
 ٢٠٠١لسنة ) ٤(مـرسـوم بقـانـون رقـم 
  مـوالألبشـأن حظـر ومكافحـة غسـل ا

   

  .  أمير دولة البحرين         نحن حمد بن عيسى آل خليفة
  بعد االطالع على الدستور،

  ,١٩٧٥لسنة ) ٤(وعلى األمر األميري رقم 

  ,  وتعديالته١٩٦٦وعلى قانون أصول المحاآمات الجزائية لعام 

     وتعديالته،١٩٧٣لسنة ) ٢٣(مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون 

  , وتعديالته ١٩٧٥لسنة ) ٢٨(وعلى قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  , وتعديالته١٩٧٦لسنة ) ١٥(وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  ، ١٩٨٧لسنة ) ٤(اق المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانون سوق البحرين لألور

  ,  وتعديالته١٩٨٧لسنة ) ٧(وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م     انون رق وم بق صادر بالمرس أمين ال رآات الت ات و ش انون هيئ ى ق ام ) ١٧(وعل دل ١٩٨٧لع  المع

  , ١٩٩٦لسنة ) ٣٥(بالمرسوم بقانون رقم 

م     وعلى المرسوم  سنة   ) ١٧( بقانون رق م المتحدة لمكافحة               ١٩٨٩ل ة األم ى اتفاقي شأن التصديق عل  ب

  , ١٩٨٨االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 

ر           ١٩٩٥لسنة  ) ٩(وعلى المرسوم بقانون رقم       بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غي

  ,لعقليةالمشروع في المخدرات والمؤثرات ا

  ,ووزير المالية واالقتصاد الوطني, وزير العدل والشئون اإلسالميةوبناًء على عرض 

  ,وبعد موافقة مجلس الوزراء

  :رسمنا بالقانون اآلتي

   )١( مــادة 

  تعـاريــــف

ة      - وما لم يقتض السياق معنى آخر  -في تطبيق أحكام هذا القانون   ارات التالي  يكون للكلمات والعب

  -:ي الموضحة أمام آل منهاالمعان

  :المحكمة الكبرى الجزائية) المحكمة(

  .أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أية دولة أخرى) نشاط إجرامي(

    .منه) ٤(الفقرة ) ٤( الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون طبقًا للمادة )الوحدة المنفذة(



ه                   تشمل آل ) مؤسسة(  رتبط مهنت ة البحرين وت وانين دول أنه ق  شخص طبيعي أو اعتباري تسري في ش

  . أو أعماله بأي من األنشطة الموضحة في الجدول المرفق بهذا القانون أو في اللوائح الصادرة بموجبه
وزارات والجهات الحكومية المختصة بترخيص المؤسسات واإلشراف والرقابة ـــ ال)الجهات المختصة(

   .عليها

آليًا أو جزئيًا من أي نشاط ,  األمــوال المتحصلة بطريق مباشــر أو غير مباشر)عـائد الجريمة(

  .إجرامي
ر       ,  نوعها أو وصفها أو طبيعتها       جميــع األشياء ذات القيمة أيًا آان       )أمـوال( ة أو غي سواء آانت منقول

  -:ملموسة أو غير ملموسة وتشمل على سبيل المثال, منقولة
داول أو            -  أ  ة للت ة والقابل ة واألدوات المتداول االت واألوراق المالي ة والكمبي  العمالت الوطنية واألجنبي

  .المدفوعة أو المظهرة لحاملها
            . أوراق النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى -  ب
  . وغيرهااألعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة  -  ج

  .العقارات واألموال والحقوق المتعلقة بها شخصية آانت أم عينية   -  د

                         . أي شئ يسـتخدم في غسل األموال -هـ 

, الهبة, اإلقراض، الرهن , البيع, الشراء:  آــل تصـــرف في األموال ويشمل على سبيل المثال        )عمليـة(

ل سليم, التحوي داع, الت سـحب,واإلي سـابات  ,  ال ـين الح ـويل ب الت , التح ادل العم راض, تب د , اإلق تمدي

