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الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التسرت
التعريفات
املادة األوىل:
 .1تكووول للكلمووات والعبووارات الووواردة يف حووذمل الالئاووة املعووا ي املبينووة أمووام كوول منهووا يف املووادة
(األوىل) من ظام مكافاة التسرت ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )4/وتاريخ 1442/1/1حو.
 .2يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت يف الالئاة -املعا ي املبينة أمام كل منها:
املنشـةة :كل من ميارس شاطًا اقتصاديًّا ،ويشمل ذلك املؤسسة الفرديوة والشوركة وأي كوكل
قا و ي آخر.
موظــا الط ـ

 :املوظووا الووذي لووه صووفة الضووبط اجلنووائي ،الصووادر بتسووميته قوورار موون الووو ير

لضبط ما يقع من جرائم وخمالفات منصوص عليها يف النظام ،ومجوع املعلوموات واألدلوة الال موة
للتاقيق وتوجيه االتهام.
اللجنة :اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة ( )4من املادة (اخلامسة) من النظام.
األدوات اليت تؤدي إىل التصرف على حنو مطلق يف املنشةة
املادة الثانية:
مع مراعاة ظام االستثمار األجنيب واأل ظمة ذات العالقة ،يعد من األدوات الويت توؤدي إىل التصورف
على حنو مطلق يف املنشأة واليت ال جيو للمنشأة مناها لغري السعودي الوذي

يورخل لوه وال جيوو

حيا ته هلا أو استخدامها بصوورة ريوري ظاميوة ،أي ترتيوب أو إجوراء تعاقودي أو ريوري تعاقودي يُمكنوه
موون ممارسووة التصوورفات والتمتووع بووا قو والصووالحيات املقووررة ملووالأ املنشووأة أو الشووركاء فيهووا
حبسب األحوال ،ويشمل ذلك ما يأتي:
أ .أل تؤول إيرادات املنشأة أ و أرباحهوا أو عوائود العقوود الويت ت مهوا بشوكل مباكور أو ريوري مباكور
إىل حساب ريري السعودي وليس إىل حساب املنشأة ،مبا يف ذلك أل يستويف حصيلة أو عوائود بيوع
أو قل أصول أو تصوفية املنشوأة

سوابه ،أو أل حيصول علوى عائود أو مقابول موالي موتغري مون أي
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وع ال يتناسب مع طبيعة األعمال املنوط به أداؤحا يف املنشأة ،وذلك مع مراعاة عقود العمل الويت
تقرر حق العامل يف ا صول على سبة من أرباح أو إيرادات املنشأة.
ب .متويل املنشأة أو أي من أ شطتها االقتصادية.
ج .صالحية تعيني مدير املنشأة وعزله.
د .حيا ة أورا جتارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
حو .إقرار األرباح اليت تو ع على الشركاء يف الشركة وطريقة تو يعها.
معايري اختيار املوظفني الذين هلم صفة الط

اجلنائي

املادة الثالثة:
يشرتط لتسمية أو تكليا موظا الضبط ملمارسة الصالحيات واملهمات املنصوص عليهوا يف النظوام
والالئاة ما يأتي:
أ .أل يكول سعودي اجلنسية.
ب .أل يكول حسن السرية والسلوأ ومن ذوي الكفاءة واألما ة.
ج .أال يكول قد أدين جبرمية خملة بالشرف واألما ة ،ما

يرد إليه اعتبارمل.

