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قانـون رقــم )4( لـ�سـنـة 2010م

باإ�سدار قانون مكافحــة غ�سل الأمـوال ومتويل الإرهـاب

 نحن متيم بن حمد اآل ثاين                                              نائب �أمري دولة قطر ،

بعد �لإطالع على �لد�ستور ،

وعلى �لقانون رقم )28( ل�سنة 2002 ب�ساأن مكافحة غ�سل �لأمو�ل، �ملعدل باملر�سوم بقانون رقم 

21 ل�سنة 2003،

وعلى قانون �جلمارك �ل�سادر بالقانون رقم )40( ل�سنة 2002،

وعلى �لقانون رقم )3( ل�سنة 2004 ب�ساأن مكافحة �لإرهاب ،

وعلى قانون �لعقوبات، �ل�سادر بالقانون رقم )11( ل�سنة 2004، و�لقو�نني �ملعدله له ،

وعلى قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �ل�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2004، �ملعدل بالقانون رقم 

)24( ل�سنة 2009،

وعلى م�سروع �لقانون �ملقدم من جمل�س �لوزر�ء ،

وبعد �أخذ ر�أي جمل�س �ل�سورى،

قررنا ما يلي :

مادة )1(

ُيعمل باأحكام قانون مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �ملرفق بهذ� �لقانون .

مـــادة )2(

ُيلغى �لقانون رقم )28( ل�سنة 2002م �مل�سار �إليه .
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مادة )3(

على جميع �جلهات �ملخت�سة، كل فيما يخ�سه ، تنفيذ هذ� �لقانون. وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

                                                              

                            

متيم بن حمد اآل ثاين   

         نائب �أمري دولة قطر

�سدر يف �لديو�ن �لمريي بتاريخ 1431/4/2هـ

�ملو�فق 2010/3/18م



11

قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

الف�سل الأول

تعاريف

مادة )1(

يف تطبيق �أحكام هذ� �لقانون، تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية �ملعاين �ملو�سحة قرين كل منها، 

وفقًا للمفاهيم �ل�سائدة يف �لعمل �مل�سريف، ما مل يقت�س �ل�سياق معنى �آخر :

اجلهة املخت�سة  : كل جهة �إد�رية �أو تنفيذية معنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، مبا 

يف ذلك �لوحدة و�أي جهة رقابية .

�ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  برتخي�س  �ملخت�سة  �جلهة   : الرقابية  اجلهة 

�ملحددة و�ملنظمات غري �لهادفة للربح، �أو �لإ�سر�ف عليها �أو �لتاأكد من �لتز�مها باملتطلبات �لتي 

ت�ستلزمها مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

اللجنة : �للجنة �لوطنية ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

الوحدة : وحدة �ملعلومات �ملالية .

اجلرمية الأ�سلية : جرمية من �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )2/فقرة �أوىل( من هذ� 

�لقانون .

الو�سائط : كل ما ي�ستخدم �أو ير�د ��ستخد�مه، باأي �سكل من �لأ�سكال كليًا �أو جزئيًا، يف �رتكاب 

جرمية �أو �أكرث من �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادتني )2( ، )4( من هذ� �لقانون .

متح�سالت جرمية  : �أي �أمو�ل ناجتة �أو عائدة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، من �رتكاب 

�أو  �أو تبديلها كليا  �أو �لتي مت حتويلها  �إحدى �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )2/فقرة �أوىل( 

جزئيا �إىل ممتلكات �أو عائد�ت ��ستثمارية �أخرى .
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الأموال : �لأ�سول �أو �ملمتلكات �أًيا كان نوعها �سو�ء مادية �أو غري مادية، منقولة �أو ثابتة، عينية 

�أو غري عينية، وكافة �حلقوق �ملتعلقة بها، وجميع �مل�ستند�ت �أو �ل�سكوك �لقانونية �أيًا كان �سكلها 

مبا يف ذلك �ل�سور �لرقمية �أو �لإلكرتونية �ملثبتة لأي مما تقدم، �سو�ًء كانت موجودة د�خل �لدولة 

�أو خارجها .

وت�سمل على �سبيل �ملثال �لعملة �ملحلية �أو �لعمالت �لأجنبية �أو �لأور�ق �لتجارية �أو �لعتماد�ت 

�ل�سند�ت  �أو  �ملالية  �لأور�ق  �أو  �لأ�سهم  �أو  �ملالية  �حلــو�لت  �أو  �ل�سياحية  �ل�سيكات  �أو  �مل�سرفية 

�لقيمة  �أو  �لأمــو�ل،  �أو عو�ئد من هذه  �أرباح  �أو  �أية فو�ئد  �أو  �لعتماد،  �أو خطابات  �لكمبيالت  �أو 

�مل�ستحقة منها �أو �لنا�سئة عنها .

غ�سل الأموال : �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

�أو لديه  �أن يكون على علم  �أو كان ينبغي  �أي �سخ�س يعلم  �أمــو�ل، من قبل  �أو نقل  )1( حتويل 

��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية، وذلك لغر�س �إخفاء �أو حجب �مل�سدر غري �مل�سروع 

لهذه �لأمو�ل �أو بهدف م�ساعدة �أي �سخ�س متورط يف �رتكاب �جلرمية �لأ�سلية للتخل�س من �لآثار 

�لقانونية لأفعاله .

�أو  بها  �لت�سرف  �أو  مكانها  �أو  م�سدرها  �أو  لالأمو�ل  �حلقيقية  �لطبيعة  حجب  �أو  �إخفاء   )2(

حتريكها �أو متلكها �أو �حلقوق �ملرتبطة بها، وذلك من قبل �أي �سخ�س يعلم �أو كان ينبغي �أن يكون 

على علم �أو لديه ��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية .

)3( �متالك �أو حيازة �أو ��ستخد�م �لأمو�ل من قبل �أي �سخ�س يعلم �أو كان ينبغي �أن يكون على 

علم �أو لديه ��ستباه باأن هذه �لأمو�ل هي متح�سالت جرمية .

الفعل الإرهابي : 

)1( �أي فعل ي�سكل جرمية وفقًا لأي من �لتفاقيات �لتالية : �تفاقية قمع �ل�ستيالء غري �مل�سروع 

 ،)1971( �ملدين  �لطري�ن  �سالمة  على  �لعتد�ء  جر�ئم  قمع  و�تفاقية   ،)1970( �لطائر�ت  على 

و�تفاقية منع ومعاقبة �جلر�ئم �لتي ُترتكب �سد �لأ�سخا�س �مل�سمولني باحلماية مبا فيهم �ملمثلني 

�حلماية  و�تفاقية   ،)1979( �لرهائن  �أخذ  ملناه�سة  �لدولية  و�لتفاقية   ،)1973( �لدبلوما�سيون 

�ملادية للمو�د �لنووية )1980(، و�لربوتوكول �ملتعلق بقمع �أعمال �لعنف غري �مل�سروعة يف �ملطار�ت 

�سد  �ملوجهة  �مل�سروعة  غري  �لأعمال  قمع  لتفاقية  �لتكميلي  �لدويل  �ملدين  �لطري�ن  تخدم  �لتي 

�سالمة �لطري�ن �ملدين )1988(، و�تفاقية قمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوجهة �سد �سالمة �ملالحة 
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�لبحرية )1988(، و�لربوتوكول �ملتعلق بقمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوجهة �سد �سالمة �ملن�سات 

�لثابتة �لقائمة يف �جلرف �لقاري )1988(، و�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 

. )1997(

)2( �أي فعل �آخر ير�د منه قتل مدنيني �أو �إحلاق �سرر ج�سدي ج�سيم بهم �أو باأي �سخ�س �آخر 

لي�س طرفًا نا�سطا يف �لأعمال �لعد�ئية يف حالت �لنز�ع �مل�سّلح، متى كان �لغر�س من هذ� �لفعل، 

بطبيعته �أو �سياقه، تخويف جمموعة من �لنا�س �أو �إجبار حكومة �أو منظمة دولية على �لقيام بعمل 

معنّي �أو �لمتناع عن �لقيام به .

الإرهابي : �أي �سخ�س طبيعي يرتكب �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

)1( �رتكاب �أو �ل�سروع يف �رتكاب �أفعال �إرهابية،عمدً�، باأي و�سيلة، �سو�ء ب�سكل مبا�سر �أو غري 

مبا�سر .

)2( �ل�سرت�ك كطرف متو�طئ يف �أفعال �إرهابية .

)3( تنظيم �أفعال �إرهابية، �أو توجيه �لآخرين �إىل �رتكابها .

)4( �مل�ساهمة يف �رتكاب �أفعال �إرهابية، مع جمموعة من �لأ�سخا�س تعمل لغر�س م�سرتك حيث 

تكون �مل�ساهمة معتمدة، وبهدف تعزيز �لفعل �لإرهابي �أو مع �لعلم بنية �ملجموعة يف �رتكاب فعل 

�إرهابي .

املنظمة الإرهابية  : �أي جمموعة من �لإرهابيني ترتكب �أي فعل من �لأفعال �لتالية :

)1( �رتكاب �أو حماولة �رتكاب �أفعال �إرهابية، عمدً�، باأي و�سيلة، ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر .

)2( �لتو�طوؤ يف تنفيذ �أفعال �إرهابية .

)3( تنظيم �أفعال �إرهابية، �أو توجيه �لآخرين �إىل �رتكابها .

)4( �مل�ساهمة يف �رتكاب �أفعال �إرهابية، مع جمموعة من �لأ�سخا�س تعمل لغر�س م�سرتك حيث 

تكون �مل�ساهمة متعمدة، وبهدف تعزيز �لفعل �لإرهابي �أو مع �لعلم بنية �ملجموعة يف �رتكاب فعل 

�إرهابي .

مبا�سرة،  غري  �أو  مبا�سرة  كانت،  و�سيلة  باأية  يقوم  �سخ�س  �أي  يرتكبه  فعل   : الإره��اب  متويل 

تلك  باأن  �أو مع علمه  ��ستخد�مها،  �ل�سروع يف ذلك، بق�سد  �أو  �أو جمعها  �لأمو�ل  بتوفري  باإر�دته، 

�لأمو�ل �ست�ستخدم، كليًا �أو جزئيًا يف تنفيذ فعل �إرهابي، �أو من ِقبل �إرهابي �أو منظمة �إرهابية .
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التجميد : �حلظر على حتويل �لأمو�ل �أو تبديلها �أو �لت�سرف فيها �أو حتريكها �أو نقلها ��ستنادً� 

�إىل قر�ر �سادر عن هيئة ق�سائية �أو جهة خمت�سة وذلك طو�ل مدة �سريان �لقر�ر.

احلجز : �حلظر على حتويل �لأمو�ل �أو تبديلها �أو �لت�سرف بها �أو حتريكها �أو نقلها ��ستنادً� �إىل 

قر�ر �سادر عن هيئة ق�سائية خمت�سة وذلك طو�ل مدة �سريان �لقر�ر.

امل�سادرة : �حلرمان �لد�ئم من �لأمو�ل بناًء على حكم ق�سائي .

املوؤ�س�سة املالية : �أي �سخ�س يز�ول، كعمل جتاري، ن�ساط �أو �أكرث من �لأن�سطة �أو �لعمليات �لتالية 

ل�سالح �لعميل �أو بالنيابة عنه :

)1( قبول �لود�ئع وغريها من �لأمو�ل �لقابلة لإعادة �ل�سد�د كاخلدمات �مل�سرفية �خلا�سة.

)2( �لإقر��س.

)3( �لتاأجري �لتمويلي .

)4( حتويل �لنقود �أو �لأ�سياء ذ�ت �لقيمة .

)5( �إ�سد�ر و�سائل �لدفع كبطاقات �لئتمان و�ل�سحب و�ل�سيكات و�ل�سيكات �ل�سياحية و�حلو�لت 

�ملالية و�ل�سيكات �مل�سرفية و�لأمو�ل �لإلكرتونية �أو �إد�ر�تها .

)6( �للتز�مات و�ل�سمانات �ملالية .

�لإيــد�ع  و�سهاد�ت  و�لكمبيالت  كال�سيكات  �ملالية  �ل�سوق  �أدو�ت  يف  �لإجتــار  �أو  �لتد�ول   )7(

و�مل�ستقات �ملالية، و�ل�سرف �لأجنبي، و�أدو�ت �سرف �لعملة، و�أ�سعار �لفائدة، و�ملوؤ�سر�ت، و�لأور�ق 

�ملالية �لقابلة للتحويل، وعقود �ل�سلع �مل�ستقبلية .

)8( �مل�ساركة يف �إ�سد�ر�ت �لأور�ق �ملالية وتوفري �خلدمات �ملالية �ملتعلقة بهذه �لإ�سد�ر�ت .

)9( تويّل �إد�رة �ملحافظ �لفردية �أو �جلماعية .

)10( حفظ �لنقد �أو �لأور�ق �ملالية �ل�سائلة بالنيابة عن �لغري �أو �إد�رتها .

)11( ��ستثمار �لأمو�ل �أو �لنقود �أو �إد�رتها �أو ت�سغيلها بالنيابة عن �لغري .

)12( تغطية �أو �إ�سد�ر وثائق �لتاأمني على �حلياة وغريها من �أنو�ع �لتاأمني �ملت�سلة بال�ستثمار 

ب�سفة موؤمن �أو و�سيط لعقد �لتاأمني .

)13( تبديل �لنقود �أو �لعمالت .
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بناء على  �لوزر�ء،  �أخرى ي�سدر بتحديدها قر�ر من رئي�س جمل�س  �أو عملية  ن�ساط  �أي   )14(

�قرت�ح �للجنة .

الأعمال واملهن غري املالية املحددة :

)1( �سما�سرة �لعقار�ت، متى با�سرو� معامالت تتعلق ببيع �أو �سر�ء عقار�ت �أو كالهما ل�سالح 

�لعمالء .

