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  _____  :قانون رقم
      ________  :نةـلس

  التعاريف :اجلزء األول
  التعاريف :1املادة 

 ما مل تُعرَّف خالف ذلك: ،يف هذا القانون، تكون للمصطلحات الواردة أدانه املعاين التالية
  
واحد أو أكثر من     تسممممممممممممممهيل أو ترتيب يقوم من خالل  كيان  مبل    أ " يشمممممممممممممممل أ َّ احلســـــــــــاب"

 التالية: األنشطة
 قبول ودائع الصكوك النقدية؛ -١
 السماح بسحب الصكوك النقدية أو التحويالت إىل احلساب أو من ؛ -٢
سمداد الشميكات أو أوامر الدفع املسمحوبة على مؤسمسمة مالية أو حتصميل الشميكات  -٣

 شخص؛أ    أو أوامر الدفع نيابًة عن 
 تقدمي تسهيل أو ترتيب يتعلق بصندوق إيداع ائتماين أو حمدَّد املدة. -٤

  
املستند.  اره حائز" يعين مستنداً قابالً للتداول يُعرتف في  ابملالك ابعتبالصك القابل للتداول حلامله"

 أخرى. قيمةأ    حامل للمستند أن يبيع  أو يصرف  مقابل قيمة نقدية أو     ولذلك، جيوز أل
  
و/أو الشممخص  بونالكيان الز " يعين الشممخصممية اأو الشممخصممياتي الطبيعية ال  متلك املالك املنتفع"

الذين ميارسممون السمميطرة النهائية الطبيعي الذ  جُترى املعاملة نيابًة عن . وهو يشمممل أيضمماً األشممخاص 
 والفعلية على الكيان االعتبار  أو الرتتيب القانوين.

  
نوع، واملنفعة ال  يسممتمدها شممخص أ    من مبل  مزية أو مكسممب أو ربح أو دفع  " تعين أ َّ املنفعة"
يستحقها حيصل عليها أو يستحقها، مبا فيها تلك ال  يستمدها شخص آخر أو حيصل عليها أو  أو

ذلك، إذا كان الشمممممممممممخص اطخر اضمممممممممممع لسممممممممممميطرة الشمممممممممممخص األول أو يتلقى من  التوجي  ل اً خالف
 الطلب. أو
  
، ذات مسممؤوليات حمددة فيما الرقايب عدا هيئة ذاتية التنظيم عمومية" تعين سمملطة الســل ة املصتصــة"

 يتعلق مبكافحة غسل األموال و/أو متويل اإلرهاب.
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، على النحو احملدَّد  ين أ َّ " تعاملؤســــــــســــــــة املالية" شممممممممممخص طبيعي أو اعتبار  يزاول نشمممممممممماطاً جتار  
أو أكثر من األنشممممممطة أو العمليات التالية  يقوم بواحد، أو ٢٠١٢قانون املؤسممممممسممممممات املالية لعام  يف

 :الزابئننيابًة عن أحد 
ذلممممك  اجلمهور، مبمممما يفأفراد قبول الودائع وغريهمممما من األموال القممممابلممممة للممممدفع من  -١

 اخلاصة؛ اخلدمات املصرفية
اإلقراض، مبممما يف ذلمممك االئتمممماانت االسممممممممممممممتهالكيمممة؛ واالئتممممان العقمممار ؛ والعوملمممة  -٢

 حق الرجوع أو دون ي؛ ومتويل املعامالت التجارية واملالية امبا يف ذلك الرتحيلي؛ امع
ابملنتجممات التممأجري التمويلي، مبمما ال يشمممممممممممممممممل ترتيبممات التممأجري التمويلي فيممما يتعلق  -٣

 االستهالكية؛
القطاعني النظامي  حتويل األموال أو ما يعادهلا، مبا يف ذلك النشمممممممممممممماط املا  يف كال -٤

 النظامي؛ وغري
 إصممممممممممممدار وإدارة وسممممممممممممائل الدفع امثل بطاقات االئتمان والسممممممممممممحب والشمممممممممممميكات -٥

ية والشممميكات السمممياحية واحلواالت النقدية والكمبياالت املصمممرفية والتحويالت النقد
 اإللكرتونيةي؛

 الضماانت وااللتزامات املالية؛ -٦
املتاجرة بصممممممممممكوك األسممممممممممواق املالية االشمممممممممميكات والسممممممممممندات وشممممممممممهادات اإليداع  -٧

واملشمممممممتقات املالية، وما إىل ذلكي؛ أو الصمممممممرف األجنف؛ أو أدوات صمممممممرف العملة 
ل؛ أو عقود السلع الفائدة واملؤشرات املالية؛ أو األوراق املالية القابلة للتحوي وأسعار

 األساسية اطجلة؛
 إدارة احلافظات الفردية واجلماعية؛ -٨
 حفظ املبال  النقدية وإدارهتا نيابًة عن الغري؛ -٩

 استثمار األموال أو النقود أو إدارهتا أو تشغيلها نيابًة عن الغري؛ -١٠
 تبديل النقود أو العمالت؛ -١١
 خدمات النقود اإللكرتونية؛ -١٢
 اركة يف إصدارات األوراق املالية وتقدمي اخلدمات املالية املتصلة بذلك؛ املش -١٣
لة  -١٤ االكتتماب وإصممممممممممممممدار وائق التمأمني على احليماة وغريها من أنواع التمأمني املتصمممممممممممممم

 ابالستثمار.
  
 اجلزء الثاين من هذا القانون. " يعين جرمية متويل اإلرهاب على النحو املعرَّف يفمتويل اإلرهاب"
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" تعين املوجودات أ   كان نوعها، سممممممممممواء أكان  مادية أم غري مادية، منقولة األموال أو املمتلكات"
أم غري منقولة، ملموسممممة أم غري ملموسممممة، واملسممممتندات أو الصممممكوك القانونية، مبا فيها اإللكرتونية أو 

 .الرقمية، ال  تثب  ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها
  

ممتلكات ُتسمممممممممممتخدم أو يُعتزم اسمممممممممممتخدامها يف سمممممممممممياق ارتكاب  تشممممممممممممل أ َّ  و"األدوات""األداة" 
جنمممائيمممة، مبممما يف ذلمممك لغرض اسممممممممممممممتخمممدامهممما يف متويمممل اإلرهممماب أو األعممممال اإلرهمممابيمممة أو  جرميمممة

 اإلرهابية. املنظمات
  
ت  بغرض " يعين الشممممخص الذ  يسممممافر إىل دولة غري دولة إقامت  أو جنسممممياملقاتل اإلرهايب األجنيب"

أو اإلعداد هلا أو املشمممممممممممماركة فيها أو توفري أو تلق ي التدريب على  ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط
 االضطالع أعمال إرهابية.

 
 القانون. " يعين جرمية مبوجب أ  ٍّ من أحكام اجلزء الثاين من هذاغسل األموال"
  
اسممملة تسمممتخدمها أطراف الثة مباشمممرة املر يف املصمممارف " تعين حسممماابت مترير املدفوعاتحســا ت "

 نيابًة عنها. معامالتلتنفيذ 
  
ة ابرزة يممو شممخص يشممغل أو شممغل و يفة ع " يعين أ َّ من كبار املســؤولو واملقربو منهمشــص  "

يف مجهوريممة الصممممممممممممممومممال االحتمماديممة أو يف بلممدان أخرى، مثممل راسممممممممممممممماء الممدول أو احلكومممات، وكبممار 
السمممياسممميني، وكبار املسمممؤولني احلكوميني أو القضمممائيني أو العسمممكريني، وكبار املسمممؤولني التنفيذيني يف 

مو في املنظمات غري  الكياانت اململوكة للدولة، واملسممممممؤولني البارزين يف األحزاب السممممممياسممممممية، وكبار
الذين تربطهم هبم  والشممركاء املقرَّبنيأيضمماً مجيع أقارب أولئك األشممخاص املصممطلح احلكومية. ويشمممل 

 عالقات جتارية أو مالية.
  
فعل إجرامي يُعرَّف ابعتباره جرمية يف القانون اجلنائي أو القوانني األخرى  " يعين أ َّ اجلرم األصــــــــــل "

دات غري قانونية للجرمية. ويشممممممل اجلرم األصممممملي أيضممممماً اجلرائم املرتكبة خار  ويدرُّ عائ ،ذات الصممممملة
 مجهورية الصومال االحتادية إذا كان  ستشكل جرائم داخل إقليم مجهورية الصومال االحتادية.

  
ل عليها، بشممكل مزا  أو منافع تتأتى أو يُتحصممَّ  أموال أو ممتلكات أو أ َّ  " تعين أ َّ عائدات اجلرمية"

 مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم.
  
 " يعين األشممممممممممممممخاص الطبيعيني أو االعتباريني املشممممممممممممممار إليهم يف اجلزء الثال  من هذاالكيان املبل ِّغ"

 القانون.
  
" تعين الشممخصمميات أو الكياانت ال  حُيظر تعاملها الشصصيات أو الكياانت اخلاضعة للجزاءات"

 مع املؤسسات املالية.
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يُرخَّص في ،  " يعين املصرف الذ  ليس ل  حضور ماد  يف البلد الذ  يؤسَّس أوالصورياملصرف "

والذ  ال ينتسمممب إىل عموعة منظَّمة للخدمات املالية ختضمممع إلشمممراف موحَّد وفع ال. ويعين احلضمممور 
، املاد  أن توجد للمصمممممرف هياكل حقيقية لصمممممنع القرار وكوادر إدارية داخل نطاق الوالية القضمممممائية

 تكون مسؤولة عن اإلشراف على املؤسسة وتنظيمها.
  
مبل  يف واحدة أو أكثر من املؤسمممممممممسمممممممممات     " تعين إجراء أو حماولة إجراء معاملة أو أكثر أيكلةاهل"

 القانون. حنو لغرض التهرب من متطلبات اإلبالغ احملددة يف هذاأ    املالية يف يوم واحد أو أكثر على 
  
 القانون. من هذا ١٤معاملة موصوفة يف املادة  " تعين أ َّ ةاملعاملة املشبوه"
  
 شخص طبيعي: " يعين أ َّ اإلرهايب"

وسممممممممممميلة كان ، مباشمممممممممممرة أو غري     يرتكب عمالً إرهابي ا أو يشمممممممممممرع يف ارتكاب ، أ -١
 مباشرة، على حنو غري قانوين وعمداً؛ أو

 يشارك كطرف متواطئ يف أعمال إرهابية؛ أو -٢
 أو يوج    آخرين الرتكاب أعمال إرهابية؛ أو ينظ  م -٣
من األشخاص، يعملون بقصد مشرتك، أعماالً إرهابية،  عموعةٍّ  يساهم يف ارتكاب   -٤

تكون املسمما ة متعمَّدة هبدف تعزيز العمل اإلرهايب أو مع العلم بنية اجملموعة  حي 
 إرهايب. ارتكاب عمل

  
 يعين: "العمل اإلرهايب"

مرفق  من املعاهدات املذكورة يف ة يف نطاق التعريف الوارد يف أ  ٍّ جرميفعالً يشممممممممكل  -١
 و؛ ١٩٩٩لقمع متويل اإلرهاب لسنة  االتفاقية الدولية

شممممممخص آخر، أ    التسممممممبُّب يف موت شممممممخص مدين أو  عمل آخر يهدف إىل أ َّ  -٢
دور     إصممابت  وروح بدنية جسمميمة، عندما يكون هذا الشممخص غري مضممطلع أ أو

حالة نشمممممممممموب نزاع مسمممممممممملح، عندما يكون غرض هذا  نشممممممممممط يف أعمال عدائية يف
العمل، حبكم طبيعت  أو يف سممممممممياق ، موجَّهاً لرتويع السممممممممكان، أو إلرغام حكومة أو 

 ب . عمل أو االمتناع عن القيام    منظمة دولية على القيام أ
  
 عموعة: " تعين أ َّ املنظمة اإلرهابية"

وسممممممممممميلة كان ، مباشمممممممممممرة أو غري     بي ا أو تشمممممممممممرع يف ارتكاب ، أترتكب عمالً إرها -١
 مباشرة، على حنو غري قانوين وعمداً؛ أو

