مشروع الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التسرت

1442هـ2020/م

م ـ ـ ـسـ ـ ــودة

احملتويات

الفصل األول :التعريفات3 ....................................................................................
الفصل الثاني :األدوات غري النظامية للتصرف املطلق يف املنشأة 3 ......................................
الفصل الثالث :معايري اختيار موظف الضبط5 ............................................................
الفصل الرابع :ضوابط وإجراءات الضبط 6 ...............................................................
الفصل اخلامس :ضوابط وحاالت طلب منع سفر املشتبه به 8 ...........................................
الفصل السادس :إبعاد غري السعودي املرتكب جلرمية التسرت 9 ........................................
الفصل السابع :وسائل اإلبالغ بقرارات اللجنة 9 ...........................................................
الفصل الثامن :إجراءات البالغات عن جرائم وخمالفات النظام 10 ....................................
الفصل التاسع :ضوابط صرف املكافآت وآلية قسمتها بني املبلغني 11 ...............................

2

م ـ ـ ـسـ ـ ــودة

مشروع الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة التسرت
الفصل األول :التعريفات
املادة األوىل:
 .1تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املبينة أمام كل منها يف املادة
(األوىل) من نظام مكافحة التسرت ،الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )4/وتاريخ 1442/1/1هـ.
 .2يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية -أينما وردت يف الالئحة -املعاني املبينة أمام كل منها:
املنشأة :كل من ميارس نشاطًا اقتصاديًا ،ويشمل ذلك املؤسسة الفردية والشركة وأي شكل
قانوني آخر.
موظف الضبط :املوظف الذي له صفة الضبط اجلنائي ،واإلداري ،الصادر بتسميته قرار من
الوزير ،للقيام بالبحث عن مرتكيب اجلرائم واملخالفات املنصوص عليها يف النظام ،ومجع
املعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام.
اللجنة :اللجنة املنصوص عليها يف الفقرة ( )4من املادة (اخلامسة) من النظام.
الفصل الثاني :األدوات غري النظامية للتصرف املطلق يف املنشأة
املادة الثانية:
مع مراعاة املادة (الثالثة) من الالئحة ،تعد من األدوات اليت تؤدي إىل التصرف بنحو مطلق يف
املنشأة ،واليت ال جيوز للمنشأة منحها لغري السعودي أو حيازته هلا أو استخدامها بصورة غري نظامية
مبوجب املادة (الرابعة) من النظام ،أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غري السعودي من ممارسة
التصرفات والصالحيات املقررة ملالك املنشأة أو الشركاء فيها حبسب األحوال ،أو السيطرة
والتحكم املنفرد بصالحيات تقديرية واسعة وغري مقيدة على تعامالت املنشأة وأصوهلا ،ومن ذلك
ما يأتي:
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أ .إذا كانت إيرادات املنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود اليت تربمها تؤول بشكل مباشر أو غري
مباشر إىل غري السعودي مبا ال يتفق مع العرف واملمارسات السائدة بالسوق ،مع مراعاة عقود
العمل اليت تقرر حق العامل يف احلصول على نسبة من أرباح أو إيرادات املنشأة.
ب .إذا كان غري السعودي يشرتك يف استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية املنشأة
حلسابه اخلاص.
ج .ممارسة السيطرة أو التحكم املنفرد من غري السعودي بأي وسيلة على إيرادات املؤسسة الفردية
وحساباتها املصرفية أو االستثمارية ،مبا يف ذلك حيازة أو استعمال بطاقات الصراف اآللي أو
البطاقات االئتمانية للمؤسسة الفردية أو رموز وأدوات الوصول هلا ،واستعمال حساباته البنكية
أو الوسيطة أو حمافظه اإللكرتونية للدفع أو تلقي الدفعات.