  .أو استعمال خزائن اإليداع, شراء أو بيع أي أسهم أو سندات أو شهادات إيداع, االئتمان

  -: ويشمل)ةيسجل عمل(

  . مستندات هوية أطراف العملية -  أ
  . تفاصيل العملية مع بيان المؤسسات التي تمت من خاللها -ب 

    . تفاصيل أي حساب يخص العملية-ج 
   )٢( مــادة 

  جريمة غسل األموال

ار أن                          ١-٢ أنه إظه ان من ش ة وآ ال اآلتي ًال من األفع ى فع يعد مرتكبا لجريمة غسل األموال من أت

  -:مصدر هذه األموال مشروع

ا               ) أ  (  اد أو م م أو االعتق ه     إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العل اد بأن ى االعتق يحمل عل

  .متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراآًا فيه

د   )ب( ة عائ اء طبيع ه أو      إخف ه أو حرآت صرف في ة الت ه أو طريق صدره أو مكان ة أو م جريم

ه متحصل              اد بأن ى االعتق ا يحمل عل ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو االعتقاد أو م

       .عل يعد اشتراآًا فيهمن نشاط إجرامي أو من ف



ه                          )ج( اد بأن ى االعتق ا يحمل عل اد أو م  اآتساب أو تلقى أو نقل عائد جريمة مع العلم أو االعتق

  .متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراآًا فيه

ه     ) د( اد بأن ى االعتق ل عل ا يحم اد أو م م أو االعتق ع العل ه م ة أو حيازت د جريم اظ بعائ  االحتف

  .تحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراآًا فيهم

  -:يعد شريكًا في جريمة غسل األموال من أتى فعًال من األفعال التالية            ٢-٢

ة أو        -  أ شف الجريم سهيل آ أنه ت ن ش ستندًا م ي أو زور م تلس أو أخف ف أو أخ ن أتل ـل م  آـ

  .مرتكبيها

ه أو                آل من علم بقصد الجاني وقدم إلي         -ب اء جريمت ى إخف ساعده عل سهيالت أو معلومات ت ه ت

  .تمكنه من الهرب

ة في الفعل                             ٣-٢ م تثبت اإلدان و ل ى ول انون حت ُيعاقب بعقوبة جريمة غسل األموال الواردة في هذا الق

ـي      .اإلجرامي األصلي   ويقصد بالفعل اإلجرامي األصلي في هذا الخصوص آل نشاط إجرامــ

     .باشر أو غير مباشر األموال موضوع جريمة غسل األموالتحصلت منه بطريق م

ـل األصلي                     ٤-٢  ُيعاقب بعقوبة مستقلة على آل من جريمة غسل األموال والجريمة التي يشكلها الفع

     .الذي تحصلت منه األموال موضوع جريمة غسـل األموال

ان يعمل        إذا ارتكبت جريمة غسل األموال بواسطة شخص اعتباري فا             ٥-٢ ن آل شخص طبيعي آ

وافر                  ة إذا ت ذات الجريم ًا ل وقت ارتكاب الجريمة لديه أو لحسابه بأي صفة رسمية يكون مرتكب

  . لديه عنصر العمد أو اإلهمال الجسيم

  :الجرائـم المـرتبطة بجـريمة غسـل األمـوال     ٦-٢

وال م            ـا لجريم ـد مرتكب ــيع ة غسل األم ال        ة من الجرائم المرتبطة بجريم ًال من األفع ى فع ن أت

  -:اآلتية

ق آخر                        -  أ أي طري ه أو ب آل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفت

  .معلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل األموال ولم يبلغ الوحدة المنفذة بها

دة ال -  ب صدره الوح رار ت ذ أي ق رض تنفي اق أو اعت ع أو أع ن امتن ل م ر  آ ذة أو أم منف

سل     رائم غ ن ج ة م ي جريم ق ف راءات التحقي شأن إج ق ب ن قاضى التحقي صدره م تست

