه اجلهة على منها ع

 .موافقة اإلدارة العامة للتحرايت املالية الستخدام املعلومات لغرض آخر

 الفصل التاسع

 الرقابة

 :املادة الثانية والثمانون

 :ملهماهتا ما أيى تتخذ اجلهات الرقابية يف سبيل عدائها

ةمع املعلومات والبياجات م  املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وتطبيق -1
 .اإلجراءات اإلشرافية املناسبة، مبا يف ذلك إجراء عمليات الفحص امليداين واملكت 
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وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، بتوفري عي معلومة تراها اجلهة  إلزام املؤسسات املالية، واألعمال-2
 .الرقابية مالئمة للقيام بوظائفها، واحلصول على نسخ للمستندات وامللفات عايً كانت يريقة ختزينها وعينما كانت خمزنة

 .جلهات اليت متلك اجلهة الرقابية صالحية مراقبتهاإجراء تقييم خماير احتمال وقوع جرمية متويل إرهاب يف ا-3

إصدار تعليمات عو قواعد عو إرشادات عو عي عدوات عخرى للمؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، -4
 .واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، تنفيذاً ألحكام النظام

ادل املعلومات الرقابية ذات العالقة مبجال اإلشراف على مكافحة جرمية متويل التعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة عند تب -5
اإلرهاب مع عي جهة عجنبية نظرية، عو تنفيذ يلبات تتعلق أبعمال رقابية ترد م  عي جهة عجنبية نظرية ابلنيابة عنها، عو يلب 

 .عي معلومة رقابية عو تعاون م  عي جهة عجنبية نظرية

ؤسسات املالية ، واألعمال وامله  غري املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، تعتمد تطبيق التدابري التحقق م  عن امل-6
 املقررة وفقاً ألحكام النظام، وتنفذها يف فروعها األجنبية والشركات التابعة هلا واليت متلك فيها حصة األغلبية بقدر ما جتيزه عنظمة

 .ك الفروع والشركاتالدولة اليت تقع فيها تل

وضع إجراءات النزاهة واملالءمة وتطبيقها على كل م  يسعى إىل املشاركة يف إدارة املؤسسات املالية، واألعمال وامله  غري -7
 املالية احملددة، واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، عو اإلشراف عليها عو يسعى إىل امتالكها عو السيطرة عليها بشكل مباشر عو غري

 .مباشر، عو عن يصبح مستفيداً حقيقياً م  حصص كبرية فيها

 .االحتفاظ إبحصاءات ع  التدابري املتخذة والعقوابت املفروضة-8

 :املادة الثالثة والثمانون

مع عدم اإلخالل أبي عقوبة عشد، ودون إخالل أبي إجراء منصوص عليه يف نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف عي 
م  املؤسسات املالية، عو األعمال وامله  غري املالية احملددة، عو املنظمات غري اهلادفة إىل الربح، عو مديريها عو عي م  -خمالفة

لألحكام املنصوص عليها يف النظام عو الالئحة عو القرارات عو  -إداراهتا التنفيذية عو اإلشرافيةععضاء جمالس إداراهتا عو ععضاء 
م  اإلجراءات ( عو عكثر)التعليمات ذات الصلة، عو عي خمالفة حتال إليها م  قبل السلطة املختصة، عن تتخذ عو تفرض واحداً 

 :عو اجلزاءات اآلتية

 .ملرتكبةإصدار إنذار كتايب ابملخالفة ا-1

 .إصدار عمر يتضم  االلتزام بتعليمات حمددة-2

 .إصدار عمر بطلب تقدمي تقارير منتظمة ع  التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة-3
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 .فرض غرامة مالية ال تتجاوز مخسة ماليني رايل سعودي ع  كل خمالفة-4

 .بية سلطة الرقابة عليها ملدة حتددها اجلهة الرقابيةمنع مرتكب املخالفة م  العمل يف القطاعات اليت متلك اجلهة الرقا -5

تقييد صالحيات املديري  عو ععضاء جملس اإلدارة عو ععضاء اإلدارة التنفيذية عو اإلشرافية عو املالك املسيطري ، وم  ذلك -6
 .تعيني مراقب مؤقت واحد عو عكثر

 .إيقاف املديري  عو ععضاء جملس اإلدارة عو ععضاء اإلدارة التنفيذية عو اإلشرافية ، عو يلب تغيريهم-7

 .إيقاف النشاط عو العمل عو املهنة عو املنتج، عو تقييد عي منها، عو حظر مزاولته -8

 .تعليق الرتخيص عو تقييده عو إلغاؤه -9

 

 الفصل العاشر

 عحكام ختامية

 :الثمانوناملادة الرابعة و 

تقوم اللجنة الدائمة ملكافحة اإلرهاب ومتويله بتنسيق السياسات الوينية العامة يف جمال مكافحة اإلرهاب ومتويله ومراجعة تلك 
السياسات وحتديثها دورايً واختاذ التدابري الالزمة بشأهنا وتطويرها على عساأ االلتزامات واملتطلبات واملستجدات الدولية، وكذلك 