د .التحكم أو السيطرة بشكل منفرد من غري السعودي على النظم احملاسبية للمنشأة.
ه .قيام غري السعودي بتمويل املنشأة أو أنشطتها االقتصادية.
و .قيام غري السعودي بتعيني مديري أو مسؤولي املنشأة وعزهلم.
ز .حيازة غري السعودي ألوراق جتارية أو مستندات أو أوراق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.
ح .قيام غري السعودي بإقرار األرباح اليت توزع على الشركاء يف الشركة أو طريقة توزيعها.
املادة الثالثة:
 .1يعد منح أو حيازة أو استخدام األدوات الواردة يف املادة (الثانية) من الالئحة قد مت حبسن نية يف
احلاالت اآلتية:
أ .إذا كان النشاط االقتصادي وإيرادات املنشأة قد متت ملصلحتها.
ب .إذا كان النشاط االقتصادي للمنشأة يتم بإشراف مالك املؤسسة الفردية أو الشركاء يف
الشركة وفقًا لألنظمة ذات العالقة.
ج .إذا كان استعمال تلك األدوات يف السياق املعتاد ملمارسة النشاط االقتصادي وفق األصول
والضوابط املعتادة املناسبة حلجم املنشأة ملنع إساءة استخدام أي من األدوات اليت تتيح
السيطرة على املنشأة ،ووفق الصالحيات الداخلية املعتمدة للمنشأة -إن وجدت.-
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د .إذا كان غري السعودي يعمل لدى املنشأة مبوجب عقد عمل يتفق مع األنظمة واللوائح املقررة،
ومل حيصل على أجر أو مقابل مالي متغري من أي نوع ال يتناسب مع طبيعة األعمال املنوط به
أدائها وفقًا للعرف واملمارسات السائدة يف السوق.
 .2يقع عبء إثبات حسن النية وفقًا ملا ورد يف هذه املادة على من منح أو حاز أو استخدم األدوات
الواردة يف املادة (الثانية) من الالئحة.
 .3يعد من القرائن اليت تدل على شبهة ارتكاب جرمية التسرت ما يأتي:
أ .عدم اشرتاك العامل غري السعودي يف املنشأة يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
ب .عدم تسجيل املنشأة لدى اهليئة العامة للزكاة والدخل.
ج .عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة.
د .عدم توفري وسائل الدفع اإللكرتوني يف حال كان نشاط املنشأة من األنشطة امللزمة بذلك.
ه .عدم استخدام املنشأة لربنامج محاية األجور املعتمد من وزارة املوارد البشرية والتنمية
االجتماعية.
و .عدم وجود ما يفيد حتويل أجر العامل من خالل احلساب البنكي للمنشأة.
الفصل الثالث :معايري اختيار موظف الضبط
املادة الرابعة:
يشرتط لتسمية أو تكليف موظف الضبط ملمارسة الصالحيات واملهمات املنصوص عليها يف النظام
والالئحة ما يأتي:
أ .أن يكون سعودي اجلنسية.
ب .أن يكون حسن السرية والسلوك ومن ذوي الكفاءة واألمانة.
ج .أال يكون أدين جبرمية خملة بالشرف واألمانة -ما مل يرد إليه اعتباره.-
د .أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا على األقل.
ه .أن تكون لديه خربة عملية ال تقل عن ثالث سنوات يف أعمال الضبط والرقابة.
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و .أن جيتاز بنجاح التدريب العملي واالختبار املعتمد من الوزارة.
الفصل الرابع :ضوابط وإجراءات الضبط
املادة اخلامسة:
على موظف الضبط عند إجراء التقصي والبحث واالستدالل وضبط ما يقع من جرائم وخمالفات
منصوص عليها يف النظام والالئحة االلتزام مبا يأتي:
أ .أحكام النظام والالئحة واألنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ب .إبراز بطاقة العمل وما يبني صفته عند أداء مهماته.
ج .بذل العناية الالزمة عند أداء مهماته وأدائها حبياد وأمانة وسرية.
د .احملافظة على سرية املعلومات اليت توفرت لديه أو اطلع عليها ،وعدم التشهري أو املساس باملشتبه
بهم أو غريهم.
ه .اإلفصاح عن أي عالقة باملشتبه به أو أي تعارض مصاحل ،إن -وجدت.-
و .االلتزام بامليثاق األخالقي للعمل الرقابي املعتمد يف الوزارة.
ز .مباشرة الصالحيات املخولة له يف النظام والالئحة وفقًا ملصفوفة الصالحيات اليت تصدر بقرار
من الوزير ،وإحالتها إىل اإلدارة املختصة بالوزارة بعد اكتمال اإلجراءات.