 تشارك كطرف متواطئ يف أعمال إرهابية؛ أو -٢
 تنظ  م أو توج    آخرين الرتكاب أعمال إرهابية؛ أو -٣
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رهابية، تساهم يف ارتكاب عموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشرتك، أعماالً إ -٤
تكون املسمما ة متعمَّدة هبدف تعزيز العمل اإلرهايب أو مع العلم بنية اجملموعة  حي 

 إرهايب. ارتكاب عمل
  
 " تعين:املمتلكات اإلرهابية"

 أو العائدات املتأتية من ارتكاب عمل إرهايب؛ -١
اسممممممممممممممتخدامها يف ارتكاب عمل  ،أو يُعتزم ،املمتلكات ال  اسممممممممممممممُتخدم  أو جير  -٢

 أو إرهايب؛
 أو املمتلكات ال  استخدمتها منظمة إرهابية أو تستخدمها أو تعتزم استخدامها؛ -٣
املمتلكممات ال  متتلكهمما أو تتحكم فيهمما منظمممة إرهمابيممة أو متتلكهمما أو تتحكم فيهما  -٤

 جهة أخرى نيابًة عن منظمة إرهابية؛ أو
غرض تقمممممدمي المممممدعم إىل منظممممممة إرهمممممابيمممممة أو متويمممممل لاملمتلكمممممات ال  ا مجعهممممما  -٥

 إرهايب. عمل
  
نشأ مبوجب اجلزء الرابع من هذا القانون.املركز"

ُ
 " يعين مركز اإلبالغ املا  امل

  
 " تعين اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال.اللجنة"
  
إىل مجيع الشممممممخصمممممميات  هذا التعبري " يشممممممريمقد ِّمو خدمات الصـــــناديت االســـــتشمانية والشـــــركات"

 واملنشآت التجارية ال  توف  ر أ   من اخلدمات التالية إىل األطراف الثالثة:
س للشخصيات االعتبارية؛ف بصفة وكيل التصرُّ  -  مؤس  
ي بصممممممفة مدير أو أمني سممممممر يف للتصممممممر فاأو الرتتيب ألشممممممخاص آخرين  فالتصممممممرُّ  -

ثل فيما يتعلق بشممممخصمممميات شممممريك يف شممممراكة، أو منصممممب ممابصممممفة  ما، أو شممممركة
 اعتبارية أخرى؛

توفري مكتب مسممممممممممممجَّل أو عنوان أو مقر جتار  أو عنوان مراسمممممممممممملة أو عنوان إدار   -
 آخر؛ شخصية اعتبارية أخرى أو ترتيب قانوين    إلحدى الشركات أو لشراكة أو أل

على صندوق استئماين  بصفة وصيي فليتصرَّ اأو الرتتيب لشخص آخر  فالتصرُّ  -
 أداء و يفة معادلة ملصلحة شكل أو ترتيب قانوين آخر؛ أو

مسممممممماهم اةي ملصممممممملحة  بصمممممممفةي ليتصمممممممر فاأو الرتتيب لشمممممممخص آخر  فالتصمممممممرُّ  -
 آخر. شخص
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  اجلزء الثاين: جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب
  : جرمية غسل األموال٢املادة 

شمممممخص  شمممممخص أو كيان مرتكباً جلرمية غسمممممل األموال إذا سممممماعد الشمممممخص أو الكيان أ َّ  يُمَعدُّ أ ُّ 
 كيان ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعال  إذا كان: أو
أو  األموال أو املمتلكمممات عبمممارة عن عمممائمممدات إجراميمممةأنَّ يعلم أو كمممان ينبغي لممم  أن يعلم  -١

 ، وقام الشخص أو الكيان مبا يلي:تشكل جزءاً منها
 حتويل األموال أو املمتلكات أو إخفائها أو متويهها أو نقلها؛ أو اأي 
 إخفاء أو متوي  مصدر األموال أو املمتلكات غري القانوين؛ أو ابي 
 اكتساب األموال أو املمتلكات أو استخدامها أو احتيازها. ا ي 

يسممماعد  من األنشمممطة املذكورة أعاله أو يتعاون علي  أو يشمممرع في  أو ارتكاب أ  ٍّ يشمممارك يف  -٢
 شخص أو حيرض  على ارتكاب  أو يسه  ل ل  ذلك أو يسدى ل  املشورة بشأن . أ َّ 
يرتكب جرماً أصممممممممممملي ا ويكتسمممممممممممب العائدات املتحصمممممممممممل عليها بطريقة غري قانونية أو حيتازها  -٣
ههمما أو يسممممممممممممممتخممدمهمما أو ينقلهمما أو افي املصمممممممممممممممدر غري القممانوين ل موال حيوهلمما أو افيهمما أو ميو  أو
 املمتلكات أو ميوه  ا"غسل األموال الذايت"ي. أو
العمالت أو الصممممكوك النقدية املتصمممملة بغسممممل األموال أو متويل  هيكلةأو حماولة  هيكلةجُترَّم  -4

 .يي2ا 14اإلرهاب اانظر املادة 
العلم الالزم توافر ا إلثبات جرمية غسل األموال من املالبسات االستدالل على القصد و  جيوز -5

 الوقائعية املوضوعية.
شممممممممخص أو  ليس شممممممممرطاً يف حد ذات  من أجل ارتكاب جرمية غسممممممممل األموال أن يكون أ ُّ  -6

 أُدين ابرتكاب اجلرم األصلي. كيان قد
اعتبممممارًا من  ري  سممممممممممممممنوات  ١٠تبل  مممممدة التقممممادم فيممممما يتعلق ورميممممة غسمممممممممممممممممل األموال  -7

اجلرمية. وميكن إيقاف املدة ابلشممممممممممروع يف التحقيق، مبا يف ذلك توجي  التهمة إىل الشممممممممممخص  ارتكاب
 في . املشتب 

  
  : جرائم متويل اإلرهاب٣املادة 

وسممممممميلة كان ، مباشمممممممرة أو غري مباشمممممممرة، بتقدمي     شمممممممخص يقوم، أ يُمَعدُّ مرتكباً جلرمية أ ُّ  -١
    ابلشروع يف ذلك، بنيَّة استخدامها أو مع علم  أهنا سُتستخدم كلي ا أو جزئي ا أل مجع أموال، أو أو

 غرض:
 بغية القيام بعمل إرهايب؛ أو اأي 
 من ق َبل إرهايب؛ أو ابي 
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 من ق َبل منظمة إرهابية؛ أو ا ي 
 لتمويل مقاتل إرهايب أجنف. ادي 

 :١إطار الفقرة تكون جرمية قد ارُتكب  يف  -٢
 عمل إرهايب أو مل ُيشرع يف ارتكاب ؛ حىت إذا مل يقع أ ُّ  اأي 
 ارتكاب ؛ حىت إذا مل ُتستخدم األموال ابلفعل الرتكاب عمل إرهايب أو للشروع يف ابي 
 بصرف النظر عن البلد أو اإلقليم الذ  يُقصد تنفيذ العمل اإلرهايب في . ا ي 

 جُيرَّم أيضاً القيام مبا يلي: -٣
 ؛ أو٢ كشريك يف جرم ابملعىن املشمول ابلفقرة  الضلوع اأي 

 أو ؛٢ تنظيم آخرين أو توجيههم الرتكاب جرمية ابملعىن املقصود يف الفقرة ابي 
اإلسممممهام عمداً يف قيام عموعة من األشممممخاص، يعملون بقصممممد مشممممرتك، ابرتكاب  ا ي 

، عندما تكون املسممممما ة لتعزيز النشممممماط أو الغرض اإلجرامي للمجموعة الذ  ٢جرمية يف إطار الفقرة 
أو عندما تُقدَّم املسما ة مع العلم بنية اجملموعة ارتكاب جرمية  ٢إطار الفقرة يشممل ارتكاب جرمية يف 

 .٢ إطار الفقرة يف
  
االسممممممممممتدالل على القصممممممممممد والعلم الالزم توافر ا إلثبات جرمية متويل اإلرهاب من املالبسممممممممممات  جيوزو 

 الوقائعية املوضوعية.
  

سممممممممممممممنوات اعتباراً من  ري  ارتكاب اجلرمية.  ١٠وتبل  مدة التقادم فيما يتعلق ورمية متويل اإلرهاب 
 حقيق، مبا يف ذلك توجي  التهمة إىل الشخص املشتب  في .وميكن إيقاف املدة ابلشروع يف الت

  
  اجلزء الثالث: منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  : املؤسسات واملهن اخلاضعة هلذا القانون٤املادة 
أو الكياانت التالية، املشمممممممار إليها  تنطبق االلتزامات الوقائية مبوجب هذا القانون على الشمممممممخصممممممميات

 للتدابري وااللتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون: "الكياانت املبل  غة" وختضعفيما يلي ابسم 
 املؤسسات املالية؛ -١
 دة:املنشآت واملهن غري املالية احملدَّ  -٢

العقود وأصممممممحاب املهن القانونية املسممممممتقلني اطخرين عند إعدادهم  ون وموث  قو احملام اأي 
 فيما يتعلق ابألنشطة التالية: أو تنفيذهم معامالت ملصلحة عمالئهم

 شراء وبيع العقارات؛ أو ‘1‘
 شراء وبيع املوجودات املنقولة؛ أو ‘2‘
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 أو أوراقهم املالية أو موجوداهتم األخرى؛ أو الزابئنإدارة أموال  ‘3‘
 أو فتح أو إدارة احلساابت املصرفية أو حساابت التوفري أو حساابت األوراق املالية؛ ‘4‘
 أو رأس املال الالزم من أجل إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارهتا؛أتمني  ‘5‘
وشممممراء  إنشمممماء الشممممخصمممميات االعتبارية أو املنشممممآت التجارية أو تشممممغيلها أو إدارهتا ‘6‘

 الكياانت التجارية؛وبيع 
 خدمات الصناديق االستئمانية والشركات؛ ومقد  م ابي 
 ؛وناحملاسب ا ي 
تتعلق بشممممممممممممراء  زابئنهمن عندما يشمممممممممممماركون يف معامالت ملصمممممممممممملحة و يالوكالء العقار  ادي 

 العقارات وبيعها؛
 أندية القمار؛ ياه 
 املعادن الثمينة أو األحجار الكرمية؛ جتَّار اوي 

 يف اللوائح التنظيمية. الكياانت األخرى ال  قد حيددها مركز اإلبالغ املا  -٣
  

  الز ئن: العناية الواجبة جتاه ٥املادة 
 لتمكين  من حتقيق األهداف التالية: الزابئنيتخذ الكيان املبل    تدابري العناية الواجبة جتاه  -١

معلومات  والتحقق من هو هتم ابسممممممممتخدام وائق أو بياانت أو الزابئنالتعرف على  اأي 
 أخرى من مصادر موثوقة ومستقلة؛

املؤسممسمة  تطمئنحتديد املالك املنتفع واختاذ تدابري معقولة للتحقق من هويت ، حبي   ابي 
يف حالة  ابلزابئناملبل  غة إىل كوهنا تعرف املسممممممممممممممتفيد الفعلي وتفهم هيكل امللكية والسمممممممممممممميطرة اخلاص 

 الشخصيات االعتبارية والرتتيبات القانونية؛
 ول على معلومات عنهما حسممممممممممممممبفهم غرض العالقة التجارية وطبيعتها واحلصمممممممممممممم ا ي 
 االقتضاء؛
تطبيق العناية الواجبة املسممممتمرة بشممممأن عالقة العمل وفحص املعامالت املضممممطلع هبا  ادي 

وأعماهلم  ابلزابئنعلى مدى تلك العالقة لضمممان اتسمماق املعامالت املنفَّذة مع معرفة املؤسممسممة املبل  غة 
 هلم اعند الضرورةي.التجارية ومنط خماطرهم، مبا يف ذلك مصادر أموا

الدخول يف  صاحب طلب يسعى إىل    وتتخذ املؤسسة املبل  غة تدابري تطمئن هبا إىل اهلوية احلقيقية أل
عالقة جتارية معها، أو إجراء معاملة أو عموعة معامالت من خالل مطالبة صمممممممماحب الطلب  عداد 

 اهلوية. تلك تحقق منسجل رةي لغرض حتديد اهلوية احلقيقية ملقدم الطلب ولغرض ال
 وتتحقق منها يف الظروف التالية أو عند: زابئنهاحتد  د الكياانت املبل  غة هوية  -٢

 إقامة عالقات جتارية؛ اأي 
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إجراء معامالت عَرضممممممممممممممية أو معامالت ملرة واحدة تعادل أو تتجاوز العتبة احملددة  ابي 
 عملة؛    أو ما يعادهلا أأمريكي دوالر  ١٠ ٠٠٠وقدرها 
مبل  عند االشمممممممتباه يف غسمممممممل     معاملة أأ    مبل  نقد  أو أ    إرسمممممممال أو تلق ي  ا ي 

 األموال أو متويل اإلرهاب؛
 التحويالت اإللكرتونية ال  ال تتضمن معلومات كاملة عن املصدر؛ يتلق   ادي 
ل عليها  ياه  وجود شمممممكوك لدى الكيان املبل    بشمممممأن صمممممحة أو كفاية البياانت املتحصمممممَّ

 .الزبونسابقاً لتحديد هوية 
والتحقق منهمما، كممل جهممد معقول لنيممل  الزابئنتبممذل الكيمماانت املبل  غممة، لممدى حتممديممد هو ت  -٣

األموال  ملنتفع للحسماب أوهوية املالك اأنَّ وصمون املعلومات و/أو الوائق ال  تثب  أهنا مطمئنة إىل 
 معروفة وجرى التحقق منها.

