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�مر�ضوم�بقانون�رقم�)36(�ل�ضنة�2017
�بتعديل�املادة�)3(�من�املر�ضوم�بقانون�رقم�)4(�ل�ضنة�2001

ب�ضاأن�حْظر�ومكافحة�غ�ضل�الأموال�ومتويل�الإرهاب

�ملك�مملكة�البحرين�� � � نحن�حمد�بن�عي�ضى�اآل�خليفة
بعد الطالع على الد�شتور, وعلى الأخ�س المادة )38( منه,

الأموال وتمويل  ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل  ل�شنة 2001  المر�شوم بقانون رقم )4(  وعلى 
الإرهاب وتعديالته,

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�شادر بالمر�شوم رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س الوزراء,

وبعد موافقة مجل�س الوزراء,

ر�ضمنا�بالقانون�الآتي:
املادة�الأولى

ُي�شتبَدل بن�س الفقرة )3-1( من المادة )3( من المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 
ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال وتمويل الإرهاب, الن�س الآتي:

المادة )3( فقرة )1-3(:
التي ل تقل  ال�شجن الذي ل يقل عن ع�شر �شنوات وبالغرامة  اأو  الموؤبد  "يعاَقب بال�شجن   
�س اأمالكًا اأو  عن مائة األف دينار ول تجاوز خم�شمائة األف دينار, كل َمن جَمع اأو اأعطى اأو خ�شنَّ
اأمواًل  اأو عائداتها لجمعية اأو جماعة اأو منظمة اأو هيئة اأو ع�شابة تمار�س ن�شاطًا اإرهابيًا, يكون 
م  ها داخل البالد اأو خارجها, اأو لأحد المنتمين اإليها, اأو قام لم�شلحتها باأية عملية, اأو قدنَّ مقرُّ

لها دعمًا اأو تموياًل باأية و�شيلة, وكان يعلم بممار�شتها لن�شاط اإرهابي. 
�س اأمالكًا اأو اأمواًل  اأو عائداتها لفرد    ويعاَقب بذات العقوبة كل َمن جَمع اأو اأعطى اأو خ�شنَّ
اأو مجموعة من الأفراد داخل البالد اأو خارجها, يمار�شون ن�شاطًا اإرهابيًا, اأو قام لم�شلحة اأيٍّ 
م لأيٍّ منهم دعمًا اأو تموياًل باأية و�شيلة, وكان يعلم بممار�شتهم لن�شاط  منهم باأية عملية, اأو قدنَّ

اإرهابي. 
اأو  اأمالكًا  كانت  طريقة  باأينَّة  بالوا�شطة  اأو  مبا�شرة  َت�َشلنَّم  َمن  كل  العقوبة  بذات  ويعاَقب   
ا�شتغاللها  اأو  للمحافظة عليها  الجهات  تلك  اأو  الأفراد  اأيٍّ من هوؤلء  ِمن  نوعها  اأمواًل اأيًا كان 

لم�شلحة اأيٍّ منهم. 
ال�شابقة بذات  الفقرات  المن�شو�س عليها في  اأيٍّ من الجرائم  ال�شروع في    ويعاَقب على 

رة للجريمة التامة."  العقوبة المقرنَّ
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املادة�الثانية

ه – تنفيذ اأحكام هذا القانون, وُيعمل  على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شّ
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

ملك�مملكة�البحرين�
حمد�بن�عي�ضى��اآل�خليفة

رئي�س�جمل�س�الوزراء
خليفة�بن��ضلمان�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــــخ: 7 محـــــــرم 1439هـ
الموافــق: 27 �شبتمبر 2017م


