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 �عا�� هللا �عون 

 السعودية   العر�ية اململكة ملك

  
ً
 . ه٢٧/٨/١٤١٢ بتار�خ( ٩٠/أ(  رقم املل�ي باألمر الصادر, ل�حكم األسا��ي النظام من) السبع�ن(  املادة ع�� بناءا

 . ه٣/٣/١٤١٤ بتار�خ( ١٣/أ (  رقم املل�ي باألمر الصادر, الوزراء مجلس نظام من) العشر�ن( املادة ع�� و�ناءا 

 .ه١٤١٢/ ٢٧/٨ بتار�خ( ٩١/أ ( رقم املل�ي باألمر الصادر, الشورى مجلس نظام من) عشرة  الثامنة( املادة ع�� و�ناءا 

 . ه١٤٣٣/ ١١/٥ بتار�خ( ٣١/ م ( رقم املل�ي املرسوم  ع�� االطالع و�عد

 . ه٢٤/٧/١٤٣٢ بتار�خ( ٤٤/ ٤٥( رقم الشورى مجلس قرار ع�� االطالع و�عد

 . ه١٤٣٥/ ١٣/٢ بتار�خ( ٦٣( رقم  الوزراء مجلس قرار ع�� االطالع و�عد

 آت  هو بما  رسمنا 

 . املرافقة بالصيغة, وتمو�لھ  اإلرهاب جرائم نظام ع��  املوافقة:  أوال 

  اإلرهاب تمو�ل بجرائم الصلة ذات بالعقو�ات املتعلقة – ه١٤٣٣/ ٥/ ١١ بتار�خ( ٣١/م(  رقم املل�ي املرسوم من) ثانيا ( البند �� إل��ا  املشار - باألح�ام العمل  �ستمر : ثانيا  

  صدور   ح�ن إ�� وذلك, ه٢٥/٦/١٤٢٤ بتار�خ( ٣٩/م ( رقم املل�ي باملرسوم الصادر, األموال غسيل  م�افحة نظام �� عل��ا  املنصوص, اإلرهابية  واملنظمات اإلرهابية واألعمال

 .بموج��ا  والعمل  العقو�ات بتلك املتعلقة األح�ام

 . هذا مرسومنا  تنفيذ - يخصھ فيما  �ل - املستقلة املعنية األجهزة ورؤساء  والوزراء الوزراء مجلس رئيس نائب سمو ع�� : ثالثا  
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 العقو�ات:   األول  الفصل

 

 األو��  املادة

 :ذلك خالف  السياق يقت��ي لم ما  م��ا  �ل  أمام املو�حة املعا�ي  النظام هذا �� وردت أينما  اآلتية والعبارات باأللفاظ يقصد

 :اإلرهابية  ا�جر�مة - أ

 أو الدولــة واســتقرار ا�جتمــع أمــن زعزعــة أو, العــام بالنظــام اإلخــالل بــھ يقصــد, مباشــر غ�ــ� أو مباشــر �شــ�ل جمــا�� أو فــردي إجرامــي ملشــروع تنفيــذا ا�جــا�ي بــھ يقــوم فعــل �ــل 

 مواردهــا  أو الدولــة مرافــق بأحــد الضــرر  إ�حــاق أو, م�ان��ــا  أو الدولــة ســمعة إ�ــ� اإلســاءة أو, مــواده �عــض أو ل�حكــم األسا�ــ�ي النظــام �عطيــل أو, ل�خطــر الوطنية وحد��ا   �عر�ض

 .عل��ا  التحر�ض  أو املذ�ورة  املقاصد  إ�� تؤدي  أعمال بتنفيذ ال��ديد  أو,  عنھ  االمتناع  أو ما  �عمل  القيام ع��  سلطا��ا   إحدى  إرغام محاولة  أو,  الطبيعية

 :اإلرهاب تمو�ل جر�مة - ب

ــها  أو, أخـــذها  أو, تقـــديمها  أو, األمـــوال جمـــع يتضـــمن فعـــل �ـــل  ــا  أو, تخصيصـ ــا  أو, نقلهـ ــا  - عائـــدا��ا  أو - تحو�لهـ ــا�ي �شـــاط ألي جزئيـــا  أو  ً�ليـ  غ�ـــ� أو مـــنظم, جمـــا�� أو فـــردي إرهـ

