ادلملكة العربية السعودية

الرقـ ـ ــم :

جلنة التنمية االجتماعية األهلية ابخلشابية

مسجلة بوزارة ادلوارد البشرية والتنمية

التاريخ :

االجتماعية برقم ()351

/

/

سَاسات ًاجزإات
ولافحْ متٌٍن االرهاب ًغسَن األوٌاه
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املقدوـــــــــْ
تعس غٝاغ ١ايٛقا َٔ ١ٜعًُٝات غػٌ األَٛاٍ ٚجطا ِ٥مت ٌٜٛاإلضٖاب أحس ايطنا٥ع األغاغ ١ٝاييت اختصتٗا
ايًجٓ ١يف زتاٍ ايطقاب ١املايٚ ١ٝفكا يٓعاّ َهافخ ١غػٌ األَٛاٍ ايػعٛز ٟايصازض باملطغ ّٛاملًه ٞضقِ ّ۱۳/
بتاضٜذ ٖ1433/5/11ـ ٚ ،ال٥خت٘ ايتٓفٝصٚ ١ٜمجٝع ايتعسٜال ت ايالحك ١يٝتٛافل َع ٖص ٙايػٝاغ.١
النطاق
حتسز ٖص ٙايػٝاغ ١املػؤٚيٝات ايعاَ ١عً ٢ناف ١ايعاًَني  َٔٚهلِ عالقات تعاقسٚ ١ٜتطٛع ١ٝيف ايًجٓ.١
البَـــــــــــــــــــان :
طزق الٌقاَْٖ اليت اختذتوا المجنْ يف سبَن ولافحْ عىمَات غسن األوٌاه ًجزاٖي متٌٍن اإلرهاب:
 حتسٜس ٚفِٗ ٚتك ِٝٝامل داطط غػٌ األَٛاٍ ٚمت ٌٜٛاإلضٖاب اييت تتعطض هلا ايًجٓ١
 اختاش قطاضات َربض ٠يف شإٔ اذتس َٔ شتاطط غػٌ األَٛاٍ ٚمت ٌٜٛاإلضٖاب ارتاص ١باملٓتجات ٚارتسَات.
 تععٜع بطاَج بٓا ٤ايكسضات ٚايتسضٜب ضفع نفا ٠٤ايعاًَني مبا ٜتالَ ّ٤ع ْٛع ١ٝاألعُاٍ يف ايًجٓ ١يف زتاٍ
املهافخ.١
 ضفع نفا ٠٤ايكٓٛات املػتدسَ ١يًُهافخٚ ١حتػني جٛز ٠ايتعطف عً ٢ايعُالٚ ٤إجطا٤ات ايعٓا ١ٜايٛاجب١
 تٛفري األزٚات ايالظَ ١اييت تػاعس عً ٢ضفع جٛزٚ ٠فاعً ١ٝاألعُاٍ يف ايًجٓ١
 إقاَ ١بطاَج تٛع ١ٜٛيطفع َػت ٣ٛايٛع ٞيس ٣ايعاًَني يف ايًجٓ ١ملهافخ ١غػٌ األَٛاٍ ٚجطا ِ٥متٌٜٛ
اإلضٖاب.
 االعتُاز عً ٢ايكٓٛات املاي ١ٝغري ايٓكسٚ ١ٜاالغتفاز َٔ ٠ممٝعاتٗا يًتكً َٔ ٌٝاغتدساّ ايٓكس يف
املصطٚفات.
 ايتعطف عً ٢املػتفٝس اذتكٝك ٞش ٚايصف ١ايطبٝع ١ٝأ ٚاالعتباض ١ٜيف ايتبازٍ املاي.ٞ
 ايػع ٞيف إجياز عًُٝات ضبط ايهرتَ ْٞٚع ادتٗات شات ايعالق  ١يًُػاُٖ ١يف ايتأنس َٔ ٖ ١ٜٛاألشداص
ٚاملبايؼ املشتب٘ بٗا.
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وؤشزات الدالْ عمٓ ًجٌد شبْ غسَن أوٌاه :
وؤشزات العناٍْ الٌاجبْ جتاي العىالٕ
تكس ِٜاملشتب٘ ب٘ بٝاْات حبسٚز زْٝا أ ٚغري ناًَ ١نتعُس إخفا ٤بعض املعًَٛات املَُٗ ،١جٌ ستٌ إقاَت٘
ايفعًَٓٗٚ ١ٝت٘ َٚصازض ايسخٌ.
تكس ِٜبٝاْات  ١ُٖٝٚأٜ ٚصعب ايتخكل َٓٗا نطفط٘ تكس ِٜاملػتٓسات األصً ،١ٝخاص ١تًو املتعًك ١بإثبات
اهل ١ٜٛأٚ ٚثا٥ل عًُٝات ايبٝع ٚايشطا ٤املتخصٌ َٔ خالهلا عً ٢املاٍ.
تكسَ ِٜعًَٛات غري ٚاضخ ١أَ ٚجري ٠يًشهٛى نطقِ ٖاتف َفص َٔ ٍٛارتسَ ١أ ٚغري َٛجٛز أصال عسّ
تٓاغب ق ١ُٝأ ٚتهطاض ايعًُٝات (إٜساعات  /غخٛبات  /حتٜٛالتَ )...ع املعًَٛات املتٛفط ٠عٔ املشتب٘ ب٘ ْٚشاط٘
ٚزخً٘ ٚمنط حٝات٘ ٚغًٛن٘.

