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بعون هللا تعالى 

ملك الممكلة العربية السعودية
بنــاءأ علــى المــادة )الســبعين( مــن النظــام األساســي للحكــم, الصــادر باألمــر الملكــي رقــم 

)أ/.9( بتاريخ 1413/8/27هـ.
 و بنــاءًا علــى المــادة )العشــرين( مــن نظــام مجلــس الــوزراء, الصــادر باألمــر الملكــي رقــم 

)أ/13( بتاريــخ 1414/3/3هـ. 
وبنــاءًا علــى المــادة )الثامنــة عشــرة( مــن نظــام مجلــس الشــورى, الصــادر باألمــر الملكــي 

رقــم )أ/91( بتاريــخ 1413/8/27هـ. 

وبعد االطالع على المرسوم الملكي رقم )م/31( بتاريخ 1433/5/11هـ. 
وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم )45/45( بتاريخ 1432/7/24هـ.

 وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )63( بتاريخ 1435/2/13هـ. 
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رسمنا بعا هو آت  

بالصيغــة  تمويلــه,  و  اإلرهــاب  جرائــم  نظــام  علــى  الموافقــه  أواًل: 

المرافقــة. 

ثانيــا: يســتمر العمــل باألحــكام - المشــار إليهــا فــي البنــد )ثانيــًا( مــن 

المتعلقــة   - 1433/5/11هـــ  بتاريــخ  )م/31(  رقــم  الملكــي  المرســوم 

بالعقوبــات ذات الصلــة بجرائــم تمويــل اإلرهــاب واألعمــال اإلرهابيــة 

والمنظعــات اإلرهابيــة, المنصــوص عليهــا فــى نظــام مكافحــة غســيل 

األمــوال, الصادر بالمرســوم الملكــي رقم )م/39( بتاريخ 1434/6/25هـ 

, وذلــك إلــى حيــن صــدور األحــكام المتعلقــة بتلــك العقوبــات والعمــل 

بموجبهــا. 

ورؤســاء  والــوزراء  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  ســمو  علــى  ثالثــًا: 

األجهــزة المعنيــة المســتقلة - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ مرســومنا 

هــذا. 
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المادة األولى 
يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة - أينمــا وردت فــى هــذا النظــام - المعانــي الموضحــة أمــام كل منهــا, 

مــا لــم يقتــض الســياق خــالف ذلــك:   

أ – الجريمة اإلرهابية:

كل فعــل يقــوم بــه الجانــي تنفيــذأ لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر, 
يقصــد بــه اإلخــالل بالنظــام العــام, أو زعزعــة أمــن المجتمــع وإســتقرار الدولــة أو تعريــض وحدتهــا 
الوطنيــة للخطــر, أو تعطيــل النظــام األساســي للحكــم أو بعــض مــوارده, أو اإلســاءة إلــى ســمعة الدولــة 
ــام إحــدى  ــة إرغ ــة, أو محاول ــة أو مواردهــا الطبيعي ــق الضــرر بأحــد مرافــق الدول أو مكانتهــا, أو إلحال
ــؤدي إلــى المقاصــد  ــذ أعمــال ت ــد بتنفي ــه, أو التهدي ــاع عن ــام بعمــل مــا أو االمتن ــى القي ســلطاتها عل

المذكــورة أو التحريــض عليهــا. 

ب – جريمة تمويل اإلرهاب :

كل فعــل يتضعــن جمــع األمــوال, أو تقديمهــا, أو أخذهــا, أو نخصيصهــا, أو نقلهــا, أو تحويلهــا - أو 
عائداتهــا - كليــًا أو جزئيــًا ألي نشــاط إرهابــي فــردي أو جماعــي, منظــم أو غيــر منظــم, فــي الداخــل أو 