 .مشروع غ�� أو  مشروع مصدر من  مباشر غ��  أو  مباشر �ش�ل ذلك أ�ان سواء,  ا�خارج ��  أو  الداخل ��,  منظم

 الـــدعوة أو, ملصـــ�حتھ الســـتغاللها  أمـــوال ع�ـــ� بالواســـطة أو مباشـــر تحصـــيل أو, أوتجار�ـــة ماليـــة أو مصـــرفية أو بنكيـــة عمليـــة بـــأي عناصـــره أو النشـــاط هـــذا ملصـــ�حة القيـــام أو

 الــدعم وســائل مــن أخــرى  مســاعدة وســيلة أي تقــديم أو, املــزورة املســتندات أو األســ�حة مــن نــوع بــأي تزو�ــدهم أو, عناصــره إيــواء أو, للتــدر�ب أمــاكن تــدب�� أو, ملبادئــھ وال�ــ�و�ج

 .االتفاقيات تلك ��  ا�حدد و�التعر�ف,  اإلرهاب تمو�ل لقمع  الدولية  االتفاقية مرفق �� الواردة  االتفاقيات  إحدى  نطاق��  جر�مة  �ش�ل فعل و�ل, بذلك العلم مع  والتمو�ل

 :األموال - ج

 �ــ� بمــا  شــ�لها  �ــان أيــا  واملســتندات والصــ�وك  ًوالوثــائق, منقولــة غ�ــ� أو منقولــة, ملموســة غ�ــ� أو ملموســة, ماديــة غ�ــ� أو ماديــة نوعيــة أو قيم��ــا  �انــت أيــا  املمتل�ــات أو األصــول 

 وا�حــواالت الشــي�ات أنــواع جميــع ا�حصــر ال املثــال ســبيل ع�ــ� ذلــك �ــ� بمــا  ف��ــا  مصــ�حة أو ملكيــة ع�ــ� تــدل ال�ــى املصــرفية االئتمانــات أو الرقميــة أو اإللك��ونيــة الــنظم ذلــك

 .االعتماد  وخطابات  والكمبياالت  والسندات  املالية  واألوراق  األسهم

 :التحفظي  ا�حجز - د

  أمر  إ��  استنادا, مؤقتة بصورة حجزها  أو, عل��ا  اليد  وضع أو, تحر�كها  أو, ��ا  التصرف أو , تبديلها  أو, تحو�لها  أو, والوسائط وا�حصالت األموال نقل ع�� املؤقت ا�حظر

 .بذلك مختصة سلطة أو  ا�حكمة من صادر

 : وا�خاصة العامة  واألمالك املرافق - ه

, تنشــأها  ال�ــى أو, للدولــة العائــدة القائمــة املنشــآت أو, عامــة ملصــ�حة مخصصة ت�ون  ال�ى أو, العامة املعنو�ة الصفة ذوو   األ�خاص  أو  الدولة  تملكها   ال�ى  واملنقوالت  العقارات

 املعنو�ــة الصــفة ذوو  األ�ــخاص أو لألفــراد العائــدة واملنقــوالت العقــارات كــذلك و�شــمل, للمــواطن�ن خدمــة العــام النفــع أغــراض مــن غــرض لتحقيــق تقــدمها  ال�ــى النشــاطات أو

 .الدولة  ��  العامة,  اإل�سانية أو  الدولية  املنظمات  أو  الهيئات  أو  الدبلوماسية  الهيئات أو,  ا�خاصة

 : اإلختصاص جهات - و

 النظام  هذا أح�ام بموجب - السياق بحسب, ا�حاكمة أو , العام  االدعاء أو, التحقيق  أو, القبض أو , االستدالل  أو بامل�افحة - اإلختصاص لها تنعقد ال�ى  ا�جهة
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 الفصل الثا�ي : أح�ام عامة

 الثانية  املادة

 .للتوقيف املوجبة الكب��ة ا�جرائم من وتمو�لھ اإلرهاب  جرائم �عد
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 الثالثة  املادة