خماير اإلرهاب ومتويله ويشمل ذلك البلدان عالية املخاير ،ويصدر رئيس عم  الدولة الالئحة الداخلية للجنة الدائمة تقييم 
 .ملكافحة اإلرهاب ومتويله

 :املادة اخلامسة والثمانون

 :على اجلهات املعنية اآلى

م  خالل توفري املساعدة والدعم املناسبني رعاية حقوق الضحااي، وم  يف حكمهم يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، -1
 .للمطالبة حبقوقهم

تقدمي احلماية الالزمة للشهود واملصادر والقضاة واملدعني العامني واحملققني وحمامي الدفاع وم  يف حكمهم يف حال وجود -2
 .للخطر عو الضرر عسباب جدية م  شأهنا عن تعرض حياهتم عو سالمتهم عو مصاحلهم األساسية عو عحد عفراد عسرهم

 .وحتدد الالئحة اآللية املناسبة لذلك
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 :املادة السادسة والثمانون

جيوز تبادل املعلومات اليت تكشف عنها املؤسسات املالية واألعمال وامله  غري املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة للربح بني 
ملعلومات وعدم الكشف عنها إال ابلقدر الذي يكون ضرورايً اجلهات املختصة يف اململكة، مع االلتزام التام بسرية تلك ا

 .الستخدامها يف التحقيقات عو الدعاوى املتعلقة أبي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام

 :املادة السابعة والثمانون

 لضرورة استخدامها يف يلتزم كل م  له شأن بتطبيق عحكام النظام، بسرية املعلومات اليت ايلع عليها، وعال يكشف سريتها إال
عغراض جهات االختصاص، وعال يفصح ألي شخص ع  عي م  إجراءات اإلبالغ عو االستدالل عو التحقيق عو احملاكمة، اليت 

 .تتخذ يف شأن عي م  اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، عو اإلفصاح ع  البياجات املتعلقة هبا دون مقتضى

 

 

 

 :املادة الثامنة والثمانون

نشأ مراكز متخصصة تكون مهماهتا التوعية الرتبوية للموقوفني واحملكوم عليهم يف اجلرائم املنصوص عليها يف النظام، وتصحيح ت
عفكارهم وتعميق االنتماء الويين لديهم، وحتدد قواعد ععمال اللجان يف هذه املراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة ععضائها وم  

 .م  الدولةيستعان هبم، بقرار م  رئيس ع

 :املادة التاسعة والثمانون

تكون مهماهتا االعتناء ابملوقوفني واحملكوم عليهم يف اجلرائم ( دور اإلصالح والتأهيل)تنشئ رائسة عم  الدولة دوراً تسمى 
هم، ويصدر املنصوص عليها يف النظام، وتسهيل اندماجهم يف اجملتمع، وتعميق انتمائهم الويين، وتصحيح املفاهيم اخلايئة لدي

 .رئيس عم  الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملني فيها واملتعاونني معها

 :املادة التسعون

، وتصنيف املوقوفني  يصدر رئيس عم  الدولة الئحة تتضم  اإلجراءات األمنية، واحلقوق ، والواجبات، واملخالفات وجزاءاهتا
والسجناء داخل دور التوقيف والسجون املخصصة لتنفيذ عحكام النظام، وما يلزم لتصحيح عوضاعهم االجتماعية والصحية 

 .وحتسينها



  00من  00صفحة 

  

 :املادة احلادية والتسعون

بسات ارتكاب يُتحقق م  القصد عو العلم عو الغرض يف ارتكاب جرمية إرهابية عو جرمية متويل إرهاب م  خالل ظروف ومال
 .الفعل اجلرمي

 :املادة الثانية والتسعون

تطبق األحكام الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال املتعلقة ابلتزامات املؤسسات املالية ،واألعمال وامله  غري املالية احملددة، 
 .واملنظمات غري اهلادفة إىل الربح، وذلك فيما مل يرد فيه نص يف النظام

 :والتسعون املادة الثالثة

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

 :املادة الرابعة والتسعون

هـ ، ويلغي ما 1435-0-04واتريخ ( 16/ م)حيل هذا النظام حمل نظام جرائم اإلرهاب ومتويله، الصادر ابملرسوم امللكي رقم 
 .يتعارض معه م  عحكام

 

 :لتسعوناملادة اخلامسة وا

تقوم النيابة العامة ابالشرتاك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة املالية ورائسة عم  الدولة إبعداد الالئحة، وتصدر بقرار م  
 .يوماً م  اتريخ صدور النظام( 180)جملس الوزراء خالل مدة ال تتجاوز 

 :املادة السادسة والتسعون

 . لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةيُعمل هبذا النظام م  اليوم التايل