فــي الخــارج, ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن مصــدر مشــروع أو غيــر مشــروع. 
أو القيــام لمصلحــة هــذا النشــاط أو عناصــره بــأي عمليــة بنكيــة أو مصرفيــة أو ماليــة أوتجاريــة, أو 
تحصيــل مباشــر أو بالواســطة علــى أمــوال الســتغاللها لمصلحتــه, أو الدعــوة والترويــج لمبادئــه, أو 
تدبيــر أماكــن للتدريــب, أو إيــواء عناصــره, أو تزويدهــم بــأي نــوع مــن األســلحة أو المســتندات المــزورة, 
أو تقديــم أي وســيلة مســاعدة أخــرى مــن وســائل الدعــم والتمويــل مــع العلــم بذلــك, وكل فعــل يشــكل 

 الفصل األول : الــعــــقـــــــوبــــــات
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جريمــة فــى نطــاق إحــدى االتفاقيــات الــواردة فــي مرفــق االتفاقية الدوليــة لقمع تمويــل اإلرهاب, 
وبالتعريــف المحــدد فــى تلــك االتفاقيــات. 

ج – األموال

األصــول أو الممتلــكات أيــا كانــت قيميهــا أو نوعيــة ماديــة أو غيــر ماديــة, ملموســه أو غيــر 
ملموســه, منقولــة أو غيــر منقولــة, والوثائــق والصكــوك والمســتندات أيــا كان شــكلها بمــا فــي 
ذلــك النظــم اإللكترونيــة أو الرقميــة أو االئتمانــات المصرفيــة التــي تــدل علــى ملكيــة أو مصلحــة 
فيهــا بمــا فــى ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر جميــع أنــواع الشــيكات والحــواالت األســهم 

ــات االعتمــاد.  ــاالت وخطاب ــة والســندات والكمبي واألوراق المالي

د- الحجز التحفظي:

الحظــر المؤقــت علــى نقــل األمــوال والمحصــالت والوســائط, أو تحويلهــا, أو تبديلهــا, أو التصرف 
بهــا, أو تحريكهــا, أو وضــع اليــد عليهــا, أو حجزهــا بصــورة مؤقتــه, اســتنادًا إلــى أمــر صــادر مــن 

المحكمــه أو ســلطة مختصــة بذلــك. 

هـ- المرافق واالمالك العامة والخاصة:

العقــارات والمنقــوالت اللــى تملكهــا الدولــه أو األشــخاص ذوو الصفــه المعنويــة العامــه, أو 
الــى تكــون مخصصــه لمصلحــه عامــه, أو المنشــات القائمــة العائــده للدولــة, أو التــى تنشــأها, أو 
النشــاطات التــى تقدمهــا لتحقيــق غــرض مــن أغــراض النفــع العــام خدمــه للمواطنيــن, وتشــمل 
كذلــك العقــارات والمنقــوالت العائــدة لألفــراد أو األشــخاص ذوو الصفــة المعنويــة الخاصــة, أو 

الهنئــات الدبلوماســية أو الهيئــات أو المنظمــات الدوليــة أو اإلنســانية, العامــة فــى الدولــة. 

و - جهات اإلختصاص: 

الجهــة التــى تنعقــد لهــا اإلختصــاص بالمكافحــة أو االســتدالل, أو القبض, أو التحقيــق, أو االدعاء 
العــام, أو المحاكمــة, بحســب الســياق بموجــب أحكام هــذا النظام. 
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المادة الثانية 

تعد جرائم اإلرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

 المادة الثالثة 

اســتثناءًا مــن مبــدًا اإلقليميــة , تســرى أحــكام هــذا النظــام علــى كل شــخص 

ارتكــب - خــارج المملكــة جريمــة مــن الجرائــم  ســعودي كان أم أجنبــي 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام, أو ســاعد علــى ارتكابهــا, أو شــرع فيهــا, 

أو حــرض عليهــا, أو أســهم فيهــا, ولــم يحاكــم عليهــا, إذا كانــت تهــدف إلــى 

أئ ممــا يأتــي 

الفصل الثاني : أحكـــــــام عـــــــــامة 
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المادة الرابعة
لوزيــر الداخليــة إصــدار أمــر بالقبــض علــى مــن يشــتبه ـفـى ارتكابــه جريمــة مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا ـفـى هــذا النظــام, ولــه آن يفــوض مــن يــراه وفــق ضوابــط يحددهــا. 