 خارج  - ارتكب أجن�ي أم �ان سعودي �خص �ل ع�� النظام هذا أح�ام �سرى , اإلقليمية مبدأ من استثناءا 

 حرض  أو, ف��ا  شرع أو, ارت�ا��ا   ع�� ساعد أو, النظام هذا �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم من جر�مة - اململكة

 : يأ�ي مما  أى إ�� ��دف �انت  إذا, عل��ا   يحاكم ولم, ف��ا  أسهم أو, عل��ا  

 

 الفصل الثالث : اإلجراءات 

 الرا�عة  املادة

 

 , النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من جر�مة ارت�ابھ �� �شتبھ من  ع��  بالقبض أمر إصدار الداخلية لوز�ر

 .يحددها  ضوابط وفق يراه من يفوض أن ولھ

 

 ا�خامسة  املادة

 

 متعاقية  مددا أو مدة النظام هذا �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم من جر�مة �� امل��م توقيف التحقيق �جهة

 . ذلك التحقيق  إجراءات تطلبت إذا أخرى   اشهر ستة التمديد  ولها , أشهر ستة ع��  مجموعها  عن التز�د

 �� تراه ما  لتقرر  املتخصصة  ا�جزائية  ا�حكمة إ�� األمر يرفع, أطول  مدة التوقيف تتطلب ال�ى ا�حاالت و��

 . التمديد شأن

 السادسة  املادة

 بامل��م  االتصال بمنع تأمر أن التحقيق  �جهة, عليھ  بالقبض إلبالغهم بذو�ھ االتصال �� امل��م بحق اإلخالل دون 

 إ��  األمر يرفع, أطول  مدة التحقيق تطلب فإن, ذلك التحقيق مص�حة اقتضت إذا, يوم �سع�ن عن تز�د ال مدة

 .تراه ما  لتقرر  املتخصصة ا�جزائية ا�حكمة

 املادة السا�عة 

 .الداخلية أو من يفوضھ ال يجوز اإلفراج املؤقت عن أي م��م إال بأمر من وز�ر 

 

 املادة الثامنة  

 .ودعاوى التعو�ض, املتعلقة بتطبيق أح�ام هذا النظام ,تتو�� ا�حكمة ا�جزائية املتخصصة الفصل �� ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا النظام, ودعاوى إلغاء القرارات 

 .و�جوز االع��اض ع�� اح�امها أمام دائرة متخصصة �� ا�حكمة العليا  و�ستأنف أح�امها أمام محكمة اإلستئناف املتخصصة,
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 املادة التاسعة 

ر�ق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل للمحكمة أن تصدر حكما ً غيابيا �� حق م��م بارت�اب جر�مة من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا النظام إذا ُب لغ ً تبليغا ً �حيحا عن ط

 لمح�وم عليھ حق االع��اض ع�� ا�حكم اإلعالم الرسمية, ول

 املادة العاشرة

 .قبل رفع الدعوى إ�� ا�حكمة بوقت �اف تقدره جهة التحقيق يحق ل�ل م��م �� جر�مة من ا�جرائم املنصوص عل��ا �� هذا النظام أن �ستع�ن بمحام ممارس للدفاع عنھ

 

 :عشرة ا�حادية  املادة

 , النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من جر�مة  إحداها  و�انت, ببعض �عضها  يرتبط جرائم عدة وقعت إذا

 مستقلة أوراق تفرز  لم ما , للم��م املوجهة ا�جرائم جميع �� الفصل ؛ املتخصصة ا�جزائية ا�حكمة فتتو��

 . ا�حكمة  إ�� رفعها  قبل ا�جرائم لهذه

 :عشرة الثانية املادة

 وعند, الشهادة  ألداء والتحقيق القبض جهات من تراه من واستدعاء, ملناقش��م با�خ��اء  االستعانة للمحكمة

 و�بلغ , العام  املد�� مع بالتنسيق ومحاميھ امل��م عن بمعزل  الشهود  سماع و  ا�خ��اء مناقشة ت�ون  االقتضاء