)2( جتار �ملعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية، متى �ساركو� يف معامالت نقدية تعادل قيمتها 

)55،000( خم�سة وخم�سني �ألف ريال على �لأقل مع عمالئهم .

�سو�ء  �ملحا�سبني،  �أو  �مل�ستقلني  �لقانونية  �ملهن  �أ�سحاب  و�ملوثقون وغريهم من  �ملحامون   )3(

كانو� ميار�سون مهنتهم ب�سكل حّر �أو كانو� �سركاء �أو موظفني متخ�س�سني يف �سركات متخ�س�سة، 

باأي من  يتعلق  �أو قيامهم مبعامالت ل�سالح عمالئهم فيما  تنفيذهم  �أو  �إعد�دهم  وذلك يف عند 

�لأن�سطة �لتالية :

 )�أ( �سر�ء �أو بيع �لعقار�ت .

)ب( �إد�رة �أمو�ل �لعميل �أو �أور�قه �ملالية �أو �أ�سوله �لأخرى .

)ج( �إد�رة �حل�سابات �مل�سرفية �أو ح�سابات �لتوفري �أو ح�سابات �لأور�ق �ملالية.

)د( تنظيم �مل�ساهمات يف �إن�ساء �أو ت�سغيل �أو �إد�رة �ل�سركات �أو �لكيانات �لأخرى.

)هـ( �إن�ساء �أو ت�سغيل �أو �إد�رة �لأ�سخا�س �لعتبارية �أو �لرتتيبات �لقانونية .

)و( بيع �أو �سر�ء �لكيانات �لتجارية .

)4( مقدمو خدمات �ل�سركات و �ل�سناديق �ل�ستئمانية و�ل�سركات �لأخرى، وذلك عند �إعد�دهم 

�أو قيامهم مبعامالت ل�سالح �لعميل على �أ�سا�س جتاري، وت�سمل هذه �خلدمات:

)�أ( �لعمل ب�سفته وكيل موؤ�س�س لالأ�سخا�س �لعتبارية .

)ب( �لعمل ب�سفته �أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته مدير �أو �أمني �سركة �أو �سريك يف 

�سر�كة �أو من�سب مماثل فيما يتعلق باأ�سخا�س �عتبارية �أخرى .

)ج( توفري مكتب م�سجل �أو مقر عمل �أو عنو�ن مر��سلة �أو عنو�ن �إد�ري، لإحدى �ل�سركات �أو 

�ل�سر�كات �أو لأي �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين �آخر .

)د( �لعمل ب�سفته �أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته �أمني لأحد �ل�سناديق �ل�ستئمانية 

�ملبا�سرة .
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�أو �لرتتيب ل�سخ�س �آخر للعمل ب�سفته، وكيل م�ساهم ل�سالح �سخ�س  )هـ( �لعمل ب�سفته 

�أخر.

)5( �أي عمل �أو مهنة �أخرى ي�سدر بتحديدها وتنظيمها، قر�ر من رئي�س جمل�س �لوزر�ء، بناء 

على �قرت�ح �للجنة .

املنظمة غري الهادفة للربح : �أي كيان، قانوين �أو منظمة تقوم بجمع �أو �سرف �أمو�ل لأغر��س 

�أنو�ع  من  �آخر  نوع  باأي  للقيام  �أو  ت�سامنية  �أو  �جتماعية  �أو  تعليمية  �أو  ثقافية  �أو  دينية  �أو  خريية 

�لأعمال �خلريية .

الرتتيبات القانونية : �ل�سناديق �ل�ستئمانية �ملبا�سرة �أو �أي ترتيبات قانونية مماثلة .

الأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها : �لأدو�ت �لنقدية يف �سكل وثيقة حلاملها كال�سيكات 

�ل�سياحية و�لأدو�ت �لقابلة للتد�ول مبا يف ذلك �ل�سيكات و�ل�سند�ت �لإذنية و�أو�مر �لدفع �لتي �إما 

�أن تكون حلاملها �أو مظهره له من دون قيود �أو �سادرة مل�ستفيد �سوري �أو يف �سكل �آخر ينتقل معه 

حق �لنتفاع مبجرد ت�سليمه، و�لأدو�ت غري �ملكتملة مبا يف ذلك �ل�سيكات و�ل�سند�ت �لإذنية و�أو�مر 

�لدفع �ملوقعة ولكن مع حذف ��سم �ملدفوع له .

�أو  �لعميل  �أو ميار�س �سيطرة فعالة على  �لذي ميتلك  �لطبيعي  �ل�سخ�س  امل�ستفيد احلقيقي : 

�ل�سخ�س �لذي تتم �لعمليات نيابة عنه، كما يت�سمن �أي�سًا �ل�سخ�س �لذي ميار�س �سيطرة فعالة 

على �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين .

الأ�سخا�ص ال�سيا�سيون  ممثلوا املخاطر : �لأ�سخا�س �ملوكلة �إليهم �أو �لذين �أوكلت �إليهم وظائف 

عليا عامة يف بلد �أو �إقليم �أجنبي، �أو �أحد �أفر�د �أ�سرتهم، �أو �حد �سركاوؤهم �ملقربني لديهم .

م�سرف وهمي : م�سرف لي�س له وجود مادي يف �لبلد �أو �لإقليم �لذي تاأ�س�س فيه وح�سل على 

ترخي�سه منها، و�لذي ل يتبع �أي جمموعه خدمات مالية خا�سعة لرقابة موحدة فعالة .

و�لإد�رة  �ملهمة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يتطلب  وجود  �إقليم  �أو  بلد  يف  �ملادي(  )�لوجود  عبارة  وتعني 

�لفعالة ولي�س جمرد وجود وكيل حملي �أو موظفني من �لدرجات �لدنيا .
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العالقة امل�سرفية باملرا�سلة : تقدمي خدمات م�سرفية من قبل م�سرف “�مل�سرف �ملر��سل” 

�إىل م�سرف �آخر “�مل�سرف �ملجيب” .

العالقة التجارية : �أي عالقة ذ�ت طابع جتاري، مبا يف ذلك �لعالقة بني �ملنظمة غري �لهادفة 

للربح و�لأ�سخا�س �لذين يزّودونها �أو تزودهم بالأمو�ل .

العميل : �أي �سخ�س يتعامل مع �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �لأعمال و�ملهن �ملالية غري �ملحددة و�ملنظمات 

غري �لهادفة للربح، مبا يف ذلك �ل�سخ�س �لذي تتلقى �ملنظمات غري �لهادفة للربح �لأمو�ل منه �أو 

�إليه �أو توفرها له .

قانون  من   )27( �ملــادة  يف  عليه  �ملن�سو�س  �لق�سائي  �ل�سبط  ماأمور   : القانون  اإنفاذ  �سلطة 

�لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .

ال�سخ�ص العتباري : �ل�سخ�س �ملعنوي �أو �ل�سركة �أو �ل�سر�كة �أو �ملوؤ�س�سة �أو �جلمعية �أو �أي كيان 

مماثل ميكنه �إقامة عالقة جتارية د�ئمة مع �إحدى �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو ميكنه �لتملك .
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الف�سل الثاين

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

مادة )2(

ُيحظر غ�سل الأموال املتح�سلة من اأي من اجلرائم الأ�سلية التالية :

1- كافة �جلنايات .

2- �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف �لتفاقيات �لدولية �ملوقعة و�مل�سدق عليها من �لدولة .

و�لتزوير  و�لغ�س  �لعقلية  و�ملــوؤثــر�ت  باملخدر�ت  �مل�سروع  غري  ــار  و�لجت �لن�سب  جر�ئم    -3

وتقليد  �لأخــرى  بال�سلع  �مل�سروع  غري  و�لجتــار  بامل�سروقات  و�لجتــار  و�ل�سرقة  و�ل�سطو  و�لبتز�ز 

�ملنتجات وقر�سنتها و�لتهريب و�ل�ستغالل �جلن�سي و�جلر�ئم �لبيئية و�لتهرب �ل�سريبي وبيع �لآثار 

و�ملتاجرة فيها و�لتالعب بالأ�سو�ق و�لت�سرت �لتجاري .

كما ُيحظر �ل�سرت�ك بطريق �لتفاق �أو �مل�ساعدة �أو �لتحري�س �أو �لت�سهيل �أو تقدمي �مل�سورة، �أو 

�لتعاون، �أو �مل�ساهمة، �أو �لتاآمر، لرتكاب �أو حماولة �رتكاب، �أي من �أ�سكال جرمية غ�سل �لأمو�ل 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون.

وت�سمل �جلر�ئم �لأ�سلية، �جلر�ئم �لأ�سلية �ملرتكبة خارج �لدولة، وذلك �إذ� كانت ت�سكل جرمية 

وفقًا لقانون �لدولة �لتي �رتكبت فيها، كما ت�سكل جرمية وفقًا لقانون �لدولة.

ول ُي�سرتط ح�سول �إد�نة بارتكاب �جلرمية �لأ�سلية، لإثبات �مل�سدر غري �مل�سروع ملتح�سالت 

�جلرمية .

معاقبة مرتكب  ول حتول  �لأ�سلية،  م�ستقلة عن �جلرمية  �لأمو�ل جرمية  وتعترب جرمية غ�سل 

�جلرمية �لأ�سلية دون معاقبته على جرمية غ�سل �لأمو�ل .
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مادة )3(

باأي فعل من  �لإرهاب كل من قام عمدً�  �أو متويل  �لأمو�ل  بغ�سل  ُيعد مرتكبًا جلرمية مرتبطة 

�لأفعال �لتالية :

1- �أن تقيم موؤ�س�سة مالية �أو تو��سل عالقة م�سرفية باملر��سلة مع م�سرف وهمي.

2- �أن تقيم موؤ�س�سة مالية �أو تو��سل عالقة م�سرفية باملر��سلة مع موؤ�س�سة مالية يف بلد �أجنبي، 

�إل �إذ� كانت هذه �ملوؤ�س�سة قد تاأكدت من �أن �ملوؤ�س�سة �ملالية �لأجنبية ل ت�سمح للم�سارف �لوهمية 

با�ستخد�م ح�ساباتها.

�لأ�سخا�س  من  �حلقيقي  �مل�ستفيد  عن  وحمدثة  ودقيقة  و�فية  مبعلومات  �لحتفاظ  عدم   -3

�لعتبارية و�لرتتيبات �لقانونية و�ساحب �ل�سيطرة عليها، وفقا لأحكام هذ� �لقانون .

4- عدم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية وفقًا لهذ� �لقانون :

�أ( حتديد هوية �لعمالء �أو �لتحقق من هويتهم.

ب( �لتحقق من عميل �أو جمع معلومات ذ�ت �سلة .

5( حتديد �مل�ستفيدين �حلقيقيني من عميل �أو �لتحقق من هويتهم.

�لتجارية،  �لعالقات  يخ�س  فيما  �مل�ستمرة  و�لتحقق  �لفح�س  �إجـــر�ء�ت  ممار�سة  د( 

و�لتحقق من �ملعامالت �لتي تتم يف ظل �لعالقات �لتجارية، �أو �لتاأكد من �أن �لوثائق �أو �لبيانات �أو 

�ملعلومات �ملجمعة جر�ء �إجر�ء�ت �لفح�س و�لتحقق �ملعمول بها تبقى حمدثة وذ�ت �سلة .

هـ( �تخاذ �إجر�ء�ت لت�سحيح خماطر حمددة تت�سل بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

و( �متالك �أنظمة �إد�رة �ملخاطر.

ز( تلبية مطلب يتعلق بالعالقة �مل�سرفية باملر��سلة �أو باحلو�لت �لربقية .

ح( �إيالء �لعناية �ملطلوبة �إىل معاملة �أو منط من �ملعامالت �أو �لعالقات �لتجارية .

ط( تطوير �أو تنفيذ بر�مج منع غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

5- عدم �لحتفاظ بال�سجالت، وفقا لأحكام هذ� �لقانون، �أو حجب تلك �ل�سجالت �أو �إتالفها 

�أو �إخفاوؤها .

6- عدم �إتاحة �ملعلومات �أو �ل�سجالت �أو عدم ت�سهيل �لإطالع عليها يف �لوقت �ملنا�سب بناء على 

طلب �جلهات �ملخت�سة �أو �جلهات �لرقابية، وفقًا لأحكام هذ� �لقانون.

7- عدم تقدمي تقرير �إىل �لوحدة وفقًا لأحكام هذ� �لقانون .

8- فتح �أو ت�سهيل ح�ساب غري حمدد هوية �ساحبه خالفًا لأحكام هذ� �لقانون.
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مادة )4(

ُيحظر �رتكاب �أي فعل من �أفعال متويل �لإرهاب .

كما ُيحظر �ل�سرت�ك بطريق �لتفاق �أو �مل�ساعدة �أو �لتحريق �أو �لت�سهيل �أو تقدمي �مل�سورة، �أو 

�لتعاون، �أو �مل�ساهمة، �أو �لتاآمر، لرتكاب �أو حماولة �رتكاب، �أي من �أ�سكال جرمية متويل �لإرهاب 

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون.

وتعترب �جلرمية قد وقعت ب�سرف �لنظر عن حدوث �لفعل �لإرهابي من عدمه �أو مكان وقوعه، 

�أو ما �إذ� كانت �لأمو�ل قد ��ستخدمت فعاًل لرتكاب ذلك �لفعل.