  .األموال

ق آخر                       -  ج أى طري  آل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو ب

دى    ي إح ق ف ضبط والتحقي راءات ال ن إج راء م اذ أي إج بهات عن اتخ ات أو ش معلوم

  .ال وقام بإفشائها مما من شأنه األضرار بمصلحة التحقيقجرائم غسل األمو

   ) ٣( مــادة 

  العقـوبـات



يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنين والغرامة التي ال تتجاوز مليون دينار آل من ارتكب                        ١-٣

  .أو شرع أو اشترك في ارتكاب جريمة من جرائم غسل األموال

دة ال تقل عن خمس سنين والغرامة التي ال تقل عن مائة ألف دينار في                وتكون العقوبة السجن م            

  -:أي من الحاالت اآلتية

  .إذا ارتكب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة  -  أ

  . إذا ارتكب الجاني الجريمة مستغًال لسلطاته أو نفوذه من خالل مؤسسة -ب 

ال ا    -ج ار الم صد إظه ة بق اني الجريم ب الج ن     إذا ارتك ه م ي أن شاط إجرام ن ن صل م لمتح

  .مصدر مشروع

ة من جرائم غسل                                ٢-٣ ى آل من ارتكب جريم م عل ة يحك ر حسن الني وق الغي مع عدم اإلخالل بحق

األموال باإلضافة للعقوبة المقررة بمصادرة األموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوآة له 

ة       ي القيم سـاوية ف صر م ه الق ه أو ألبنائ ة  أو لزوج وع الجريم وال موض ضى   .لألم ا يق  آم

بمصادرة هذه األموال واألمالك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ولم يثبت ورثته     

    .مشروعية مصدرها

اري ودون اإلخالل      ٣-٣ وال بواسطة شخص اعتب ة غسل األم ا جريم ي ترتكب فيه ي األحوال الت ف

انون مع        يعاقب ال , بمسئولية الشخص الطبيعي   ذا الق ررة في ه ة المق شخص االعتباري بالغرام

  .مصادرة األموال موضوع الجريمة

اتين                            ٤-٣ ار أو بإحدى ه ة ال تتجاوز خمسين ألف دين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرام

  .العقوبتين آل من ارتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل األموال

الحبس                 يعاقب آل        ٥-٣ انون ب ذا الق صادرة بموجب ه ة ال من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الوزاري

  . مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالعقوبتين معًا

دة المنصوص                          ٦-٣ ة بمضي الم ة وسقوط العقوب دعوى الجنائي ال تسرى األحكام الخاصة بانقضاء ال

ي   ا ف ات         عليه رائم والعقوب ى الج ر عل انون آخ ة أو أي ق ات الجزائي ول المحاآم انون أص ق

  . المنصوص عليها في هذا القانون

ذة عن                                 ٧-٣ إبالغ الوحدة المنف اة ب ادر من الجن انون آل من ب ذا الق يعفي من العقوبات المقررة في ه

ين    فإذا حصل اإلبالغ بعد علم الوحد     , جريمة غسل األموال قبل علمها بها      ة المنفذة بالجريمة تع

  .أن يوصل اإلبالغ فعالً  إلى ضبط باقي الجناة أو األموال

   )٤( مـــادة 

  لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال

ة        ١-٤ وال،                     يعين وزير المالي ة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األم وطني لجن صاد ال  واالقت

  . وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة

  -: وتختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي    ٢-٤



  . وضع اإلجراءات المنظمة لعملها-  أ

  . وضع السياسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل األموال-ب

ات   -ج ع الجه سيق م ا بالتن شتبه فيه ات الم ن العملي الغ ع ادية لإلب د اإلرش دار القواع  إص

  .المختصة

ة وا    -د ة التطورات العالمي ديم التوصيات      دراسة ومتابع وال لتق ي مجال غسل األم ة ف إلقليمي

