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وتضمن النظام , «مكافحة اإلرهاب وتموٌله»نظام م  2013 دٌسمبر 16

:  مادة جاءت على النحو التال40ً

 التعرٌفات

 المادة األولى 

المعانً الموضحة أمام كل منها، ما لم ٌقتِض السٌاق خالؾ - أٌنما وردت فً هذا النظام - ٌقصد باأللفاظ والعبارات اآلتٌة 

 :ذلك

 الجرٌمة اإلرهابٌة- أ 

كل فعل ٌقوم به الجانً تنفٌذاً لمشروع إجرامً فردي أو جماعً بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، ٌقصد به اإلخالل بالنظام 

العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعرٌض وحدتها الوطنٌة للخطر، أو تعطٌل النظام األساسً للحكم أو 

بعض مواده، أو اإلساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بؤحد مرافق الدولة أو مواردها الطبٌعٌة، أو 

محاولة إرؼام إحدى سلطاتها على القٌام بعمل ما أو االمتناع عنه، أو التهدٌد بتنفٌذ أعمال تإدي إلى المقاصد المذكورة أو 

 .التحرٌض علٌها

 جرٌمة تموٌل اإلرهاب- ب  

كلٌاً أو جزئٌاً ألي - أو عائداتها - كل فعل ٌتضمن جمع أموال، أو تقدٌمها، أو أخذها، أو تخصٌصها، أو نقلها، أو تحوٌلها 

نشاط إرهابً فردي أو جماعً، منظم أو ؼٌر منظم، فً الداخل أو فً الخارج، سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو ؼٌر 

أو القٌام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بؤي عملٌة بنكٌة أو مصرفٌة أو . مباشر من مصدر مشروع أو ؼٌر مشروع

مالٌة أو تجارٌة، أو الحصول مباشرة أو بالوساطة على أموال الستؽاللها لمصلحته، أو للدعوة والتروٌج لمبادئه، أو تدبٌر 

أماكن للتدرٌب، أو إٌواء عناصره، أو تزوٌدهم بؤي نوع من األسلحة أو المستندات المزورة، أو تقدٌم أي وسٌلة مساعدة 

أخرى من وسائل الدعم والتموٌل مع العلم بذلك؛ وكل فعل ٌشكل جرٌمة فً نطاق إحدى االتفاقٌات الواردة فً مرفق 

 .االتفاقٌة الدولٌة لقمع تموٌل اإلرهاب، وبالتعرٌؾ المحدد فً تلك االتفاقٌات

 األموال- ج  

األصول أو الممتلكات أٌاً كانت قٌمتها أو نوعها مادٌة أو ؼٌر مادٌة، ملموسة أو ؼٌر ملموسة، منقولة أو ؼٌر منقولة، 

والوثائق والصكوك والمستندات أٌاً كان شكلها بما فً ذلك النظم اإللكترونٌة أو الرقمٌة واالئتمانات المصرفٌة التً تدل 

على ملكٌة أو مصلحة فٌها، بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر جمٌع أنواع الشٌكات والحواالت واألسهم واألوراق 

 .المالٌة والسندات والكمبٌاالت وخطابات االعتماد

 الحجز التحفظً- د  

الحظر المإقت على نقل األموال والمتحصالت والوسائط، أو تحوٌلها، أو تبدٌلها، أو التصرؾ بها، أو تحرٌكها، أو وضع 

 .الٌد علٌها، أو حجزها بصورة مإقتة؛ استناداً إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك

 المرافق واألمالك العامة والخاصة- هـ  

العقارات والمنقوالت التً تملكها الدولة أو األشخاص ذوو الصفة المعنوٌة العامة، أو التً تكون مخصصة لمصلحة 

عامة، والمنشآت القائمة العائدة للدولة، أو التً تنشئها، أو النشاطات التً تقدمها لتحقٌق ؼرض من أؼراض النفع العام 

 .خدمًة للمواطنٌن



وتشمل كذلك العقارات والمنقوالت العائدة لألفراد أو األشخاص ذوي الصفة المعنوٌة الخاصة، أو الهٌئات الدبلوماسٌة، أو 

 .الهٌئات أو المنظمات الدولٌة أو اإلنسانٌة العاملة فً الدولة

  

 جهة االختصاص- و 

بالمكافحة أو االستدالل، أو القبض أو التحقٌق، أو االدعاء العام، أو المحاكمة، بحسب - الجهة التً ٌنعقد لها االختصاص 

 .بموجب أحكام هذا النظام- السٌاق 

 

 المادة الثانٌة 

 .تعد جرائم اإلرهاب وتموٌله من الجرائم الكبٌرة الموجبة للتوقٌؾ

 