المادة الخامسة 
لجهــة التحقيــق توقيــف المتهــم فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليها فى هــذا النظام 
مــدة أو مــددًآ متعاقيــة التزيــد عــن مجموعهــا علــى ســتة أشــهر, ولهــا التمديــد ســتة اشــهر 

أخــرى إذا تطلبــت إجــراءات التحقيــق ذلــك. 
وـفـي الحــاالت التــي تتطلــب التوقيــف مــدة أطــول, يرفــع األمــر إـلـى المحكمــة الجزائيــة 

ــد.  ــراه فــى شــأن التمدي ــا ت ــرر م المتخصصــة لتق

المادة السادسة 
دون اإلخــالل بحــق المتهــم فــى االتصــال بذويــه إلبالغهــم بالقبــض عليــه, لجهــة التحقيق أن 
تأمــر بمنــع االتصــال بالمتهــم مــدة ال تزيــد عــن تســعين يــوم, إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق 
ذلــك, فــإن تطلــب التحقيــق مــدة أطــول, يرفــع األمــر إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 

لتقــرر مــا تــراه. 

المادة السابعة 
تتوـلـى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة الفصــل ـفـى الجرائــم المنصــوص عليهــا ـفـى هــذا 
النظــام, ودعــاوى إلغــاء القــرارات , ودعــاوى التعويــض, المتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا 

النظــام. 
علــى  االعتــراض  ويجــوز  المتخصصــة,  اإلســتئناف  محكمــة  أمــام  أحكامهــا  وتســتأنف 

العليــا.  المحكمــة  ـفـى  متخصصــة  دائــرة  أمــام  أحكامهــا 

الفصــــــــل الثـــــالث : اإلجـــــــراءات  
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المادةالثامنة
للمحكمــة أن تصــدر حكمــًأ غيابيــًا فــى حــق متهــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليها 
ــغ أو إحــدى وســائل اإلعــالم  ــغ تبليغــًا صحيحــا عــن طريــق وســائل التبلي فــى هــذا النظــام إذا بل

الرســمية, وللمحكــوم عليــه حــق االعتــراض علــى الحكــم. 

المادة التاسعة
يحــق لــكل متهــم فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام أن يســتعين بمحام 

ممــارس للدفــاع عنــه قبــل رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة بوقــت كاف تقدره جهــة التحقيق. 

المادة العاشرة 
إذا وقعــت عــدة جرائــم يرتبــط بعضهــا ببعــض, وكانــت إحداهــا جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي لهــذا النظــام, فتتولــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة ؛ الفصــل فــي جميــع الجرائــم 

الموجهــة للمتهــم، مــا لــم تفــرز أوراق مســتقلة لهــذه الجرائــم قبــل رفعهــا إلــى المحكمــة..

المادةالحادية عشر
للمحكمــة االســتعانة بالخبــراء لمناقشــتهم, واســتدعاء مــن تــراه مــن جهــات القبــض والتحقيــق 
ألداء الشــهادة, وعبــد االقتضــاء تكــون مناقشــة الخبــراء و ســماع الشــهود بمعــزل عــن المتهــم 
ومحاميــه بالتنســيق مــع المدعــي العــام, ويبلــغ المتهــم أو محاميــه بمــا تضمنــه تقريــر الخبــرة 
دون الكشــف عــن هويــة الخبيــر . ويجــب أن تتوفــر الحمايــة الالزمــة التــي تفتضيهــا حالــة الشــاهد 

أو الخبيــر وظــروف القضيــة المطلــوب فيهــا, وأنــواع األخطــار المتوقعــة. 