يُتحقَّق من هوية الشمممممممممممخص الطبيعي  براز بطاقة اهلوية الوطنية األصممممممممممملية أو جواز السمممممممممممفر  -٤
األصمممممممملي أو وائق أخرى موثوقة حسممممممممبما حيدده املصممممممممرف املركز  الصمممممممموما  وغريه من السمممممممملطات 

التوجيهات، اسممممتناداً إىل مسممممتوى املخاطر ومن أجل حتسممممني سممممبل اإلشممممرافية يف اللوائح التنظيمية أو 
 الوصول إىل اخلدمات املالية.

ُيشممممرتط احلصممممول على موافقة مركز اإلبالغ املا ، ابعتباره الوكالة الوطنية املسممممؤولة عن تقييم  -٥
مية صمادرة لوائح تنظيأ    بشمأن  يي5ا 21خماطر مكافحة غسمل األموال/متويل اإلرهاب اانظر املادة 

عن سممملطة إشمممرافية مالئمة يكون من شمممأهنا، هبدف حتسمممني اإلدما  املا ، تقليص االلتزامات العامة 
، وجيب أن تكون تلك اللوائح التنظيمية مسمممتندة إىل اسمممتنتا  خط ي الزابئنبشمممأن العناية الواجبة جتاه 
 . الزبونَتج أو اخلدمة أو فئة استناداً إىل الظروف والقيود احملددة للمن ،بكون درجة اخلطورة أقل

تسمممممممممممممتبان الشمممممممممممممخصممممممممممممميات االعتبارية والرتتيبات القانونية األخرى، مبا يف ذلك الصمممممممممممممناديق  -٦
االستئمانية، بشهادة التسجيل أو التأسيس، وعقد التأسيس، ووائق هوية اإلدارة العليا وكذلك، عند 

 االقتضاء، الرتخيص أو اإلذن.
من هوية مجيع الشمممممممخصممممممميات أو الكياانت ال  تتصمممممممرف نيابًة عن  تتحقق الكياانت املبل  غة -٧

 شخصيات أو كياانت أخرى. ويُتحصَّل على وائق هوية املمثل أو الوكيل وكذلك الرئيس.
تتحقق الكياانت املبل  غة من هوية مجيع املالكني املستفيدين للشخصيات االعتبارية والرتتيبات  -٨

الصمممناديق االسمممتئمانية، ابحلصمممول على وائق كافية لفهم هيكل امللكية القانونية األخرى، مبا يف ذلك 
ذلك الصمممممناديق  يف والسممممميطرة اخلاص بتلك الشمممممخصممممميات االعتبارية والرتتيبات القانونية األخرى، مبا

 االستئمانية،
مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلشممممخصمممميات االعتبارية: هوية األشممممخاص الطبيعيني الذين  اأي 

 طرة على الشخصيات االعتبارية؛ميارسون السي
مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلصممممممممناديق االسممممممممتئمانية: هوية املنشممممممممئ والوصممممممممي واحلامي  ابي 

 واملستفيدين من الصناديق االستئمانية؛
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 مبما يف ذلمك فيمما يتعلق ابلرتتيبمات القمانونيمة األخرى: هويمة األشممممممممممممممخماص املعمادلني ا ي 
 من الصناديق االستئمانية.للمنشئ والوصي واحلامي واملستفيدين 

حتد  د اللوائح التنظيمية الصممادرة عن املصممرف املركز  الصمموما  وغريه من السمملطات املختصممة  -٩
شمممهراً من اشمممرتاع هذا القانون لتنفيذ هذه األحكام  ١٢االلتزامات واإلجراءات التفصممميلية يف غضمممون 
 فيما يتعلق مبختلف فئات الكياانت املبل  غة.

عدم اسمممتيفاء االلتزامات أعاله وتلك الواردة يف اللوائح التنظيمية ذات الصممملة، ميتنع  يف حال -١٠
الكيان املبل    عن فتح احلسمممممماب، أو اسممممممتهالل أو مواصمممممملة العالقات التجارية، أو تنفيذ املعاملة. ويف 

 .م الكيان املبل    بالغاً عن معاملة مشبوهة إىل مركز اإلبالغ املا تلك احلالة، يقد   
  

  : حظر احلسا ت املغفلة اهلوية٦املادة 
متتنع الكياانت املبل  غة عن االحتفاظ حبسممماابت مغفلة اهلوية أو حسممماابت تعود بداهًة إىل أةاء و ية. 

حسممممماابت من هذا القبيل تكون قائمة قبل سمممممن   هذا القانون حبلول موعد حيدده املصمممممرف  وتُغَلق أ ُّ 
كن مجيع متطلبات اهلوية الواردة يف هذا القانون ويف اللوائح التنظيمية ذات املركز  الصممممممموما ، ما مل ت

 الصلة قد اسُتوفي .
  

  : العالقات احملظورة٧املادة 
حُيَظر على الكياانت املبل  غة إنشمممماء أو صممممون عالقات جتارية أو تنفيذ معامالت مع مصممممرف  -١

س أو ترخَّص فيها، مؤسممممسممممات مالية ال وجود ماد  هلا يف أ    صممممور  أو  الوالية القضممممائية ال  تؤسممممَّ
 تكن مملوكة ابلكامل ملؤسسة مالية أو عموعة مالية ختضع لإلشراف والتنظيم املاليني الفعالني. مل ما
املادة  حُيَظر على الكياانت املبل  غة التعامل مع شممخصمميات أو كياانت خاضممعة جلزاءات اانظر -٢

الية مسممممممؤولة عن اإلدارة الشمممممماملة لنظام اجلزاءات يف البلد، وتصممممممدر . وتكون وزارة املا يي ي1ا 14
 لوائح تنظيمية مفصَّلة حتد  د الشخصيات أو الكياانت اخلاضعة للعقوابت.

 
  : توثيت طبيعة احلسا ت والغرض منها٨املادة 

اب حيصل كل كيان مبل    على الوائق الكافية لفهم غرض وطبيعة كل عالقة جتارية وكل حس -١
 .الزبونمن أجل امتالك املعلومات الكافية لفهم السمات املتوقعة ملعاملة 

يصمممممممدر املصمممممممرف املركز  الصممممممموما  وغريه من السممممممملطات املختصمممممممة لوائح تنظيمية ومباد   -٢
 توجيهية مفصَّلة حتد  د الوائق الدنيا املطلوبة لكل قطاع من الكياانت املبل  غة.

  
  وإدارة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب : االلتزام بتحديد٩املادة 

ينبغي لكل كيان مبل    إجراء تقييم داخلي للمخاطر لتحديد خماطر غسممممممممممممممل األموال ومتويل  -١
اإلرهاب يف مجيع املنتجات واخلدمات املالية، مبا يف ذلك املعامالت غري املباشممممممممممممممرة والتكنولوجيات 

 .الزابئناجلديدة يف مجيع فئات 
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وق  أ    يكون التقييم المداخلي للمخماطر موثَّقمًا خطيم ا، وأن جُيرى كمل عمام أو يف جيمب أن  -٢
آخر بناء على طلب السمملطات املختصممة ذات الصمملة، وأن حيد  د االسممرتاتيجيات واإلجراءات الكفيلة 

 بتخفيف خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف مجيع اجملاالت التجارية.
واملنتجات واخلدمات واملعامالت ال   الزابئن  احلسمممممماابت وعموعات يصممممممن  ف كل كيان مبل    -٣

زة عليها. وتشمل احلساابت وعموعات تنطو  على خماطر كبرية، ويطب  ق إجراءات العناية الواجبة املعزَّ 
حيددها الكيان املبل     واملنتجات واخلدمات واملعامالت ال  تنطو  على خماطر كبرية تلك ال  الزابئن

 السلطات املختصة. ابعتبارها عالية املخاطر عماًل ابللوائح التنظيمية أو اإلرشادات الصادرة عن
 تتضمن إجراءات العناية الواجبة املعزَّزة يف حد  ها األدىن ما يلي: -٤

 املوافقة اخلطية ألحد املديرين على فتح احلساب أو استمراره؛ اأي 
يف ذلك مهنت  وحجم موجودات  ومصممممممممادر أموال  ، مبا زبونمعلومات إضممممممممافية عن ال ابي 

 واألمور األخرى ذات الصلة؛ ،واملعلومات املتاحة من خالل قواعد البياانت العامة
 ؛الزبونالرصد املتكرر للمعامالت على أساس ةات حساب  ا ي 
 التدابري املعقولة لتحديد مصدر الثروة ومصدر األموال؛ ادي 
 ة ومناسبة حسبما تسو  غ الظروف؛إضافياختاذ وتوثيق تدابري  ياه 
شمممممممرط إضمممممممايف عمالً بالئحة تنظيمية صمممممممادرة عن املصمممممممرف املركز  الصممممممموما   أ َّ  اوي 

 غريه من السلطات املختصة. أو
السمممممممممممممتعراض وحتدي   الزابئنتنف  ذ الكياانت املبل  غة إجراءات العناية الواجبة املسمممممممممممممتمرة جتاه  -٥

واملعلوممممات الواردة يف ملف املعمممامالت الزابئن العنمممايمممة الواجبمممة جتممماه  ومعلوممممات الزابئنوائق هويمممة 
 وكذلك تصنيفات املخاطر.