 .ا�خب�� هو�ة عن الكشف دون  ا�خ��ة تقر�ر تضمنھ  بما  محاميھ أو امل��م

 وأنواع , ف��ا  املطلوب القضية وظروف ا�خب�� أو الشاهد حالة تقتض��ا  ال�ى الالزمة ا�حماية تتوفر أن و�جب

 . املتوقعة األخطار

 :عشرة الثالثة املادة

 تمك�ن - يقدرها  ال�ى االستثنائية ا�حاالت �� - الداخلية لوز�ر, املصرفية  بالسر�ة املتعلقة األح�ام  من ستثناءاا

 املعلومات  أو البيانات ع�� ا�حصول   أو االطالع من السعودي العر�ي النقد  مؤسسة طر�ق عن التحقيق جهة

 وجدت  إذا, املصرفية املؤسسات لدى االموال تحر�ات أو تحو�الت أو خزائن  أو أمانات أو ودائع أو  بحسابات املتعلقة

 . النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم بارت�اب عالقة لها  ا��ا  ع�� التحقيق جهة لدى �افية دالئل

 .لذلك  املنظمة االئحة - السعودي العر�ي النقد مؤسسة محافظ مع بالتنسيق - الداخلية وز�ر و�صدر

 

 :عشرة الرا�عة املادة

  

 والبيانات  املعلومات من - والتحقيق ا�جنائي الضبط  رجال �� ممثلة - االختصاص جهة تمك�ن ا�جهات  جميع ع��

 . االختصاص جهة  لتقر�ر وفقا  عل��ا  االطالع  التحقيق أو التحر�ات نتائج �ستلزم ال�ى, اإلرهاب تمو�ل بجر�مة املتعلقة 
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 :عشرة  ا�خامسة املادة

 

 ا�جرائم  أو النظام هذا �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم  �� ا�جزائية  الدعوى  إقامة  أو التحقيق  إجراءات تتوقف ال

 .�عده من وارثھ أو, عنھ ينوب من أو, عليھ ا�ج�ى ش�وى  ع��  ��ا  املرتبطة

 . العام ا�حق �� التحقيق ان��اء �عد املتخصصة  ا�جزائية ا�حكمة  أمام دعواه رفع ا�خاص با�حق وللمد��

 :عشرة  السادسة  املادة

 

 ��مة أي ��  األ�خاص ع�� والقبض لتفتيشها  وامل�اتب املساكن بدخول  اإلذن - يفوضھ من  أو - الداخلية لوز�ر

 ,التفتيش إذن �� ا�حددة املدة خالل وقت أي �� النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من بجر�مة تتعلق

 . االست�جال ودوا�� أسباب فيھ تو�ح محضر يدون  أن ع��, بذلك للقيام إذن  ع�� ا�حصول  يلزم ال  الضرورة حالة و��

 :عشرة السا�عة  املادة

 

 االتصال  وسائل وسائر والطرود واملطبوعات وا�خطابات الرسائل بمراقبة يأمر أن - يفوضھ من  أو - الداخلية لوز�ر

 لها  �انت إذا - وقوعها  يحتمل أم وقعت جر�مة  �� ذلك أ�ان سواء - و��جيلها  وضبطها , الهاتفية وا�حادثات

 . مسببا  األمر ي�ون  أن ع��, ا�حقيقة ظهور  �� فائدة ً◌ 

 :عشرة الثامنة املادة

 

 مدد  أو للتمديد قابلة أشهر ثالثة  ملدة - عاجلة التحفظيبصورة  با�حجز يأمر أن) مقامھ يقوم من أو(  الداخلية لوز�ر

 ا�جرائم من جر�مة ارت�اب �� استعمالها  �� �شبتھ ال�ى الوسائط  أو املتحصالت أو األموال  ع�� - مماثلة

 إيقاف  يتم أن ع��, شأ��ا  �� تجرى  ال�ى التحقيقات ان��اء ح�ن  إ�� وذلك, النظام هذا �� عل��ا  املنصوص

 . تأخ�� دون  املتخصصة ا�جهة من ا�حجز

 

 :عشرة التاسعة املادة

 