المادة الثانية عشر 
ــر الداخليــة فــي الحــاالت االســتثنائية  اســتثناء مــن األحــكام المتعلقــة بالســرية المصرفيــة، لوزي
التــي يقدرهــا تمكيــن جهــة التحقيــق عــن طريــق مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن االطــالع 
ــن  ــات أو خزائ ــع أو أمان ــات،  والمعلومــات المتعلمــة بحســابات أو ودائ ــى البيان أو الحصــول عل
أو تحويــالت أو تحــركات األمــوال لــدى المؤسســات المصرفيــة وإذا وجــدت دالئــل كافيــة لــدى 

جهــة التحقيــق علــى أنهــا لهــا عالقــة بارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام. 
الالئحــة  الســعودي  العرـبـي  النقــد  مــع محافــظ مؤسســة  بالتنســيق  الداخليــة  وزيــر  ويصــدر 

لذلــك.  المنظمــة 
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المادة الثالثة عشر
علــى جميــع الجهــات تمكيــن جهــة االختصــاص ممثلــة فــي رجــال الضبــط الجنائــي والتحقيــق – 
مــن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بجريمــة تمويــل اإلرهــاب, التــي تســتلزم نتائــج التحريــات 

أو التحقيــق االطــالع عليهــا وفقــا لتقريــر جهــة االختصــاص. 

المادة الرابعة عشر 
ال تتوقــف إجــراءات التحقيــق أو إقامــة الدعــوى الجزائيــة فــى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا 
النظــام أو الجرائــم المرتبطــة بهــا علــى شــكوى المجنــى عليــه, أو مــن ينــوب عنــه, أو وارثــه مــن 

بعده. 
وللمدعــى بالحــق الخــاص رفــع دعــواه أمــام المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بعد انتهــاء التحقيق 

فــى الحــق العام. 

المادة الخامسة عشر 
لوزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه - اإلذن بدخــول المســاكن والمكاتــب لتفتيشــها، والقبــض علــى 
األشــخاص فــى أي تهمــة تتعلــق بجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام، فــي 
أي وقــت خــالل الــةدة المحــددة فــى إذن التفتيــش, وفــى حالــة الضــرورة ال يلــزم الحصــول علــى 

إذن للقيــام بذلــك, علــى أن يــدون محضــر توضــح فيــه أســباب ودواعــى ذلــك. 

المادة السادسة عشر
لوزيــر الداخليــة - أو مــن يفوضــه أن يأمــر بمراقبــة الرســائل والخطابــات والمطبوعــات والطــرود 
وســائر وســائل االتصــال والمحادثــات الهاتفيــة, وضبطهــا وتســجيلها ســواء أكان ذلــك ـفـي 
جريمــة وقعــت أم يحتمــل وقوعهــا إذا كانــت لهــا فائــدة فــي . ظهــور الحقيقــة. علــى أن يكــون, 

األمــر مســببا. 
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المادةالسابعة عشر
لوزيــر الداخليــة )أو مــن يقــوم مقامــه( أن يأمــر بالحجــز التحفظــي بصــورة عاجلــة لعــدة ثالثــة 
ــبته فــي  ــي يش ــائط الت ــالت أو الوس ــوال أو المتحص ــى األم ــة عل ــد أو مماثل ــة للتمدي ــهر قابل أش
اســتعمالها فــي ارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام, وذلــك إلــى حين 
انتهــاء التحقيقــات التــى تجــرى فــى شــأنها, علــى أن يتــم إيقــاف حجــز مــن الجهــة المتخصصــة 

ــر.  دور تأخي

المادة الثامنة عشر 
للمحكمــة الجزائيــة المتخصصــة أثنــاء نظــر الدعــوى أن تأمــر بالحجــز التحفظــي علــى األمــول أو 

المتحصــالت أو الوســائط, أو اســتمراره إلــى حيــن االنتهــاء مــن المحاكمــة. 
وينفذ األمر الصادر بالحجز من خالل الجهات الرقابية واإلشرافية المتخصصة دون تأخير. 