مادة )5(

ُيعد �ل�سخ�س مرتكبًا جلرمية مرتبطة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �إذ� تو�فرت لديه معلومات 

متعلقة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، ومل يتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة وفقًا لأحكام هذ� 

�لقانون، ب�ساأن �إبالغ �جلهات �ملخت�سة بهذه �جلرمية .
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الف�سل الثالث 

 الإف�ساح اأمام اجلمارك

مادة )6(

�أو  �أو يغادرها، �لإف�ساح عما بحوزته من عمالت  �أر��سي �لدولة  يتعني على �أي �سخ�س يدخل 

�أدو�ت مالية قابلة للتد�ول حلاملها �أو �ملعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية، وذلك بناًء على طلب 

من موظف �جلمارك .

هذه  م�سدر  عن  �ل�سخ�س  هذ�  من  �إ�سافية  معلومات  تطلب  �أن  �جلمركية  لل�سلطات  ويجوز 

�أو  �لكرمية  �لأحجار  �أو  �لنفي�سة  �ملعادن  �أو  حلاملها  للتد�ول  �لقابلة  �ملالية  �لأدو�ت  �أو  �لعمالت 

�لغر�س من ��ستخد�مها، ويف هذه �حلالة يتعني عليه تقدمي هذه �ملعلومات .

وحُتال هذه �ملعلومات، مبا يف ذلك ن�سخة م�سدقة طبق �لأ�سل من منوذج �لإف�ساح، �إىل �لوحدة 

�لتي تقوم باإدر�ج هذه �ملعلومات يف قاعدة بياناتها.

مادة )7(

يجوز لل�سلطات �جلمركية، عند �ل�ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو متى كان �لإف�ساح 

كاذبًا �أو عند �لمتناع عن �لإف�ساح عن �ملعلومات �ملطلوبة، �تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�سرورية لالحتفاظ 

ببيانات هويته �أو �سبط �لعمالت �أو �لأدو�ت �ملالية �لقابلة للتد�ول حلاملها �أو �ملعادن �لنفي�سة �أو 

�لأحجار �لكرمية، �لتي تكون بحوزته، للك�سف عن �أي دليل يتعلق بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

ويجوز لل�سلطات �جلمركية، ب�ساأن جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �مل�ستبه فيها، �إحالة 

�أن تطلب من �لنيابة �لعامة تطبيق �لتد�بري �لتحفظية مبقت�سى  �لو�قعة �إىل �لنيابة �لعامة، ولها 

حكم �ملادة )126( من قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .
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مادة )8(

يلتزم موظفو �جلمارك باحلفاظ على �سرية �ملعلومات �لتي يح�سلون عليها �سمن نطاق عملهم، 

وحتى بعد �نتهاء خدمتهم �لوظيفية. ول يجوز ��ستخد�م هذه �ملعلومات �إل لالأغر��س �ملن�سو�س 

عليها يف هذ� �لقانون.

مادة )9(

يجوز لل�سلطات �جلمركية �لتعاون مع �جلهات �ملخت�سة �ملعنية، على �مل�ستويني �لوطني و�لدويل، 

ب�ساأن �مل�سائل �ملدرجة يف هذ� �لف�سل، وكذلك �ملعلومات �ملتعلقة باكت�ساف حركة غري معتادة عرب 

�لدو�ئر �جلمركية للمعادن �لنفي�سة �أو �لأحجار �لكرمية.

وت�سدر ال�سلطات اجلمركية القرارات والتعليمات والتوجيهات، لأغرا�ص تنفيذ اأحكام هذا 

الف�سل.
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الف�سل الرابع 

 اللجنة الوطنية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

مادة )10(

ومتويل  �لأمــو�ل  غ�سل  ملكافحة  �لوطنية  “�للجنة  ت�سمى  جلنة  �ملركزي  قطر  مب�سرف  ُت�سكل 

�لإرهاب”، برئا�سة نائب حمافظ م�سرف قطر �ملركزي، وع�سوية كل من:

1- ممثلني �ثنني عن وز�رة �لد�خلية، �أحدهما من مديري �لإد�ر�ت �ملخت�سة بالوز�رة، يكون 

نائبًا للرئي�س .

2- رئي�س �لوحدة .

3- ممثلني �ثنني عن وز�رة �لقت�ساد و�ملالية، يكون �أحدهما من �لإد�رة �لعامة للجمارك .

4- ممثل عن وز�رة �لأعمال و�لتجارة.

5- ممثل عن وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية .

6- ممثل عن وز�رة �لعدل.

7- ممثل عن جهاز �أمن �لدولة .

8- ممثل عن م�سرف قطر �ملركزي .

9- ممثل عن �لنيابة �لعامة.

10- ممثل عن هيئة قطر لالأ�سو�ق �ملالية .

11- ممثل عن �لهيئة �لتنظيمية ملركز قطر للمال .

12- ممثل عن �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء.

وتر�سح كل جهة من ميثلها، على �أل يقل م�ستوى �ملمثل عن مدير �إد�رة �أو ما يعادلها، وي�سدر 

بت�سمية رئي�س �للجنة ونائبه و�أع�ساءها قر�ر من رئي�س جمل�س �لوزر�ء، ويجوز بقر�ر منه �إ�سافة 

�أع�ساء �آخرين، بناًء على �قرت�ح �للجنة .

ويكون للجنة مقرر، وعدد من موظفي م�سرف قطر �ملركزي للقيام باأعمال �ل�سكرتارية، ي�سدر 

بندبهم وحتديد �خت�سا�ساتهم ومكافاآتهم قر�ر من حمافظ م�سرف قطر �ملركزي.
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مادة )11(

تخت�ص اللجنة مبا يلي :

1- و�سع �إ�سرت�تيجية وطنية ملكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب يف �لدولة.

2- ت�سهيل �لتن�سيق بني �لوز�ر�ت و�جلهات �ملمثلة يف �للجنة .

3- در��سة ومتابعة �لتطور�ت �لدولية يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وتقدمي 

�لتو�سيات ب�ساأن تطوير �لتعليمات و�ل�سو�بط �لتنظيمية �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية يف �لدولة، 

و�قرت�ح �لتعديالت �لت�سريعية مبا يتالءم مع هذه �لتطور�ت .

على  �لإرهــاب  ومتويل  �لأمــو�ل  غ�سل  مكافحة  ل�سيا�سات  �ملخت�سة  �جلهات  تنفيذ  متابعة   -4

م�ستوى �لعمل �لقانوين و�ملوؤ�س�سي.

ومتويل  �لأمو�ل  غ�سل  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �لوطنية  �لتدريبية  �لرب�مج  و��ست�سافة  تن�سيق   -5

�لإرهاب .

6- �مل�ساركة يف �لجتماعات و�ملوؤمتر�ت �لدولية �ملعنية مبكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

�لــوزر�ء رقم  �ملن�ساأة مبوجب قر�ر جمل�س  �لإرهــاب،  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة  �لتن�سيق مع   -7

)7( ل�سنة 2007، يف كل ما يتعلق بالتفاقيات �لدولية و�لإقليمية و�لثنائية ذ�ت �ل�سلة مبكافحة 

متويل �لإرهاب، و�إعد�د �لآليات �لالزمة لتنفيذ قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�سلة مبكافحة متويل 

�لإرهاب.

ل�سنة  بالقر�ر �لأمريي رقم )84(  �ملن�ساأة  للنز�هة و�ل�سفافية  �لوطنية  �للجنة  �لتن�سيق مع   -8

2007، فيما يتعلق باأن�سطة �للجنة .

9- �إعد�د تقرير �سنوي يرفع �إىل حمافظ م�سرف قطر �ملركزي يت�سمن عر�سًا لأن�سطة �للجنة 

وجهودها �ملبذولة و�لتطور�ت �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل 

�لإرهاب، ومقرتحاتها ب�ساأن تفعيل �أنظمة �لرقابة و�لتنظيم د�خل �لدولة .

مادة )12(

جتتمع �للجنة بدعوة من رئي�سها كلما دعت �حلاجة �إىل ذلك، وتكون �جتماعاتها يف غري مو�عيد 

�ل�سرورة  �قت�ست  �إذ�  �لر�سمية  �لعمل  �أوقات  �لجتماعات يف  بع�س  ويجوز عقد  �لر�سمية،  �لعمل 

ذلك .
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باأغلبية  تو�سياتها  وت�سدر  نائبه،  �أو  �لرئي�س  بح�سور  �إل  �للجنة �سحيحة  �جتماعات  تكون  ول 

�أ�سو�ت �لأع�ساء �حلا�سرين، وعند �لت�ساوي يرجح �جلانب �لذي منه �لرئي�س، ويحل نائب �لرئي�س 

حمل �لرئي�س عند غيابه .

وت�سع �للجنة نظامًا لعملها، يت�سمن �لقو�عد �لالزمة ملمار�سة �خت�سا�ساتها .

وللجنة �أن ت�سكل من بني �أع�سائها �أو من غريهم جمموعات عمل، �أو �أن تكلف �أحد �أع�سائها 

ترى  مبن  �ل�ستعانة  لها  ويجوز  �خت�سا�ساتها.  �سمن  تندرج  �لتي  �ملو�سوعات  من  �أي  بدر��سة 

�ل�ستعانة به من ذوي �خلربة �سو�ء من �ملوظفني �حلكوميني �أو من غريهم لأد�ء مهامها.
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الف�سل اخلام�س 

 وحدة املعلومات املالية ومتطلبات الإبالغ

مادة )13(

تلحق  م�ستقلة  ومو�زنة  معنوية،  �سخ�سية  لها  م�ستقلة،  �ملالية” وحدة  �ملعلومات  “وحدة  تكون 

باملو�زنة �لعامة للدولة، ومقرها مدينة �لدوحة.

وي�سدر بتعيني رئي�س �لوحدة قر�ر من حمافظ م�سرف قطر �ملركزي، بناًء على �قرت�ح �للجنة .

بتطبيق  �ملتعلقة  �ملجالت  يف  و�ملتخ�س�سني  و�خلرب�ء  �ملوظفني  من  كاٍف  عدد  بالوحدة  وُيعنّي 

�أحكام هذ� �لقانون .

مادة )14(

تعمل �لوحدة كجهاز مركزي وطني، م�سوؤول عن تلقي وطلب وحتليل وتوزيع �ملعلومات �ملتعلقة 

مبا ي�ستبه �أن يكون متح�سالت جرمية وباحتمال وجود عمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، 

وفقًا لهذ� �لقانون .

ويكون بالوحدة قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من معلومات وبيانات مالية، وت�سع �لو�سائل �لكفيلة 

باإتاحتها للجهات �لق�سائية و�سلطات �إنفاذ �لقانون، ل�ستخد�مها يف �إجر�ء �لتحقيقات �أو �تخاذ 

�لتد�بري، متى كانت هناك �أ�سباب تدعو لال�ستباه بعمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

مادة )15(

للوحدة �حل�سول على �ملعلومات �لتي تر�ها لزمة لأد�ء وظائفها، من �أي كيان �أو �سخ�س خا�سع 

تعينها  �لتي  �لزمنية  �ملدة  خالل  تقدميها  ويتعني  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبقت�سى  �لإبــالغ  للتز�م 

قانون  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملهنية  �للتز�مات  حدود  مر�عاة  مع  حتدده،  �لذي  وبال�سكل  �لوحدة 

�ملحاماة �ل�سادر بالقانون رقم )23( ل�سنة 2006.
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تت�سل  �إ�سافية  معلومات  �أي  على  مبا�سر،  غري  �أو  مبا�سر  ب�سكل  تتطلع،  �أن  للوحدة  يجوز  كما 

باأي تقرير ُيرفع �إليها، وتر�ها مفيدة يف �إجناز مهامها، من �جلهات �ملخت�سة و�جلهات �لرقابية 

و�سلطات �إنفاذ �لقانون .

وللوحدة، يف حال عدم �لتز�م �أي موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري �لهادفة للربح �أو �أي من �لأعمال 

�جلهة  تخطر  �أن  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبوجب  �لــو�ردة  باللتز�مات  �ملحددة،  �ملالية  غري  و�ملهن 

�لرقابية �ملعنية بذلك .

مادة )16(

توؤدي  �أجنبية نظرية،  �أي وحدة  �أو عند �لطلب، مع  تلقائيًا  �أن تتبادل �ملعلومات  يجوز للوحدة، 

وظائف مماثلة لوظائف �لوحدة، وتخ�سع لذ�ت �لتز�ماتها بالن�سبة لل�سرية، بغ�س �لنظر عن طبيعة 

تلك �لوحدة �لأجنبية، مع مر�عاة مبد�أ �ملعاملة باملثل و�أحكام �لتفاقيات �لدولية �أو �لثنائية .

�لأمو�ل  وغ�سل  �لأ�سلية  �جلر�ئم  مكافحة  لأغر��س  �إل  �ملقدمة  �ملعلومات  ��ستخد�م  يجوز  ول 

ومتويل �لإرهاب، كما ل يجوز �لإف�ساح عنها لأي جهة ثالثة بغري مو�فقة �لوحدة.

مادة )17(

عملهم  نطاق  �سمن  عليها  يح�سلون  معلومات  �أي  �سرية  على  باحلفاظ  �لوحدة  موظفو  يلتزم 

وحتى بعد توقفهم عن �لعمل بالوحدة، ول يجوز ��ستخد�م تلك �ملعلومات �إّل لالأغر��س �ملن�سو�س 

عليها يف هذ� �لقانون .