  
  كبار املسؤولو واملقربون منهم:  ١٠املادة 

من كبار املسمممممؤولني ُيصمممممنَّف مجيع األشمممممخاص الذين يُعتربون أشمممممخاصمممممًا ابرزين سمممممياسمممممي ا  -١
كياانت تضمممم أشمممخاصمممًا أ     ضممممن الفئة العالية املخاطر، وهو ما ينطبق أيضمممًا على واملقربني منهم 

مالك منتفع أو عضمممممممممو يف علس اإلدارة أو شممممممممماغل ملنصمممممممممب  ابرزين سمممممممممياسمممممممممي ا بصمممممممممفة مالك أو
 رفيع. إدار 

أو املالك  الزبونتكون لدى الكيان املبل    نظم مناسممممممممممممممبة إلدارة املخاطر لتحديد ما إذا كان  -٢
 .من كبار املسؤولني واملقربني منهماملستفيد شخصاً 

، ُيشرتط أن من كبار املسؤولني واملقربني منهمأو املالك املستفيد شخصاً  الزبونعندما يكون  -٣
 يتخذ الكيان املبل    التدابري التالية:

 ذلك الشخص؛ احلصول على موافقة اإلدارة العليا على التعامل أو إقامة عالقة مع اأي 
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اختاذ التدابري املناسمممبة لتحديد مصمممدر الثروة ومصمممدر األموال املسمممتخدمة يف العالقة  ابي 
 أو املعاملة التجارية املقرتحة؛

بني من الشخص احلصول على معلومات عن أفراد األسرة املباشرين أو الشركاء املقرَّ  ا ي 
 حلساب؛جيوز أن تكون هلم سلطة إجراء املعامالت على ا نالذي

التوثيق الكمممايف لغرض وطبيعمممة املعممماملمممة أو احلسمممممممممممممممماب واألحجمممام املتوقعمممة والتواتر  ادي 
واملنتجات واخلدمات ال  يرجَّح اسممممتخدامها، وكذلك طبيعة نشمممماط احلسمممماب، بغية التحديد املعقول 

 نشاط غري عاد ؛    أل
 ا؛ات عن الشخص البارز سياسي  استعراض املصادر العامة للمعلوم ياه 
 الرصد املعزَّز واملستمر للعالقة حال إنشاء احلساب. اوي 

  
  : الرصد اخلاص للمعامالت١١املادة 

 تطب  ق الكياانت املبل  غة إجراءات العناية الواجبة املعزَّزة على ما يلي وتوث  قها: -١
املعتادة ال  املعامالت املعقدة أو الكبرية على حنو غري عاد  وأمناط املعامالت غري  اأي 

 ليس هلا غرض قانوين واضح أو ذات طبيعة مشبوهة؛
العالقات أو املعامالت التجارية مع الشممخصمميات أو الكياانت املرتبطة ابلبلدان ال   ابي 

 ال تطب  ق تدابري ملكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو تطب  ق تدابري غري كافية؛
ألسباب  خماطرةأو املنَتج عامل  الزبونفيها  يُعد  العالقات أو املعامالت التجارية ال   ا ي 

 أخرى، بعد قيام الكيان املبل     جراء تقييم ملموس.
 املناسب. الوق  تتاح النتائج والوائق ذات الصلة للسلطات املختصة خطي ا عند الطلب ويف -٢
  

  سل املتعلقة بت بيت العناية الواجبة: التزامات املصرف املرا١٢املادة 
 عند إقامة عالقات للمراسلة املصرفية، تقوم املؤسسات املالية مبا يلي: -١

 حتديد هوية املؤسسة املراسلة والتحقق منها؛ اأي 
 مجع وتوثيق املعلومات عن املؤسسات واألنشطة التجارية واملالية؛ ابي 
 اإلشراف الذ  ختضع ل ؛تقييم ةعة املؤسسة وطبيعة  ا ي 
 احلصول على موافقة خطية من اإلدارة العليا قبل إقامة عالقات مراسلة مصرفية؛ ادي 
احلصممممول على الضمممموابط والسممممياسممممات واإلجراءات املكتوبة ملكافحة غسممممل األموال  ياه 

ناء على طلبها، ومتويل اإلرهاب ال  تنفذها املؤسمممسمممة املراسممملة وتقييمها، وموافاة املؤسمممسمممة املراسممملة، ب
 الضوابط نفسها من أجل تقييمها؛ بنسخة من هذه

 إرساء اتفاق بشأن مسؤوليات كل مؤسسة. اوي 
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 يف حالة احلساابت الوسيطة، تكفل املؤسسة املالية أن تقوم املؤسسة املراسلة مبا يلي: -٢
كنهم الوصمممول الذين مي الزابئنتنفيذ إجراءات فعالة وكافية للعناية الواجبة على مجيع  اأي 

 ر إىل حساابت املؤسسة املراسلة؛املباش
عند الطلب  الزابئناملوافقة خطي ا على تقدمي املعلومات ذات الصمممممممممممملة لتحديد هوية  ابي 

 ويف الوق  املناسب.
  

  : حفظ السجالت١٣املادة 
والدولية  ينبغي للكياانت املبل  غة أن حتتفظ وميع السمممممجالت الالزمة بشمممممأن املعامالت احمللية -١

 على السواء، ملدة ال تقل عن مخس سنوات من  ري  التنفيذ.
ل عليها من خالل عملية توخي العناية  -٢ حتتفظ الكياانت املبل  غة وميع السممجالت ال  يُتحصممَّ

أعاله، وكذلك  ١وسممممممممممممجالت املراسمممممممممممملة وفقاً للفقرة  الزابئن، مبا يف ذلك ملفات الزابئنالواجبة جتاه 
بعد  ملدة مخس سمممنوات على األقل بعد انتهاء العالقة التجارية أو ،اضمممطُلع ب  زابئنحتليل للأ    نتائج 

  ري  املعاملة العَرضية إذا مل تكن هناك عالقة جتارية.
تتاح ملركز اإلبالغ املا  أو اهليئة الرقابية للقطاع ذ  الصممملة عند الطلب ويف الوق  املناسمممب  -٣

، وضممع الزابئنوحتليل  لزابئنت املعامالت ومعلومات العناية الواجبة جتاه ابياانت حتديد اهلوية وسممجال
 واملراسالت ذات الصلة. الزابئنوما إىل ذلك، الواردة يف ملفات 

  
  : التزامات اإلبالغ١٤املادة 

    يقد  م الكيان املبل    إىل مركز اإلبالغ املا  على وج  السمممممممممممرعة مجيع التفاصممممممممممميل املتعلقة أ -١
املعاملة أو سلسلة املعامالت نَّ مبل  إذا اشتب ، أو كان  لدي  أسباب معقولة لالشتباه، أ    معاملة أ

 املنفَّذة، أو املعاملة ااملعامالتي ال  ُشرع يف تنفيذها، قد تكون ذات صلة مبا يلي:
 غسل األموال أو عائدات إجرامية؛ اأي 
أعمال إرهابية أو اسممُتخدم  أو سممُتسممتخدم أموال مرتبطة أو متصمملة ابإلرهاب أو  ابي 

 ؛يف تلك األعمال أو دعماً هلا أو من جانب منظمات إرهابية
طرف،  احملددة من ي١ا :األموال املرتبطة أو ذات الصلة ابلشخصيات أو الكياانت ا ي 

املتحدة، األمم  أو بتفويض من، علس األمن التابع ل مم املتحدة مبوجب الفصممممممل السممممممابع من ميثاق
الصومال عماًل  احدده  ال ي٢ا ي والقرارات الالحقة ل ؛ أو1999ا ١٢٦٧مبا يف ذلك وفقاً للقرار 

طرف، أو بتفويض من، علس  احملمددة من ي3ا ؛ أويي2ا 7ي اانظر املمادة 2001ا ١٣٧٣ابلقرار 
يف ذلك فيما يتعلق  األمن التابع ل مم املتحدة مبوجب الفصمممممممل السمممممممابع من ميثاق األمم املتحدة، مبا

 ابلقرارات املتعلقة مبنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتويلها.
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معامالت أو سلسلة معامالت     حييط الكيان املبل    مركز اإلبالغ املا  على وج  السرعة أ -٢
    ادهلا أيع ما دوالر أمريكي أو ١٠ ٠٠٠تبدو مرتبطة بعضممممممممممممممها ببعض وتتجاوز احلد املعني وقدره 

 عملة.
ل البالغات املطلوبة من الكياانت املبل  غة مبوجب هذا القانون إىل مركز اإلبالغ املا   -٣ تُرسممممممممممممممَ

ابلشممممممممممممممكل الوارد يف الالئحة التنظيمية ال  يصممممممممممممممدرها املركز ووفقاً لإلجراءات املنصمممممممممممممموص عليها يف 
 الالئحة. تلك

  
  اإلبالغ حبسن نية عن الشبهاتاملسؤولية بسبب  : اإلعفاء من١٥املادة 

تُعفى الكياانت املبل  غة ومديروها ومو فوها والعاملون هبا من املسممممممممممممممؤولية وميع أشممممممممممممممكاهلا،  -١
قيود على إفشاء املعلومات املفروضة مبوجب عقد     فيها اجلنائية واملدنية واإلدارية، عن اإلخالل أ مبا
دى الوفاء ابلتزامات اإلبالغ عن املعامالت املشممممممممبوهة حكم تشممممممممريعي أو تنظيمي أو إدار ، لأ    أو 

املصمرف املركز   معلومات ذات صملة حبسمن نية إىل مركز اإلبالغ املا  أوأ    واملعامالت النقدية، أو 
 الصوما .

حُيظر على الكياانت املبل  غة ومديريها ومو فيها والعاملني هبا الكشمممممممممممممف عن تقدمي بالغ إىل  -٢
 املا  بشأن معاملة مشبوهة أو معلومات ذات صلة هبا.مركز اإلبالغ 

  
  : إب ال االلتزام  لسرية١٦املادة 

أ    ميتثل كل كيان مبل    وسممممملطة إشمممممرافية ومراجع حسممممماابت لشمممممروط هذا القانون بصمممممرف النظر عن 
قانون أو يُفَرض بطريقة  التزام ابلسرية أو غري ذلك من القيود على الكشف عن املعلومات يفرض  أ ُّ 

 أخرى.
  

  : برانمج مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب١٧املادة 
تضممممممممع الكياانت املبل  غة برانعاً للكشممممممممف عن خماطر غسممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب وإدارهتا  -١

 والتخفيف من آارها. ويشمل هذا الربانمج ما يلي:
وضمممممممع سمممممممياسمممممممات وإجراءات وضممممممموابط داخلية مكتوبة، موقَّعًة ومؤرَّخة من اإلدارة  اأي 

ملخاطر الداخلي فيما يتعلق مبكافحة غسممممممممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب، االعليا، وتسممممممممممممممتند إىل تقييم 
 وكذلك القوانني واللوائح التنظيمية واملباد  التوجيهية ذات الصلة؛

فيما يتعلق مبكافحة غسمممل األموال يكون مسمممؤوالً عن تعيني مو ف ملراقبة االمتثال  ابي 
تنفيذ السياسات واإلجراءات والضوابط. وتتاح ملو ف مراقبة االمتثال سبل الوصول الفور  إىل مجيع 
الدفاتر والسجالت واملو فني يف املؤسسة حسبما يلزم كي يضطلع مبسؤوليات . ويكون مو ف مراقبة 

 فية، ويزوَّد ابملوارد الكافية؛اخلربة الكااالمتثال من كبار املديرين ذو  
 إرساء إجراءات فرز كافية لضمان استيفاء معايري عالية عند تعيني املو فني؛ ا ي 
 مو فني واإلدارة، مع توثيق ذلك؛تقدمي التدريب املنتظم لل ادي 
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املتخذة وضممممع ترتيبات للمراجعة الداخلية للحسمممماابت للتحقق من االمتثال للتدابري  ياه 
لتطبيق هذا القانون ومن فعاليتها. ويكون األشمممممممخاص املسمممممممؤولون عن املراجعة الداخلية للحسممممممماابت 
مسممممؤولني أيضمممماً عن تقييم مدى الكفاية الشمممماملة لربانمج مكافحة غسممممل األموال من حي  املخاطر 

 ال  ا حتديدها يف تقييمات املخاطر الداخلية وتقييم االمتثال للربانمج.
ط املؤسمممسمممات املالية أن تنف  ذ فروعها األجنبية وشمممركاهتا التابعة اململوكة أغلبية األسمممهم تشمممرت  -2

براعها الداخلية ملكافحة غسمممممممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب ابلقدر الذ  تسممممممممممممممح ب  القوانني واللوائح 
الشممممممركة التابعة  والتنظيمية السممممممارية يف البلد املضمممممميف. فنذا كان  قوانني البلد الذ  يوجد في  الفرع أ

سمبب من األسمباب، تبل    املؤسمسة     اململوكة أغلبية األسمهم حتول دون االمتثال هلذه االلتزامات، أل
املالية بذلك سممملطتها اإلشمممرافية املختصمممة ال  قد تتخذ إجراءات إشمممرافية إضمممافية. وإذا تواصمممل تعذُّر 

الشركة التابعة. ويتعني على  رر إغالق الفرع أواستيفاء أغراض القانون، ميكن للسلطة اإلشرافية أن تق
وشممركاهتا التابعة لتكون قادرة على  املؤسممسممات املالية وضممع ترتيبات فعالة لتبادل املعلومات مع فروعها

 االستجابة لطلبات السلطة اإلشرافية دون أتخري.
  