المادة التاسعة عشر 
يعفــى رؤســاء مجالــس إدارات المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
ومســتخدومها,  وموظفوهــا,  وأصحابهــا,   , وأعضاؤهــا  للربــح,  الهادفــة  غيــر  والمنظمــات 
وممثلوهــا المفوضــون عنهــا , مــن المســؤولية الجنائيــة التــي يمكــن أن تترتــب علــى تنفيــذ 
الواجبــات المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام, أو الخــروج علــى أي قيــد مفــروض لضمــان ســرية 
المعلومــات, مــا لــم يثبــت أن مــا قامــوا بــه قــد كان عــن ســوء نيــة ألجــل اإلضــرار بصاحــب العمليــة
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المادة العشرون
للمحكمــة الجزائيــة المتخصصــة - وألســباب معتبــرة تبعــث علــى االعتقــاد بــأن المحكــوم عليــه 
ــذ  ــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام وقــف تنفي ــكاب جريمــة مــن الجرائ ــن يعــود إلــى ارت ل

العقوبــة المحكــوم بهــا جزيئــًا بمــا اليزيــد عــن نصفهــا, مــا لــم يكــن قــد ســبق لــه ارتكابهــا. 
ويجــب علــى المحكمــة أن تبيــن األســباب التــى اســتندت إليهــا ـفـى وقــف التنفيــذ الجزئــي 
للعقوبــة, ويكــون حكمهــا واجــب االســتئناف. وإذا عــاد المحكــوم عليــه إلــى ارتكابهــا, يلغــى 
وقــف التنفيــذ ويؤمــر بتنفيــٌد العقوبــة الموقــوف تنفيذهــا دون االخــالل بالعقوبــة المقــررة عــن 

ــدة.  الجريمــة الجدي

المادة الحادية والعشرون
يعــد التامــر بيــن اثنيــن أو أكثــر لتنفيــذ جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام 

ظرفــًا لتشــديد العقوبــة. 

المادة الثانية والعشرون
مــع عــدم االخــالل بالحــق الخــاص, لوزيــر الداخليــة ايقــاف إجــراءات االتهــام تجــاه مــن بــادر باإلبــالغ 
عــن جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا ـفـي هــذا النظــام - قبــل البــدء بتنفيذهــا أو بعــد 
ــى باقــي مرتكبيهــا أو  ــق للقبــض عل ــاء التحقي تمامهــا - وتعــاون مــع الســلطات المختصــة أثن
علــى مرتكبــي جريمــة أخــرى مماثلــة لهــا فــى النــوع والخطــورة, أو أرشــد الجهــات المختصــة إلــى 
أشــخاص مطلوبيــن أمنيــًا أو خطريــن لديهــم مخططــات إجراميــة ممائلــة لنــوع الجريمــة القائمــة 

وخطورتهــا. 

المادة الثالثة والعشرون
ــه فــي جريمــة مــن  ــراج عــن الموقــوف أو المحكــوم علي ــرة اإلف ــة وألســباب معتب ــر الداخلي لوزي

ــة.  ــذ العقوب ــاء تنفي ــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام أثن الجرائ

الفصــــــــل الثـــــالث : أحكام ختامية  
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المادة الرابعة والعشرون
يحــق لمــن أصابــه ضــرر مــن المتهميــن أو المحكــوم عليهــم فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا النظــام - نتيجــة إطالــة مــدة توفيقــه, أو ســجنه أكثــر مــن المــدة المقــررة, أونحــو 
ذلــك -أن يتقــدم إـلـى وزيــر الداخليــة أو نائيــه بطلــب التعويــض قبــل التقــدم إـلـى المحكمــة 
ــر  الجزائيــة المتخصصــة, وتنظــر فــى الطلــب لجنــة تســوية تشــكل لهــذا الغــرض بقــرار مــن الوزي
اليقــل أعضاؤهــا عــن ثالثــة يكــون مــن بينهــم مستشــار شــرعي ومستشــار نظامــي, وتصــدر قــرارات 

اللجنــة باألغلبيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب. 