مادة )18(

للربح  �لهادفة  غري  و�ملنظمات  �ملحددة  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  تلتزم 

بهذه  للقيام  حمــاولت  �أي  �أو  مالية  معامالت  بــاأي  تاأخري،  دون  �لوحدة،  �إبــالغ  فيها  و�لعاملون 

�ملعامالت ب�سرف �لنظر عن قيمتها، �إذ� ��ستبهت �أو توفرت لديها موؤ�سر�ت لال�ستباه يف �أن هذه 

�ملعامالت تتم على �أمو�ل ت�سكل متح�سالت جرمية �أو لها �سلة �أو �رتباط بتمويل �لإرهاب �أو ُيعتزم 

��ستخد�مها يف �رتكاب �أفعال �إرهابية من قبل منظمات �إرهابية �أو �أ�سخا�س ميولون �لإرهاب .
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عن  بالإبالغ  �مل�ستقلني،  �لقانونية  �ملهن  �أ�سحاب  من  وغريهم  و�ملوثقون  �ملحامون  يلتزم  ول 

�ملعلومات �لتي يتلقونها �أو يح�سلون عليها من خالل عميلهم مبنا�سبة حتديد �ملوقف �لقانوين لذلك 

�لعميل �أو �أد�ء مهمتهم يف �لدفاع عنه �أو متثيله، �أو �ملعلومات �ملتعلقة بالدعاوى �لق�سائية، مبا فيها 

�ل�ست�سار�ت ب�ساأن �إقامة �لدعاوى �أو مبا�سرتها، �سو�ء تلقو� تلك �ملعلومات �أو ح�سلو� عليها قبل رفع 

�لدعوى �أو �أثناءها �أو بعدها .

مادة )19(

للموؤ�س�سات  موجهة  و�إر�ساد�ت  تعليمات  �إ�سد�ر  �لرقابية،  �جلهات  مع  بالتن�سيق  �لوحدة،  على 

�ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، ب�ساأن تنفيذ �ملتطلبات 

�خلا�سة بها يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب و�للتز�م بها، وكل ما يتعلق بالإبالغ 

عن �لعمليات �مل�سبوهة .

مادة )20(

يتعني على �لوحدة، �إبالغ �لنيابة �لعامة مبا ت�سفر عنه عمليات �لفح�س و�لتحليل، عند وجود 

�أ�سباب وجيهة لال�ستباه بارتكاب غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

�أن تطلب من �لنيابة �لعامة �تخاذ تد�بري حتفظية ب�ساأن متح�سالت �جلرمية  ويجوز للوحدة 

�مل�ستبه بها، وعمليات غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �ملحتملة، وذلك وفقا حلكم �ملادة )126( من 

قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه .

مادة )21(

ُتعّد �لوحدة تقريرً� �سنويًا عن �أن�سطتها يف جمال مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، يت�سمن 

حتلياًل عامًا وتقييمًا لتقارير �لإبالغ �لتي ��ستلمتها و�لجتاهات �لتي ت�سلكها عمليات غ�سل �لأمو�ل 

ومتويل �لإرهاب، وُيرفع �لتقرير �إىل جمل�س �لوزر�ء بعد �لطالع عليه من قبل �للجنة .
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الف�سل ال�ساد�س 

 الإجراءات الوقائية

مادة )22(

عن  وحديثة  ودقيقة  و�فية  مبعلومات  �لحتفاظ  �ملخت�سة،  �لتجاري  �ل�سجل  �أنظمة  تتوىل 

�مل�ستفيدين �حلقيقيني و�أ�سحاب �ل�سيطرة و�لهياكل �لتنظيمية على �لأ�سخا�س �لعتبارية �ملن�ساأة 

�أو �ملدرجة يف �لدولة.

ويكون للجهات املخت�سة واجلهات الرقابية حق الطالع على تلك املعلومات .

مادة )23(

يجب على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، حتديد هوية عمالئها �سو�ًء 

�أو �أ�سخا�س طبيعيني �أو �عتباريني �أو ترتيبات قانونية، و�لتحقق  كانو� عمالء د�ئمني �أو عر�سيني 

منها بامل�ستند�ت �أو �لبيانات �أو �ملعلومات عن طريق م�سادر م�ستقلة وموثوق بها، وذلك عند �إن�ساء 

عالقات جتارية معهم �أو �أثناء حتويل �لأمو�ل �سو�ء كانت د�خلية �أو خارجية �أو �ل�سك يف �سحة �أو 

كفاية �مل�ستند�ت �أو �لبيانات �أو �ملعلومات �خلا�سة بتحديد هوية �لعميل �لذي مت �حل�سول عليها 

�سابقًا �أو �ل�ستباه بوجود غ�سل �أمو�ل �أو متويل �لإرهاب، �أو عند �إجر�ء عمليات عار�سة و�ملتمثلة يف 

�إجر�ء معامله مالية منفردة �أو عدة معامالت تبدو مرت�بطة فيما بينها تكون قيمتها ت�ساوي �أو تزيد 

على )55،000( خم�سة وخم�سني �ألف ريال �أو ما يعادلها من �لعمالت �لأجنبية �أو تقل عن ذلك وفق 

ما حتدده �جلهات �لرقابية، ما عد� �ملعامالت جمهولة �لقيمة فيتم حتديد هوية عمالئها عندما 

ي�سبح �ملبلغ معروفًا �أو عندما ي�سل �إىل �حلد �ملقرر .

كما يجب على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �لتعرف على �لغر�س من 

�لعالقة �لتجارية �لنا�سئة وطبيعتها وكل �ملعلومات �ملتعلقة بها.
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ويتعني عليها حتديد هوية �مل�ستفيد �حلقيقي من �لعميل و�تخاذ جميع �لتد�بري �ملعقولة للتحقق 

من تلك �لهوية من خالل �مل�ستند�ت �أو �ملعلومات �أو �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها من م�سدر 

م�ستقل وموثوق به وب�سوره متكنهم من �لتاأكد من هوية �مل�ستفيد �حلقيقي، ويف حالة ما �إذ� كان 

�لعميل �سخ�س �عتباري �أو ترتيب قانوين يجب �أن تت�سمن هذه �لتد�بري �تخاذ �إجر�ء�ت �إ�سافية 

�ل�سيطرة  و�ساحب  �لرتتيب  �أو  �ل�سخ�س  ملكية ذلك  �مل�ستفيد �حلقيقي من  للتعرف على  معقولة 

عليه ومر�قبتها .

مادة )24(

هوية  حتديد  ي�ستمل  �أن  يتعني  �ل�سابقة،  �ملادة  يف  عليها  �ملن�سو�س  �ملتطلبات  تنفيذ  لأغر��س 

�ل�سخ�سي  �لرقم  �إىل  �إ�سافة  �لكامل،  �ل�سم  معرفة  على  منها  و�لتحقق  �لطبيعيني  �لأ�سخا�س 

للمو�طنني �لقطريني و�ملقيمني يف �لدولة ورقم جو�ز �ل�سفر للو�فدين.

وي�ستمل حتديد هوية �لأ�سخا�س �لعتبارية على �حل�سول على معلومات عن ��سم �ل�سركة وعنو�ن 

مكتبها �لرئي�سي �مل�سجل وما يثبت تاأ�سي�سها �أو دليل مماثل على �سكلها ومركزها �لقانوين، و�أ�سماء 

مدر�ئها و�لنظام �لأ�سا�سي لها، و�لتحقق من هذه �ملعلومات، و�لتحقق كذلك من �أن �ل�سخ�س �لذي 

ينوي �لت�سرف نيابة عن �لعميل مفو�س للقيام بذلك، وحتديد هويته و�لتحقق منها .

كما ي�ستمل حتديد �لرتتيبات �لقانونية �لتي تكون عبارة عن �سناديق ��ستئمانية مبا�سرة، على 

�أ�سماء �لأمناء و�ملت�سرفني و�أهم �مل�ستفيدين منها، و�لتحقق من تلك �لأ�سماء .

مادة )25( 

ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  و�ل�سو�بط  �لتعليمات  خالل  من  حتدد،  �أن  �لرقابية  للجهات  يجوز 

�حلالت �لتي ميكن فيها ��ستكمال عملية �لتحقق من �لهوية يف مرحلة لحقة، وذلك وفقًا لل�سروط 

�لتالية :

1- �أن يكون ذلك �سروريًا بغر�س عدم �إعاقة �ل�سري �لطبيعي لالأعمال.

�أو متويل �لإرهــاب حمدودة، و�أن تكون هذه �ملخاطر  �أن تكون خماطر وقوع غ�سل �لأمــو�ل   -2

خا�سعة لإد�رة فعالة.

3- �أن يتم �إجر�ء �لتحقق يف �أقرب وقت ممكن من تاريخ بدء �لعالقة مع �لعميل.
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مادة )26(

يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية :

1- �إجر�ء �لفح�س و�لتحقق ب�سكل م�ستمر لكل عالقة جتارية تربطها بعميل، و�لتحقق من �أن 

�ملعامالت �لناجتة عن هذه �لعالقة تتفق مع ما تعرفه عن عميلها و�أن�سطته �لتجارية وما يت�سمن 

�لتعامل معه من خماطر، وكذلك م�سدر �أمو�له وثروته عند �لقت�ساء مع �إيالء عناية خا�سة يف 

�تخاذ �إجر�ء�ت �لفح�س و�لتحقق للعمالء و�ملعامالت و�لعالقات �لتجارية عالية �ملخاطر .

طريق  عن  �لعميل  من  عليها  حت�سل  �لتي  و�ملعلومات  و�لبيانات  �مل�ستند�ت  �أن  من  �لتاأكد   -2

�لفح�س و�لتحقق حمدثة وذ�ت �سلة من خالل قيامها مبر�جعة �ل�سجالت �لقائمة، وعلى �لأخ�س 

�لبيانات و�مل�ستند�ت �ملتعلقة بالعمالء و�ملعامالت �لتجارية عالية �ملخاطر.

3- �تخاذ �لتد�بري �لكافية ملعاجلة �ملخاطر �ملرتبطة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، يف حالة 

�إن�ساء عالقات جتارية �أو تنفيذ عمليات مع عميل لي�س له وجود مادي، وذلك بهدف حتديد هويته.

�مل�ستفيد  �أو  �لعميل  كان  �إذ�  ما  خاللها  من  حتدد  �ملخاطر  لإد�رة  منا�سبة  �أنظمة  و�سع   -4

�حلقيقي �سخ�سًا �سيا�سيًا ممثاًل للمخاطر بحكم من�سبه من عدمه، فاإذ� كان ممثال للمخاطر 

بحكم من�سبه، يتعني �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتالية :

�أ- �حل�سول على مو�فقة �لإد�رة �لعليا قبل �إن�ساء عالقة جتارية مع �لعميل �أو �ل�ستمر�ر 

فيها .

�مل�ستفيد �حلقيقي  و�لتعرف على  �ملعقولة لتحديد م�سدر ثروته  �لتد�بري  �تخاذ كل  ب- 

لأمو�له.

ج- توفري مر�قبة �إ�سافية وم�ستمرة لتلك �لعالقة �لتجارية.

مادة )27(

يجب على املوؤ�س�سات املالية عند قيامها بعالقات م�سرفية باملرا�سلة عرب احلدود اتخاذ ما 

يلي :

1- حتديد هوية �ملوؤ�س�سات �ملجيبة و�لتحقق منها.

2- جمع �ملعلومات عن طبيعة �أن�سطة �ملوؤ�س�سات �ملجيبة .
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3- تقييم �سمعه �ملوؤ�س�سات �ملجيبة وطبيعة �لإ�سر�ف �لذي تخ�سع له، بال�ستناد �إىل �ملعلومات 

�ملتاحة لديها .

4- �حل�سول على مو�فقة �لإد�رة �لعليا، قبل �إن�ساء عالقة م�سرفية باملر��سلة .

5- تقييم �ل�سو�بط �لتي تنفذها �ملوؤ�س�سة �ملجيبة، فيما يخ�س مكافحة غ�سل �لأمو�ل �أو متويل 

�لإرهاب، و�لتاأكد من �أنها مالئمة وفعالة.

هوية  من  حتققت  قد  �ملر��سلة،  �لدفع  ح�سابات  حالة  يف  �ملجيبة،  �ملوؤ�س�سة  �أن  من  �لتاأكد   -6

�لعميل ونفذت �آليات �لر�سد �مل�ستمر فيما يخ�س عمالءها، و�أنها قادرة على توفري معلومات ذ�ت 

�سلة بتحديد هويتهم عند �لطلب .

مادة )28(

ل يجوز للموؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �إن�ساء عالقة جتارية �أو مو��سلتها 

يف حالة عدم قدرتها على �لوفاء باللتز�مات �ملقررة يف �ملو�د )23( �إىل )27( من هذ� �لقانون . 

ويف هذه �حلالة يجوز لها تقدمي تقرير بذلك �إىل �لوحدة وذلك وفقا لأحكام هذ� �لقانون.

مادة )29(

تنفيذ  يخ�سه،  فيما  كل  �ملحدودة،  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  يتعني 

�للتز�مات �ملقررة وفقا لأحكام �ملو�د من )23( �إىل )27( من هذ� �لقانون، ب�ساأن كل عميل ترتبط 

بهذ�  �لعمل  تاريخ  قائمة يف  تكون  باملر��سلة عرب �حلدود  �أو عالقة م�سرفية  بعالقة جتارية  معه 

�لقانون، خالل مدة ل جتاوز �ستة �أ�سهر من تاريخ �لعمل به.

مادة )30(

يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية، �لتي متار�س ن�ساط �حلو�لت �لربقية �لد�خلية و�خلارجية، بالن�سبة 

�لأخرى،  �لعمالت  يعادلها من  �أو ما  ريال  �آلف  �أربعة  تزيد قيمتها على )4000(  �لتي  للحو�لت 

�حل�سول على �ملعلومات �لتالية �ملتعلقة بطالبي �لتحويل و�لتحقق منها ، وت�سمل :

1- �ل�سم �لكامل .

2- رقم �حل�ساب �أو رقم �لتعريف �ملميز يف حال مل يكن هناك رقم ح�ساب.
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3- �لعنو�ن، �أو رقم �لبطاقة �ل�سخ�سية، �أو رقم حتديد هوية �لعميل، �أو تاريخ ومكان �مليالد .