 ,الوسائط أو املتحصالت  أو األمول  ع�� التحفظي با�حجز تأمر أن الدعوى  نظر  أثناء املتخصصة ا�جزائية للمحكمة

 . ا�حاكمة من االن��اء  ح�ن إ�� استمراره أو
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 .تأخ�� دون  املتخصصة واإلشرافية الرقابية  ا�جهات خالل من با�حجز  الصادر األمر و�نفذ

 :العشرون املادة

 

 الهادفة  غ��  واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالية  املؤسسات  إدارات مجالس  رؤساء �عفى

 ا�جنائية   املسؤولية من, ع��ا  املفوضون  وممثلوها , ومستخدومها ,  وموظفوها , وأ�حا��ا , وأعضاؤها , للر�ح

 مفروض  قيد أي ع�� ا�خروج أو, النظام هذا  �� عل��ا   املنصوص الواجبات   تنفيذ ع��  ت��تب أن يمكن ال�ى

 . العملية  بصاحب اإلضرار ألجل نية سوء عن �ان قد بھ قاموا ما  أن يثبت لم ما , املعلومات سر�ة لضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختامية أح�ام:   الرا�ع الفصل

 :والعشرون ا�حادية  املادة

 

 ارت�اب  إ�� �عود لن عليھ ا�ح�وم بأن االعتقاد  ع�� تبعث معت��ة وألسباب - املتخصصة ا�جزائية للمحكمة
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 عن اليز�د بما  جز�ئا  ��ا  ا�ح�وم العقو�ة تنفيذ وقف - النظام هذا ��  عل��ا  منصوص  ًال  ا�جرائم من جر�مة

 . ارت�ا��ا  لھ سبق قد يكن لم ما , نصفها 

 واجب  حكمها  و��ون , للعقو�ة ا�جزئي التنفيذ وقف �� إل��ا  استندت ال�ى األسباب تب�ن أن  ا�حكمة ع�� و�جب

 تنفيذها املوقوف العقو�ة بتنفيذ و�ؤمر التنفيذ وقف يلفى, ارت�ا��ا  إ�� عليھ ا�ح�وم عاد و�ذا. االستئناف

 . ا�جديدة ا�جر�مة عن املقررة بالعقو�ة االخالل دون 

 : والعشرون الثانية املادة

 

 . العقو�ة  لتشديد ظرفا  النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من جر�مة لتنفيذ أك�� أو  اثن�ن ب�ن التآمر �عد

 : والعشرون  الثالثة املادة

 

 ا�جرائم  من جر�مة عن باإلبالغ بادر من تجاه اال��ام إجراءات ايقاف الداخلية لوز�ر, ا�خاص با�حق االخالل عدم مع

 أثناء  النختصة السلطات مع و�عاون  - تمامها  �عد أو بتنفيذها  البدء قبل - النظام هذا �� عل��ا  املنصوص

 أرشد أو, وا�خطورة النوع �� لها  مماثلة أخرى  جر�مة مرتك�ى ع�� أو مرتكب��ا  با�� ع�� للقبض التحقيق

 القائمة  ا�جر�مة لنوع مماثلة إجرامية مخططات لد��م خطر�ن أو أمنيا  مطلو��ن أ�خاص إ�� ا�ختصة ا�جهات ً◌ 

 . وخطور��ا 

 :والعشرون الرا�عة املادة

 

 املنصوص   ا�جرائم من جر�مة �� عليھ ا�ح�وم أو املوقوف عن اإلفراج - معت��ة وألسباب - الداخلية لوز�ر

 . العقو�ة تنفيذ أثناء النظام  هذا �� عل��ا 

 : والعشرون ا�خامسة املادة

 

 - النظام هذا �� عل��ا  املنصوص ا�جرائم من جر�مة �� عل��م ا�ح�وم أو امل��م�ن  من ضرر   أصابھ ملن يحق

 نائبھ   أو  الداخلية وز�ر إ�� يتقدم  أن - ذلك نحو أو, املقررة املدة من أك�� �جنھ أو, توفيقھ مدة إطالة نتيجة

