
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروع ىظاو مكافحة التسرت

 

 

 و9102هـ/ 0441

  



   

2 
 

 

 

 فورس احملتويات

 

. ايؿصٌ األٍٚ: أحهاّ عا١َ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

. ايؿصٌ ايجاْٞ: ادتسا٥ِ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

. ايؿصٌ ايجايح: املدايؿات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

. ايطبط ٚايتخكٝل ٚاحملان١ُايؿصٌ ايسابع:  . . . . . . . . . . . . 4 

. ايؿصٌ ارتاَظ: ايعكٛبات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

. ايؿصٌ ايطادع: أحهاّ ختا١َٝ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

 

  



   

3 
 

 الفصل األول: أحكاو عامة

 املادة األوىل: 

ٜكصد بايهًُات ٚايعبازات اآلت١ٝ املعاْٞ املب١ٓٝ أَاّ نٌ َٓٗا، َا مل ٜكتض ايطٝام غري 

 ذيو:

 .ْعاّ َهاؾخ١ ايتطرت ايٓعاّ:

 ايال٥خ١ ايتٓؿٝر١ٜ يًٓعاّ. ايال٥خ١:

 ٚشاز٠ ايتجاز٠ ٚاالضتجُاز. ايٛشاز٠:

 ٚشٜس ايتجاز٠ ٚاالضتجُاز. ايٛشٜس:

غدص طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ ال حيٌُ ادتٓط١ٝ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚال ٜعاٌَ َعا١ًَ  غري ايطعٛدٟ:

 حاًَٗا.

 بٗدف حتكٝل َٚطتك١ً ميازع بصٛز٠ َطتُس٠ َٚٓتع١ُنٌ ْػاط ايٓػاط االقتصادٟ: 

 ٚأشزاعًّٝا،  ٚأصٓاعًّٝا،  ٚأأٚ ًَٗٓٝا، خدًَّٝا،  ٚاضتجُازًّٜا، أ ٚأضٛا٤ أنإ جتازًّٜا،  ،ايسبح

 .ذيوحنٛ 

ٓػاط اقتصادٟ يف املًُه١ ي أٚ ممازضت٘اضتجُاز غري ايطعٛدٟ  ٓعاَٞ:اياالضتجُاز غري 

اييت األحٛاٍ يف  َٔ ادتٗات املدتص١ايالش١َ خٝص ارتاملٛاؾكات ٚايدٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً 

 .ذيو ٚؾكًا يألْع١ُ ذات ايعالق١تطتًصّ 

اضتعُاٍ ، ٜٚػٌُ ذيو: ٓعاَٞايباالضتجُاز غري إٔ ٜطُح غدص يػري ايطعٛدٟ  ايتطرت:

، أٚ ايرتخٝص ايصادز ي٘، أٚ ضجً٘ ايتجازٟ، أٚ امس٘ ايتجازٟ، أٚ عالَت٘ ايتجاز١ٜ، امس٘

 .ذيو حنٛ، أٚ أٚ حصت٘ يف َٓػأ٠

 ا.ا اقتصادًٜطبٝع١ٝ أٚ اعتباز١ٜ ميازع ْػاًطنٌ غدص ذٟ صؿ١  :املٓػأ٠

  اجلرائهالفصل الثاىي: 

 املادة الثاىية:

 ٓعاَٞ يف املًُه١.ايحيعس ع٢ً غري ايطعٛدٟ االضتجُاز غري 
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 املادة الثالثة: 

 حيعس ع٢ً أٟ غدص ايتطرت ع٢ً غري ايطعٛدٟ.

 املادة الرابعة:

يف ازتهاب  –عٔ طسٜل االتؿام أٚ ايتخسٜض أٚ املطاعد٠ –االغرتاى ع٢ً أٟ غدص حيعس

ّٟ َٔ ادتسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ  َع عًُ٘ بريو َٚت٢ متت ادتسمي١ بٓا٤ ع٢ً أ

 ٖرا االتؿام أٚ ايتخسٜض أٚ املطاعد٠.