وؤشزات تتعمق باملستفَد احلقَقُ
-1

ايتعاٌَ بٛاغط ١عس ٠أشداص ٚٚجٛز عسَ ٠فٛضني بايتٛقٝع عً ٢حػاب ٚاحس ،ال تٛجس ب ِٗٓٝعالق١
 ٚاضخ ١خاص ١ش ٟٚادتٓػٝات األجٓب.١ٝ

-2

ا غتدساّ حػابات َصطف ١ٝتعٛز ألشداص آخط.ٜٔ

-3

اْتُ ا ٤املػتفٝس اذتكٝك ٞملٓطكَ ١عطٚف ١بايٓشاط اإلجطاَ.ٞ

وؤشزات تتعمق بالنقن العادِ عرب احلدًد
 -1حٝاظَ ٠بًؼ نبري َٔ ايٓكس عرب اذتسٚز.
 -2عسّ تكس ِٜمنٛشج إقطاض اإلفصاح عٔ حٝاظ ٠ايٓكس.
 -3تكس ِٜإقطاض  /إفصاح ناشب.
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وؤشزات تتعمق بطبَعْ حزكْ احلساب
-1

حتٜٛالت إىل ارتاضج أ ٚايساخٌ بهجط ٠مببايؼ نبريٚ ٠بشهٌ َتهطض.

-2

حتٜٛالت ٚاضز ٠إىل اذتػاب تعكبٗا عًُٝات غخب ْكس ٟأ ٚبايشٝهات أ ٚحتٜٛالت صازض.٠

-3

يتعاَالت تتِ بأضقاّ صفطَ/١ٜسٚض.٠

-4

اٜساع َب ايؼ نبري ٠ايكٜ ١ُٝتبعٗا عًُٝات حت ٌٜٛبعس فرت ٠ظَٓٚ ١ٝجٝع.٠

-5

عسّ تٓاغب ق ١ُٝأ ٚتهطاض أْٛ ٚع املعاَالت َع طبٝع ١اذتػاب ٚاذتطن ١املتٛقع ١عً.٘ٝ

-6

حػاب جسٜس تًك ٢حتٜٛال نبري ايك.١ُٝ

-7

تهطاض عًُٝات ايتخ / ٌٜٛاإلٜساعات بشهٌ ٜسٍ عً ٢جتعَ ١٥بًؼ نبري.

-8

حطن ْ / ١شاط بشهٌ َفاجئ عً ٢حػاب غري ْشط ٚخاصَ ١ع اضتفاع ايك.١ُٝ
وؤشزات تتعمق بسمٌك ًتصزفات املشتبى بى