وُتدرج هذه �ملعلومات يف ر�سالة �أو ��ستمارة �لدفع �مل�ساحبة للتحويل .

�أ�سكال  بع�س  ب�ساأن  �لإتباع،  �لو�جبة  بالإجر�ء�ت  تعليمات  �إ�سد�ر  �لرقابية،  للجهات  ويجوز 

�حلو�لت �لربقية، كحو�لت �حلزمة �لو�حدة و�حلو�لت �لد�خلية ومعامالت بطاقات �لئتمان �أو 

بطاقات �ل�سحب .

ويتعني على �ملوؤ�س�سات، �مل�سار �إليها يف �لفقرة �لأوىل من هذه �ملادة، عند تلقيها حو�لت برقية 

ل حتتوي على معلومات كاملة عن طالب �لتحويل، �تخاذ تد�بري للح�سول على �ملعلومات �لناق�سة 

على  �حل�سول  تعذر  حالة  ويف  �مل�ستفيد،  لدى  �أو  للحو�لة  �ملنفذة  �ملوؤ�س�سة  لدى  منها  و�لتحقق 

�ملعلومات �لناق�سة، يتعني عليها رف�س قبول �حلو�لة و�إبالغ �لوحدة بذلك .

مادة )31(

يجوز للجهات �لرقابية، يف حالة عدم وجود ��ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب، ومن خالل 

�خلا�سة  و�لتحقق  �لفح�س  �لتز�مات  تب�سيط  ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  �ل�سو�بط  �أو  �لتعليمات 

منها،  و�لتحقق  �مل�ستفيد �حلقيقي  �أو هوية  هويته  ب�ساأن حتديد  �لقانون  �لــو�ردة يف هذ�  بالعميل 

وذلك يف �سوء تقييم �ملخاطر �لتي ميثلها �لعميل �أو �ملنتج �أو �لعالقة �لتجارية �أو �ملعامالت .

مادة )32(

يجوز للجهات �لرقابية، يف حالة عدم وجود ��ستباه بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب ومن خالل 

ما  على  بالعتماد  �ملالية  للموؤ�س�سات  ت�سمح  �أن  ت�سدرها،  �لتي  �لرقابية  �ل�سو�بط  �أو  �لتعليمات 

�تخذه �لغري قبل �لعميل من �إجر�ء�ت تنفيذ� لأحكام هذ� �لف�سل .

ويف جميع �لأحو�ل تظل �ملوؤ�س�سات �ملالية م�سوؤولة عن تطبيق �لإجر�ء�ت �ملقررة وفقًا لأحكام 

هذ� �لف�سل ب�سكل منا�سب ومر�قبة �لعمالء با�ستمر�ر .
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مادة )33(

يتعني على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، اإيالء عناية خا�سة، لالأمور 

التالية :

�أمنــاط  وجميع  �ملعتادة،  وغــري  �ملعقدة  �لكبرية  �ملعامالت  جميع  وغر�س  خلفية  فح�س   -1

�ملعامالت غري �ملعتادة، �لتي لي�س لها غر�س م�سروع و��سح �أو غر�س �قت�سادي ظاهر.

2- فح�س خلفية وغر�س �لعالقات و�لعمليات �لتجارية مع �لأ�سخا�س، مبا يف ذلك �لأ�سخا�س 

�لعتبارية و�لرتتيبات �لقانونية، �لتي تخ�سع لأنظمة قانونية ل تطبق �ملعايري �لدولية ب�ساأن مكافحة 

غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، �أو ل تطبقها تطبيقًا كافيًا .

3- و�سع �سيا�سات و�إجر�ء�ت ملعاجلة �ملخاطر �لنا�سئة عن �ملنتجات و�ملعامالت �لتي تكون فيها 

�لهوية جمهولة .

 

ويتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، �أن تثبت �ملعلومات �خلا�سة 

باملعامالت �مل�سار �إليها يف �لبندين )1( و)2( من هذه �ملادة وهوية جميع �لإطر�ف �مل�ساركة فيها 

كتابًة، و�أن حتتفظ بها وفقا لأحكام هذ� �لقانون، و�أن تتيحها عند �لطلب للوحدة و�جلهات �لرقابية 

و�جلهات �ملخت�سة .

مادة )34(

يجب على املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية املحددة، اأن حتتفظ ب�سجالت ت�ستمل 

على املعلومات التالية :

1- ن�سخ من �لوثائق �لتي تثبت هوية �لعمالء و�مل�ستفيدين �حلقيقيني، و�لتي مت �حل�سول عليها 

وفقا لأحكام هذ� �لف�سل، وملفات �حل�سابات و�ملر��سالت �لتجارية ملدة خم�س �سنو�ت على �لأقل 

�لتي  �حلالت  يف  �ملخت�سة  �جلهة  طلب  على  بناًء  �أطول  مدة  �أي  �أو  �لتجارية  �لعالقة  �نتهاء  بعد 

حتددها .

2- �ملعلومات �لتي حت�سل عليها وفقا لأحكام هذ� �لف�سل، مبا يتيح تتبع �ملعامالت �لتي �أجر�ها 

�لقانون، ملدة  ب�ساأنها وفقًا لأحكام هذ�  �لكتابية �ل�سادرة  �إجر�ءها، و�لتقارير  �أو حاولو�  �لعمالء 

�أو �أي مدة �أطول بناًء على طلب  خم�س �سنو�ت على �لأقل بعد �إجر�ء �ملعاملة �أو حماولة �إجر�ئها 

�جلهة �ملخت�سة يف �حلالت �لتي حتددها.
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�ل�سجالت  �إتاحة هذه  تكفل  باأن  �ملحددة  �ملالية  و�ملهن غري  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  وتلتزم 

و�ملعلومات �لو�ردة فيها للوحدة وغريها من �جلهات �ملخت�سة.

مادة )35(

على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، و�سع وتنفيذ بر�مج مكافحة غ�سل 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، ت�ستمل على ما يلي :

1- �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت و�لأنظمة و�ل�سو�بط �لد�خلية، مبا يف ذلك �لتطبيق �ل�سليم لرتتيبات 

�إد�رة �لرب�مج، و�إجر�ء�ت �لتحّري �ملالئمة عن �ملوظفني مبا ي�سمن تعيينهم وفقا لأعلى �ملعايري .

2- تدريب �ملوظفني و�لعاملني تدريبًا م�ستمرً� مل�ساعدتهم على ك�سف �ملعامالت و�لأن�سطة �لتي 

قد تكون لها �سلة بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وتعريفهم بالإجر�ء�ت �لتي يتعني �إتباعها يف تلك 

�حلالت .

�لقانون،  هذ�  �أحكام  لتطبيق  �ملتخذة  �لتد�بري  تو�فق  من  للتحقق  تدقيق،  �سيا�سات  و�سع   -3

وتنفيذها، و�سمان فعاليتها.

مادة )36(

يف  موظفًا  د�خلها  تعني  �أن  �ملحددة،  �ملالية  غري  و�ملهن  و�لأعمال  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  على  يجب 

م�ستوى مدير �إد�رة، يكون م�سوؤول عن تطبيق �أحكام هذ� �لقانون .

مادة )37(

يجوز للجهات �لرقابية، من خالل �لتعليمات �أو �ل�سو�بط �لرقابية �لتي ت�سدرها، حتديد نوع 

ونطاق �لتد�بري �لتي يتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن 

غري �ملالية �ملحددة �أن تتخذها ب�ساأن متطلبات هذ� �لف�سل.
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مادة )38(

لها و�لتي متلك فيها  �لتابعة  �لأجنبية  �ل�سركات و�لفروع  ُتلزم  �أن  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  يتعني على 

ح�سة �لأغلبية، بتنفيذ متطلبات هذ� �لف�سل، با�ستثناء ما متنعه �لقو�نني و�للو�ئح �لنافذة يف �لبلد 

�لذي توجد فيه تلك �ل�سركة �أو ذلك �لفرع ب�ساأنها. فاإذ� كانت تلك �لقو�نني و�للو�ئح متنع تنفيذ 

هذه �ملتطلبات، فعلى �ملوؤ�س�سة �ملالية �إبالغ �جلهة �لرقابية بذلك .

مادة )39(

ل يجوز للموؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة 

و�لعاملني فيها، تنبيه عمالئها �أو �لغري �أنها قد قدمت معلومات ب�ساأنهم �إىل �لوحدة �أو باأن هناك 

تقريرً� �سيجري �أو يجري �أو �سبق تقدميه �إىل �لوحدة بوجود �سبهة غ�سل لالأمو�ل �أو متويل لالإرهاب 

�أو باأن هناك حتريات جترى �أو �أجريت عن غ�سل لالأمو�ل �أو متويل لالإرهاب، وي�ستثنى من ذلك 

�ملوؤ�س�سات  مدر�ء  بني  ب�ساأنها،  �لتد�ول  �أو  �لإرهاب  �أو متويل  �لأمو�ل  غ�سل  �سبهات  �لإف�ساح عن 

وموظفيها  وم�سوؤوليها  �ملحددة  �ملالية  و�ملهن غري  و�لأعمال  للربح  �لهادفة  و�ملنظمات غري  �ملالية 

و�إد�ر�تها �لقانونية و�جلهات �ملخت�سة �ملعنية، مبنا�سبة �أد�ئهم لعملهم .

مادة )40(

فيما عد� �للتز�مات �ملهنية �ملن�سو�س عليها يف قانون �ملحاماة �ل�سادر بالقانون رقم )23( 

�أو  ل�سنة 2006، ل يجوز �ل�ستناد �إىل �أ�سر�ر �ملهنة �أو مقت�سياتها، لالمتناع عن تقدمي �ملعلومات 

�لوثائق �لتي ُتطلب وفقًا لأحكام هذ� �لقانون .
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الف�سل ال�سابع 

 اجلهات الرقابية

مادة )41(

للجهة �لرقابية، �أن ت�سدر تعليمات �أو قو�عد �أو �إر�ساد�ت �أو تو�سيات �أو �أي �أدو�ت �أخرى، تنفيذ� 

لأحكام هذ� �لقانون، بغر�س مكافحة غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

مادة )42(

للربح  �لهادفة  غري  و�ملنظمات  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �لتز�م  مدى  مر�قبة  �لرقابية  �جلهات  تتوىل 

و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، باملتطلبات �ملحددة وفقا لأحكام هذ� �لقانون، ويتعني عليها 

�تخاذ ما يلي:

1- �عتماد �لتد�بري �لالزمة لإر�ساء معايري مالئمة و�سليمة لمتالك �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �ل�سيطرة 

عليها، �أو �مل�ساركة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة، يف �إد�رتها �أو تدبري �سوؤونها �أو ت�سغيلها .

2- تنظيم ومر�قبة �لتز�م �ملوؤ�س�سات �ملالية و�ملنظمات غري �لهادفة للربح و�لأعمال و�ملهن غري 

�ملالية �ملحددة مبقت�سيات �أحكام هذ� �لقانون، مبا يف ذلك �إجر�ء عمليات تفتي�س ميد�نية وطلب 

م�ستند�ت �أو معلومات �أو �سجالت.

جمع  �إجـــر�ء�ت  يف  �مل�ساعدة  وتقدمي  �ملخت�سة،  �جلهات  مع  �ملعلومات  وتبادل  �لتعاون   -3

وغ�سل  �لأ�سلية  باجلر�ئم  �ل�سلة  ذ�ت  �لدعاوى  �إقامة  �أو  �لق�سائية  �لتحقيقات  �أو  �ل�ستدللت 

�لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .

4- �لتعاون مع �لوحدة يف �إعد�د معايري ُتطبق عند �لإبالغ عن �لعمليات �مل�سبوهة، مع مر�عاة 

�ملعايري �لوطنية و�لدولية ذ�ت �ل�سلة.

5- �لتاأكد من قيام �ملوؤ�س�سات �ملالية وما لها من فروع و�سركات �أجنبية تابعة لها متتلك فيها 

متنعه  ما  با�ستثناء  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مع  �ملتو�فقة  �لتد�بري  وتنفيذ  باعتماد  �لأغلبية،  ح�سة 

�لقو�نني و�للو�ئح �لنافذة يف �لبلد �لذي توجد فيه تلك �ل�سركة �أو ذلك �لفرع ب�ساأنها.
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6- �إبالغ �لوحدة، دون تاأخري، باأي معلومات تتعلق بعمليات م�سبوهة �أو مبعلومات ميكن �أن تكون 

لها �سلة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .

7- �لتعاون �ل�سريع و�لفعال مع �جلهات �لنظرية �لتي توؤدي وظائف مماثلة يف دول �أخرى، مبا 

يف ذلك تبادل �ملعلومات .

�أحكام  تنفيذ  �سياق  �ملفرو�سة، يف  و�لعقوبات  �ملعتمدة  �لتد�بري  باإح�ساء�ت عن  8- �لحتفاظ 

هذ� �لقانون .

مادة )43(

حتظر مز�ولة �لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة، بدون قيد م�سبق لدى �جلهة �لرقابية �ملخت�سة 

مع مر�عاة �لأنظمة �لقانونية �خلا�سة بكل عمل �أو مهنة .

مادة )44(

يجوز للجهة �لرقابية، يف حالة ثبوت خمالفة موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري هادفة للربح �أو �أعمال 

ومهن غري مالية حمددة، لاللتز�مات �ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقانون، ب�سورة عمدية �أو باإهمال 

ج�سيم، �أن تفر�س و�حد� �أو �أكرث من �لتد�بري و�جلز�ء�ت �لتالية :

1- �إ�سد�ر �أمر بتقدمي تقارير منتظمة عن �لتد�بري �لتي تتخذها .

2- �إ�سد�ر �أمر باللتز�م بتعليمات معينة .

3- توجيه �إنذ�ر�ت كتابية .