  .بشأن تطوير القواعد اإلرشادية و اقتراح التعديالت المناسبة في القانون

 التنسيق مع الجهات المعنية لوضع اتفاقية األمم المتحدة واالتفاقية العربية لمكافحة االتجار              -هـ

  .نفيذغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية موضع الت

  .أن تستعين بأية جهة تراها مناسبةفي سبيل أداء عملها  يجوز للجنة    ٣-٤

  -:و يكون من بين اختصاصاتها اآلتي,  يعين وزير الداخلية الوحـدة المنفذة    ٤-٤

  .  تلقى البالغات عن جرائم غسل األموال والجرائم المرتبطة بها -  أ

وال والجرائم           اتخاذ إجراءات التحري وجمع االستدال     -ب   الت والتحقيق في جرائم غسل األم

  .المرتبطة بها

  . تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في أحكام هذا القانون -ج

 تنفيذ القرارات واألوامر واألحكام الصادرة من المحاآم المختصة في جرائم غسل األموال              -د

  .والجرائم المرتبطة بها

شأن إجراءات حظر ومكافحة             ٥-٤ ذة تعليمات ب  تصدر الجهات المختصة بالتنسيق مع الوحدة المنف

   -:غسل األموال بما في ذلك اآلتي

  . التقارير المنتظمة من المؤسسات بشأن العمليات المشتبه فيها-  أ

  . قيام المؤسسات باإلبالغ عن أية عمليات مشتبه فيها-ب 

  .وية عمالئها والمنتفعين من عمالئها والتحقق من تلك الهوية إثبات المؤسسات له-ج 

  . متطلبات اإلبالغ الداخلية لدى المؤسسات -د 

ا                           ٦-٤ يتولى اإلدعاء العام إجراءات الدعاوى الخاصة بجرائم غسل األموال والجرائم المرتبطة به

  . أمام المحاآم

   )٥( مــــادة 

  المؤسسات

  -:لمؤسسات بما يلي تلتزم ا         

ا                           -  أ ة لكل متعامل حسب م ستندات الهوي سخة من م ة بن  االحتفاظ لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملي

  .يحدد في اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون

م              -ب ي ت ة الت  االحتفــاظ بسجـــل لكل عملية جديدة أو غير متصلة لمدة خمس سنين بعد انتهاء العملي

  .تسجيلها



ة                         -ج ا الموظف المختص، عـن طبيع شتبه فيه ة ي ة عملي  إبالغ الوحدة المنفذة والجهات المختصة بأي

  . األشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أي ظروف أخرى

  . تقديم أية معلومات أو مساعدة إضافية تطلبها الوحدة المنفذة    -د

ا يخ          -هـ   ائل            االلتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيم ق سياسات واجراءات ووس تص بوضع وتطبي

ى مستوى االدارة لمكافحة غسل                   الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة عل

    .ووضع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك اإلجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية, األموال

  .لك الوحدة المنفذة التعاون مع أية جهة حكومية بما في ذ    -و

  . وضع وتطبيق إجراءات التدقيق لضمان االلتزام بأحكام هذه المادة   -ز

  . حظر فتح أو االحتفاظ بأية حسابات سرية أو وهمية أو مجهولة   -ح

   )٦( مــادة 

  -: إجـراءات التحقيـق    ١-٦

اب شخص            ل عن ارتك ديها دالئ وافر ل ذة إذا ت دة المنف ي  يجوز للوح تراآه ف أو شروعه أو اش

ذ أي من اإلجراءات                           شأن تنفي ق ب رًا من قاضى التحقي وال أن تستصدر أم جريمة من جرائم غسل األم

   -:اآلتية

ستندات أو           -  أ ة م سليم أي ًا بت ًا أو اعتباري صًا طبيعي ان شخ واء آ ره س تهم أو غي زام الم  إل

  .سجالت أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات

د       -ب  جالت تفي ستندات أو س ياء أو م ة أش ضبط أي ة ل ة أو الخاص اآن العام ول األم  دخ

  .التحقيقات

  . التحفظ ومنع التصرف في أية أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام هذا القانون-ج 