 الفصل الثالث: املخالفات 

 :اخلامسةاملادة 

أدٚات تؤدٟ  –َطتجُسًا ْعاًَٝا إٕ مل ٜهٔ  – َٓػأ٠ َٓح غري ايطعٛدٟنٌ حيعس ع٢ً 

اضتدداّ حطابات ، نُا حيعس ع٢ً غري ايطعٛدٟ ع٢ً حنٛ َطًل يف املٓػأ٠تصسف ايإىل 

 .ابٓه١ٝ غري حطابات املٓػأ٠ إلٜداع ٚحتٌٜٛ أَٛاٍ َستبط١ بأعُاهل

 : السادسةاملادة 

 حيعس ع٢ً أٟ غدص ممازض١ أٟ َٔ ايتصسؾات أٚ األؾعاٍ اآلت١ٝ: 

ٚض١ًٝ، مبا يف  ١ممازض١ املهًؿني بتٓؿٝر أحهاّ ايٓعاّ ٚاجباتِٗ بأٜعسق١ً أٚ َٓع  .أ 

 .ذيو عدّ اإلؾصاح عٔ املعًَٛات، أٚ تكدِٜ َعًَٛات غري صخٝخ١

ايٓعاّ بػهٌ َباغس أٚ غري َباغس  جسا٥ِ ٚشتايؿاتيف  ؾِٝٗتٓبٝ٘ أٟ َٔ املػتب٘  .ب 

 خالٍ َسح١ً ايبخح أٚ ايتخسٟ.

 ِٝٗ.ؾايتأثري ايػٗٛد أٚ املبًػني أٚ تٗدٜدِٖ أٚ االعتدا٤ ع٢ً  .ج 

 الضبط والتحقيق واحملاكنة: الرابعالفصل 

 :السابعةاملادة 

يف املدايؿات ٚادتسا٥ِ  ختتص ايٛشاز٠ بتًكٞ ايبالغات، ٚأعُاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ .1

 .املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ

 .ايٓعاّٖرا املٓصٛص عًٝٗا يف ادتسا٥ِ ختتص ايٓٝاب١ ايعا١َ بايتخكٝل ٚاالدعا٤ يف  .2
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 .ايٓعاّٖرا يف املٓصٛص عًٝٗا سا٥ِ ادتبايٓعس ٚايؿصٌ يف  املدتص١ختتص احمله١ُ  .3

 :الثاميةاملادة 

ٜتٛىل َٛظؿٕٛ َٔ ايٛشاز٠ ٚغريٖا َٔ ادتٗات املدتص١ ٜصدز بتعِٝٝٓٗ قساز َٔ ايٛشٜس  .1

ايٓعاّ، املٓصٛص عًٝٗا يف دايؿات املٚسا٥ِ ادتبعد َٛاؾك١ ٖرٙ ادتٗات، ضبط 

ايال٥خ١ ٚحتدد  .ايٛشاز٠إغساف حتت ٜٚعًُٕٛ ٚتهٕٛ هلِ صؿ١ زجاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ، 

  ِٝٗ ايتكٝد بٗا يف أدا٤ َُٗاتِٗ.ضٛابط اختٝازِٖ ٚاإلجسا٤ات اييت ٜتعني عً

 ا ملا ٜأتٞ:َُٗاتِٗ ٚؾًك –زتتُعني أٚ َٓؿسدٜٔ–ٜؤدٟ زجاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ  .2

ٔ جسا٥ِ ٚايبخح ٚمجع االضتدالالت ٚتؿتٝؼ ٚضبط َا ٜكع َإجسا٤ ايتكصٞ  .أ 

 ٚشتايؿات ألحهاّ ايٓعاّ.