  : اإلبالغ عن العملة على احلدود١٨املادة 
 كل شخص: -1

دوالر  ١٠ ٠٠٠مجهورية الصممممومال االحتادية أو يصممممل إليها حامالً أكثر من يغادر  اأي 
عملة نقداً أو يف شممممممممممممممكل صممممممممممممممكوك مدفوعة إىل حاملها، وكذلك يقوم     أمريكي أو ما يعادهلا أ

أ    ابالسمممترياد من مجهورية الصمممومال االحتادية أو التصمممدير إليها، عن طريق الربيد أو السمممعاة أو على 
 خطي ا إىل السلطة املختصة على احلدود؛د  م إقراراً صادقاً ، يقحنو آخر
مرتكباً جلرمية يعاَقب عليها مبقتضمممممممى يُعترب اأي من هذه املادة  الفرعية ال ميتثل للفقرة ابي 

 هذا القانون والقوانني األخرى ذات الصلة.
يقوم،  أن 1 جب الفقرةبتقدمي إقرار مبو شمممممممتب  يف انتهاك االلتزام جيوز ملو ف اجلمارك الذ  يَ  -٢

 ابستخدام القوة املعقولة والالزمة، مبا يلي:
 مادة حبوزة شخص أو داخل أمتعت ؛أ    فحص  اأي 
 تفتيش الشخص. ابي 

ااألشممخاصي املشممتب  في  افيهمي، ويقتصممر  نفسمم  يتوىل التفتيش مو ف من جنس الشممخص -٣
 ي.املعنيني ااألشخاصاملعين التفتيش على الشخص 

يف  نوع آخرأ    سممممممممممممممفينممة أو طممائرة أو مركبممة نقممل من أ    جيوز للمو ف اجلمركي إيقمماف  -٤
 األراضي الواقعة حت  السيطرة اجلمركية، والصعود على متنها وتفتيشها.

حيثما يعثر املو ف اجلمركي على مبال  نقدية أو صممكوك قابلة للتداول حلاملها مل ُيصممرَّح هبا  -٥
نقدية أو الصممممممكوك القابلة العن أسممممممباب وأغراض نقل املبال    ، يواصممممممل التحر عماًل اباللتزام الرةي
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للتداول حلاملها عرب حدود الدولة. وينطبق األمر نفسممممممممممممم  على احلاالت ال  ُيصمممممممممممممرَّح فيها ابلنقود أو 
 الصكوك القابلة للتداول حلاملها، ولكن تستدعي الوقائع والظروف إجراء حتقيق ألسباب أخرى.

األمر قد ينطو  نَّ دت لدى املو ف شبهات معقولة، ابلنظر إىل الوقائع والظروف، أإذا تولَّ  -٦
اإلقرار يتضممممن نَّ على غسمممل أموال أو جرم أصممملي من منظور غسمممل األموال أو متويل لإلرهاب أو أ

معلومممات كمماذبممة، يقممدم املو ف األدلممة إىل سمممممممممممممملطممة اجلمممارك ويقوم، وفقممًا لاللتزامممات واإلجراءات 
 الصكوك حلاملها. صوص عليها يف القوانني واللوائح التنظيمية ذات الصلة، حبجز املبال  النقدية أواملن
مضممممبوطات من املبال  النقدية والصممممكوك حلاملها إىل سمممملطات إنفاذ القانون ال   ُتسمممملَّم أ ُّ  -٧

 تكون مسؤولة عن حفظها وتوثيق تسلسل العهدة.
حتقيقات أو حيتجز مبال  نقدية أو صممممممممكوكاً مالية قابلة يبل    مو ف اجلمارك الذ  يسممممممممتهل  -٨

ن هذه املادة مركز اإلبالغ املا  بعملية الضممممممممممممممبط يف غضممممممممممممممون م 6مبوجب الفقرة للتداول حلاملها 
 ساعة بعد الضبط. 48
يتاح ملركز اإلبالغ املا ، عند الطلب، احلصممممممممممممول على معلومات عن مجيع اإلقرارات ابملبال   -٩

 وك القابلة للتداول حلاملها.النقدية والصك
ُتصمممممممد ر سممممممملطات إنفاذ القانون املختصمممممممة لوائح تنظيمية حتد  د اإلجراءات املتعلقة ومع أدلة  -١٠

 إضافية ملواصلة التحقيقات اجلنائية.
إذا مل يطالب املالك الشمممممممممرعي ابملبال  النقدية أو السمممممممممندات حلاملها احملجوزة بعد عامني من  -١١

إجراءات أو حتقيقات جنائية     السمملطات املختصممة بعدم صمملة تلك املبال  والسممندات أقرار تصممدره 
جاز للمدعي العام أن يقدم طلباً إىل حمكمة خمتصة أن تصاَدر تلك املبال   وعدم مصادرة الدولة هلا،

كمة وأن أو الصكوك ملصلحة مجهورية الصومال االحتادية. وينبغي إخطار املالك الشرعي قبل قرار احمل
 تتاح ل  فرصة لالعرتاض على قرار الدولة ابملصادرة.

 تصدر السلطات املختصة املزيد من اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه األحكام. -١٢
  

  : التحويالت الربقية١٩املادة 
 تقوم املؤسسات املالية، عند إجراء التحويالت الربقية، مبا يلي: -١

تعادل  وحفظ  وكذلك، فيما اص التحويالت الربقية ال احلصول على اسم املنشئ  اأي 
 عملة، حتديد هوية املنشئ والتحقق منها؛    دوالر أمريكي أو ما يعادل  أ ١ ٠٠٠أو تفوق مبل  

احلصول على رقم حساب املنشئ أو، يف حال عدم وجود رقم حساب، رقم مرجعي  ابي 
 فريد وحفظ ؛

ظ  أو، يف حال عدم وجود عنوان، رقم اهلوية احلصمممممممممممممول على عنوان املنشمممممممممممممئ وحف ا ي 
 للمنشئ أو  ري  ومكان ميالده؛ الوطنية

 احلصول على اسم حساب املستفيد ورقم ، أو رقم مرجعي فريد للمستفيد؛ ادي 
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إدرا  املعلومات الواردة يف البنود من اأي إىل ادي أعاله يف الرسالة أو استمارة الدفع  ياه 
 ؛املصاحبة للحوالة

أو الكياانت احملددة الشممممممممخصمممممممميات يف حال متاثُل هوية املنشممممممممئ أو املسممممممممتفيد مع  اوي 
 ، إرسال بالغ دون إبطاء إىل مركز اإلبالغ املا .١٣٧٣و ١٢٦٧مبوجب قرارْ  علس األمن 

الذ  تربطها  الزبونال ُيشممممرتط أن تتحقق املؤسممممسممممة املالية من هوية  ،١متطلبات الفقرة رغم  -٢
وأهنا قد حتقق  من هويت   من قبلُ  الزبونية قائمة، شممممممممممممممريطة اطمئناهنا إىل أهنا تعرف ب  عالقة جتار 

 احلقيقية.
عندما تضممممطلع املؤسممممسممممة املالية بدور الوسمممميط يف سمممملسمممملة مدفوعات، فهي تكفل أن حُتفظ  -٣

 مجيع معلومات املنشئ واملستفيد املصاحبة للتحويل الربقي مع التحويل.
الصممموما  أن يعد  ل مبوجب الئحة تنظيمية الشمممروط املنصممموص عليها  جيوز للمصمممرف املركز  -٤

 :١يف الفقرة 
فيما يتعلق ابلتحويالت الربقية احمللية، ما دام  اللوائح التنظيمية تنص على إ حة  اأي 

 املعلومات الكاملة عن املنشئ إىل املؤسسة املالية املستفيدة والسلطات املختصة بوسائل أخرى؛
يتعلق ابلتحويالت العابرة للحدود عندما جُتمع التحويالت الفردية من منشممممممممئ فيما  ابي 

واحد يف ملف دفعات عمَّعة، ما دام  اللوائح التنظيمية تنص على إدرا  رقم حسمممممممماب املنشممممممممئ أو 
رقم  املرجعي الفريد، وما دام ملف الدفعات اجملمَّعة يتضمممممممممممن املعلومات الكاملة عن املنشممممممممممئ حبي  

 بها ابلكامل يف البلد املتلقي.ميكن تعقُّ 
ذة نتيجممة ملعممامالت بطمماقممات االئتمممان  ي على التحويالت٢ي وا١ال تنطبق الفقر ن ا -٥ املنفممَّ
اخلصممممممممممممممم، شممممممممممممممريطة أن يكون رقم بطاقة االئتمان أو اخلصممممممممممممممم مرافقاً للحوالة الناجتة عن املعاملة،  أو

 عاملة حلساهبا اخلاص.تنطبقان على التحويالت بني املؤسسات املالية ال ال كما
إذا تلقَّ  املؤسمممممممسمممممممات املالية حتويالت برقية ال تتضممممممممن معلومات املنشمممممممئ الكاملة املطلوبة  -٦

مبقتضممى تلك الفقرة، فنهنا تتخذ تدابري للحصممول على املعلومات الناقصممة والتحقق منها من املؤسممسممة 
 فنهنا ترفض قبول التحويل.الطالبة أو املستفيد. فنذا مل حتصل على املعلومات الناقصة، 

  
  اجلزء الرابع: مركز اإلبالغ املايل

  : اإلنشاء٢٠املادة 
يُنشممأ مركز اإلبالغ املا ، ويعمل بوصممف  الوكالة الوطنية املركزية املسممؤولة عن تلق ي املعلومات  -١

النحو املتعلقمممة بغسممممممممممممممممل األموال ومتويمممل اإلرهممماب وطلمممب تلمممك املعلوممممات وحتليلهممما وتعميمهممما على 
 املناسب.

 .الو يفية يدعم املصرف املركز  الصوما  مركز اإلبالغ املا  ألغراض أدائ  ملهام  -٢
شخص أو أ    يكون املركز مستقال  يف أدائ  ملهام ، وال اضع لتوجي  أو تعليمات أو سيطرة  -٣

 سلطة أو مؤسسة.
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 للَّجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال.يقد  م املركز تقارير عن أنشطت  واسرتاتيجيات  وخطط   -٤
 يتوىل مركز اإلبالغ املا  إعداد ميزانيت  وتقرها اللجنة. -٥
جيوز  يرأس املركَز مدير  تعي  ن  اللجنة ملدة مخس سنوات من خالل عملية تو يف تنافسية؛ وال -٦

 للمدير أن يعاد تعيين  سوى لفرتة إضافية واحدة.
وعدد املو فني وأنواع و ائفهم، وتكون ل  صممممممممممممممالحية تعيني التنظيمية ركز امل بنيةحيد  د املدير  -٧

 هؤالء األشخاص وعزهلم.
 يستويف الشخص املعنيَّ مديراً املعايري التالية: -٨

    املناصممممممممب العامة أل لتو هلية األسمممممممموابق جنائية أو مل تسممممممممقط عن   أالَّ تكون ل  أ ُّ  اأي 
 سبب؛

 ذات الصلة.لدي  اخلربة املهنية  ابي 
ال جيوز إعفاء املدير من هذا املنصممممممممممممب قبل هناية مدة واليت  إالَّ  مجاع أصمممممممممممموات أعضمممممممممممماء  -٩

 اللجنة، ابستثناء املدير نفس ، ل سباب التالية:
 إذا انُتهك أ ٌّ من املعايري الواردة أعاله؛ اأي 
 إذا أُدين املدير ابرتكاب جرمية جنائية؛ ابي 
 ري مؤهَّل ألداء الو يفة بسبب:إذا أصبح املدير غ ا ي 
 سوء سلوك جسيم، أو ‘1‘ 
 إعاقة بدنية أو عقلية دائمة. ‘2‘ 

ال تسمممممقط األهلية حىت يتاح للمدير أو ممثل  القانوين عرض دفاع  يف جلسمممممة اسمممممتماع عادلة  -١٠
 أمام اللجنة.