د .أل تكول لديه خ ة عملية يف أعمال الضبط والرقابة ،أو تأحيل جامعي مناسب.
حو .أل جيتا بنجاح التدريب العملي واالختبار املعتمد من الو ارة.
ضواب وإجراءات الط
املادة الرابعة:
على موظا الضبط عند إجراء التقصي والباو واالسوتدالل وضوبط موا يقوع مون جورائم وخمالفوات
منصوص عليها يف النظام ،االلتزام بأحكام النظوام والالئاوة و ظوام اإلجوراءات اجلزائيوة واأل ظموة
واللوائح والقرارات ذات العالقة ،باإلضافة إىل ما يأتي:
أ .إبرا ما يدل على صفته الوظيفية وبيال الغرض من يارته عند أداء مهماته.
ب .بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأل يؤديها حبياد وأما ة وسرية.
ج .اإلفصاح عن أي عالقة باملشتبه به أو أي تعارض مصاحل ،إل وجد.
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د .االلتزام بامليثا األخالقي والدليل اإلجرائي للعمل الرقابي املعتمد من الو ارة.
حو .ممارسة الصالحيات املخولة له يف النظام والالئاة وفقًا ملصفوفة الصالحيات الويت تصودر بقورار
من الو ير.
املادة اخلامسة:
جيو استخدام الوسائل اإللكرتو ية عند ممارسة صالحيات الضبط وأداء مهماته.
املادة السادسة:
علووى موظووا الضووبط عنوود ضووبط مووا يعوود دلوويالً أو قرينووة علووى ارتكوواب جرميووة أو خمالفووة مبوجووب
أحكام النظام ،حترير حمضر يتضمن املعلومات والبيا ات اآلتية:
أ .اسم موظا الضبط وجهة عمله.
ب .مكال وتاريخ ضبط اجلرمية أو املخالفة ،واليوم والساعة.
ج .األسباب الداعية إىل ضبط املوجودات والسند النظامي لذلك.
د .بيا ًا باملضبوطات وعددحا ووصفها ومكال ضبطها.
حو .وصا الواقعة حمل الضبط ،واملعلومات والوثائق اليت توصل إليها.
و .بيووال أءوواء وأرقووام اهلويووات الشخصووية للمشووتبه بهووم أو الشووهود أو موون لديووه معلومووة ذات عالقووة
وصفاتهم.
 .بيا ووات وأوصوواف املنشووأة املشووتبه بهووا ،وتشوومل :وووع شوواطها ،والسووجل التجوواري ،والرخصووة
البلدية ،ورخصة ممارسة النشاط االقتصادي ،حبسب األحوال.
ح .بيال عناوين املشتبه بهم ووسائل االتصال بهم اليت يتم بواسطتها إبالريهم.
ط .بيال الوثائق املطلوب تقدميها إىل الو ارة.
ي .التوقيع على احملضر من موظا الضبط ،وممن ضبط لديه الدليل أو القرينة ،ويف حال االمتنواع
عن التوقيع يثبت ذلك يف ختام احملضر.
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املادة السابعة:
مع مراعاة ظام اإلجراءات اجلزائية ،تشرف الو ارة على أعمال الضبط على الناو اآلتي:
أ .التاقووق موون التووزام موظووا الضووبط بتطبيووق أحكووام النظووام والالئاووة واأل ظمووة األخوور ذات
العالقة ،وامليثا األخالقي والدليل اإلجرائي للعمل الرقابي ،ومصفوفة الصالحيات.
ب .إصدار التعليمات واإلركادات الال مة ملوظا الضبط.
ج .تقديم التدريب العملي والدورات الال مة لتأحيل موظا الضبط وتطوير أدائه.
د .متابعة وتقييم أعمال موظا الضبط بشكل دوري وفقًا ملؤكرات األداء املعتمدة.
ضواب وحاالت طلب منع سفر املشت ه به
املادة الثامنة:
للو ارة  -مبوجب الفقرة ( )1من املادة (الثامنة) من النظام  -أل تطلب من النيابة العامة منع سوفر
من يشتبه يف ارتكابه أيًّا من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ،وذلك يف ا االت اآلتية:
أ .إذا توافرت أدلة واضاة ترجح أ ه ارتكب جرمية مبوجب النظام.
ب .إذا قامت أسباب تدعو إىل االعتقاد بأل سفرمل أمر متوقع ،أو أ ه خمتبو أو حوارب ،و يسوتجب
ألكثر مون ثوالر مورات بعود إبالريوه بوأيٍ مون الوسوائل املنصووص عليهوا يف الفقورة ( )2مون املوادة
(ا ادية عشرة) من الالئاة.
املادة التاسعة:
علووى الووو ارة أل تطلووب موون النيابووة العامووة رفووع املنووع موون السووفر للمشووتبه بووه وفووق (املووادة الثامنووة) موون
الالئاة ،يف ا االت اآلتية:
أ .إذا

يرتجح لديها خالل (ثالثني) يومًا من منعه ،ارتكابه جرمية مبوجب النظام.