4- ��ستبد�ل �ملدر�ء �أو �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �أو �ملالكني �مل�سيطرين �أو تقييد �سالحياتهم، مبا 

يف ذلك تعيني م�سرف �إد�ري خا�س .

5- منع �لأفر�د �ملعنيني من �لعمل يف قطاع �لأعمال �لتجارية �أو يف مهنة �أو ن�ساط، ب�سورة د�ئمة 

�أو موؤقتة.

6- فر�س �لإ�سر�ف، �أو تعليق �لرتخي�س، �أو �سحب �أو تقييد �أي نوع �أخر من �لت�ساريح، وحظر 

��ستمر�ر �لعمل �أو مز�ولة �ملهنة �أو �لن�ساط.

7- فر�س غر�مة مالية ل تزيد على )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال .

8- �أي تد�بري �أخرى.

ويتعني على �جلهة �لرقابية �أن تبلغ �لوحدة بالتد�بري و�جلز�ء�ت �لتي تتخذها يف هذ� �ل�ساأن .
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الف�سل الثامن 

 اإجراءات التحقيق والتدابري املوؤقتة

مادة )45(

يجوز �لتحقيق يف جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ب�سفة م�ستقلة عن �جلر�ئم �لأ�سلية.

مادة )46(

يجوز للنائب �لعام �أو من يندبه من �ملحامني �لعامني، �أن ياأمر بالإطالع �أو �حل�سول على �أي 

معلومات �أو بيانات، تتعلق باحل�سابات �أو �لود�ئع �أو �ل�سناديق �ل�ستئمانية �أو �أي �أمو�ل �أو معامالت 

�أخرى، يف �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �ملنظمات غري �لهادفة للربح، 

و�لتي ت�ساعد يف �لك�سف عن وقائع �أي جرمية حمتملة لغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو جرمية 

�أ�سلية مرتبطة.

مادة )47(

�أنو�ع �خلطابات  �أن ياأمر بحجز جميع  �أو من يندبه من �ملحامني �لعامني،  يجوز للنائب �لعام 

و�ملو�د �ملطبوعة و�ل�سناديق �لربيدية و�لربقيات، ور�سد كل و�سائل �لت�سال وت�سجيل �أي �أن�سطة 

تتم ممار�ستها يف �لأماكن �لعامة �أو �خلا�سة يف حال كان هذ� �لإجر�ء ي�ساعد يف �لك�سف عن وقائع 

�أي جرمية حمتملة لغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو جرمية �أ�سلية مرتبطة .

ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون �أمر �حلجز �أو �لت�سجيل م�سببًا، وملدة ل تتجاوز ت�سعني يومًا، ول 

يجوز مد هذه �ملدة �إل باأمر من �ملحكمة �ملخت�سة.

مادة )48(

�لقانون، يجوز ملحافظ م�سرف  �ملن�سو�س عليها يف  �لعام  �لنائب  ب�سلطات  �لإخالل  مع عدم 

قطر �ملركزي، يف حالة �خل�سية من �لت�سرف يف متح�سالت جرمية حمل جرمية غ�سل �لأمو�ل 

�ملودعة لدى �ملوؤ�س�سات �ملالية �أو �ل�ستباه يف ��ستخد�م �لأمو�ل �أو �لأر�سدة �أو �حل�سابات يف متويل 
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�لإرهاب ، �إ�سد�ر قر�ر بالتجميد لالأمو�ل �أو �لأر�سدة �أو �حل�سابات �مل�ستبه بها ملدة ل تتجاوز ع�سرة 

�أيام عمل، ويجب �إخطار �لنائب �لعام بالقر�ر خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ �سدوره، و�إل �عترب 

باطاًل، ويجوز للنائب �لعام �إلغاء قر�ر �لتجميد �أو جتديده ملدة ل جتاوز ثالثة ��سهر .

ول يجوز جتديد قر�ر �لتجميد بعد �نق�ساء مدة �لثالثة �أ�سهر �مل�سار �إليها �إل باأمر من �ملحكمة 

�أن ي�سدر  �إىل  �أخرى مماثلة  �أو مدد  �ملخت�سة بناًء على طلب �لنائب �لعام، ويكون �لتجديد ملدة 

حكم نهائي يف �لدعوى �جلنائية .

�ملحكمة  �أمــام  جتديده،  �أو  �لتجميد  �أمر  من  �لتظلم  �ساأن  ذي  لكل  يجوز  �لأحــو�ل،  جميع  ويف 

�ملخت�سة خالل ثالثني يومًا من تاريخ علمه به، ويكون قر�ر �ملحكمة بالف�سل يف �لتظلم نهائيًا.

مادة )49(

مع عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، يجوز للنائب �لعام، من تلقاء نف�سه، �أن ياأمر بفر�س 

تد�بري موؤقتة ت�ستمل على �لتجميد �أو �حلجز، بهدف �لتحفظ على �لأمو�ل و�لو�سائط �مل�ستخدمة �أو 

�ملر�د ��ستخد�مها يف �رتكاب جرمية �أ�سلية �أو جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو جرمية متويل �لإرهاب، �أو 

�أي ممتلكات معادلة من حيث �لقيمة .

�أو  �أي وقت، بناًء على طلب من �لنائب �لعام،  �لتد�بري يف  ويجوز للمحكمة �ملخت�سة رفع هذه 

�مل�ستبه بهم �أو �أ�سخا�س يطالبون بحقوقهم يف تلك �ملمتلكات.

مادة )50(

ميولون  �لذين  و�لأ�سخا�س  �لإرهابيني  �أمو�ل  بتجميد  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �لعام  �لنائب  ي�سدر 

بالف�سل  �لأمن عماًل  بتحديدهم قر�ر من جمل�س  و�لذين ي�سدر  �لإرهابية،  و�ملنظمات  �لإرهاب 

�لإرهاب  مكافحة  جلنة  من  قر�ر  بتحديدهم  ي�سدر  �لذين  �أو  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  من  �ل�سابع 

�ملن�ساأة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )7( ل�سنة 2007 مبوجب قر�ر جمل�س �لأمن رقم )1373( ل�سنة 

2001 �أو �لقر�ر�ت �لالحقة .



41

ويت�سمن قر�ر �لنائب �لعام �لبنود و�ل�سروط و�حلدود �لزمنية �ل�سارية على �لتجميد، وُين�سر يف 

�جلريدة �لر�سمية، ويتعني على �ملوؤ�س�سات �ملالية و�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �أي �سخ�س 

�آخر يحوز تلك �لأمو�ل �أن يجمدها على �لفور و�أن يبلغ بذلك �لوحدة �أو �أي جهة خمت�سة .

مادة )51(

تظل �لأمو�ل حمل �لتجميد ملك �لأ�سخا�س �لذين كانت لهم م�سلحة فيها وقت توقيع �لتجميد، 

ويجوز للموؤ�س�سة �ملالية �ل�ستمر�ر يف �إد�رتها .

كما تظل �لأمو�ل حمل �حلجز ملك �لأ�سخا�س �لتي كانت لها م�سلحة فيها وقت توقيع �حلجز 

على �أن ُتد�ر من قبل �لهيئة �لق�سائية .
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الف�سل التا�سع

التعاون الدويل

الفرع الأول 

القواعد العامة

مادة )52(

لأغر��س  �لأخــرى،  �لــدول  يف  �لنظرية  للجهات  �لعون  تقدم  �أن  �ملخت�سة  �جلهات  على  يتعني 

ت�سليم �ملجرمني وتقدمي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة يف �لتحقيقات و�لإجر�ء�ت �جلنائية �ملرتبطة 

بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، وفقا للقو�عد �لتي يقررها قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه 

و�لتفاقيات �لثنائية �أو متعددة �لأطر�ف �لتي تكون �لدولة طرفًا فيها، �أو مبد�أ �ملعاملة باملثل، وذلك 

مبا ل يتعار�س مع �ملبادئ �لأ�سا�سية للنظام �لقانوين يف �لدولة.

�أحكام هذ� �لقانون،  �إىل  �أو طلب �مل�ساعدة �لقانونية، ��ستنادً�  ول ينفذ طلب ت�سليم �ملجرمني 

�أو  �لطلب  مو�سوع  �جلرمية  على  تعاقب  قطر،  دولة  وقو�نني  �لطالبة  �لدولة  قو�نني  كانت  �إذ�  �إل 

على جرمية مماثلة. وتعترب �زدو�جية �لتجرمي م�ستوفاة، بغ�س �لنظر عما �إذ� كانت قو�نني �لدولة 

�مل�سطلح  ذ�ت  �جلرمية  ت�سمية  يف  ت�ستخدم  �أو  ذ�تها  �جلر�ئم  فئة  يف  �جلرمية  تــدرج  �لطالبة 

�مل�ستخدم يف �لدولة، ب�سرط �أن يكون فعل �جلرمية مو�سوع �لطلب جمرمًا مبقت�سى قو�نني �لدول 

�لطالبة .

مادة )53(

يتوىل �لنائب �لعام م�سوؤولية و�سالحية تلقي طلبات �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة �أو طلبات ت�سليم 

�ملجرمني من �جلهات �لأجنبية �ملخت�سة فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، ويتعني عليه 

�إما تنفيذ هذه �لطلبات و�إما �إحالتها �إىل �جلهات �ملخت�سة لغر�س تنفيذها يف �أ�سرع وقت ممكن .

ويجوز يف �حلالت �مل�ستعجلة، �إر�سال تلك �لطلبات عن طريق �ملنظمة �لدولية لل�سرطة �جلنائية 
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)�لنرتبول( �أو ب�سكل مبا�سر من �جلهات �لأجنبية �ملخت�سة �إىل �جلهات �ملخت�سة يف �لدولة، ويف 

هذه �حلالت يتعني على �جلهة �لتي ت�ستلم �لطلب �إبالغ �لنائب �لعام بذلك .

وتر�سل �لطلبات و�لردود �إما بو��سطة �لربيد �أو باأي و�سيلة �أخرى �أ�سرع تتيح �حل�سول على �سجل 

كتابي بال�ستالم �أو ما يعادله يف ظروف ت�سمح للدولة بالتحقق من �سحتها .

ويف جميع �لأحو�ل، ُترفق �لطلبات ومرفقاتها برتجمة لها باللغة �لعربية .

مادة )54(

يتعني اأن تت�سمن طلبات امل�ساعدة القانونية اأو طلبات ت�سليم املجرمني ما يلي:

1- حتديد هوية �جلهة �لتي تطلب �تخاذ �لتد�بري .

2- ��سم ووظيفة �جلهة �لتي تتوىل �لتحقيق �أو �لتهام يف �لدعوى.

3- حتديد �جلهة �لتي يوجه �إليها �لطلب.

4- بيان �لغر�س من �لطلب و�أي مالحظات ذ�ت �سلة.

5- �لوقائع �مل�ساندة للطلب .

6- �أي تفا�سيل معروفة قد ت�سهل عملية حتديد هوية �ل�سخ�س �ملعني، وبخا�سة ��سمه وحالته 

�لجتماعية وجن�سيته وعنو�نه ومكانه ومهنته.

�ملمتلكات  �أو  �لأمو�ل  �أو  و�لو�سائط  �ملعنيني،  �لأ�سخا�س  لتحديد وتعقب  �أي معلومات لزمة   -7

�ملعنية.

8- �لن�س �لقانوين �لذي يجّرم �لفعل �أو بيان �لقانون �ملنطبق على �جلرمية، �إذ� �قت�سى �لأمر 

ذلك، و�أي بيان عن �لعقوبة �لتي ميكن فر�سها على مرتكب �جلرمية.

9- تفا�سيل �مل�ساعدة �ملطلوبة و�أي �إجر�ء�ت معينة ترغب �لدولة �لطالبة يف تطبيقها .

�ملعينة،  �حلالت  بع�س  يف  �لطلبات،  تت�سمن  �أن  �ل�سابقة،  �لبيانات  �إىل  بالإ�سافة  يتعني  كما 

�لبيانات �لتالية:

1- عر�سًا للتد�بري �ملطلوبة، يف حالة طلب �تخاذ تد�بري موؤقتة .

2- بيانًا بالوقائع و�حلجج ذ�ت �ل�سلة، لتتمكن �جلهات �لق�سائية من �إ�سد�ر �أمر بامل�سادرة 

مبقت�سى �لقانون، وذلك يف حالة طلب �إ�سد�ر �أمر بامل�سادرة.
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3- يف حالة طلب �إنفاذ �أمر يت�سل بتدبري موؤقت �أو م�سادرة :

)�أ(  ن�سخة م�سَدقة من �لأمر، وبيان بالأ�سباب �لتي دعت �إىل �إ�سد�ره �إن مل يت�سمنها �لأمر 

ذ�ته.

)ب( وثيقة توؤكد باأن �لأمر قابل للتنفيذ وغري قابل للطعن عليه بطريق �ل�ستئناف �لعادي.

قيمة  من  ��سرتد�ده  �ملطلوب  و�ملبلغ  �لأمــر،  �إنفاذ  يف  بلوغه  يــر�د  �لــذي  باملدى  بيانًا  )ج( 

�ملمتلكات .

)د( �أي معلومات تتعلق مبا للغري من حقوق يف �لو�سائط �أو �ملتح�سالت �أو �ملمتلكات �أو �سائر 

�لأ�سياء �ملرتبطة، وذلك عند �لإمكان و�لقت�ساء .