 املايٞ ٚايتخكٝل املايٞ املٛاشٟ.إجسا٤ ايتخكٝل  .ب 

ازتهابٗا ادتسا٥ِ يف اذتل يف دخٍٛ َٛاقع املٓػآت َٚهاتبٗا ٚؾسٚعٗا املػتب٘  .ج 

أٚ ، ٜٚػٌُ ذيو املٛاقع اييت ميازع ؾٝٗا عٌُ املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ ٚاملدايؿات

 .اقتصادٟ. ٚع٢ً زجاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ تكدِٜ َا ٜجبت صؿاتِْٗػاط 

ازتهابٗا يف ايطجالت ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل يد٣ املٓػآت املػتب٘ ٚضبط ؾخص  .د 

 ايٓعاّ.املٓصٛص عًٝٗا يف  ادتسا٥ِ ٚاملدايؿات

 .بٓػاط املٓػأ٠طًب اإلؾصاح ٚتكدِٜ املعًَٛات ذات ايص١ً  .ٙ 

 ازتهاب٘ ادتسا٥ِ ٚاملدايؿاتيف يهٌ َٔ ٜػتب٘  مساع األقٛاٍ ٚاملطا٤ي١ ايالش١َ .ٚ 

ادتسمي١ أٚ أٚ نٌ َٔ يدٜ٘ َعًَٛات تؿٝد يف نػـ  املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ

 .املدايؿ١

 عٓد اذتاج١.ٚادتٗات املدتص١ جيٛش يسجاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ االضتعا١ْ بايػسط  .ش 

 ٤ات صالحٝات زجاٍ ايطبط ادتٓا٥ٞ.حتدد ايال٥خ١ إجسا .ح 

املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ ظُٝع طسم  ٚاملدايؿات اإلثبات يف ادتسا٥ِهٕٛ ٜ .3

 اإلثبات مبا يف ذيو األدي١ اإليهرت١ْٝٚ.
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قٛاعد َٓح َهاؾآت َاي١ٝ تصدز بكساز َٔ زتًظ ايٛشزا٤ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ايٛشٜس  .4

 .أحهاّ ٖرا ايٓعاّيًعاًَني ع٢ً تطبٝل 

 : التاسعةاملادة 

حتع٢ إجسا٤ات ايطبط ٚايتخكٝل ٚاالدعا٤ بايطس١ٜ، ٚال جيٛش اإلؾصاح أٚ ايهػـ عٔ 

املعًَٛات ٚايطجالت ٚايبٝاْات ٚايٛثا٥ل ارتاص١ باملٓػآت إال يف حدٚد َا ٜكتطٝ٘ ايعٌُ 

 ألحهاّ األْع١ُ ٚايكٛاعد ذات ايعالق١.  ٚؾًكا

 شرة: اعالاملادة 

ازتهاب٘ َٓع ضؿس غري ايطعٛدٟ ايرٟ ٜػتب٘ يف َٔ ادت١ٗ املدتص١ يًٛشاز٠ إٔ تطًب 

 إىل إٔ ٜصدز اذتهِ ايٓٗا٥ٞ يف ايكط١ٝ.  ادتسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف ايٓعاّ

 : العقوباتاخلامسالفصل 

 :احلادية عصرةاملادة 

ا َٔ أًّٜستهب ْعاّ آخس، ٜعاقب نٌ َٔ يف َع عدّ اإلخالٍ بأ١ٜ عكٛب١ ٜٓص عًٝٗا  .1

َٔ ايٓعاّ بايطجٔ  ، ٚ)ايسابع١((ايجايج١)ٚ ،)ايجا١ْٝ( دٛاعًٝٗا يف امل املٓصٛص سا٥ِادت

زٜاٍ أٚ بإحد٣  َالٜني (ضٓٛات ٚبػسا١َ ال تصٜد ع٢ً )مخط١ (مخظ)َد٠ ال تصٜد ع٢ً 

ٚإٜسادات٘ ٖاتني ايعكٛبتني، ع٢ً إٔ ٜساع٢ عٓد تكدٜس ايعكٛب١ حجِ ايٓػاط االقتصادٟ 

 ادتسمي١.ستٌ 

املٛاد  يف املٓصٛص عًٝٗأَ ادتسا٥ِ  أٍّٟبازتهاب  غري ايطعٛدٟ ٜرتتب ع٢ً إدا١ْ .2

هِ ذتاتٓؿٝر بعد  –عٔ املًُه١ َٙٔ ايٓعاّ إبعاد)ايسابع١( (، ٚايجايج١، ٚ))ايجا١ْٝ(

َٚٓع٘ َٔ  –ملا تساٙ احمله١ُ املدتص١ ٚؾًكا ٚأدا٤ َا عًٝ٘ َٔ ايتصاَاتيف حك٘ ايكطا٥ٞ 