  
  املهام: املسؤوليات والسل ة و ٢١املادة 
 التالية: املهاماألنشطة الالزمة للوفاء ابملسؤوليات و  يضطلع مركز اإلبالغ املا  وميع

املعلومات املتعلقة ابلعائدات  االسمممممتقبال املركزية املسمممممؤولة عن طلب وتلق ي جهة القيام مبهمة -١
اإلجرامية املشممممممممممممممتب  فيها، واجلرائم األصمممممممممممممملية املرتبطة هبا، ومتويل اإلرهاب، مبا يف ذلك التقارير عن 

واملعامالت املشممممممممممممممبوهة من الكياانت املبل  غة، وكذلك التقارير املتعلقة بنقل املبال  املعامالت النقدية 
 ي.١٨النقدية أو الصكوك القابلة للتداول حلاملها عرب احلدود من مو في اجلمارك اانظر املادة 

االسمممتقبال املركزية فيما يتعلق ابلتقارير عن معامالت أو سممملسممملة معامالت  جهة القيام مبهمة -٢
رع يف تنفيذها تتعلق أموال متصمممممممملة أو مرتبطة أشممممممممخاص أو كياانت مبوجب نظام  أو معامالت شممممممممُ

بشمممممممممممممممأن ي ا يي 1ا 14 اجلزاءات يف إطممار قرارات علس األمن التممابع ل مم املتحممدة اانظر املممادة
 اإلرهاب ومتويل اإلرهاب واالنتشار.
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 وال وفقاً للقوانني السارية.العمل بوصف  الوكالة املركزية للمبادرة بتجميد األم -٣
حتليل املعلومات الواردة من أجل حتديد أمناط املعامالت ال  قد تشمممممممممممري إىل غسمممممممممممل األموال  -٤

 و/أو متويل اإلرهاب و/أو اجلرائم األصلية ذات الصلة.
تبادل املعلومات مع وكاالت االسمممممممممممتخبارات وإنفاذ القانون الوطنية، والسممممممممممملطات التنظيمية  -٥

والسمممممممممممملطات املختصممممممممممممة األخرى، ووحدات االسممممممممممممتخبارات املالية األجنبية، بقدر ما تكون  الوطنية،
املعلومات ضممممممممممممرورية للسمممممممممممملطة املتلقية كي تضممممممممممممطلع مبسممممممممممممؤولياهتا ومهامها. وجيوز تبادل املعلومات 

شممكوك  تتعلق مبسممائل أمنية أو سمملطات االسممتخبارات وإنفاذ القانون الوطنية إذا كان  املعلومات مع
أنشممطة إجرامية. وجيوز تبادل املعلومات مع وحدات االسممتخبارات املالية األجنبية على أسمماس  بوجود

 التعاون بني الوحدات دون وجود مذكرة تفاهم حمددة.
إنشاء وتعهُّد قاعدة بياانت آمنة وسرية بشأن املعامالت النقدية واملعامالت املشبوهة استناداً  -٦

 الكياانت املبل  غة.إىل التقارير الواردة من 
رصممممممممممممممد االجتاهات واألمناط واملخاطر والتطورات املتعلقة بغسممممممممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب،  -٧

 وإجراء البحوث بشأهنا وحتديدها، وكذلك تعميم هذه املعلومات حسب االقتضاء.
د نتائج تقدمي تقارير سمممممممممممممنوية إىل اللجنة يف موعد ال يتجاوز املوعد الذ  حتدده اللجنة، حتد    -٨

وإجنازات خطة املركز االسممرتاتيجية، وتقرير حماسممبة امليزانية، وأوج  القصممور والضممعف يف النظام الوطين 
ملكافحة غسمممممممل األموال ومتويل اإلرهاب، وكذلك التوصممممممميات لعالجها بصمممممممورة فعالة. وتقدَّم التقارير 

 السنوية ابلشكل الذ  حتدده اللجنة.
توفري اإلرشممممممادات والتعليقات للوزارات والوكاالت ذات الصمممممملة، إصممممممدار اللوائح التنظيمية، و  -٩

وكذلك الكياانت املبل  غة، بشمممأن املخاطر واملؤشمممرات والتزامات اإلبالغ احملددة واملسمممائل األخرى على 
 اإلرهاب. الصعيد الوطين، من أجل حتسني فعالية النظام الوطين ملكافحة غسل األموال ومتويل

م رصممممممممد االمتثال واإلنفاذ ملصمممممممملحة القطاعات ال  تفتقر إىل سمممممممملطات تصممممممممميم وتنفيذ نظ -١٠
 إشرافية معيَّنة.

فرض عقوابت وجزاءات إدارية متناسبة ورادعة وفعالة على الكياانت املبل  غة اخلاضعة لسلطت   -١١
 اإلشرافية بسبب عدم االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

يف االجتماعات واملنتد ت واملنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية ال  تركز على  متثيل البلد -١٢
 غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

توقيع وتنفيذ مذكرات التفاهم واالتفاقات األخرى مع وحدات االسممممممتخبارات املالية األجنبية  -١٣
 متويل اإلرهاب.لدعم وحتسني فعالية وتنفيذ النظام الوطين ملكافحة غسل األموال و 
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  : السرية واملعايري املهنية٢٢املادة 
ُيشممممرتط على املسممممؤولني أو املو فني أو الوكالء أو غريهم من األشممممخاص املعيَّنني يف و ائف  -١
نطاق واجباهتم، حىت بعد انتهاء تلك  معلومات حيصلون عليها ضمنأ    املركز احلفاظ على سرية  يف

 منصوص علي  يف هذا القانون.الواجبات، ابستثناء ما هو 
أغراض أخرى غري تلك املنصمممممموص عليها يف هذا القانون،     ال ُتسممممممتخدم هذه املعلومات أل -٢

وال يتاح االط الع عليها سمممموى للسمممملطات املختصممممة على أسمممماس احلاجة إىل املعرفة من أجل كشممممف 
 ومنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب وما يتصل هبما من جرائم أصلية.

يعتمد املركز كتيبات وإجراءات تشممممممممممممممغيل داخلية، مبا يف ذلك مدوَّنة أخالقيات، من أجل  -٣
زاهممة واملهنيممة. وتعمماي الكتيبممات واإلجراءات ضمممممممممممممممممان حتقيق مسممممممممممممممتو ت عمماليممة من األخالقيممات والن

 التشغيلية حظر تضارب املصاحل والفساد والتخفيف من آار ا.
  

  : السل ات اإلشرافية٢٣املادة 
أ    جيوز للمركز أن يطلب احلصمممممممممول على معلومات، مبا يف ذلك الوائق والسمممممممممجالت، من  -١

كيان مبل    لضمممان االمتثال هلذا القانون. وتتيح الكياانت املبل  غة هذه الوائق والسممجالت للمركز بناء 
 على طلب  ويف الوق  املناسب.

كيان املبل    الذ  يفتقر إىل سممملطة إشمممرافية وق  معقول، دخول مباين الأ    جيوز للمركز، يف  -٢
معيَّنة واالضطالع  نفاذ التزامات الكيان املبل    يف عال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب عماًل 

 .ي10ا 21ابملادة 
شممممممممممممممخص يعرقممل أو يعممارض عمممدًا التعمماون مع املركز أو غريه من  يممدان ابرتكمماب جرميممة أ ُّ  -٣

أو سمممممملطات إنفاذ القانون يف ممارسممممممتها القانونية لسمممممملطاهتا، واضممممممع للغرامات أو اهليئات اإلشممممممرافية 
 اجلزاءات اإلدارية أو املدنية أو اجلنائية املناسبة، عماًل ابجلزء السادس من هذا القانون.

  
  اجلزء اخلامس: اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  : اإلنشاء٢٤املادة 
 ومتويل اإلرهاب ا"اللجنة"ي.األموال  مبقتضى هذا القانون جلنة وطنية ملكافحة غسلتُنشأ 

  
  املهام: ٢٥املادة 

 للجنة ومسؤولياهتا يف ما يلي:اتتمثل مهام 
 تيسري تبادل املعلومات والتنسيق والتعاون بني املؤسسات األعضاء. -١
 غسل األموال ومتويل اإلرهاب. مكافحة دعم وتنسيق بناء قدرات املؤسسات األعضاء على -٢
تقييم النظام الوطين ملكافحة غسممممممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب، ووضممممممممممممع اسممممممممممممرتاتيجية وطنية  -٣

 ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتنسيق تنفيذها.
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 تنسيق تقييمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. -٤
 غ املا .سرتاتيجية ملركز اإلبالاالولو ت األحتديد  -٥
  

  : األعضاء٢٦املادة 
 تتألف اللجنة من املبيَّنني أدانه أو ممثليهم املختارين:

 وزير املالية، الذ  يكون رئيس اللجنة؛ -١
 حمافظ املصرف املركز  الصوما ؛ -٢
 وزير العدل؛ -٣
 املدعي العام؛ -٤
 وزير التجارة والصناعة؛ -٥
 وزير األمن الوطين؛ -٦
 االستخبارات واألمن الوطين؛الة مدير وك -٧
 مدير مركز اإلبالغ املا . -٨
 

  اجلزء السادس: اجلزاءات املدنية واجلنائية
  : العقو ت واجلزاءات٢٧املادة 

تكون الغرامات أو اجلزاءات أو التدابري االنتصممافية ال  تفرضممها سمملطة خمتصممة بسممبب انتهاك  -١
 من أحكام هذا القانون فعالة ومتناسبة ورادعة يف ضوء الظروف الوقائعية. أ  ٍّ 
ميكن للعقوابت واجلزاءات املفروضممممممممممممة على كيان اعتبار  أو شممممممممممممخص طبيعي أن تشممممممممممممكل  -٢
عموعمممة تُعترب منممماسممممممممممممممبمممة من العقوابت أو اجلزاءات أو مجيعهممما اسممممممممممممممتنمممادًا إىل خطورة االنتهممماك  أ َّ 

 ااالنتهاكاتي.
  

  : األشصاص ال بيعيون٢٨املادة 
جيوز فرض جزاءات جنائية على األشمممممممخاص املرتبطني ابرتكاب اجلرائم األصممممممملية املنصممممممموص  -١

عليها يف القوانني اجلنائية ذات الصممممممممممممملة، إضمممممممممممممافًة إىل اجلزاءات التالية بسمممممممممممممبب غسمممممممممممممل األموال أو 
 اإلرهاب: متويل

 السجن ملدة ال تقل عن سنة واحدة؛ اأي 
عملة ومبا يصمممممممل إىل     دوالر أمريكي أو ما يعادهلا أ ١ ٠٠٠ل عن غرامات ال تق ابي 

 ثالثة أضعاف مبل  األموال املغسولة؛
 إحدى العقوبتني املذكورتني أعاله أو كلتيهما. ا ي 

 جزاءات مدنية و/أو إدارية مناسبة وتتناسب مع خطورة االنتهاك: -٢
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عملة ومبا يصمممممممل إىل     يعادهلا أدوالر أمريكي أو ما  ١ ٠٠٠غرامات ال تقل عن  اأي 
 ثالثة أضعاف مبل  األموال املغسولة؛

مبل    مستقل  اإلبعاد املؤق  أو الدائم عن املنصب أو الو يفة عند العمل لدى كيان ابي 
 مدى احلياة؛ أو ممارسة النشاط هبذه الصفة أو كمهين ملدة من الوق ، مبا يف ذلك

سمملطة  الصمموما  أو انتصممافية يصممدرها املركز أو املصممرف املركز أوامر     االمتثال أل ا ي 
 خمتصة أخرى؛

التعليق املؤق  أو الدائم للرتخيص أو اإلذن ابلعمل اسممممتناداً إىل شممممروط التسممممجيل،  ادي 
 أو حتديد األنشطة املأذون هبا مبوجب الرتخيص أو التسجيل؛