)هـ( �لن�سخة �لأ�سلية للحكم �لق�سائي �ل�سادر �أو �سورة م�سدقة منه، �أو �أي وثيقة �أخرى 

من  �ملتبقية  و�ملدة  �لنفاذ،  و�جب  �حلكم  ذلك  وكون  �ملفرو�سة،  و�لعقوبة  �ملتهم  �إد�نــة  على  تدل 

دين بارتكاب جرمية..
ُ
�لعقوبة، وذلك يف حالة طلب ت�سليم �سخ�س �أ

مادة )55(

يجوز للنائب �لعام، �أو �جلهة �ملخت�سة �ملعنية من تلقاء نف�سها �أو بناًء على طلب �لنائب �لعام، 

لتنفيذ  �سرورية  �ملعلومات  تلك  كانت  �إذ�  �ملخت�سة،  �لأجنبية  �جلهة  من  �إ�سافية  معلومات  طلب 

�لطلب �أو ت�سهيل تنفيذه .

مادة )56(

�لتقيد بذلك، يجب  �إمكانية  �إذ� ��سرتط فيه ذلك، ويف حالة عدم  �لتقيد ب�سرية �لطلب  يجب 

�إخطار �جلهة �لطالبة على �لفور .

مادة )57(

يجوز للنائب �لعام �إرجاء �إحالة �لطلب �إىل �جلهات �ملخت�سة �مل�سوؤولة عن تنفيذه، �إذ� كان من 

�أو دعوى منظورة ،  �أو �لأمر �ملطلوب به تعار�سًا جوهريًا مع حتقيق  �أن يتعار�س �لتدبري  �ملحتمل 

ويتعني عليه �إبالغ �جلهة مقدمة �لطلب بذلك على �لفور.
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الفرع الثاين 

 امل�ساعدة القانونية املتبادلة

مادة )58(

يف حالة تلقي طلب من دولة �أجنبية للح�سول على م�ساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بغ�سل �لأمو�ل 

�أو متويل �لإرهاب، يكون تنفيذ ذلك �لطلب طبقًا للقو�عد �لتي يحددها هذ� �لف�سل.

وتت�سمن �سور امل�ساعدة القانونية املتبادلة، ب�سكل خا�ص، ما يلي :

1- �حل�سول على �أدلة من �لأ�سخا�س �أو �أخذ �أقو�لهم .

2- �مل�ساعدة على مثول �ملحتجزين و�ل�سهود �لطوعيني �أو غريهم �أمام �جلهات �لق�سائية للدولة 

�لطالبة من �أجل تقدمي �لأدلة �أو �مل�ساعدة يف �لتحقيقات .

3- ت�سليم �لأور�ق �لق�سائية.

4- تنفيذ عمليات �لتفتي�س و�حلجز.

5- معاينة �لأ�سياء و�لأماكن .

6- توفري �ملعلومات و�لأ�سياء �ملثبتة للتهمة وتقارير �خلرب�ء .

7- توفري �أ�سول �أو ن�سخ م�سدقة من �مل�ستند�ت و�ل�سجالت، مبا يف ذلك �ل�سجالت �حلكومية �أو 

�مل�سرفية �أو �ملالية �أو �سجالت �ل�سركات و�لأعمال .

8- حتديد �أو تعقب متح�سالت �جلرمية �أو �لأمو�ل �أو �ملمتلكات �أو �لو�سائط �أو �لأ�سياء �لأخرى 

لأغر��س �لإثبات �أو �مل�سادرة .

9- م�سادرة �ملوجود�ت.

10- تنفيذ تد�بري �لتجميد، وغريها من �لتد�بري �ملوؤقتة.

11- �أي �سورة �أخرى من �سور �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، مبا ل يتعار�س مع �لقو�نني �ملعمول 

بها يف �لدولة.



46

مادة )59(

ل يجوز رف�ص طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة، اإل يف احلالت التالية :

1- �إذ� مل يكن �لطلب �سادرً� عن جهة خمت�سة طبقًا لقانون �لدولة �لتي تطلب �مل�ساعدة، �أو �إذ� 

مل ير�سل �لطلب وفقًا للقو�نني �ملعمول بها، �أو �إذ� كانت حمتوياته تت�سمن خمالفة جوهرية حلكم 

�ملادة )54( من هذ� �لقانون.

2- �إذ� كان تنفيذ �لطلب ُيحتمل �أن مي�ًس باأمن �لدولة �أو �سيادتها �أو نظامها �لعام �أو م�ساحلها 

�لأ�سا�سية.

3- �إذ� كانت �جلرمية �لتي يتعلق بها �لطلب، متثل مو�سوع دعوى جنائية منظورة �أو ُف�سل فيها 

بحكم نهائي يف �لدولة .

�إ�سد�ره ل  �ملطلوب  �لأمر  �أو  �لتدبري  باأن  �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد  �إذ� كانت هناك   -4

�أو  �ل�سيا�سية  �آر�ئه  �أو  �أو عرقه  �أو جن�سيته  �أو ديانته  �إل ب�سبب عن�سره  �ملعني  ي�ستهدف �ل�سخ�س 

جن�سه �أو حالته.

5- �إذ� كانت �جلرمية �ملذكورة يف �لطلب، غري من�سو�س عليها يف قو�نني �لدولة، �أو لي�ست لها 

�سمات م�سرتكة مع جرمية من�سو�س عليها يف قو�نني �لدولة، ومع ذلك فاإنه يتعني خالفًا لذلك 

تقدمي �مل�ساعدة �إذ� كانت ل تنطوي على تد�بري جربية.

قو�عد  ب�سبب  تنفيذها  �أو  �ملطلوبة  �لتد�بري  باتخاذ  �أمر  �إ�سد�ر  �ملمكن  غري  من  كان  �إذ�   -6

�لتقادم �ملنطبقة على جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب مبقت�سى قو�نني �لدولة �أو �لدولة �لتي 

تطلب �مل�ساعدة.

7- �إذ� كان �لأمر �ملطلوب تنفيذه غري قابل للنفاذ مبقت�سى �لقانون.

�ل�سمانات  فيها  تتوفر  قد جرى يف ظروف مل  �لطالبة،  �لدولة  �لقر�ر يف  �إ�سد�ر  كان  �إذ�   -8

�لكافية فيما يتعلق بحقوق �ملتهم.

مادة )60(

ل يجوز رف�س طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، ��ستنادً� �إىل �سروط مقيدة ب�سكل مبالغ فيه، 

�أمور  �أن �جلرمية ت�ستمل على  �أو ملجرد  �أحكام �ل�سرية �مللزمة للموؤ�س�سات �ملالية،  �أو ��ستنادً� �إىل 

�سريبية.
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ويخ�سع �لقر�ر �ل�سادر من �ملحكمة، ب�ساأن طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة، للطعن عليه وفقًا 

للقو�عد �لقانونية �ملقررة.

ويف حالة رف�س تنفيذ �لطلب، يتعني على �لنائب �لعام �أو �جلهة �ملخت�سة يف �لدولة، �إبالغ �جلهة 

�لأجنبية �ملخت�سة على �لفور، باأ�سباب �لرف�س.

مادة )61(

ُتنّفذ طلبات �تخاذ تد�بري �لتحقيق وفقًا للقو�عد �لإجر�ئية �ملعمول بها يف �لدولة، وذلك ما مل 

تطلب �جلهة �لأجنبية �ملخت�سة �إتباع �إجر�ء�ت معينة ل تتعار�س مع تلك �لقو�عد .

ويجوز �أن يح�سر تنفيذ �لتد�بري موظف عام تفو�سه �جلهة �لأجنبية �ملخت�سة.

مادة )62(

ُتنّفذ طلبات �تخاذ �لتد�بري �ملوؤقتة وفقًا لقانون �لإجر�ء�ت �جلنائية �مل�سار �إليه، و�إذ� كان �لطلب 

م�ساغًا بعبار�ت عامة، ُت�ستخدم �لتد�بري �لأكرث مالءمة وفقًا للقانون .

�إليه،  �مل�سار  �لإجــر�ء�ت �جلنائية  �لتد�بري �ملطلوبة غري من�سو�س عليها يف قانون  فاإذ� كانت 

يجوز للجهة �ملخت�سة �أن ت�ستبدلها مبا ين�س عليه ذلك �لقانون من تد�بري يكون مفعولها مماثاًل 

قدر �لإمكان للتد�بري �ملطلوبة .

وت�سري �لأحكام �ملتعلقة برفع �لتد�بري �ملوؤقتة على �لنحو �ملن�سو�س عليه يف هذ� �لقانون، ويتعني 

قبل �لأمر برفع �لتد�بري �ملوؤقتة �إبالغ �لدولة طالبة �مل�ساعدة بذلك.

مادة )63(

�أمر بامل�سادرة، يتعني على �جلهات  �ملتبادلة لإ�سد�ر  �لقانونية  للم�ساعدة  تلقي طلب  يف حالة 

�لنيابة  �إىل  �لطلب  �إحالة  �أو  �لطالبة  �لدولة  حمكمة  عن  �ل�سادر  �مل�سادرة  �أمر  �إقــر�ر  �ملخت�سة 

�لعامة ل�ست�سد�ر �أمر �مل�سادرة، وتنفيذ هذ� �لأمر يف حالة �سدوره.
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�أحكام �مل�سادرة �ملن�سو�س عليها يف هذ�  �إليها يف  �أمر �مل�سادرة على �لأمو�ل �مل�سار  وي�سري 

�لقانون، و�ملوجودة على �أر��سي �لدولة.

ويتعني على �جلهات �ملخت�سة، يف حالة �إقر�رها لأمر �مل�سادرة وتنفيذه، �أن تلتزم بالوقائع �لتي 

مت �ل�ستناد �إليها لإ�سد�ر �لأمر.

مادة)64(

مع عدم �لإخالل بحقوق �ملالك ح�سن �لنية، تكون للدولة �سلطة �لت�سرف يف �ملمتلكات �مل�سادرة 

على �أر��سيها بناًء على طلب �جلهات �لأجنبية، ما مل ين�س �تفاق مربم مع �لدولة �لطالبة على 

خالف ذلك.

مادة )65(

يجوز للجهات �ملخت�سة يف �لدولة �إبر�م �تفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة �لأطر�ف، فيما 

يتعلق بامل�سائل مو�سوع �لتحقيقات �أو �لإجر�ء�ت يف دولة و�حدة �أو �أكرث، بهدف ت�سكيل فرق حتقيق 

م�سرتكة و�إجر�ء حتقيقات م�سرتكة .

ويف حالة عدم وجود �أي �تفاقات �أو ترتيبات من هذ� �لنوع، يجوز �إجر�ء �لتحقيقات �مل�سرتكة 

تبعًا لكل حالة على حدة .
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الفرع الثالث 

 ت�سليم املجرمني

مادة )66(

ُتعّد جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، من �جلر�ئم �لتي يجوز ت�سليم مرتكبيها .

ولأغر��س هذ� �لقانون، ل تعترب جر�ئم غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب جر�ئم �سيا�سية �أو جر�ئم 

مرتبطة بجرمية �سيا�سية �أو جر�ئم ذ�ت دو�فع �سيا�سية .

مادة )67(

ل يجوز املوافقة على طلب ت�سليم املجرمني يف احلالت التالية:

لغر�س  تقدميه  قد مت  �لت�سليم  باأن طلب  تدعو لالعتقاد  �أ�سباب جوهرية  كانت هناك  �إذ�   -1

�تهام �سخ�س �أو معاقبته ب�سبب جن�سه �أو عن�سره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو عرقه �أو �آر�ئه �ل�سيا�سية، 

�أو باأن تنفيذ �لطلب �سيوؤدي �إىل �مل�سا�س بو�سعه لأي من تلك �لأ�سباب .

2- �إذ� كانت �جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم، متثل مو�سوع دعوى ُف�سل فيها بحكم نهائي يف 

�لدولة.

3- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد �أ�سبح، مبقت�سى قانون �أي من �لبلدين، غري خا�سع 

للمحاكمة �أو �لعقوبة لأي �سبب، مبا يف ذلك �لتقادم �أو �لعفو.

4- �إذ� كانت هناك �أ�سباب جوهرية تدعو لالعتقاد باأن �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد تعر�س 

�أو �سيتعر�س للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية �أو غري �إن�سانية �أو مهينة، �أو �إذ� مل يتوفر �أو لن يتوفر لذلك 

�ل�سخ�س يف �لإجر�ء�ت �جلنائية حد �دين من �ل�سمانات طبقًا للمعايري �لدولية �ملعتربة يف هذ� 

�ل�ساأن .

5- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه مو�طنًا قطريًا .

ول يجوز رف�س طلب �لت�سليم ملجرد �أن �جلرمية ت�ستمل على �أمور �سريبية .
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مادة )68(

يجوز رف�ص طلب ت�سليم املجرمني يف احلالت التالية :

1- �إذ� كانت هناك حتقيقات ق�سائية جارية �سد �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه يف �لدولة، ب�ساأن 

�جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم .

�أي من �لبلدين، وكان  �أر��سي  �إذ� كانت �جلرمية مو�سوع طلب �لت�سليم قد �رتكبت خارج   -2

قانون �لدولة ل يقرر �لخت�سا�س �لق�سائي يف �جلر�ئم �لتي ترتكب خارج �أر��سيه بالن�سبة للجرمية 

مو�سوع �لطلب.

3- �إذ� كان �ل�سخ�س �ملطلوب ت�سليمه قد �سدر �سده حكم ق�سائي لرتكابه �جلرمية مو�سوع 

�لطلب، �أو �إذ� كان �سيتعر�س يف �لدولة �لطالبة ملحاكمة �أو حلكم من قبل حمكمة غري نظامية �أو 

حمكمة ��ستثنائية غري عادلة �أو حمكمة �أو هيئة خا�سة.

4- �إذ� ر�أت �لدولة، مع مر�عاة طبيعة �جلرمية وم�سالح �لدولة �لطالبة، ومن خالل مالب�سات 

�لق�سية، �أن ت�سليم �ل�سخ�س �ملعني �سيكون منافيًا لالعتبار�ت �لإن�سانية، ب�سبب �سنه �أو �سحته �أو 

ظروفه �ل�سخ�سية �لأخرى.