 المادة الثالثة 

جرٌمة - خارج المملكة - استثناًء من مبدأ اإلقلٌمٌة، تسري أحكام هذا النظام على كل شخص سعودٌاً كان أم أجنبٌاً ارتكب 

من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، أو ساعد على ارتكابها، أو شرع فٌها، أو حّرض علٌها، أو أسهم فٌها، أو 

 :شارك فٌها، ولم ٌحاكم علٌها؛ إذا كانت تهدؾ إلى أّي مما ٌؤتً

 .تؽٌٌر نظام الحكم فً المملكة .1

 .تعطٌل النظام األساسً للحكم أو بعض مواده .2

 .حمل الدولة على القٌام بعمل أو االمتناع عنه .3

 .االعتداء على السعودٌٌن فً الخارج .4

اإلضرار باألمالك العامة للدولة فً الخارج بما فً ذلك السفارات أو ؼٌرها من األماكن الدبلوماسٌة أو  .5

 .القنصلٌة التابعة لها

 .القٌام بعمل إرهابً على متن وسٌلة مواصالت مسجلة لدى المملكة أو تحمل علمها .6

 .المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنً أو االجتماعً .7

 

 المادة الرابعة 

لوزٌر الداخلٌة إصدار أمر بالقبض على من ٌشتبه فً ارتكابه جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، وله 

 .أن ٌفّوض من ٌراه وفق ضوابط ٌحددها

 

 المادة الخامسة 

لجهة التحقٌق توقٌؾ المتهم فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة ال تزٌد فً 

 .مجموعها على ستة أشهر، ولها التمدٌد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقٌق ذلك

وفً الحاالت التً تتطلب التوقٌؾ مدة أطول؛ ٌرفع األمر إلى المحكمة الجزائٌة المتخصصة لتقرر ما تراه فً شؤن 

 .التمدٌد

 



 المادة السادسة 

دون اإلخالل بحق المتهم فً االتصال بذوٌه إلبالؼهم بالقبض علٌه؛ لجهة التحقٌق أن تؤمر بمنع االتصال بالمتهم مدة ال 

 ٌوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقٌق ذلك، فإن تطلب التحقٌق مدة أطول؛ ٌرفع األمر إلى المحكمة الجزائٌة 90تزٌد على 

 .المتخصصة لتقرر ما تراه

 

 المادة السابعة 

 .ال ٌجوز اإلفراج المإقت عن أي متهم إال بؤمر من وزٌر الداخلٌة أو من ٌفوضه

 

 المادة الثامنة 

تتولى المحكمة الجزائٌة المتخصصة الفصل فً الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، ودعاوى إلؽاء القرارات، 

وتستؤنؾ أحكامها أمام محكمة االستئناؾ المتخصصة، وٌجوز . ودعاوى التعوٌض المتعلقة بتطبٌق أحكام هذا النظام

 .االعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة فً المحكمة العلٌا

 

 المادة التاسعة 

للمحكمة أن تصدر حكماً ؼٌابٌاً فً حق المتهم بارتكاب جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام إذا ُبلّػ تبلٌؽاً 

 .صحٌحاً عن طرٌق وسائل التبلٌػ أو إحدى وسائل اإلعالم الرسمٌة، وللمحكوم علٌه حق االعتراض على الحكم

 

 المادة العاشرة 

ٌحق لكل متهم فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام أن ٌستعٌن بمحاٍم ممارس للدفاع عنه قبل رفع 

 .الدعوى إلى المحكمة بوقت كاٍؾ تقدره جهة التحقٌق

 

 الحادٌة عشر المادة 

إذا وقعت عدة جرائم ٌرتبط بعضها ببعض وكانت إحداها جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، فتتولى 

المحكمة الجزائٌة المتخصصة الفصل فً جمٌع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفرز أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل 

 .رفعها إلى المحكمة

 

 الثانٌة عشر المادة  

للمحكمة االستعانة بالخبراء لمناقشتهم، واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقٌق ألداء الشهادة، وعند االقتضاء تكون 

مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحامٌه بالتنسٌق مع المدعً العام، وٌبلػ المتهم أو محامٌه بما تضمنه 

وٌجب أن توفر الحماٌة الالزمة التً تقتضٌها حالة الشاهد أو الخبٌر وظروؾ . تقرٌر الخبرة دون الكشؾ عن هوٌة الخبٌر

 .القضٌة المطلوب فٌها، وأنواع األخطار المتوقعة



 الثالثة عشرالمادة  

 استثناًء من األحكام المتعلقة بالسرٌة المصرفٌة، لوزٌر الداخلٌة

تمكٌن جهة التحقٌق عن طرٌق مإسسة النقد العربً السعودي من االطالع أو - فً الحاالت االستثنائٌة التً ٌقدرها  -