 عموعة من . كل ما ورد أعاله أو أ ُّ  ياه 
  

  : اجلزاءات املن بقة على الكياانت االعتبارية وإدارهتا٢٩ املادة
جزاءات منصممممممموص     ال  تنتهك أ   من أحكام هذا القانون أل االعتباريةختضمممممممع الكياانت  -١

 ٢٥ ٠٠٠عليها أعاله ابلنسمممممممبة إىل األشمممممممخاص الطبيعيني، حبي  ال تقل اجلزاءات النقدية عن مبل  
 عملة وال تزيد على عشرة أضعاف مبل  األموال املغسولة.    أدوالر أمريكي أو ما يعادهلا 

جيوز أيضممماً أن تُفرض مجيع العقوابت املنصممموص عليها أعاله، مبا يف ذلك السمممجن، ابلنسمممبة  -٢
إىل األشمممممممممممممخاص الطبيعيني على الضمممممممممممممباط أو املديرين أو اإلداريني أو أعضممممممممممممماء علس اإلدارة الذين 

ر يف االنتهاك ولكنهم، حبكم مناصبهم، مسؤولون عن حظر االنتهاكات يشاركوا على حنو مباش مل رمبا
 زاهة وتنفيذ نظم فعالة ملنع االنتهاكات وكشفها.ومنعها وكفالة الن

بشممممممممممكل مؤق  أو دائم أو تقييد أنشممممممممممطت  املأذون هبا  االعتبار جيوز تعليق ترخيص الكيان  -٣
ميكن أن اضممممع كيان قانوين للحل و اكاتي. بصممممفة مؤقتة أو دائمة، حسممممب خطورة االنتهاك ااالنته

كان الكيان قد أنشممممممممممئ لدعم غسمممممممممل  خطورة االنتهاكات ترب  ر تلك التدابري أو إذاأنَّ الدائم إذا تبني 
 املنظمة. األموال أو متويل اإلرهاب أو األنشطة اإلجرامية

  
  اجلزء السابع: أوامر احلجز واملصادرة

  : الن اق٣٠املادة 
 جرمية.أ    ينطبق هذا اجلزء على  -١
ينطبق هذا اجلزء، حىت إذا كان السمملوك الذ  يشممكل أسمماس اجلرمية قد وقع قبل بدء سممر ن  -٢

 بعده. مزية متحصَّل عليها قبل بدء سر ن هذا اجلزء أوأ    هذا اجلزء، وينطبق على 
 تُقدَّم الطلبات مبوجب هذا اجلزء أمام احملاكم اإلقليمية. -٣
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  : شروط احلجز٣١املادة 
ي، وإذا اقتنع  اسممممممممممممممتناداً ٣٢جيوز للمحكمة، بناًء على طلب من املدعي العام اانظر املادة  -١

هناك أسمممممممباابً معقولة لالشمممممممتباه يف اسمممممممتيفاء البند اأي وأ  ٍّ من نَّ إىل معيار املوازنة بني االحتماالت أ
 البندين ابي أو ا ي، أن أتمر حبجز املمتلكات:

يف احلاالت ال  ال يكون فيها الشممممممممممممممخص املعين قد أُدين ورمية، ويف احلاالت ال   اأي 
يكون قممد ارتكممب فيهمما جرميممة، ويف احلمماالت ال  يكون فيهمما الشممممممممممممممخص خمماضممممممممممممممعمماً لتحقيق جنممائي 

 ومتهماً ابرتكاب جرمية؛  أو
لق أمر يف احلاالت ال  ُيسممتصممدر فيها أمر احلجز لغرض أتمني املمتلكات فيما يتع ابي 

 مصادرة، أو
يف احلاالت ال  يتعلق فيها طلب إصمممدار أمر احلجز مبمتلكات إرهابية وتكون فيها  ا ي 

 املمتلكات مرتبطة أنشطة إرهابية.
جيوز إصمممدار أمر حجز فيما يتعلق ابملمتلكات بصمممرف النظر عما إذا كان  هناك أدلة على  -٢

يُتعممماممممل معهممما بطريقمممة أخرى، على حنو مينع تطبيق وجود خمممماطر أن يُتصممممممممممممممرف يف املمتلكمممات، أو 
 القانون. هذا
  

  : إجراءات استصدار أمر احلجز٣٢املادة 
م ابرتكاب جرمية،  -١ عندما يكون شممممممممممممممخص خاضممممممممممممممعاً لتحقيق يتعلق ورمية، أو يكون قد اهتُّ
اجلرمية قد ولَّدت أنَّ يكون قد أدين ابرتكاب جرمية، وتكون هناك أسممممممممممباب معقولة لالشممممممممممتباه يف  أو

حبوزت  ممتلكات عبارة عن أداة جلرمية، أو ممتلكات إرهابية، جيوز للمدعي العام أن أنَّ عائدات أو يف 
 بشأن ما يلي: ٢يستصدر أمراً مبوجب الفقرة 

العمممائمممدات املتمممأتيمممة من تلمممك اجلرميمممة أو ممتلكمممات تعمممادل قيمتهممما تلمممك العمممائمممدات  اأي 
 أو تكن العائدات متاحة؛ مل إذا

 أدوات تلك اجلرمية؛ أو ابي 
 تلك املمتلكات اإلرهابية. ا ي 

املادة من  بناًء على طلب من املدعي العام، ُيسممممممتمع إىل طلب اسممممممتصممممممدار أمر مبوجب هذه -٢
 طرف واحد ويف جلسة سرية، ما مل يكن ذلك بوضوح ضد مصلحة العدالة.

خطي ا، ويكون مدعوماً  فادة مكتوبة من  ٢مبوجب الفقرة يُقدَّم طلب إصممممممممممممممدار أمر احلجز  -٣
 أحد مو في إنفاذ القانون تبني   ما يشتب  في  املو ف وأسباب اشتباه  أن:

 املمتلكات ال  هي موضوع الطلب عبارة عن عائدات فعل إجرامي؛ أو اأي 
 املمتلكات عبارة عن أداة جرمية؛ أو ابي 
 عتزم استخدامها يف ارتكاب .املمتلكات مستمدة من عمل إرهايب أو يُ  ا ي 
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ل إدانمة شممممممممممممممخص ابرتكماب جرميمة، تُبنيَّ يف اإلفمادة قبم ١عنمدمما يقمدَّم طلمب مبوجمب الفقرة  -٤
الشخص املعين قد ارتكب اجلرمية أنَّ األسباب ال  دع  املو ف إىل االشتباه، وأسباب االشتباه يف 

رائمي، مبا يف ذلك الوائق الالزمة ال  تستند ااجلرائمي وأن  خاضع لتحقيق فيما يتعلق هبذه اجلرمية ااجل
 إليها الشبهة.

إذا كان  املمتلكات ال  هي موضممممموع طلب إصمممممدار أمر مبوجب هذه املادة يف حوزة طرف  -٥
املمتلكات ميلكها الشممممخص املعين رةي ا أنَّ شممممتب  يف مو ف إنفاذ القانون يَ أنَّ ال ، يُبنيَّ يف اإلفادة 

ب اشممممممتباه  أو، إذا مل يكن األمر كذلك، يف أهنا أُعطي  إىل الطرف الثال  كهدية أو وواقعي ا وأسممممممبا
 املمتلكات. اكتسبها الطرف الثال  بسوء نية، وهي تظل أسباابً ميكن أن تسو  غ حجز

  
  : إدارة املوجودات خالل فرتة احلجز٣٣املادة 

احملجوزة على حنو ال تفقد مع  قيمتها قبل يكون املدعي العام مسممممممممؤوالً عن إدارة املمتلكات  -١
 أن يتسىن إخضاعها للمصادرة.

جيوز للمدعي العام أن ينشممئ مكتباً أو وحدة إلدارة املوجودات حت  إشممراف مكتب املدعي  -٢
العام. وينبغي أن يكون ملكتب إدارة املوجودات مدير يضممممطلع ابملسممممؤولية اليومية إلدارت ، مبا يف ذلك 

ات، حسب االقتضاء، يف إطار املباد  التوجيهية للمدعي العام أن تضطلع منشأة خاصة اختاذ القرار 
 يعي  نها املدير ببعض املهام اإلدارية.

طريقة ضرورية على حنو معقول     جيوز ملدير املوجودات أن يتصرف يف املمتلكات احملجوزة أ -٣
 ثال ال احلصر:للحفاظ على املمتلكات وقيمتها، مبا يف ذلك على سبيل امل

 دعوى مدنية تؤثر يف املمتلكات؛أ    االنضمام كطرف إىل  اأي 
 كفالة استيفاء مجيع االلتزامات املتعلقة ابملمتلكات؛ ابي 
بيع املمتلكات أو التصمممممممممممرف فيها على حنو آخر إذا كان  قابلة للتلف أو عرضمممممممممممة  ا ي 

تكلفة  تكون تقرة، أو كان من املرجح أنللهدر أو أشكال اخلسارة األخرى، أو كان  قيمتها غري مس
 مل: احملكمة، ما ختزينها أو صيانتها أعلى من قيمتها. ويتطلب مثل ذلك البيع موافقة مسبقة من

يوافق األشخاص الذين هلم مصلحة يف املمتلكات على بيعها أو التصرف فيها على  ‘1‘
 حنو آخر؛ أو

على تلك املوافقة إىل تراجع كبري يف  يكن من املرجح أن يؤد  التأخري يف احلصممممممول ‘2‘
 قيمة املمتلكات؛ أو

 قيمة املمتلكات املعنية. كان  تكلفة احلصول على تلك املوافقة غري متناسبة مع ‘3‘
 إذا كان  املمتلكات تتألف كلي ا أو جزئي ا من منشأة جتارية: ادي

 تعيني األشخاص أو إهناء عملهم يف املنشأة؛ ‘1‘
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ما هو ضمممممرور  أو مالئم السمممممتمرار األعمال على أسممممماس جتار  سمممممليم  القيام بكل ‘2‘
 ومشروع؛

بيع املنشممممممأة أو تصممممممفيتها أو إهناء نشمممممماطها إذا مل تكن قادرة على البقاء أو ممارسممممممة  ‘3‘
 ل على موافقة مسبقة من احملكمة؛نشاطها، رهناً ابحلصو 

ابألسهم كما  ق املرتبطةإذا كان  املمتلكات تتضمن أسهماً يف شركة، ممارسة احلقو  ‘4‘
 لو كان حامل األسهم املسجَّل.

  
  : شروط املصادرة٣٤املادة 

عقب اإلدانة ورمية، تصمممممممممممممماَدر املمتلكات ال  هي عائدات اجلرمية أو أدوات تلك اجلرمية أو  -١
 املمتلكات اإلرهابية.

 إذا مل تكن عائدات اجلرمية متاحة، تصاَدر قيمة تعادل قيمة العائدات. -٢
عندما تصدر احملكمة أمراً مبوجب هذه املادة فيما يتعلق مبمتلكات عدا النقود، حتد  د احملكمة  -٣

 املبل  النقد  الذ  ترى أن  يعادل قيمة املمتلكات وق  إصدارها األمر.
ما مل ميكن حتديد ضممممممحا   ،تُقيَّد املمتلكات املصمممممماَدرة ملصمممممملحة مجهورية الصممممممومال االحتادية -٤

فممنذا أمكن حتممديممد الضممممممممممممممحمما ، ميكن للمحكمممة أن تقرر تعويض الضممممممممممممممحمما  ابسممممممممممممممتخممدام  اجلرميممة.
 املصادرة. املمتلكات

ميكن للممتلكات العائدة لشمممخص أُدين ابرتكاب جرمية أن تصممماَدر كلي ا أو جزئي ا إذا كان   -5
 ٤ن ملدة اجلرمية ذات طابع من شمممممممأن  أن يدرَّ عائدات كبرية وكان  اجلرمية تسمممممممتوجب عقوبة السمممممممج

عةي، ما مل يُ    الشممممممخص املعين احتمال أن تكون املمتلكات قد ثب  سممممممنوات أو أكثر ااملصممممممادرة املوسممممممَّ
 اكُتسب  بوسائل قانونية.