  . حظر تحويل تلك األموال-د 

التحفظ     يجوز للوحدة المنفذة في حالة الخشية من التصرف في األموال محل الج      ٢-٦ أمر ب ة أن ت ريم

ذا األمر                          اريخ صدور ه ام من ت ة أي ق خالل ثالث ى قاضى التحقي   .عليها مع عرض األمر عل

رة       ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى المحكمة المختصة من أي من األوامر المذآورة في الفق

لم نهائيًا ويكون قرار المحكمة في التظ, السابقة خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور األمر

  .حتى يفصل في موضوع الدعوى الجزائية أو يتم التصرف فيها

   )٧( مــادة 

  سرية الحسابات والسجالت

ة              ق أو المحكم عند تطبيق أحكام هذا القانون ال يجوز ألية مؤسسة االحتجاج أمام قاضى التحقي

  .حكام أي قانون آخرالمختصة بمبدأ سرية الحسابات وهوية العمالء أو المعلومات المسجلة طبقًا أل

   )٨( مــادة 

  طلب المساعدة من دولة أجنبية



ين                  )١(٨ ا أو أشخاص طبيعي شتبه فيه  في حال طلب دولة أجنبية معلومات محددة تتعلق بعمليات م

وال                 , أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو في تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسل األم

أو إبالغ الدولة األجنبية باألسباب التي تحول دون      , وم بتنفيذ الطلب  على الوحدة المنفذة أن تق    

  .االستجابة لطلبها أو أي تأخير في تنفيذه

أن تستصدر أمرًا من قاضى التحقيق      , استجابة لطلب من دولة أجنبية    ,  يجــوز للوحدة المنفذة       )٢ (٨

  -:باآلتي

    . أو مادة أو أي شيء إذن بتفتيش أية أماآن أو أشخاص لضبط أي مستند  -أ

ة  -ب ى أي ى التعرف عل ساعد عل ن أن ي ستند أو أي شئ آخر يمك ذة أي م دة المنف سليم الوح  ت

ل            , أموال ومكان وجودها وآميتها    أو التعرف على أي مستند أو أي شئ آخر يتصل بتحوي

وده  ان وج وال ومك ـلب  , األم شخص موضوع الط ة ال ازة أو ملكي ي حي ون ف ذلك , يك وآ

ا لمصلحته خالل                   المعلومات ام به  المتوفرة حول أية عملية قام بها ذلك الشخص أو تم القي

  .الفترة التي يحددها قاضى التحقيق

دة  -ج ي الطلب لم شخص المسمى ف ازة ال ة أو حي ي ملكي ون ف ي تك وال الت ى األم تحفظ عل  ال

اء أي         , يحددها األمر  زاع حول ملكيت      وإدارة األموال أو التصرف فيها لغرض إنه ا أو    ن ه

  .ولسداد أية مصروفات, أية مصلحة فيها أو في أي جزء منها

ى شخص                          )٣(٨ ا إل  بناء على طلب مقدم من دولة أجنبية مصحوب بأمر صادر من إحدى محاآمه

ى          ه إل ه أو ملكيت ادة في حيازت ستند أو م سه أو م سلم نف أن ي ة البحرين يقضي ب يم في دول مق

  الدولة األجنبية 

ة تلك  جريات تحقيق تجريه    ألغراض تتعلق بم   رًا           , الدول ذة أن تستصدر أم يجوز للوحدة المنف

  .من المحكمة إلى ذلك الشخص بنفس محتوى األمر المرفق بطلب الدولة األجنبية

ادة                     )٤(٨ ذه الم ,  يتولى قاضى التحقيق إجراءات سماع الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة من ه

  .ل المحضر إلى الدولة األجنبيةوتقوم الوحدة المنفذة بإرسا

صل       )٥(٨ ا يت ذة فيم دة المنف ن قاضى  للوح رًا م صدر أم وال أن تست ة غسل األم إجراءات جريم ب