الحصول على البٌانات أو المعلومات المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحوٌالت أو تحركات ألموال لدى 

المإسسات المصرفٌة، إذا وجدت دالئل كافٌة لدى جهة التحقٌق على أن لها عالقة بارتكاب الجرائم المنصوص علٌها فً 

 .الالئحة المنظمة لذلك- بالتنسٌق مع محافظ مإسسة النقد العربً السعودي - وٌصدر وزٌر الداخلٌة . هذا النظام

 

 الرابعة عشرالمادة  

من المعلومات والبٌانات - ممثلة فً رجال الضبط الجنائً والتحقٌق - على جمٌع الجهات تمكٌن جهة االختصاص 

 .المتعلقة بجرٌمة تموٌل اإلرهاب، التً تستلزم نتائج التحرٌات أو التحقٌق االطالع علٌها وفقاً لتقدٌر جهة االختصاص

 

 الخامسة عشرالمادة  

ال تتوقؾ إجراءات التحقٌق أو إقامة الدعوى الجزائٌة فً الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام أو الجرائم المرتبطة 

وللمدعً بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة . بها على شكوى المجنً علٌه، أو من ٌنوب عنه، أو وارثه من بعده

 .الجزائٌة المتخصصة بعد انتهاء التحقٌق فً الحق العام

 

 السادسة عشرالمادة  

اإلذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتٌشها والقبض على األشخاص فً أي تهمة تتعلق - أو من ٌفوضه - لوزٌر الداخلٌة 

بجرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام فً أي وقت خالل المدة المحددة فً إذن التفتٌش، وفً حالة 

ن محضر توضح فٌه األسباب ودواعً االستعجال  .الضرورة ال ٌلزم الحصول على إذن للقٌام بذلك، على أن ٌدوَّ

 

  السابعة عشرالمادة  

 أن ٌؤمر بمراقبة الرسائل- أو من ٌفوضه - لوزٌر الداخلٌة 

سواء أكان ذلك فً - والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل االتصال والمحادثات الهاتفٌة، وضبطها وتسجٌلها 

 .إذا كانت لها فائدة فً ظهور الحقٌقة، على أن ٌكون األمر مسبباً - جرٌمة وقعت أم ٌحتمل وقوعها 

 

 الثامنة عشرالمادة  

لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد لمدة أو مدد - لوزٌر الداخلٌة أو من ٌقوم مقامه أن ٌؤمر بالحجز التحفظً بصورة عاجلة 

على األموال أو المتحصالت أو الوسائط التً ٌشتبه فً استعمالها فً ارتكاب جرٌمة من الجرائم المنصوص - مماثلة 

علٌها فً هذا النظام، وذلك إلى حٌن انتهاء التحقٌقات التً تجرى فً شؤنها، على أن ٌتم إٌقاع الحجز من الجهة المختصة 

 .دون تؤخٌر

 



 التاسعة عشرالمادة  

للمحكمة الجزائٌة المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تؤمر بالحجز التحفظً على األموال أو المتحصالت أو الوسائط، أو 

وٌنفذ األمر الصادر بالحجز من خالل الجهات الرقابٌة واإلشرافٌة المختصة . استمراره إلى حٌن االنتهاء من المحاكمة

 .دون تؤخٌر

 

 العشرونالمادة  

ٌُعفى رإساء مجالس إدارات المإسسات المالٌة واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة والمنظمات ؼٌر الهادفة للربح، 

وأعضاإها، وأصحابها، وموظفوها، ومستخدموها، وممثلوها المفوضون عنها؛ من المسإولٌة الجنائٌة التً ٌمكن أن 

تترتب على تنفٌذ الواجبات المنصوص علٌها فً هذا النظام، أو الخروج على أي قٌد مفروض لضمان سرٌة المعلومات، 

 .ما لم ٌثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نٌة ألجل اإلضرار بصاحب العملٌة

 

 الواحد والعشرونالمادة  

وألسباب معتبرة تبعث على االعتقاد بؤن المحكوم علٌه لن ٌعود إلى ارتكاب جرٌمة من - للمحكمة الجزائٌة المتخصصة 

وقؾ تنفٌذ العقوبة المحكوم بها جزئٌاً بما ال ٌزٌد على نصفها، ما لم ٌكن قد - الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام 

وٌجب على المحكمة أن تبٌن األسباب التً استندت إلٌها فً وقؾ التنفٌذ الجزئً للعقوبة، وٌكون حكمها . سبق له ارتكابها