المادة الخامسة و العشرون
تنشــأ مراكــز متخصصــة تكــون مهمتهــا التوعيــة التربويــة للموقوفيــن والمحكــوم عليهــم 
فــى أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام وتصحيــح أفكارهــم وتعميــق اإلنتمــاء 
الوطنــى لديهــم, وتحــدد قواعــد أعمــال اللجــان فــي هــذه المراكــز وكيفيــة تشــكيلها , ومكافــأة 

أعضائهــا ومــن يســتعان بهــم بقــرار مــن وزيــر الداخليــة. 
ويجــوز لجهــة التحقيــق أن تلحــق بهــذه المراكــز مــن يقبــض عليــه أو يخبــر عنــه ممــن تــدور حولــه 

الشــبهات ويخشــى منــه, بــدال مــن توقيفــه. 

المادة السادسة والعشرون 
تنشــئ وزارة الداخلية دورًا تســمى )دور اإلصالح والتأهيل( تكون مهماتها االعتناء بالموقوفين 
والمحكــوم عليهــم فــي أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذ النظــام, وتســهيل اندماجهــم 
فــي المجتمــع, وتعميــق انتمائهــم الوطنــي، وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة لديهــم, ويصــدر وزيــر 

الداخليــة قواعــد التنظيــم هــذه الــدور ومكافئــات العامليــن فيهــا والمتعاونيــن معهــا. 

المادة السابعة والعشرون
يصــدر وزيــر الداخليــة الئحــة تتضمــن اإلجــراءات األمنيــة, والحقــوق, والواجبــات, والمخالفــات 
وجزاءاتهــا, وتصنيــف الموقوفيــن والســجناء داخــل دور التوقيــف والســجون المخصصــة لتنفيــذ 

ــزم لتصحيــح أوضاعهــم االجتماعيــة والصحيــة وتحســينها.  أحــكام هــذا النظــام, ومــا يل
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المادة الثامنة والعشرون 
ــه شــأن بتطبيــق أحــكام هــذا النظــام, بســرية المعلومــات التــى اطلــع عليهــا, وال  يلتــزم كل مــن ل
تكشــف ســريتها إال لضــرورة اســتخدامها فــى أغــراض جهــات االختصــاص, وأال يفصــح ألي شــخص 
عــن أي مــن إجــراءات اإلبــالغ أو االســتدالل أو التحقيــق أو المحاكمــة , التــى تتخــذ فــي شــأن أي مــن 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــى هــذا النظــام, أو اإلفصــاح عــن البيانــات المتعلقــة بهــا دون مقتضــى.

المادة التاسعة والعشرون
يجــوز تبــادل المعلومــات بيــن األجهــزة المختصــة فــي المملكــة مــع األجهــزة النظيــرة فــي الــدول 

األخــرى التــى تربطهــا بالمملكــة اتفافيــات أو معاهــدات ســارية, أو تبعــا للمعاملــة بالمثــل. 

المادة الثالثون 
1- ال تنقضى الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعضى المدة. 

2- يجــب عــرض المتهميــن فــي قضايــا اإلرهــاب وتمويلــه - فاقــدي األهليــة- على المحكمــة الجزائية 
المتخصصــة التخــاذ مــا يلــزم وفقــا لما تقتضيــه األحكام الشــرعية. 

المادة الواحدة والثالثون
تقــوم اللجنــة الدائمــة لمكافحــة اإلرهــاب فــى وزارة الداخليــة بوضــع اآلليــات الالزمــة لتنفيــذ قــراري 
مجلــس األمــن رقــم )1367(   ورقــم )1373( ، والقــرارات ذات الصلــة, وتصــدر بقــرار مــن وزيــر الداخليــة. 

المادة الثانية والثالثون 
تقــوم اللجنــة الدائمــة لمكافحــة اإلرهــاب فــى وزارة الداخليــة بتلقــى الطلبــات التــى تــرد مــن الــدول 
والهيئــات والمنظمــات فيمــا يتعلــق بقــرارات مجلــس األمــن الخاصــة بمكافحــة تمويــل اإلرهــاب. 