 -1ايتعاٌَ َٔ خالٍ َانٓٝات ايصطف اآلي ٞباغتُطاضٚ ،ايتٗطب َٔ َػؤٚي ٞايبٓو نًُا حاٚيٛا
االتصاٍ ب٘.
 -2ظٗٛض عالَات ايكًل ٚاالضتباى عً ٢املشتب٘ ب٘ أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ أثٓا ٤تٓفٝص ايعًُ.١ٝ
 -3اَتالى املشتب٘ ب٘ حػابات َصطفَ ١ٝتعسز ٠زَ ٕٚربض ٚاضح.
 -4نجط ٠اغتفػاض املشتب٘ ب٘ أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ عٔ تفاصَ ٌٝهافخ ١غػٌ األَٛاٍ.
 -5طًب املشتب٘ ب٘ أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ إيػا ٤املعاًَ ١مبجطز ستاٚيَٛ ١ظف ٞايبٓو اذتص ٍٛعً ٢املعًَٛات
املُٗ ١ايٓاقص.١
و ؤشزات تتعمق باملعاوالت املالَْ:
 -1شطا ٤أ ٚبٝع أٚضام َاي ١ٝيف ظطٚف أ ٚحاالت غري طبٝع ١ٝنشطا ٤أغِٗ يف شطن ١خاغط٠
 -2عسّ تٓاغب ْٛع ايبطاعَٛ ١ضع ايتجاضَ ٠ع طبٝعْ ١شاط ايعُ.ٌٝ
 -3ايعُال ٤ايصٜ ٜٔػسز ٕٚقطٚضا َتعجط ٠قبٌ املٛعس املطتكب خاص ١إشا نإ ايػساز ْكسا.
 -4ايعُال  ٤ايصٜ ٜٔطًب ٕٛقطٚضا َكابٌ أصَ ٍٛصسضٖا غري َعطٚف.
 -5حتٜٛالت بكَ ِٝتػا ١ٜٚأَ ٚتكاضب ١يعسز َٔ األشداص يف ز ٍٚشتتًف ١أ ٚاملػتفٝس ٚاحس عً ٢عس٠
حػابات.
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وؤشزات تتعمق باملعمٌوات املتٌفزّ ون جوات أخزٔ
-1

ظٗٛض عالَات ايبصر ٚايطفاٖ ١ٝعً ٢املشتب٘ ب٘ ٚعاً٥ت٘ بشهٌ َ بايؼ فٚ ٘ٝمبا ال ٜتٓاغب َع ٚضع٘
االقتصاز.ٟ

ٚ -2جٛز غجٌ إجطاَ ٞيًُشتب٘ ب٘ أ ٚاملػتفٝس اذتكٝك ٞأ ٚأحس أططاف ايعًُ.١ٝ
 -3شطا ٤عكاضات َ /طنبات  /زتٖٛطات ٚ /ممتًهات أخط ٣بك ١ُٝعاي.١ٝ
-4

ثبٛت ايتعٜٚط يف َػتٓسات أ ٚستطضات أٚ ٚثا٥ل.