وإذا عاد المحكوم علٌه إلى ارتكابها، ٌلؽى وقؾ التنفٌذ وٌإمر بتنفٌذ العقوبة الموقوؾ تنفٌذها دون . واجب االستئناؾ

 .اإلخالل بالعقوبة المقررة عن الجرٌمة الجدٌدة

 

 الثانٌة والعشرونالمادة  

 .ٌعد التآمر بٌن اثنٌن أو أكثر لتنفٌذ جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام ظرفاً لتشدٌد العقوبة

 

 الثالثة والعشرونالمادة 

مع عدم اإلخالل بالحق الخاص، لوزٌر الداخلٌة إٌقاؾ إجراءات االتهام تجاه من بادر باإلبالغ عن جرٌمة من الجرائم 

وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقٌق - قبل البدء فً تنفٌذها أو بعد تمامها - المنصوص علٌها فً هذا النظام 

للقبض على باقً مرتكبٌها أو على مرتكبً جرٌمة أخرى مماثلة لها فً النوع والخطورة، أو أرشد الجهات المختصة إلى 

 .أشخاص مطلوبٌن أمنٌاً أو خطرٌن لدٌهم مخططات إجرامٌة مماثلة لنوع الجرٌمة القائمة وخطورتها

  

 الرابعة والعشرونالمادة 

اإلفراج عن الموقوؾ أو المحكوم علٌه فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً - وألسباب معتبرة - لوزٌر الداخلٌة 

 .هذا النظام أثناء تنفٌذ العقوبة

 

 



 الخامسة والعشرونالمادة  

نتٌجة - ٌحق لمن أصابه ضرر من المتهمٌن أو المحكوم علٌهم فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام 

أن ٌتقدم إلى وزٌر الداخلٌة أو نائبه بطلب التعوٌض قبل - إطالة مدة توقٌفه، أو سجنه أكثر من المدة المقررة، أو نحو ذلك 

التقدم إلى المحكمة الجزائٌة المتخصصة، وتنظر فً الطلب لجنة تسوٌة تشّكل لهذا الؽرض بقرار من الوزٌر ال ٌقل 

أعضاإها عن ثالثة ٌكون من بٌنهم مستشار شرعً ومستشار نظامً، وتصدر قرارات اللجنة باألؼلبٌة خالل مدة ال 

 . ٌوماً من تارٌخ تقدٌم الطلب60تتجاوز 

 

 السادسة والعشرونالمادة  

تنشؤ مراكز متخصصة تكون مهماتها التوعٌة التربوٌة للموقوفٌن والمحكوم علٌهم فً أي من الجرائم المنصوص علٌها 

فً هذا النظام وتصحٌح أفكارهم وتعمٌق االنتماء الوطنً لدٌهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان فً هذه المراكز وكٌفٌة 

وٌجوز لجهة التحقٌق أن تلحق بهذه المراكز من . تشكٌلها، ومكافؤة أعضائها ومن ٌستعان بهم، بقرار من وزٌر الداخلٌة

 .ٌقبض علٌه أو ٌخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات وٌخشى منه، بدالً من توقٌفه

 

 السابعة والعشرونالمادة  

تكون مهماتها االعتناء بالموقوفٌن والمحكوم علٌهم فً أي « دور اإلصالح والتؤهٌل»ُتنشئ وزارة الداخلٌة دوراً تسمى 

من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، وتسهٌل اندماجهم فً المجتمع، وتعمٌق انتمائهم الوطنً، وتصحٌح المفاهٌم 

 .وٌصدر وزٌر الداخلٌة قواعد تنظٌم هذه الدور ومكافآت العاملٌن فٌها والمتعاونٌن معها. الخاطئة لدٌهم

 

 الثامنة والعشرونالمادة  

 ٌصدر وزٌر الداخلٌة الئحة تتضمن اإلجراءات األمنٌة،

 والحقوق، والواجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنٌؾ

 الموقوفٌن والسجناء داخل دور التوقٌؾ والسجون المخصصة

 .لتنفٌذ أحكام هذا النظام، وما ٌلزم لتصحٌح أوضاعهم االجتماعٌة والصحٌة وتحسٌنها

 

 التاسعة والعشرونالمادة 

ٌلتزم كل من له شؤن بتطبٌق أحكام هذا النظام، بسرٌة المعلومات التً اطلع علٌها، وال تكشؾ سرٌتها إال لضرورة 

استخدامها فً أؼراض جهات االختصاص، وأال ٌفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ أو االستدالل أو التحقٌق 

أو المحاكمة، التً تتخذ فً شؤن أي من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام، أو اإلفصاح عن البٌانات المتعلقة بها 