 ايال٥خ١. ٙيألْع١ُ ٚايكٛاعد ذات ايعالق١ َٚا حتدد ٚؾًكادخٛهلا 

 املاد٠ )ايجايج١( َٔ ايٓعاّ اآلتٞ: بازتهاب ادتسمي١ املٓصٛص عًٝٗا يف ٜرتتب ع٢ً اإلدا١ْ  .3

ٚتصؿ١ٝ  ٚاملٛاؾكات ايصادز٠ ي٘ يًُدإ ٚإيػا٤ ايرتاخٝص غطب ايطجالت ايتجاز١ٜ .أ 

ضٓٛات تبدأ َٔ  (مخظ)ملد٠ أعُاي٘، َٚٓع٘ َٔ َصاٚي١ ايٓػاط االقتصادٟ 
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 ٙيألْع١ُ ٚايكٛاعد ذات ايعالق١ َٚا حتدد ٚؾًكاانتطاب اذتهِ صؿ١ ايكطع١ٝ 

 ايال٥خ١.

يف َاي٘  ٜهٕٛ املدإ َطؤٚاًلبإٔ يًُطؤٚي١ٝ احملدٚد٠ يًُٓػأ٠ شٚاٍ أٟ غطا٤  .ب 

 ارتاص عٔ أٟ ايتصاّ ع٢ً املٓػأ٠. 

املادتني ا يف ُاملٓصٛص عًٝٗ تنيبازتهاب ادتسميتطتٛؾ٢ بايتطأَ بني املداْني  .4

َكسز ع٢ً )ايجا١ْٝ( ٚ)ايجايج١( َٔ ايٓعاّ ايصنا٠ ٚايطسا٥ب ٚايسضّٛ، ٚأٟ ايتصاّ آخس 

 املٓػأ٠.

 : الثاىية عصرةاملادة 

)ايجا١ْٝ( ٚ)ايجايج١( ْػس  تنيا يف املادُاملٓصٛص عًٝٗ تنيٜرتتب ع٢ً اإلدا١ْ بازتهاب ادتسمي

ٚض١ًٝ تساٖا ايٛشاز٠ َٓاضب١، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايٓػس بعد انتطاب  ١ًَدص اذتهِ يف أٜ

 اذتهِ ايصؿ١ ايكطع١ٝ.

 صرة:الثالثة عاملادة 

)ايجا١ْٝ( املٛاد تطاعـ يف حاي١ ايعٛد ايعكٛبات املكسز٠ عٔ ادتسا٥ِ املٓصٛص عًٝٗا يف 

 ايج١( ٚ)ايسابع١( َٔ ٖرا ايٓعاّ.ٚ)ايج

 املادة الرابعة عصرة: 

عاّ، ٜعاقب نٌ َٔ ٜجبت شتايؿت٘ أًّا َٔ يف َْع عدّ اإلخالٍ بأ١ٜ عكٛب١ ٜٓص عًٝٗا  .1

( َٔ ٖرٙ املاد٠ بٛاحد٠ أٚ أنجس َٔ 2أحهاّ املادتني )ارتاَط١( ٚ)ايطادض١( ٚايؿكس٠ )

 ايعكٛبات اآلت١ٝ: 

 غسا١َ َاي١ٝ ال تصٜد ع٢ً )ًَٕٝٛ( زٜاٍ. .أ 

ًَاال تصٜد ع٢ً )َا١٥ ٚمثاملد٠ إغالم املٓػأ٠  .ب   .ْني( ٜٛ

َع بٝإ إعُااًل ألحهاّ ْعاّ اإلقا١َ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ بإبعاد غري ايطعٛدٟ إىل ايسؾع  .ج 