5- �إذ� ُطلب �لت�سليم عماًل بحكم ق�سائي نهائي �سدر يف غياب �ل�سخ�س �ملد�ن �لذي مل تكن 

للدفاع  ترتيبات  �أو فر�سة لتخاذ  �ملحاكمة  قبل  كافية  �سيطرته، مهلة  لأ�سباب خارجة عن  لديه، 

عنه، ومل تتح �أو لن تتاح له فر�سه �إعادة �لنظر يف ق�سيته ويف ح�سوره .

6- �إذ� كانت �لدولة قد با�سرت �خت�سا�سها �لق�سائي ب�ساأن �جلرمية.

مادة )69(

�إذ� ُرف�س طلب ت�سليم �ملجرمني، لأي �سبب من �لأ�سباب �ملقررة يف هذ� �لقانون، حُتال �لق�سية 

�إىل �جلهات �ملخت�سة، لتخاذ �إجر�ء�ت �إقامة �لدعوى �جلنائية �سد �ل�سخ�س �ملعني مو�سوع طلب 

�لت�سليم .

مادة )70(

فيما يتعلق بغ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب، يجوز �أن تقدم �لدولة �مل�ساعدة يف ت�سليم �ملجرمني 

�ل�سخ�س  يو�فق  �أن  ب�سرط  وذلك  �لت�سليم،  طالبة  �لدولة  من  �ملوؤقت  �لقب�س  طلب  ��ستالم  بعد 

�ملطلوب ت�سليمه مو�فقة �سريحة على ذلك �أمام �جلهة �ملخت�سة.
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الف�سل العا�سر

العقوبات

مادة )71(

ل تخ�سع جرمية غ�سل �لأمو�ل لأحكام �ملادة )85( من قانون �لعقوبات �مل�سار �إليه .

مادة )72(

مع عدم �لإخالل باأي عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر:

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز ع�سر �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )2.000.000(   -1

مليونا ريال، كل من �رتكب �أو �سرع يف �رتكاب �إحدى جر�ئم متويل �لإرهاب �ملن�سو�س عليها يف 

�ملادة )4( من هذ� �لقانون.

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز �سبع �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )2.000.000(   -2

مليونا ريال، كل من �رتكب �أو �سرع يف �رتكاب �إحدى جر�ئم غ�سل �لأمو�ل �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 

)2( من هذ� �لقانون .

ُيعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على ثالث �سنو�ت وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )500.000(   -3

خم�سمائة �ألف ريال، كل من خالف حكم �ملو�د)3(، )5(، )39( من هذ� �لقانون .

وت�ساعف �لعقوبات �ملن�سو�س عليها يف �لفقرة �ل�سابقة، �إذ� �رتكب �جلاين �جلرمية بال�سرت�ك 

مع �سخ�س �أو �أكرث من خالل جمموعة �إجر�مية منظمة �أو من خالل منظمة �إرهابية، �أو �إذ� �رتكب 

�إذ�  �أو  �أخرى،  �إجر�مية  باأن�سطة  �رتكابها  �قرتن  �أو  �أخرى،  �إجر�مية  �أن�سطة  من  كجزء  �جلرمية 

�رتكب �جلاين �جلرمية م�ستغاًل �سلطاته �أو نفوذه من خالل موؤ�س�سة مالية �أو منظمة غري �لهادفة 

للربح �أو �أعمال �أو مهن غري مالية حمددة، �أو م�ستغاًل للت�سهيالت �لتي خولتها له وظيفته �أو ن�ساطه 

�ملهني �أو �لجتماعي، �أو �إذ� كان �جلاين م�ساهمًا يف �جلرمية �لأ�سلية �لتي حت�سلت منها �لأمو�ل 

بق�سد  �جلرمية  �جلاين  �رتكب  �إذ�  �أو  �سريكًا،  �أو  فاعاًل  كان  �سو�ء  �لأمــو�ل  غ�سل  جرمية  حمل 

�لإ�سر�ر بتحقيقات غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب .
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مرتكب  معاقبة  يجوز  �ل�سابقتني،  �لفقرتني  يف  عليها  �ملن�سو�س  �لعقوبات  �إىل  وبالإ�سافة 

�جلرمية، ب�سفة د�ئمة �أو موؤقتة، باملنع من �ل�ستمر�ر يف مز�ولة �أي عمل �أو مهنة �أو ن�ساط �ساهم 

يف توفري �لفر�سة لرتكاب جرمية ت�سري عليها هذه �ملادة.

مادة )73(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على 

ثالث �سنو�ت، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )500،000(خم�سمائة �ألف ريال، كل من خالف حكم 

�ملادتني )6/فقرة �أوىل ، فقرة ثانية( ، )17( من هذ� �لقانون .

مادة )74(

مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�سد ين�س عليها قانون �آخر، يعاقب باحلب�س مدة ل جتاوز على 

�سنة، وبالغر�مة �لتي ل تزيد على )100.000( مائة �ألف ريال، كل من خالف حكم �ملادة )8( من 

هذ� �لقانون .

مادة )75(

تقل عن  ل  �لتي  بالغر�مة  ُيعاقب  �آخــر،  قانون  عليها  ين�س  �أ�سد  عقوبة  باأي  �لإخــالل  مع عدم 

)5.000.000( خم�سة ماليني ريال �أو ما يعادل �إجمايل قيمة و�سائط ومتح�سالت �جلرمية �أيهما 

�أكرث، كل �سخ�س �عتباري، �أرتكبت جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب ل�ساحله �أو با�سمه من 

جانب �سخ�س طبيعي يعمل منفردً� �أو كجزء من جهاز تابع لل�سخ�س �لعتباري، �أو ي�سغل موقعًا 

قياديًا فيه �أو ي�ستند �إىل متثيله، �أو لديه تفوي�س باتخاذ �لقر�ر�ت نيابة عنه، �أو خمول مبمار�سة 

�ل�سلطة، ويعمل بهذه �ل�سفة، وذلك ب�سرف �لنظر عما �إذ� �أدين ذلك �ل�سخ�س �لطبيعي بارتكاب 

�جلرمية من عدمه .

ول مينع ذلك من معاقبة �ل�سخ�س �لطبيعي مرتكب �جلرمية، بالعقوبة �ملقررة لها يف �لقانون.

ب�سورة  معينة  باأن�سطة جتارية  �لقيام  مو��سلة  �لعتباري، مبنعه من  �ل�سخ�س  معاقبة  ويجوز 

مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ب�سكل د�ئم �أو موؤقت، �أو بو�سعه حتت �إ�سر�ف ق�سائي، �أو باإغالق مر�فقه 

�أو بن�سر �حلكم  �أو بت�سفية �أعماله،  �أو موؤقتة،  �لتي ��ستخدمت يف �رتكاب �جلرمية ب�سفة د�ئمة 

�ل�سادر ب�ساأنه .
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مادة )76(

ُتعاقب بالغر�مة �لتي ل تزيد على  �آخر،  �أ�سد ين�س عليها قانون  باأية عقوبة  مع عدم �لإخالل 

�أو مهنة غري مالية حمددة، تخالف حكم  �أو عمل  )1،000،000( مليون ريال، كل موؤ�س�سة مالية 

�ملادة )50( من هذ� �لقانون .

مادة )77(

يف حال �لإد�نة بارتكاب جرمية �أ�سلية �أو غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب �أو بال�سروع فيها، ومع 

عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، تق�سي �ملحكمة كذلك مب�سادرة ما يلي :

1- �لأمو�ل �لتي ت�سكل متح�سالت جرمية، مبا يف ذلك �ملمتلكات �ملختلطة بتلك �ملتح�سالت �أو 

�ملتاأتية منها �أو �ملبّدلة بها، �أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك �ملتح�سالت .

2- �لأمو�ل �لتي ت�سكل مو�سوع �جلرمية .

من  �أو  �ملمتلكات  �أو  �لأمــو�ل  تلك  من  متاأتية  �أخــرى  ومنافع  �إيــر�د�ت  ت�سكل  �لتي  �لأمــو�ل   -3

متح�سالت �جلرمية .

4- و�سائط �رتكاب �جلرمية.

تبني  �إذ�  �إّل  �أي طرف،  �إىل  فيها  �لت�سرف  و�لتي مت  �ملــادة،  �إليها يف هذه  �مل�سار  �لأمــو�ل   -5

للمحكمة �أنه قد �كت�سبها مقابل دفع ثمن منا�سب �أو ح�سل عليها مقابل تقدميه خدمات تتنا�سب مع 

قيمتها �أو بناًء على �أ�سباب م�سروعة �أخرى، و�أنه كان يجهل م�سدرها غري �مل�سروع .

لعدم  فاعلها  �إد�نــة  وعدم  �لقانون،  هذ�  �أحكام  مبوجب  عليها  معاقب  جرمية  وقوع  حالة  ويف 

معرفته �أو لوفاته، يجوز للنيابة �لعامة �أن ترفع �لأور�ق للمحكمة �ملخت�سة، لإ�سد�ر �أمر مب�سادرة 

�لأمو�ل �ملحجوزة، �إذ� قدمت �أدلة كافية تثبت �أنها من متح�سالت �جلرمية .

ويف جميع �لأحو�ل، يتعني �أن يحدد �أمر �مل�سادرة �لأمو�ل �ملعنية، و�أن يت�سمن �لتفا�سيل �لالزمة 

لتحديدها وتعيني موقعها .

مادة )78(

مع عدم �لإخالل بحقوق �لغري ح�سني �لنية، يقع باطاًل كل عقد �أو �تفاق �أو �أي �أد�ة قانونية �أخرى، 

علم �أطر�فها �أو �أحدهم، �أو كان لديهم ما يحملهم على �لعتقاد باأن �لغر�س منها هو �حليلولة دون 

م�سادرة �لو�سائط �أو �لعائد�ت �أو متح�سالت جرمية، �ملتعلقة بغ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب .
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مادة )79(

ما مل ين�س هذ� �لقانون على خالف ذلك، توؤول �لأمو�ل �ملُ�سادرة �إىل خز�نة �لدولة وتظل هذه 

�لأمو�ل حُمملة، يف حدود قيمتها، باأي حقوق تتقرر ب�سورة م�سروعة ل�سالح �لغري ح�سني �لنية .

مادة )80(

ُين�ساأ مكتب للحجز و�مل�سادرة، يتبع �لنائب �لعام مبا�سرة، ويتوىل ك�سف وتعقب �لأمو�ل �لتي 

يجيزه  ملا  وفقًا  مبهمته  �ملت�سلة  �لبيانات  كل  وحفظ  وجمع  و�مل�سادرة،  للحجز  �إخ�ساعها  يجوز 

�لقانون، كما يتوىل �ملكتب �إد�رة �لأ�سول �ملحتجزة .

مادة )81(

يتوىل مكتب �حلجز و�مل�سادرة م�سوؤولية �إد�رة �لأ�سول �ملحجوزة، وفقًا للو�سائل �ملمكنة �ملتاحة 

�أو م�سادرتها يف حالة متاثل �إىل حد معقول حالتها وقت �حلجز،  �إعادة تلك �لأ�سول  له، بهدف 

�أو  �أو �ملمتلكات �لتي قد تنخف�س قيمتها نتيجة لالإد�رة  ويجوز للنائب �لعام �ل�سماح ببيع �لأمو�ل 

تكون كلفة حفظها كبرية ول تتنا�سب تنا�سبًا معقوًل مع قيمتها، ويف هذه �حلالة تظل قيمة �لبيع 

خا�سعة للحجز .

ويتوىل �ملكتب �إد�رة �ملبالغ �ملالية �ملحجوزة، ما مل يكن قد �سبق و�سعها يف عهدة موؤ�س�سة مالية 

�أو مدير خا�س �أو ُحجزت �أو �حتجزت هناك.

مادة )82(

�ملهنية مبا يف ذلك  �ل�سرية  تتعلق مبخالفة متطلبات  �أو مدنية،  �أي م�سوؤولية جنائية  ُيعفى من 

وفقا  م�سبوهة  عمليات  �أي  عن  نية  بح�سن  بالإبالغ  يقوم  �سخ�س  كل  �مل�سرفية،  �ل�سرية  قو�عد 

لأحكام هذ� �لقانون، �أو يقدم �أي معلومات �أو بيانات عن تلك �لعمليات .

�أو  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �لإرهــاب، �سد  �أو متويل  �لأمــو�ل  �إقامة دعوى جنائية عن غ�سل  ول جتوز 

�لأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �أو �ملنظمات غري �لهادفة للربح �أو �لعاملني فيها، نتيجة ملمار�سة 

عمليات م�سبوهة، �إذ� كانت قد قدمت، بح�سن نية، تقارير عن تلك �لعمليات �مل�سبوهة وفقا لأحكام 

هذ� �لقانون .
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مادة )83(

ُيعفى مرتكب جرمية غ�سل �لأمو�ل �أو متويل �لإرهاب من عقوبتي �حلب�س و�لغر�مة �ملن�سو�س 

وعن  �جلرمية  عن  معلومات  باأي  �ملخت�سة  �جلهات  �إبالغ  �إىل  بادر  �إذ�  �لقانون،  هذ�  يف  عليهما 

�لأ�سخا�س �مل�سرتكني فيها، وذلك قبل علمها بها.

ويجوز للمحكمة �أن حتكم بوقف تنفيذ �لعقوبة، �إذ� ح�سل �لإبالغ بعد علم �جلهات �ملخت�سة 

ومتح�سالت  �لو�سائط  �أو  �جلناة  باقي  �سبط  �إىل  و�أدى  فيها،  �مل�سرتكني  وبالأ�سخا�س  باجلرمية 

جرمية .
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