 .دون مقتضى

 

 

 



الثالثون المادة  

 ٌجوز تبادل المعلومات بٌن األجهزة المختصة فً المملكة مع األجهزة النظٌرة فً الدول األخرى التً تربطها بالمملكة 

 .اتفاقٌات أو معاهدات سارٌة، أو تبعاً للمعاملة بالمثل

  

 الواحد والثالثونالمادة 

 .ال تنقضً الدعوى فً أي من الجرائم المنصوص علٌها فً هذا النظام بمضً المدة .1

على المحكمة الجزائٌة المتخصصة؛ - فاقدي األهلٌة - ٌجب عرض المتهمٌن فً قضاٌا اإلرهاب وتموٌله  .2

 .التخاذ ما ٌلزم وفقاً لما تقتضٌه األحكام الشرعٌة

 

 الثانٌة والثالثونالمادة  

 تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرهاب فً وزارة الداخلٌة بوضع

 ورقم (1267)اآللٌات الالزمة لتنفٌذ قراري مجلس األمن رقم 

 .، والقرارات ذات الصلة، وتصدر بقرار من وزٌر الداخلٌة(1373)

 

 الثالثة والثالثونالمادة  

تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرهاب فً وزارة الداخلٌة بتلقً الطلبات التً ترد من الدول والهٌئات والمنظمات فً ما 

 .ٌتعلق بقرارات مجلس األمن الخاصة بمكافحة تموٌل اإلرهاب

 

 الرابعة والثالثونالمادة  

تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونٌة المتبادلة فً وزارة الداخلٌة بتلقً طلبات المساعدة القانونٌة المتبادلة المتعلقة بجرائم 

 .تموٌل اإلرهاب

 

  الخامسة والثالثونالمادة  

تلقً البالؼات المتعلقة باالشتباه بجرٌمة - بصفتها جهازاً مركزٌاً وطنٌاً - تتولى وحدة التحرٌات المالٌة فً وزارة الداخلٌة 

 من هذا 18تموٌل اإلرهـــاب وجمع المعلومات وتحلٌلها ونشرها، وطلب إٌقاع الحجز التحفظً وفقاً ألحكام المـــادة الـ 

 مــــن نظـــام مكــــافحة ؼسل 25النظام، ولها تبادل المعــــلومات مع الجهات النــــظٌرة وفــــقاً ألحكام المــــادة الـ 

 .األموال

 

 

 



  السادسة  والثالثونالمادة  

دون اإلخالل بحقوق الطرؾ حسن النٌة، لجهة التحقٌق صالحٌة تعٌٌن وتعقب األموال والممتلكات واألصول والوسائط 

 .المستخدمة فً ارتكاب جرٌمة تموٌل إرهاب، والتً قد تخضع للمصادرة

 

  السابعة والثالثونالمادة  

التً تكشؾ عنها المإسسات المالٌة واألعمال والمهن ؼٌر المالٌة المحددة والمنظمات ؼٌر - ٌجوز تبادل المعلومات 

بٌن السلطات المختصة فً المملكة، مع االلتزام بسرٌة تلك المعلومات وعدم الكشؾ عنها إال بالقدر الذي - الهادفة للربح 

 .ٌكون ضرورٌاً الستخدامها فً التحقٌقات أو الدعاوى المتعلقة بجرٌمة تموٌل اإلرهاب

 

  الثامنة والثالثونالمادة  

ٌجوز تسلٌم المتهم المحكوم علٌه فً جرٌمة تموٌل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن ٌكون التسلٌم إعماالً التفاقٌة سارٌة 

بٌن المملكة والدولة الطالبة، أو بناًء على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسلٌم مطلوب فً جرٌمة تموٌل إرهاب 

 .فتحاكمه المحاكم المختصة فً المملكة، وٌستعان فً هذا الشؤن بالتحقٌقات التً تقدمها الدولة طالبة التسلٌم

  

  التاسعة والثالثونالمادة 

تسري على المإسسات المالٌة واألعمال والمهــــن ؼٌر المالٌة المحددة والمنظمات ؼٌر الهـــــادفة للربح أحكام مواد 

المكافحة الواردة فً نظــــام مكافحة ؼسل األموال والئحته التنفٌذٌة، فً ما ٌتـــعلق بجرائم تموٌل اإلرهاب أو 

 .العملـــــٌات اإلرهابٌة أو المنظمات اإلرهابٌة أو ممولً اإلرهاب

  

 األربعونالمادة 

 .تطّبق أحكام نظام اإلجراءات الجزائٌة فً ما لم ٌرد فٌه نص خاص فً هذا النظام

 