 املربزات ايداع١ٝ إىل ذيو.
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تكدِٜ املعًَٛات  ٗاإيصاَ أحهاّ املاد٠ )ارتاَط١( شتايؿ١ املٓػأ٠ جيٛش عٓد تهساز .2

ايتاي١ٝ  ايط١ٓ املاي١ٝابتدا٤ َٔ َاي١ٝ َتتاي١ٝ ملد٠ مخظ ضٓٛات ٚذيو  يًٛشاز٠اآلت١ٝ 

 : الزتهاب املدايؿ١ األخري٠

 . ايبٓه١ٝ نػٛف حطابات املٓػأ٠ .أ 

 َطريات ايسٚاتب.  .ب 

 ايكٛا٥ِ املاي١ٝ.  .ج 

 املادة اخلامسة عصرة: 

بعد خصِ املهاؾآت املٓصٛص عًٝٗا يف  –ختصص ايػساَات احملص١ً مبٛجب ٖرا ايٓعاّ

يدعِ جٗٛد َهاؾخ١ ظاٖس٠ ايتطرت ٚتػجٝع منٛ  (ٚايعػسٜٔاذتاد١ٜ )( َٔ املاد٠ 3ايؿكس٠ )

املٓػآت ايصػري٠ ٚايٓاغ١٦ ٚزٚاد األعُاٍ، ٜٚٓػأ هلرا ايػسض حطاب بٓهٞ ٜصسف َٓ٘ 

 عطب ايتعًُٝات اييت ٜصدزٖا ايٛشٜس. 

 املادة السادسة عصرة: 

ٚ إذا أبًؼ أٟ َٔ َستهيب ادتسا٥ِ ايٛازد٠ يف ٖرا ايٓعاّ ايطًطات املدتص١ عٔ ادتسمي١ أ

عٔ َستهبٝٗا اآلخسٜٔ، ٚأد٣ إبالغ٘ إىل ضبطِٗ أٚ ضبط األَٛاٍ أٚ ايٛضا٥ط أٚ 

يكٛاعد تصدز بكساز  ٚؾًكاَتخصالت ادتسمي١، ؾٝجٛش ختؿٝـ ايعكٛب١ عٓ٘ أٚ إعؿاؤٙ َٓٗا 

 َٔ زتًظ ايٛشزا٤.

 : أحكاو ختاميةالسادسالفصل 

 املادة السابعة عصرة:

ّٕٛ بكساز َٔ ايٛشٜس دت١ٓ َٔ )ثالث١( .1 جس ٜهٕٛ أحدِٖ ع٢ً األقٌ أعطا٤ أٚ أن ته

( َٔ ايطادض١( ٚ)ارتاَط١ْعاًَّٝا، يًٓعس يف شتايؿات أحهاّ املادتني ) َطتػاًزا

 ايٓعاّ ٚإٜكاع ايعكٛبات عًٝٗا. 

 تصدز قٛاعد عٌُ ايًج١ٓ ٚحتدد َهاؾآت ز٥ٝطٗا ٚأعطا٥ٗا ٚأَاْتٗا بكساز َٔ ايٛشٜس.  .2
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يف حتدٜد ايعكٛب١ اييت تٛقعٗا ايًج١ٓ حجِ ايٓػاط االقتصادٟ َٚد٣ جطا١َ  ٜساع٢ .3

 املدايؿ١ ٚتهسازٖا ٚايطسز املرتتب عًٝٗا. 

 جيٛش ملٔ صدز يف حك٘ قساز بايعكٛب١ ايتعًِ َٓ٘ أَاّ احمله١ُ املدتص١.  .4

 عصرة:  الثاميةاملادة 

االضتجُاز ايتطرت ٚطتُس٠ مبطاز ايتٛع١ٝ امل –بايتعإٚ َع ادتٗات ذات ايعالق١ –تكدّ ايٛشاز٠

، ٚتبني شتايؿت٘ ألحهاّ ايٓعاّ ٚغريٙ َٔ األْع١ُ املعٍُٛ بٗا، ٚايعكٛبات ٓعاَٞايغري 

 اييت ضتطبل عل اجملسَني ٚاملدايؿني. 

