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قانون رقم ( )25ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001
ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1976في �ش�أن المفرقعات والأ�سلحة والذخائر،
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1985ب�ش�أن الم�صادقة على اتفاقية الأمم المتحدة
لقانون البحار الموقعة في جاميكا في  10دي�سمبر ،1982
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية الآثار،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1996ب�ش�أن البيئة ،المعدل بالمر�سوم بقانون رقم
( )8ل�سنة ،1997
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل
الإرهاب ،المعدل بالقانون رقم ( )54ل�سنة ،2006
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،2001
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم المناق�صات والمزايدات
والم�شتريات والمبيعات الحكومية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )15ل�سنة  2005بالموافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى اتفاقية
قمع الأعمال غير الم�شروعة الموجهة �ضد �سالمة المالحة البحرية ،وبروتوكول قمع الأعمال
غير الم�شروعة الموجهة �ضد �سالمة المن�صات الثابتة القائمة في الجرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2006في �ش�أن العالمات التجارية،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية حقوق الم�ؤلف والحقوق المجاورة،
المعدل بالقانون رقم ( )12ل�سنة ،2008
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
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وعل ــى قان ـ ــون م�ص ـ ــرف البح ـ ــرين المركـ ــزي والمـ ـ�ؤ�س ــ�سات الم ــاليـ ــة ال�صـ ــادر
بالـق ــان ــون رقــم ( )64ل�س ــنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )15ل�سنة  2007ب�ش�أن المواد المخدرة والم�ؤ ِّثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن مكافحة الإتجار بالأ�شخا�ص،
وعل ــى القـ ــانـ ــون رق ــم ( )7ل�سـ ــنة  2010بالت�صـ ــدي ــق علـ ــى اتفاقي ـ ــة الأمـ ــم المتحـ ــدة
لمكافحـ ــة الف�سـ ـ ــاد،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ت�ضاف �إلى مقدمة المادة ( )2من المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001الم�شار �إليه
فقرة جديدة برقم ( )1-2ويعاد ترقيم باقي فقرات المادة ،ن�صها الآتي:

المادة ( )2فقرة (:)1-2

المتح�صلة من الجرائم التالية ،و�سواء وقعت هذه الجرائم في داخل
يحظر غ�سل الأموال
َّ
المملكة �أو خارجها:
�أ -جرائم المخدرات والم�ؤثرات العقلية.
ب -جرائم الخطف والقر�صنة.
ج -جرائم الإرهاب وتمويله.
د -الجرائم المتعلقة بحماية البيئة والمخلفات الخطرة.
هـ -الجرائم المتعلقة بالمفرقعات والأ�سلحة والذخائر.
و -جرائم الر�شوة واالختال�س والإ�ضرار بالمال العام وا�ستغالل الوظيفة �أو النفوذ وجرائم
الك�سب غير الم�شروع.
ز -جرائم ال�سرقة وما في حكمها واالحتيال وخيانة الأمانة وما يت�صل بها.
ح -جرائم الفجور والدعارة.
ط -جرائم االعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ي -جرائم التهرب من ال�ضرائب (الر�سوم الجمركية).
ك -جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانون ًا ،وجرائم الأ�شخا�ص
المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات ال�سوق.
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ل -جرائم الإتجار بالأ�شخا�ص.
م -جرائم الإتجار بالآثار.
ن� -أية جرائم �أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني �أو � ٍّأي من القوانين الأخرى والجرائم
الواردة في االتفاقيات الدولية والبروتوكوالت الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرف ًا
فيها متى كانت معاقب ًا عليها في القانون البحريني.

المادة الثانية

«متح�صل من جريمة من الجرائم
«متح�صل من ن�شاط �إجرامي» لت�صبح
ُتع َّدل عبارة
َّ
َّ
المن�صو�ص عليها في الفقرة (� »)1-2أينما وردت في الفقرة ( )2-2من مقدمة المادة (.)2
 2-2يعد مرتكب ًا لجريمة غ�سل الأموال من �أتى فع ًال من الأفعال الآتية وكان من �ش�أنه �إظهار
�أن م�صدر هذه الأموال م�شروع:
�أ� -إجراء �أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم �أو االعتقاد �أو ما يحمل على االعتقاد ب�أنه
متح�صل من جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرة (� )1-2أو من �أي فعل يعد
ََّ
ا�شتراك ًا فيه.
ب� -إخفاء طبيعة عائد جريمة �أو م�صدره �أو مكانه �أو طريقة الت�صرف فيه �أو حركته �أو ملكيته
متح�صل من جريمة
�أو �أي حق يتعلق به مع العلم �أو االعتقاد �أو ما يحمل على االعتقاد ب�أنه
َّ
من الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرة (� )1-2أو من فعل يعد ا�شتراك ًا فيه.
ج -اكت�ساب �أو تلقي �أو نقل عائد جريمة مع العلم �أو االعتقاد �أو ما يحمل على االعتقاد ب�أنه
متح�صل من جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرة (� )1-2أو من �أي فعل يعد
ََّ
ا�شتراك ًا فيه.
د -االحتفاظ بعائد جريمة �أو حيازته مع العلم �أو االعتقاد �أو ما يحمل على االعتقاد ب�أنه
متح�صل من جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرة (� )1-2أو من �أي فعل يعد
َّ
ا�شتراك ًا فيه.

المادة الثالثة

ُي�ستبدل بن�ص الفقرة ( )3-3من المادة ( )3من المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001
ب�ش�أن حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب ،الن�ص الآتي:

المادة ( )3فقرة (:)3-3

مع عدم الإخ�لال بحقوق الغير ح�سن النية ُيح َكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم
غ�سل الأم��وال بالإ�ضافة للعقوبة المقررة بم�صادرة الأم��وال مو�ضوع الجريمة �أو �أية �أموال
مملوكة له م�ساوية في القيمة للأموال مو�ضوع الجريمة.
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وعلى القا�ضي �أن يحكم بم�صادرة الأم��وال حال انق�ضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
والتي قام الدليل على ت ََح ُّ�صلها من الجريمة.

المادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ� 26 :ش ـ ــوال 1434هـ
الموافق� 2 :سبتمبر 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