 الغرض  لهذا �ش�ل �سو�ة �جنة الطلب �� وتنظر, املتخصصة  ا�جزائية ا�حكمة إ�� التقدم قبل التعو�ض بطلب

 ال�جنة  قرارات وتصدر, نظامي ومستشار شر�� مستشار بي��م من ي�ون  ثالثة عن أعضاؤها  يقل ال الوز�ر من بقرار

 .الطلب تقديم تار�خ من يوما  ست�ن تتجاوز  ال مدة خالل باألغلبية ً◌ 
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 :العشرون السادسة  املادة

 

 ا�جرائم  من أي �� عل��م  وا�ح�وم للموقوف�ن ال��بو�ة التوعية مهم��ا  ت�ون  متخصصة مراكز تنشأ 

 ال�جان  أعمال قواعد وتحدد, لد��م الوط�ى اإلنتماء و�عميق أف�ارهم  وت�حيح النظام هذا �� عل��ا  املنصوص

 . الداخلية وز�ر من بقرار ��م �ستعان ومن أعضا��ا  وم�افأة, �شكيلها  وكيفية املراكز هذه ��

 ,منھ و�خ��ى الش��ات حولھ تدور  ممن عنھ يخ�� أو عليھ يقبض من املراكز ��ذه ت�حق أن التحقيق �جهة و�جوز 

 . توقيفھ من بدال 

 : والعشرون السا�عة املادة 

 

 عل��م وا�ح�وم باملوقوف�ن االعتناء مهما��ا  ت�ون ) والتأهيل اإلصالح دور ( �س�ى دورا الداخلية وزارة تن��ىء 

 إنتما��م  و�عميق, ا�جتمع  �� اندماجهم و�سهيل, النظام هذا  �� عل��ا   املنصوص ا�جرائم من أي ��

 ل�نالعام وم�افآت الدور  هذه التنظيم قواعد الداخلية وز�ر و�صدر, لد��م ا�خاطئة املفاهيم  وت�حيح, الوط�ى

 .معها  واملتعاون�ن ف��ا 

 : والعشرون الثامنة املادة

 

 وتصنيف, وجزاءا��ا  وا�خالفات, والواجبات, وا�حقوق , األمنية اإلجراءات تتضمن الئحة الداخلية وز�ر يصدر

 لت�حيح  يلزم وما , النظام  هذا أح�ام لتنفيذ ا�خصصة وال�جون   التوقيف دور  داخل  وال�جناء املوقوف�ن

 . وتحسي��ا  وال�حية االجتماعية  أوضاعهم

 : العشرون التاسعة املادة

 

 إال  سر���ا  تكشف وال,  عل��ا  اطلع ال�ى املعلومات �سر�ة, النظام هذا أح�ام  بتطبيق شأن  لھ من �ل يل��م

 أو   االستدالل أو اإلبالغ إجراءات من أي عن �خص ألي يف�ح وأال, االختصاص جهات أغراض ��  استخدامها  لضرورة

 عن  اإلفصاح أو, النظام  هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من أي شأن �� تتخذ ال�ى, ا�حاكمة أو  التحقيق

 .مقت��ى دون   ��ا  املتعلقة البيانات

 :الثالثون  املادة 
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 تر�طها ال�ى  األخرى  الدول  �� النظ��ة األجهزة مع اململكة �� ا�ختصة األجهزة ب�ن املعلومات  تبادل يجوز 

 .باملثل للمعاملة تبعا  أو, سار�ة معاهدات أو  اتفاقيات باململكة ً◌ 

 : والثالثون  ا�حادية  املادة

 

 .املدة بم��ى النظام هذا �� عل��ا  املنصوص  ا�جرائم من أي �� الدعوى  تنق��ى ال - ١

 املتخصصة  ا�جزائية ا�حكمة  ع�� - األهلية  فاقدي - وتمو�لھ اإلرهاب قضايا  �� امل��م�ن عرض يجب - ٢

 . الشرعية األح�ام  تقتضيھ ملا  زفقا  يلزم ما  إلتخاذ ً◌ 

 : والثالثون  الثانية املادة

 

 رقم األمن مجلس قراري  لتنفيذ الالزمة اآلليات بوضع الداخلية وزارة  �� اإلرهاب مل�افحة الدائمة  ال�جنة تقوم