 املادة التاسعة عصرة:

ع٢ً نٌ ج١ٗ تصدز تساخٝص يف ممازض١ أٟ ْػاط اقتصادٟ َتابع١ املٓػآت ٚاحملاٍ اييت 

يًتخكل َٔ ْعا١َٝ أٚضاعٗا، ٚإبالؽ ايٛشاز٠ مبا ٜعٗس هلا َٔ اغتباٙ يف ٚقٛع  زخصت هلا؛

 جسا٥ِ أٚ شتايؿات َٓصٛص عًٝٗا يف ٖرا ايٓعاّ.

 املادة العصرون:

جيب اذتؿاظ ع٢ً ضس١ٜ ١ٜٖٛ املبًّػني يف ضجٌ ضسٟ يد٣ ايٛشاز٠ ٚعدّ تطُٝٓٗا يف  .1

 ًَـ ايكط١ٝ. 

ا يإلبالؽ عٔ شتايؿات أحهاّ ٖرا ايٓعاّ، مبا حتدد ايال٥خ١ اإلجسا٤ات ايٛاجب اتباعٗ .2

 ذيو ستتٛاٙ ٚاملعًَٛات ٚايٛثا٥ل املطًٛب١. 

%( َٔ ايػسا١َ احملص١ً عٔ أ١ٜ 30متٓح بكساز َٔ ايٛشٜس َهاؾأ٠ َاي١ٝ ال تصٜد ع٢ً ) .3

 ٗاعٓ –َٔ غري املدتصني –شتايؿ١ ألحهاّ ٖرا ايٓعاّ ملٔ ٜهػـ أٚ ٜبًؼجسمي١ أٚ 

ادتسمي١ أٚ بجبٛت  اأٚ ايكساز قطعًّهِ ٚأصبح اذتٜصًح االضتٓاد إيٝ٘،  إذا قدّ ديٝاًل

ًْا ؾٝٗا.   املدايؿ١، ٚمل ٜهٔ َدا

شتايؿ١ ٚاحد٠ ألحهاّ ٖرا جسمي١ أٚ يف حاٍ نػـ أٚ تبًٝؼ أنجس َٔ غدص عٔ  .4

ٜٚهٕٛ املعًَٛات اييت قدَٗا نٌ َِٓٗ،  ايٓعاّ، ؾتكطِ املهاؾأ٠ بِٝٓٗ عطب أ١ُٖٝ

 .  أٚ َٔ ٜؿٛض٘ يف ٖرا ايػإٔ ْٗا٥ًّاقساز ايٛشٜس 
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ْعاّ آخس، حياٍ نٌ َٔ بًؼ بط٤ٛ قصد يف عكٛب١ ٜٓص عًٝٗا  ١َع عدّ اإلخالٍ بأٜ .5

عٔ ٚاقع١ غري صخٝخ١ ٜعاقب عًٝٗا مبٛجب ٖرا ايٓعاّ إىل احمله١ُ املدتص١ يًٓعس 

 املطايب١ بتعٜٛط٘ عُا ذتك٘ َٔ ضسز.  تطسزيف تعصٜسٙ. ٚيًُ

 والعصرون: احلاديةاملادة 

ًَا َٔ تازٜذ ْػس ايٓعاّ، ٜٚعٌُ بٗا َٔ تازٜذ  ٜصدز ايٛشٜس ايال٥خ١ خالٍ َا١٥ ٚمثاْني ٜٛ

 ْؿاذٙ. 

 املادة الثاىية والعصرون: 

( ٚتازٜذ 22حيٌ ٖرا ايٓعاّ ستٌ ْعاّ َهاؾخ١ ايتطرت ايصادز باملسضّٛ املًهٞ زقِ )ّ/

ًَا َٔ ا هٕٛ ْاؾًرٖـ، ٜٚٓػس يف ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ، 4/5/1425ٜٚ بعد َطٞ َا١٥ ٚمثاْني ٜٛ

 تازٜذ ْػسٙ، ًٜٚػٞ نٌ َا ٜتعازض َع٘ َٔ أحهاّ.

 واهلل املوفق

 