ٚ -5جٛز أططاف يف ايعًُ ١ٝامل شتب٘ ب٘ أ ٚاملػتفٝس اذتكٝك ٞأ ٚغريِٖ) ستٌ حتكٝكات َٔ قبٌ جٗ١
خاضج.١ٝ
 -6ا شرتاى شدص طبٝعٚ ٞشدص ١ٝاعتباض ١ٜيف ْفؼ ايعٓٛإ.
 -7عسّ ٚجٛز ْعاّ ستاغيب بايٓػب ١يًشطنات ٚعسّ صخَٝ ١عاْ ١ٝايشطن ١أٚ ٚجٛز َالحعات
ستاغب ١ٝأَ ٚالحعات تشػ ١ًٝٝعًٗٝا.
 -8جٛز عكٛز َ ١ُٖٝٚع أططاف آخط.ٜٔ
املسؤًلَـــــــــــــــات
تطبل ٖص ٙايػٝاغ ١ضُٔ أْشط ١ايًجٓٚ ١عً ٢مجٝع ايعاًَني ايصٜ ٜٔعًُ ٕٛحتت إزاضٚ ٠اشطاف ايًجٓ١
االطالع عً ٢األْعُ ١املتعًك ١مبهافخ ١غػٌ األَٛاٍ ٚعًٖ ٢ص ٙايػٝاغٚ ١اإلملاّ بٗا ٚايتٛقٝع عًٗٝا،
ٚااليتعاّ مبا ٚضز فٗٝا َٔ أحهاّ عٓس أزاٚ ٤اجباتِٗ َٚػؤٚيٝاتِٗ ايٛظٝفٚ .١ٝعً ٢اإلزاض ٠املايْ ١ٝشط ايٛعٞ
يف شيو ارتصٛص ٚتعٜٚس مجٝع اإلزاضات ٚاألقػاّ بٓػدَٗٓ ١ا.
ٚحتطص ايًجٓ ١حاٍ ايتعاقس َع َتعاْٚني عً ٢ايتأنس َٔ إتباعِٗ ٚايتعاَِٗ بكٛاعس َهافخ ١غػٌ
األَٛاٍ ٚمت ٌٜٛاإلضٖاب.
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اإلج ــــــــــــــــــــــــــــــزإات
ْصت املاز ٠ايطابعْ َٔ ١عاّ َهافخ ١غػٌ األَٛاٍ عً ٢املؤغػات املايٚ ١ٝغري املاي ١ٝأال جتط ٟأ ٟتعاٌَ َايٞ
أ ٚجتاض ٟأ ٚغري ٙباغِ زتٗ ٍٛأٚ ، ُٖٞٚ ٚجيب ايتخكل َٔ ٖ ١ٜٛاملتعاًَني اغتٓازا إىل ٚثا٥ل ضمسٚ ، ١ٝشيو
عٓ س بسا ١ٜايتعاٌَ َع ٖؤال ٤ايعُال ٤أ ٚعرب إجطا ٤صفكات جتاضَ ١ٜعِٗ بصفَ ١باشط ٠أْٝ ٚاب ١عِٓٗ ٚ ،عً٢
تًو املؤغػات ايتخكل َٔ ايٛثا٥ل ايطمس ١ٝيًهٝاْات شات ايصف ١االعتباض ١ٜاييت تٛضح اغِ املٓشأٚ ٠عٓٛاْٗا
ٚأمسا ٤املايهني هلا ٚاملسٜط ٜٔاملفٛضني بايتٛقٝع عٓٗا ٚحن ٛشيو مما حتسز ٙايال٥خ ١ايتٓفٝص ١ٜهلصا ايٓعاّ
فبصيو البس َٔ اذتصض َٔ ايٛقٛع يف ٖصا ايعٌُ ايصٜ ٟهْ ٕٛتٝجت٘ غري ستُٛزٜٚ ٠تعطض يعكٛب ١قس تصٌ
يًػجٔ عشط غٓٛات بٓا ٤عً ٢املاز ٠ايجآَ ١عشط َٔ ْفؼ ايٓعاّ ٚاييت تٓص (ٜعاقب نٌ َٔ ٜطتهب جطمي١
غػٌ األَٛاٍ املٓصٛص عًٗٝا يف املاز( ٠ايجاْٖ َٔ )١ٝصا ايٓعاّ بايػجٔ ملس ٠ال تعٜس عٔ عشط غٓٛات ٚبػطاَ١
َاي ١ٝال تعٜس عً ٢مخػَ ١الٜني ضٜاٍ  ،أ ٚبإحسٖ ٣اتني ايعكٛبتنيَ ،ع َصازض ٠األَٛاٍ ٚاملتخصالت ٚايٛغا٥ط
ستٌ ادتطمي.١
ٚإشا اختًطت األَٛاٍ ٚاملتخصالت بأَٛاٍ انتػبت َٔ َصازض َشطٚع ١ناْت ٖص ٙاألَٛاٍ خاضع ١يًُصازض٠
يف حسٚز َا ٜعازٍ ق ١ُٝاملكسض ٠يًُتخصالت غري املشطٚعٚ ١يًُخهُ ١املدتص ١إٔ تعفٖ َٔ ٞص ٙايعكٛبات
َايو األَٛاٍ أ ٚاملتخصالت َٛضٛع ايتجط ِٜأ ٚحا٥عٖا أَ ٚػتدسَٗا إشا أبًؼ ايػًطات  .قبٌ عًُٗا -
مبصازض األَٛاٍ أ ٚاملتخصالت  ١ٜٖٛٚاملشرتنني  ،ز ٕٚإٔ ٜػتفٝس َٔ عا٥ساتٗا.
يصا ٜٓبػ ٞتٛخ ٞاذتصض قبٌ ايبس ٤يف اَ ١ٜشاضٜع تأت َٔ ٞاشداص زتٗٛيني ا ٚشطنات زتٗٛيٚ ١ايتأْٞ
ٚايبخح ٚايػؤاٍ ٚايتأنس َٔ اغِ ايشطنْٚ ١شاطٗا َٚعًَٛاتٗا ٚاملػؤٚيني بٗا ٚايكاُ٥ني عًٗٝا عرب املصازض
ايطمسٚ ١ٝايتأنس َٔ َصساقٝتٗا ٚٚجٛزٖا ف عًٝا عً ٢اضض ايٛاقع ٚاْٗا يٝػت شطنات ٖ ١ُٖٝٚسفٗا غػٌ
األَٛاٍ يف بالزْا.
انتوٓ
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