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مر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة 2017
بتعديل املادة ( )3من املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001
ب�ش�أن ْ
حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة البحرين .

بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص المادة ( )38منه،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل
الإرهاب وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى

�ستبدل بن�ص الفقرة ( )1-3من المادة ( )3من المر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001
ُي َ
ب�ش�أن ْ
حظر ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب ،الن�ص الآتي:
المادة ( )3فقرة (:)1-3
"يعا َقب بال�سجن الم�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن ع�شر �سنوات وبالغرامة التي ال تقل
عن مائة �ألف دينار وال تجاوز خم�سمائة �ألف دينار ،كل َمن ج َمع �أو �أعطى �أو خ�صَّ �ص �أمالك ًا �أو
�أموا ًال �أو عائداتها لجمعية �أو جماعة �أو منظمة �أو هيئة �أو ع�صابة تمار�س ن�شاط ًا �إرهابي ًا ،يكون
مق ُّرها داخل البالد �أو خارجها� ،أو لأحد المنتمين �إليها� ،أو قام لم�صلحتها ب�أية عملية� ،أو ق َّدم
لها دعم ًا �أو تموي ًال ب�أية و�سيلة ,وكان يعلم بممار�ستها لن�شاط �إرهابي.
ويعا َقب بذات العقوبة كل َمن ج َمع �أو �أعطى �أو خ�صَّ �ص �أمالك ًا �أو �أموا ًال �أو عائداتها لفرد
�أو مجموعة من الأفراد داخل البالد �أو خارجها ،يمار�سون ن�شاط ًا �إرهابي ًا� ،أو قام لم�صلحة � ٍّأي
منهم ب�أية عملية� ،أو ق َّدم ل ٍّأي منهم دعم ًا �أو تموي ًال ب�أية و�سيلة ،وكان يعلم بممار�ستهم لن�شاط
�إرهابي.
ويعا َقب بذات العقوبة كل َمن ت ََ�س َّلم مبا�شرة �أو بالوا�سطة ب�أ َّية طريقة كانت �أمالك ًا �أو
�أموا ًال� أي ًا كان نوعها ِمن � ٍّأي من ه�ؤالء الأفراد �أو تلك الجهات للمحافظة عليها �أو ا�ستغاللها
لم�صلحة � ٍّأي منهم.
ويعا َقب على ال�شروع في � ٍّأي من الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرات ال�سابقة بذات
العقوبة المق َّررة للجريمة التامة".
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املادة الثانية
يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما ّ
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ـ ــخ 7 :مح ـ ـ ــرم 1439هـ
الموافــق� 27 :سبتمبر 2017م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى  �آل خليفة