المادة الثالثة والثالثون 
تقــوم لجنــة طلبــات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة فــى وزارة الداخليــة بتلقــى طلبــات المســاعدة 

القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بجرائــم تمويــل اإلرهــاب. 
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المادة الرابعة والثالثون 
تتوـلـى وحــدة التحريــات العاليــة ـفـى وزارة الداخليــة بصفتهــا جهــازًا مركزيــا وطنيــآ  - تلقــى 
البالغــات المتعلقــة باالشــتباه بجريمــة تمويــل اإلرهــاب وجمــع المعلومــات وتحليلهــا ونشــرها, 
وطلــب إيقــاع الحجــز التحفظــي وفقــا ألحــكام المــادة )الثامنــة عشــرة( مــن هــذا النظــام, ولهــا 
تبــادل المعلومــات مــع الجهــات النظيــرة وفقــا ألحــكام المــادة )الخامســة والعشــرين( مــن نظــام 

مكافحــة غســل األمــوال. 

المادة الخامسة والثالثون 
دوم اإلخــالل حقــوق الطــرف حســن النيــة, لجهــة التحقيــق صالحيــة تعييــن وتعقــب األمــوال 
والممتلــكات واألمــوال والوســائط المســتخدمة فــي ارتــكاب جريمــة تمويــل اإلرهــاب, والتــي قــد 

تخضــع للمصــادرة. 

المادة السادسة والثالثون 
يجــوز تبــادل المعلومــات التــى تكشــف عنهــا المؤسســات المالية واألعمــال والمهن غيــر المالية 
المحــددة والمنظمــات غيــر الهادفــة للربــع بيــن الســلطات المختصــة فــى المملكــة, مــع االلتــزام 
بســرية تلــك المعلومــات وعــدم الكشــف عنهــا إال بالقــدر الــذى يكــو ضروريــا الســتخدامها فــي 

التحقيقــات أو الدعــاوى المتعلقــة بجريمــة تمويــل اإلرهــاب. 

المادة السابعة والثالثون
ــى أن  ــة أخــرى, عل ــل اإلرهــاب إلــى دول ــه فــي جريمــة تموي يجــوز تســليم المتهــم المحكــوم علي
يكــون التســليم إعمــااًل التفاقيــة ســارية بيــن المملكــة والدولــة الطالبــة ,أو بنــاءا علــى مبــدأ 
إرهــاب فتحاكمــه  تمويــل  جريمــة  ـفـي  تســليم مطلــوب  رفــض طلــب  وإذا  بالمثــل,  العاملــة 
المحاكــم المختصــة فــي المملكــة, ويســتعان فــى هــذا الشــأن بالتحقيقــات التــي تقدمهــا الدولــة 

طالبــة الســليم. 



15

نظام جرائم اإلرهاب وتمويله

المادة الثامنة والثالثون 
تســرى علــى المؤسســات الماليــة واألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة والمنظمــات غيــر 
الهادفــة للربــح أحــكام مــواد المكافحــة الــواردة فــى نظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه 
التنفيذيــة, فيمــا يتعلــق بجرائــم تعمويــل اإلرهــاب أو العمليــات اإلرهابيــة أو المنظمــات 

اإلرهابيــة أو ممولــى اإلرهــاب. 

المادة التاسعة والثالثون
تطبق أحكام نظام اإلجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا النظام. 

 المادة األربعون 
ُيعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
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الحمــد للــه والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم،  أنــه ـفـي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم )  1  ( بتاريــخ 

 1442/3/4هـــ الموافــق 2020/10/21م، تــم اعتمــاد االطــاع علــى محتــوى 

ــس اإلدارة  ــن مجل ــا م ــم اعتماده ــه  (، وت ــاب وتمويل ــم اإلره ــام جرائ )  نظ

والتوقيــع بالعلــم علــى محتواهــا،، وهللا الموفــق.  

التوقيع الصفة اإلسم م

الرئيس األستاذ عبدالله بن مـحمد أبابطين. 1

عضو األستاذة الجوهرة بنت عبدالله العويد. 2

نائب الرئيس األستاذ مـحمد بن عبدالله أبابطين. 3

عضو األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين. 4

عضو المهندس معاذ بن عبدالله أبابطين. 5

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 محضر إقرار )      نظام جرائم اإلرهاب وتمويله      (
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