ب .إذا استجاب من كوال خمتبًًوا أو حاربًوا أو متخلفًوا عون اسوتكمال إجوراءات االسوتدالل ،وقاموت
أسباب ترجح عدم ارتكابه للجرمية.
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املادة العاشرة:
يكووول طلووب الووو ارة منووع املشووتبه يف ارتكابووه أيًّ وا موون اجلوورائم املنصوووص عليهووا يف النظووام ،موون
السفر ،وطلب رفع املنع ،وفقًا ملصفوفة الصالحيات اليت تصدر بقرار من الو ير.
وسائل اإلبالغ بقرارات اللجنة
املادة احلادية عشرة:
 .1تتوىل اإلدارة املختصة بالو ارة تبليغ من صدر يف حقه قرار مون اللجنوة بثبووت املخالفوة ،وتزويودمل
بنسخة من القرار.
 .2يُعد التبليغ منتجًا آلثارمل النظامية إذا مت بإحد الوسائل اآلتية:
أ .الرسائل النصية املرسلة إىل رقم اهلاتا املوثق.
ب .ال يد اإللكرتو ي املسجل.
ج .أي من ا سابات املسجلة يف األ ظمة اآللية ا كومية.
د .االتصاالت اهلاتفية املسجلة على رقم اهلاتا املوثق.
حو .اخلدمات ال يدية املرخصة من خالل عنوال املنشوأة املودول يف السوجل التجواري أو الرخصوة،
أو العنوال الوطين ،أو العنوال املدول يف حمضر الضبط ،ويتاقوق التبليوغ بهوا بتقوديم إكوعار مون
مقدم اخلدمة ال يدية ،يفيد إيصال التبليغ إىل العنوال.
 .3للو ارة االستعا ة بالقطاع اخلاص ،للتبليغ بقرارات اللجنة.
اإلبالغ عن اجلرائم واملاخالفات
املادة الثانية عشرة:
تتلقى الو ارة البالريات الواردة إليها عن االكتبامل يف ارتكاب اجلرائم أو املخالفات املنصوص عليها
يف النظام وفق منوذج تعدمل لذلك ،مبا يكفل السرعة واجلودة يف إجراءات التعامل معها ،من خالل
القنوات اليت حتددحا الو ارة ،ومن ذلك:
أ .املوقع أو ال امج اإللكرتو ي املخصل لذلك.
ب .الرقم املوحد لتلقي البالريات.
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ج .فروع الو ارة.
املادة الثالثة عشرة:
 .1مع مراعاة ا فاظ على سرية حويوة املوبلّغني ،تقيود الوو ارة البالريوات املقدموة ضود مون يشوتبه يف
خمالفتهم أحكام النظام يف سجل سري يعد هلذا الغرض.
 .2جيب أل يتضمن البالغ املعلومات والبيا ات اليت حتددحا الو ارة ،ومن ذلك:
أ .مكال و مال البالغ.
ب .اسم املبلّغ ،ورقم حويته الشخصية ،وعنوا ه ،ورقم حاتفه.
ج .اسم املنشأة املشتبه بها ،وأءاء األكخاص املشتبه بهم ،ووصا املكال ،والواقعة الويت ورد
عليها البالغ ،بشكل واضح وحمدد.
د .املعلوموووات أو الوثوووائق الووويت يصووولح االسوووتناد إليهوووا يف البووودء يف إجوووراءات ضوووبط اجلووورائم
واملخالفات املنصوص عليها يف النظام ،مبا يف ذلك األدلة أو القرائن.
املادة الرابعة عشرة:
تتوىل الو ارة فال ودراسة الشكاو والبالريات واإلحاالت ،والبيا ات والوثائق واملعلومات املقدمة
واملتاصووولة ،وهلوووا التواصووول موووع مقووودمها لالستيضووواح حبسوووب ا اجوووة ،وطلوووب البيا وووات والوثوووائق
واملعلومات ذات الصلة ،واالستعا ة مبن ترامل عند ا اجة.
املادة اخلامسة عشرة:
تتخووذ الووو ارة مووا يلووزم موون إجووراءات حيووال البالريووات الووواردة إليهووا ،وتشووعر املبلّووغ بنتيجووة بالريووه بعوود
اكتساب ا كم أو القرار الصفة النهائية.
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ضواب صرف املكافآت وآلية قسمتها بني امل لّغني
املادة السادسة عشرة:
يستاق املبلّغ املكافوأة املاليوة املنصووص عليهوا يف الفقورة ( )2مون املوادة (الثامنوة عشورة) مون النظوام
بعد حتقق اآلتي:
أ .أل تكووول املعلومووات املقدمووة يف الووبالغ صووا ة لالسووتناد إليهووا يف البوودء يف إجووراءات الضووبط
والتاقيق.
ب .أل يكتسب ا كم أو القرار الصفة النهائية بثبوت اجلرمية أو املخالفة حمل البالغ.
ج .أال يكول املبلغ مدا ًا يف اجلرمية أو املخالفة حمل البالغ.
د .أل تُاصِّل الو ارة الغرامة من املدال بارتكاب اجلرمية أو املخالفة.
املادة السابعة عشرة:
يراعى عند حتديد مقدار املكافأة املالية مد أحمية البيا ات والوثائق واملعلومات اليت قودمها املبلّوغ
واالسووتفادة املتاققووة منهووا يف البوودء يف إجووراءات الضووبط والتاقيووق ،مبووا يف ذلووك األدلووة أو القوورائن.
ويف حال تعدد املبلّغني ،تو ع املكافأة املالية بينهم وفق ما ورد يف حذمل املادة.
أحكام ختامية
املادة الثامنة عشرة:
تنشر الالئاة يف اجلريدة الرءية ،ويعمل بها من تاريخ فاذ النظام.
واهلل املوفق
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