املادة السادسة:
ملوظف الضبط استخدام الوسائل اإللكرتونية عند ممارسة صالحياته وأداء مهماته.
املادة السابعة:
 .1على موظف الضبط أن يلتزم عند ضبط دليل على ارتكاب جرمية أو خمالفة مبوجب أحكام
النظام والالئحة بأن يقدم لصاحب املنشأة املشتبه بها أو من ضبط لديه الدليل ما يفيد -كتابة-
باآلتي:
أ .األسباب الداعية لضبط املوجودات والسند النظامي لذلك.
ب .بيان املوجودات اليت ضبطت وعددها.
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 .2إذا انتفت احلاجة من املضبوطات وفق ما ورد يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،فيجب إعادتها إىل
الشخص الذي ضبطت لديه أو من يفوضه خالل (ستني) يومًا من تاريخ ضبطها ،ما مل تكن
قد أحيلت إىل النيابة العامة أو اللجنة.
املادة الثامنة:
 .1على موظف الضبط حترير حمضر الضبط الالزم عند ضبط أي دليل على ارتكاب جرمية أو
خمالفة مبوجب أحكام النظام والالئحة ،على أن يتضمن املعلومات والبيانات اآلتية:
أ .اسم موظف الضبط وجهة عمله.
ب .مكان وتاريخ ضبط اجلرمية أو املخالفة ،واليوم والساعة.
ج .األسباب الداعية لضبط املوجودات والسند النظامي لذلك.
د .بيانًا باملضبوطات وعددها ووصفها ومكان ضبطها.
ه .بيانات الواقعة حمل الضبط ،واملعلومات والوثائق اليت توصل إليها.
و .بيان أمساء وأرقام اهلويات الشخصية للمشتبه بهم أو من لديه معلومة ذات عالقة،
ومعلوماتهم.
ز .بيانات املنشأة املشتبه بها وتشمل :نوع نشاطها ،والسجل التجاري ،والرخصة البلدية،
ورخص ممارسة النشاط االقتصادي ،حبسب األحوال.
ح .حتديد صفة األشخاص املشتبه بهم يف املنشأة أو الشهود أو من لديه معلومة ذات عالقة.
ط .بيان عناوين املشتبه بهم ووسائل االتصال بهم اليت يتم بواسطتها إبالغهم وإحضارهم.
ي .بيان املستندات املطلوب تقدميها إىل الوزارة.
ك .التوقيع على احملضر من موظف الضبط ،ومن ضبط لديه الدليل ،ويف حال االمتناع عن
التوقيع يثبت ذلك يف خامتة احملضر.
 .2على موظف الضبط تقديم صورة من حمضر الضبط املشار إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة،
ملن وجد يف املنشأة املشتبه بها أو من ضبط لديه الدليل.
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املادة التاسعة:
ملوظف الضبط استدعاء من لديه أي معلومة قد تفيد يف كشف اجلرمية أو املخالفة إذا كانت
هناك مؤشرات واضحة ومعقولة لدى موظف الضبط ترجح أن ذلك الشخص ميكنه تقديم معلومة
ذات صلة لتوضيح وقائع جرمية أو خمالفة حمتملة.
املادة العاشرة:
مع مراعاة نظام اإلجراءات اجلزائية ،تشرف الوزارة على أعمال موظف الضبط على النحو اآلتي:
أ .التحقق من التزام موظف الضبط بتطبيق أحكام النظام والالئحة ومصفوفة الصالحيات ،وامليثاق
األخالقي للعمل الرقابي.
ب .إصدار التعليمات واإلرشادات الالزمة ملوظف الضبط.
ج .تقديم التدريب العملي والدورات لتأهيل موظف الضبط وتطوير أدائه.
د .متابعة وتقييم أعمال موظف الضبط بشكل دوري وفقًا ملؤشرات األداء.
الفصل اخلامس :ضوابط وحاالت طلب منع سفر املشتبه به
املادة احلادية عشرة:
للوزارة -مبوجب الفقرة ( )1من املادة (الثامنة) من النظام -أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من
يشتبه يف ارتكابه أيًا من اجلرائم املنصوص عليها يف النظام ،وذلك يف احلاالت اآلتية:
أ .إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن املشتبه به قد ارتكب جرمية مبوجب النظام.
ب .إذا قامت أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن سفر املشتبه به أمر متوقع ،أو أن املشتبه به خمتبئ أو
هارب ،ومل يستجب أكثر من ثالث مرات متتالية عند إبالغه بوسائل اإلبالغ املنصوص عليها
يف الفقرة ( )2من املادة (اخلامسة عشرة) من الالئحة.
املادة الثانية عشرة:
على الوزارة طلب رفع منع املشتبه به من السفر يف احلاالت اآلتية:

8

م ـ ـ ـسـ ـ ــودة

أ .إذا مل يرتجح لدى الوزارة خالل (ثالثني) يومًا من منع املشتبه به من السفر أنه ارتكب أي من
اجلرائم املنصوص عليها يف النظام.
ب .إذا استجاب من كان خمتبئًا أو هاربًا أو متهربًا من إجراءات التحقق ،وقامت أسباب ترجح
عدم ارتكابه للجرمية.
املادة الثالثة عشرة:
مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادتني (احلادية عشرة) و(الثانية عشرة) من الالئحة ،تقوم الوزارة
بطلب منع املشتبه به من السفر وطلب رفع املنع ،وفقًا ملصفوفة الصالحيات اليت تصدر بقرار من
الوزير.
الفصل السادس :إبعاد غري السعودي املرتكب جلرمية التسرت
املادة الرابعة عشرة:
يرتتب على احلكم النهائي بإدانة غري السعودي املرتكب ألي من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة
(الثالثة) من النظام إبعاده عن اململكة ومنعه من دخوهلا بعد استيفاء احلقوق الناشئة لدى الغري،
على أنه جيوز السماح له بالعودة إىل اململكة يف احلالتني اآلتيتني:
أ .أداء مناسك احلج والعمرة.
ب .الزيارات العائلية.
وتضع الوزارة باالتفاق مع اجلهات ذات العالقة ضوابط وإجراءات العمل بهذه املادة.
الفصل السابع :وسائل اإلبالغ بقرارات اللجنة
املادة اخلامسة عشرة:
 .1تقوم اإلدارة املختصة بالوزارة بتبليغ من صدر يف حقه قرار من اللجنة بثبوت املخالفة وتزويده
بنسخة من القرار وتارخيه.
 .2يُعد التبليغ منتجًا آلثاره النظامية ملن صدر يف حقه قرار باملخالفة ،إذا مت بإحدى الوسائل اآلتية:
أ .الرسائل النصية املرسلة إىل رقم هاتفه.
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ب .الربيد اإللكرتوني املوثق.
ج .العنوان املدون يف السجل التجاري.
د .أي من احلسابات املسجلة يف األنظمة اآللية احلكومية.
ه .االتصاالت اهلاتفية املسجلة.
و .اخلدمات الربيدية املرخصة من خالل عنوان املنشأة املدون يف السجل التجاري فيما يتعلق
بالنشاط املرتبط بذلك السجل أو العنوان الوطين أو العنوان املدون من صاحب املنشأة يف
حمضر الضبط ،ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم اخلدمة الربيدية ،يفيد بإيصال
التبليغ إىل العنوان.
 .3للوزارة االستعانة بالقطاع اخلاص للتبليغ بقرارات اللجنة.
الفصل الثامن :إجراءات البالغات عن جرائم وخمالفات النظام
املادة السادسة عشرة:
تتلقى الوزارة البالغات الواردة إليها عن االشتباه يف ارتكاب اجلرائم أو املخالفات املنصوص عليها
يف النظام ،وفق إجراءات تكفل السرعة واجلودة يف التعامل معها ،من خالل القنوات اليت حتددها
الوزارة ومن ذلك:
أ .املوقع أو الربنامج اإللكرتوني املخصص لذلك.
ب .الرقم املوحد لتلقي البالغات.
ج .اإلدارة املختصة يف الوزارة.
د .وسائل الربط مع اجلهات احلكومية.
املادة السابعة عشرة:
 .1مع مراعاة احلفاظ على سرية هوية املبلّغني ،تقيد الوزارة البالغات املقدمة ضد من يشتبه يف
خمالفتهم أحكام النظام يف سجل سري يعد هلذا الغرض.
 .2جيب أن يتضمن البالغ املعلومات والبيانات اليت حتددها الوزارة ،ومن ذلك:
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أ .مكان وزمان البالغ.
ب .اسم املبلّغ وهويته ،وعنوانه ورقم هاتفه.
ج .اسم املنشأة املشتبه بها ،وأمساء األشخاص املشتبه بهم ،ووصف املكان ،والواقعة اليت
ورد عليها البالغ ،بشكل واضح وحمدد.
د .األدلة واملعلومات املقدمة مع البالغ.
املادة الثامنة عشرة:
تتوىل الوزارة فحص ودراسة الشكاوى والبالغات واإلحاالت ،ومستنداتها واألدلة املقدمة
واملتحصلة ،وهلا التواصل مع املبلّغ لالستيضاح حبسب احلاجة ،وطلب األدلة والقرائن واملعلومات
ذات الصلة ،واالستعانة مبن تراه عند احلاجة.
املادة التاسعة عشرة:
تتوىل الوزارة اختاذ اإلجراءات الالزمة حيال البالغات الواردة إليها ،وتشعر املبلّغ بنتيجة بالغه بعد
اكتساب احلكم أو القرار الصفة النهائية ،أو يف حال حفظ البالغ لعدم كفاية األدلة.
املادة العشرون:
للمتضرر مطالبة من بلّغ عنه بسوء نية عن واقعة غري صحيحة عما حلقه من ضرر أمام احملكمة
املختصة.
الفصل التاسع :ضوابط صرف املكافآت وآلية قسمتها بني املبلّغني
املادة احلادية والعشرون:
يستحق املبلّغ املكافأة املالية املنصوص عليها يف الفقرة ( )2من املادة (الثامنة عشرة) من النظام
بعد حتقق اآلتي:
أ .أال يكون املبلغ مدانًا يف اجلرمية أو املخالفة حمل البالغ.
ب .أن تكون املعلومات الواردة يف البالغ يصلح االستناد إليها للبدء يف إجراءات الضبط والتحقيق.
ج .أن يكتسب احلكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت اجلرمية أو املخالفة.
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د .أن تستويف الوزارة الغرامة من مرتكب اجلرمية أو املخالفة.
املادة الثانية والعشرون:
 .1يراعى عند منح املكافأة املالية نوع وحجم النشاط االقتصادي حمل اجلرمية أو املخالفة ،وتعدد
املبلّغني.
 .2توزع املكافأة املالية يف حالة تعدد املبلّغني بالتساوي.
املادة الثالثة والعشرون:
تنشر الالئحة يف اجلريدة الرمسية ،ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
واهلل املوفق
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