 . الداخلية وز�ر من بقرار وتصدر, الصلة ذات والقرارات,( ١٢٧٣( ورقم( ١٢٦٧(

 : والثالثون   الثالثة املادة

 

 والهيئات  الدول  من ترد ال�ى الطلبات بتلقى الداخلية وزارة  �� اإلرهاب مل�افحة الدائمة  ال�جنة تقوم

 . اإلرهاب تمو�ل بم�افحة ا�خاصة األمن مجلس بقرارات يتعلق فيما  واملنظمات

 : والثالثون  الرا�عة املادة 

 

 املتبادلة  القانونية املساعدة  طلبات بتلقى الداخلية وزارة �� املتبادلة القانونية املساعدة طلبات �جنة تقوم

 . اإلرهاب تمو�ل بجرائم املتعلقة

 :والثالثون  ا�خامسة املادة

 

 املتعلقةباالشتباه   البالغات تلقى - وطنيا   ًمركز�ا   ًجهازا بصف��ا  - الداخلية وزارة ��  املالية التحر�ات وحدة تتو�� 

 املادة  ألح�ام وفقا  التحفظي ا�حجز إيقاع وطلب, و�شرها  وتحليلها  املعلومات وجمع اإلرهاب تمو�ل بجر�مة 

 ا�خامسة( املادة ألح�ام وفقا  النظ��ة  ا�جهات مع املعلومات تبادل ولها , النظام هذا من) شرة  ًع الثامنة(

 . األموال غسل م�افحة نظام  من) والعشر�ن

 :والثالثون   السادسة  املادة
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 واألصول  واملمتل�ات األموال و�عقب �عي�ن صالحية التحقيق �جهة, النية حسن الطرف حقوق   اإلخالل دوم

 .للمصادرة تخضع قد وال�ى , اإلرهاب تمو�ل  جر�مة  ارت�اب �� املستخدمة  والوسائط

 : والثالثون  السا�عة  املادة

 

 ا�حددة  املالية غ�� واملهن واألعمال املالية املؤسسات ع��ا تكشف ال�ى - املعلومات  تبادل يجوز 

 وعدم  املعلومات تلك �سر�ة االتزام مع, اململكة �� ا�ختصة  السلطات ب�ن - للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات

 تمو�ل بجر�مة املتعلقة الدعاوى  أو التحقيقات فيى الستخدامها  ضرور�ا  ي�ون  الذى بالقدر إال ع��ا   الكشف

 . اإلرهاب

 : والثالثون  الثامنة املادة

 

 إعماال  التسليم ي�ون  أن  ع��, أخرى  دولة إ��  اإلرهاب تمو�ل جر�مة �� عليھ ا�ح�وم امل��م �سليم يجوز  

 مطلوب  �سليم طلب رفض و�ذا, باملثل مبدأاملعاملة ع��  بناءا أو,الطالبة والدولة اململكة ب�ن سار�ة التفاقية 

 ال�ى بالتحقيقات الشأن  هذا �� ويستعان, اململكة �� ا�ختصة ا�حاكم  فتحاكمھ إرهاب تمو�ل جر�مة ��

 . السليم طالبة  الدولة تقدمها 

 : والثالثون  التاسعة املادة

 

 مواد  أح�ام للر�ح الهادفة غ�� واملنظمات ا�حددة املالية غ�� واملهن واألعمال املالبة املؤسسات  ع�� �سري 

 أو اإلرهاب تمو�ل بجرائم يتعلق فيما , التنفيذية والئحتھ األموال غسل م�افحة نظام �� الواردة  امل�افحة

 . اإلرهاب ممو�� أو اإلرهابية  املنظمات أو اإلرهابية  العمليات

 : األر�عون  املادة

 

 .النظام   هذا �� خاص نص فيھ يرد لم فيما  ا�جزائية  اإلجراءات نظام أح�ام تطبق

 : األر�عون   و  ة ا�حادي املادة

 

 . الرسمية ا�جر�دة �� �شره  لتار�خ التا�� اليوم من النظام ��ذا ُ�عمل
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