
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 األنشطة اإلجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد االشتغال باألموال الناتجة منها

 - عمليات غسل األمل تشمل ما يلي: 

 يستدل على وجود العلم من الظروف والمالبسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد 

 الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

 تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها. -
 جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود. -
 جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة -
 سلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو اإلتجار فيها. تهريب األ -
 القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد على ممارسة الفجور واالستغالل الجنسي بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال.  -
 الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار بالبشر.  -
 القرصنة. -
 االبتزاز  -
 االختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة.  -
 القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.  -
 جرائم البيئة.  -
 السلب أو السطو المسلح. -
 السرقات واإلتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها. -
 النصب واالحتيال. -
 ة او التي تساهم بها الدولة، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات االختالس من األموال العامة التابعة للجهات الحكومي  -

 التجارية ونحوها. 

 مزاولة االعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك. -
 ة المنصوص عليها في نظام ي أعمال األوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخليفممارسة الوساطة  -

 السوق المالية.

 ممارسة الوساطة في أعمل التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التجاري المنصوص عليه  -



 
 

 

 في نظام مكافحة التستر التجاري، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها.  -
 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد ل -

أو في    متحصالت لنشاط أجراميتكون من  أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها    مإذا توافرت لديهعلى منسوبي الجمعية  
ممولي اإلرهاب أو في أنها    إرهابية أوارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات  

فورا وبشكل  النيابة العامة  منظمات إرهابية إبالغ    سوف تستخدم في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو 
 مباشر. 

 على المعلومات األتية:   شمل كحد أدنىيالبالغ   يكون و 

 ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.أسماء األشخاص المشتبه بتعامالتهم  -
 روفها الراهنة. ظبيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها و  -
 تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو االستثمارية ذات العالقة. -
 أسباب ودواعي االشتباه التي أستند الموظف المسئول عن اإلبالغ.  -

 
 في لضرورة استخدامها    اطلع عليها، وال تكشف سريتها إال  التيطبيق أحكام هذا النظام، بسرية المعلومات  يلتزم كل من له شأن بت

تتخذ   التيالتحقيق أو المحاكمة،    أغراض جهات االختصاص، وأال يفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ أو االستدالل أو
 البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.  أو اإلفصاح عن هذا النظام،  فيشأن أي من الجرائم المنصوص عليها  في