ستند أو أى شئ                         سه أو أى م سلم نف أن ي ة ب ة أجنبي التحقيق موجه إلى شخص متواجد في دول

ق   ى قاضى التحقي ه إل ه أو ملكيت ة المختصة   ,في حيازت ى المحكم ة  أو إل ة األجنبي ي الدول ف

  .بموافقة تلك الدولة

وال المصادرة                          )٦(٨ سليم آل أو جزء من األم أمر بت  يجوز لوزير العدل والشئون اإلسالمية أن ي

  .طبقـًا ألحكام هذا القانون إلى دولـة أجنبية أو مشارآتها في تلك األموال

   )٩( مــادة 

  تبادل المعلومات



ام              يجوز للوحدة المنف        )١(٩ ادل المعلومات ذات الطابع الع   ذة والجهات المختصة بدولة البحرين تب

    .فيما يتعلق بجريمة غسل األموال, مع الجهات المختصة في الدول األجنبية

ة         ,  يجوز للوحدة المنفذة        )٢(٩ وفر   , استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبي أن ت

ت المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو األشخاص الطبيعيين أو          الوحدة المنفذة لها المعلوما   

سل        ة غ شأن جريم ام ب ق أو االته ي التحقي ات أو ف ك العملي ي تل ورطين ف اريين المت االعتب

  .األمـــوال

  أحكام متفرقة

   )١٠(مــادة 

ق ) ١(١٠ ي التحقي وز لقاض أمر   , يج ات، أن ي وال أو الممتلك ى األم التحفظ عل ر ب دور أم د ص  عن

  .بتخصيص أية مبالغ للشخص المسمى في الطلب في حدود اإلعاشة المناسبة له وألسرته

ان               ) ٢(١٠ ه أو آ م أحد أطراف د عل اطًال أي عق ع ب مــع عــدم اإلخـــالل بحقــوق الغــير حــسن النية يق

مالية لديـــه ما يحمل على العلم أن دولة البحرين ستضار بسبب هذا العقد في استرداد حقوقها ال    

  . طبقًا ألحكام هذا القانون

ام               ) ٣(١٠ اتهم بموجب أحك سبب أداء التزام ًا ب دنيًا أو جزائي ا م ال تسأل أية مؤسسة أو أي من موظفيه

  . هذا القانون أو أية لوائح أو قرارات صادرة بموجبه

ا    ) ٤(١٠ دنيًا أو جزا       ال تسأل الجهات المناط به ا م انون أو موظفوه ذا الق ام ه ذ أحك ق     تنفي ا يتعل ًا فيم ئي

  .بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه

ًا من اإلدالء بالمعلومات                )٥(١٠ تهم ممنوع انون آون الم ذا الق واردة في ه ال يعد دفاعًا عن الجرائم ال

  .سواء آان سبب المنع القانون أو غير ذلك, المتوفرة لديه بشأن الجريمة أو االشتباه فيها

   )١١(ـادة مـ

سليمهم                 ادل المجرمين وت ا تب ي يجوز بموجبه ين الجرائم الت وال من ب تعتبر جريمة غسل األم

  .ومبدأ المعاملة بالمثل, طبقًا ألحكام القوانين المعمول بها واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة

  ) ١٢( مــادة 

  اللوائح والقرارات

رارات   , بالتنسيق مع الجهات المختصة     , قتصاد الوطني  يصدر وزير المالية واال       )١(١٢ وائح والق الل

انون                 ذا الق ة من ه ادة الرابع ديل الجدول    , الالزمة لعمل اللجنة المنصوص عليها في الم وتع

  .المرافق لهذا القانون

رارات       )٢(١٢ وائح والق صة الل ات المخت ع الجه سيق م ة بالتن ر الداخلي صدر وزي ل   ي ة لعم  الالزم

  .دة المنفذةالوح

  )١٣(مــادة 



دة           ,  تنفيــذ هذا القانون    - آل فيما يخصه      -على الوزراء    شره في الجري اريخ ن ويعمل به من ت

  .الرسمية
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