  
  : إجراءات استصدار أمر املصادرة35املادة 

ي، يقد  م املدعي العام طلباً ٣٤من أجل احلصول على أمر ابملصادرة من احملكمة اانظر املادة  -١
إىل احملكمة حيد  د في  ما إذا كان  املمتلكات املعنية عبارة عن عائدات فعل إجرامي أو أداة لذلك 

 الفعل أو ممتلكات إرهابية.
يف غضممممممممممممممون  ١مبوجب الفقرة ما مل يكن هناك إذن من احملكمة، يقد  م املدعي العام الطلب  -٢

 من  ري  إدانة الشخص ابرتكاب اجلرمية.ي 1اعام واحد 
وق  قبل الب  النهائي يف الطلب أ    جيوز للمدعي العام أن يعد  ل طلب أمر مصممممممممممممادرة يف  -٣

 من جانب احملكمة، شريطة موافاة األشخاص املتضررين  شعار معقول األجل ابلتعديل.
عنمدمما يُبم  هنمائيم ا يف طلمب مقمدَّم مبوجمب همذه املمادة، ال جيوز للممدعي العمام تقمدمي طلمب  -٤

مر مصمممممممممممممادرة فيما يتعلق بنفس اجلرمية دون إذن من احملكمة. وال متنح احملكمة ذلك آخر  صمممممممممممممدار أ
 اإلذن إالَّ إذا أتكدت مما يلي:



  

 

26 V.18-00285 

 

اسممممممممممممممتبمانمة املمتلكمات أو املزا  ال  يتعلق هبما الطلمب اجلمديمد بعمد البم  يف الطلمب  اأي 
 أو السابق؛
 توافر األدلة الضرورية بعد الب  يف الطلب السابق؛ أو ابي 
 إسهام ذلك يف حتقيق العدالة. يا  

ال جيوز تقدمي طلب آخر مبوجب هذه املادة بعد مرور سمممممممممممتة أعوام على  ري  الب  النهائي  -٥
 يف الطلب املقدَّم مبوجب هذه املادة.

 ألغراض هذه املادة، يعاَمل الشخص ابعتباره مداانً ابرتكاب جرمية أيضاً إذا: -٦
األفعمممال اإلجراميمممة قمممد نَّ عقلي بعمممد صممممممممممممممممدور قرار أاعُترب بريئمممًا بسممممممممممممممبمممب خلمممل  اأي 
 أو ارُتكب ،
 أو أخذت احملكمة اجلرمية بعني االعتبار مبوافقة الشخص املدان عند إصدار احلكم، ابي 
األفعال اإلجرامية أنَّ تويف الشخص املعين أو اختفى قبل اإلدانة ولكن رأت احملكمة  ا ي 

 قد ارُتكب .
  

  التعاون الدويلاجلزء الثامن: 
  : أحكام عامة٣٦املادة 

تقد  م السممممممملطات املختصمممممممة أكرب قدر ممكن من التعاون إىل السممممممملطات املختصمممممممة يف الدول  -١
واملسممممممممممممماعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق ابلتحقيقات واإلجراءات  األخرى ألغراض تسمممممممممممممليم اجملرمني

 ة املرتبطة هبا ومتويل اإلرهاب.اجلنائية املتصلة بغسل األموال واجلرائم األصلي
يف حال طلب الدولة الطالبة اختاذ تدابري قسممممممرية نيابًة عنها، يتعني اسممممممتيفاء شممممممرط ازدواجية  -٢

التجرمي. وتشممممممممل التدابري القسمممممممرية على سمممممممبيل املثال ال احلصمممممممر التوقيف والتفتيش واحلجز واعرتاض 
 االتصاالت.

رف النظر عما إذا كان  قوانني الدولة الطالبة تضع اجلرم تُعترب ازدواجية التجرمي مستوفاة بص -٣
ضمممممممن نفس فئة اجلرائم أو تسممممممتخدم يف تسممممممميت  نفس املصممممممطلح املسممممممتخَدم يف مجهورية الصممممممومال 
االحتادية، شممممريطة أن يكون السمممملوك الذ  يقوم علي  اجلرم الذ  تُلتمس بشممممأن  املسمممماعدة يُعترب فعالً 

 املعنية. إجرامي ا مبوجب قوانني الدول
 تقوم وزارة العدل، ابلتعاون مع مركز اإلبالغ املا ، مبا يلي: -٤

إصمممممممممممممدار اللوائح التنظيمية ال  حتد  د اإلجراءات املنهجية والنماذ  واملواعيد النهائية  اأي 
 لضمان معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واالستجابة هلا بكفاءة وفعالية؛

ونية ت لرصممممممممممد وتقييم مدى كفاءة وفعالية تقدمي طلبات املسمممممممممماعدة القانمجع البياان ابي 
 املتبادلة واالستجابة هلا؛
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حتسمممممممممني النظم واإلجراءات الرامية إىل إزالة احلواجز البريوقراطية وغريها من احلواجز،  ا ي 
 وكذلك العوائق ال  تعرتض تبادل املعلومات واملساعدة القانونية املتبادلة.

  
  : طلبات املساعدة القانونية املتبادلة٣٧املادة 

بناًء على طلب من دولة أجنبية، تُنفَّذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بغسل األموال أو 
متويل اإلرهاب وفقاً للمباد  املنصمممممممموص عليها يف هذا اجلزء. وجيوز أن تتضمممممممممن املسمممممممماعدة القانونية 

 :املتبادلة بصفة خاصة ما يلي
 احملكمة؛ احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص، مبا يف ذلك احلصول على أقوال يف -١
املساعدة على مثول احملتجزين أو الشهود الطوعيني أو غريهم أمام السلطات القضائية للدولة  -٢

 الطالبة من أجل تقدمي أدلة أو املساعدة يف التحقيقات؛
 القضائية؛ تبلي  املستندات -٣
 فيذ عمليات التفتيش واحلجز؛تن -٤
 فحص األشياء واملواقع؛ -٥
 تقدمي املعلومات وبنود األدلة وتقييمات اخلرباء؛ -٦
توفري النسممممم  األصممممملية أو الصمممممور املصمممممدَّق عليها من املسمممممتندات والسمممممجالت، مبا يف ذلك  -٧

 التجارية؛السجالت احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو العمليات 
حتديد أو تعقُّب عائدات اجلرمية أو األموال أو املمتلكات أو األدوات أو األشممممممممممياء األخرى،  -٨

 ألغراض االستدالل أو املصادرة؛
 مصادرة املوجودات؛ -٩

 تنفيذ التجميد وغريه من التدابري املؤقتة؛ -١٠
ا ال يتعارض مع القوانني شمممممممممكل آخر من أشمممممممممكال املسممممممممماعدة القانونية املتبادلة مبأ    تقدمي  -١١

 احمللية جلمهورية الصومال االحتادية.
  

  املساعدة : رفض تنفيذ طلبات٣٨املادة 
 ال جيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة إالَّ يف احلاالت التالية: -١

عدم وروده من سمممممملطة خمتصممممممة وفقاً لتشممممممريعات البلد الطالب، أو عدم إحالت  وفقاً  اأي 
 ؛٤٤للقوانني السارية، أو تناقض حمتو ت  بدرجة كبرية مع املادة 

وجود احتمال أن ميس تنفيذه ابلقانون والنظام يف مجهورية الصممممممممممممومال االحتادية أو  ابي 
 أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

هنائي بشأهنا فعالً يف ارتباط اجلرمية ال  يتعلق هبا  جراءات جنائية أو صدور حكم  ا ي 
 إقليم مجهورية الصومال االحتادية؛
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التدبري أو األمر امللتَمس ال يسمممتهدف نَّ وجود أسمممباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد أ ادي 
الشخص املعين إالَّ بسبب انتمائ  العرقي أو دين  أو جنسيت  أو أصل  اإلثين أو آرائ  السياسية أو نوع 

 وضع آخر؛أ    جنس  أو 
وجود  خلو تشريعات مجهورية الصومال االحتادية من اجلرم املشار إلي  يف الطلب أو ياه 

تباين بني خصمممائص اجلرم املنصممموص علي  يف تشمممريعات مجهورية الصمممومال االحتادية وخصمممائص اجلرم 
 قسرية؛ موضوع الطلب؛ ومع ذلك، مُتنح املساعدة إذا مل يرتتب عليها اختاذ تدابري

ألمر ابلتدابري املطلوبة أو تنفيذها بسممممممممممبب مدة التقادم املنطبقة على غسممممممممممل تعذُّر ا اوي 
 األموال أو متويل اإلرهاب مبوجب تشريعات مجهورية الصومال االحتادية أو قانون الدولة الطالبة؛

طلب للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة استناداً إىل شروط تقييدية دون  ال يُرفض أ ُّ  -٢
 ال ُاَضع هلا.مربر و 

ال ميكن التذرع أحكام السمممرية أو اخلصممموصمممية امللز مة للمصمممارف واملؤسمممسمممات املالية األخرى  -٣
 كسبب لرفض االمتثال للطلب.

ال تُرفض طلبات املسمماعدة القانونية املتبادلة جملرد اعتبار أنَّ اجلرمية تنطو  أيضمماً على مسممائل  -٤
 مالية.

 ة بشأن طلب املساعدة القانونية املتبادلة قاباًل للطعن.جيوز أن يكون قرار احملكم -٥
 تبادر السلطة املختصة إىل إبالغ السلطة املختصة األجنبية أسباب رفض تنفيذ الطلب. -٦
  

  : طلبات اختاذ تدابري حتقيقية٣٩املادة 
إذا إالَّ تُتخممذ تممدابري حتقيق مبمما يتفق مع القواعممد اإلجرائيممة يف مجهوريممة الصممممممممممممممومممال االحتمماديممة  -١

 طلب  السلطة املختصة األجنبية اختاذ إجراء حمدَّد ال يتعارض مع تلك القواعد.
 جيوز ملو ف عمومي أتذن ل  السلطة األجنبية املختصة أن حَيضر تنفيذ التدابري. -٢
  

  طلبات اختاذ تدابري مؤقتة: ٤٠املادة 
تُتخذ التدابري املؤقتة ال  تطلبها دولة ما وفقاً للقانون احمللي. فنذا صممممممممممممممي  الطلب بعبارات  -١

 عامة، ُتستخدم أنسب التدابري ال  ينص عليها القانون.
إذا مل يكن القانون احمللي ينص على التدابري املطلوبة، جيوز للسمممممملطة املختصممممممة أن تسممممممتعيض  -٢
نها ابلتدابري املنصممموص عليها يف القانون وتكون آارها أقرب إىل التدابري املطلوبة، رهناً ابلتشممماور مع ع

 الدولة الطالبة.
وق  مببادرة منها أو أ    جيوز للسلطة القضائية ال  أمرت ابختاذ التدابري املؤقتة أن ترفعها يف  -٣

ملشممممتب  فيهم أو األشممممخاص املطالبني حبقوق بناء على طلب من مكتب املدعي العام أو األشممممخاص ا
يف املمتلكات، إذا مل تعد األسممممممممممممباب املعقولة لالشممممممممممممتباه يف الفعل اإلجرامي قائمة. وقبل رفع التدابري 

 املؤقتة املطبقة، ينبغي إبالغ الدولة الطالبة بذلك.
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  : طلبات املصادرة٤١املادة 

ادلة يلتمس إصمممممممممممممدار أمر مصمممممممممممممادرة، تعرتف يف حالة ورود طلب للمسممممممممممممماعدة القانونية املتب -١
السلطات املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف الدولة الطالبة أو تُمْنف ذه، أو تقد  م الطلب إىل 

 سلطة االدعاء العام لديها من أجل احلصول على أمر مصادرة حملي وتُمْنف ذه يف حال منح .
صممممممممممممممادر يف اخلار  وتُمْنف ذه، تتقيد  حيثما تعرتف السمممممممممممممملطات املختصممممممممممممممة أمر مصممممممممممممممادرة -٢

 ابالستنتاجات الوقائعية ال  يقوم عليها األمر.
  

  : التصرف يف املمتلكات املصادرة٤٢املادة 
على  تكون جلمهورية الصمممممومال االحتادية صمممممالحية التصمممممرف يف املمتلكات املصمممممادرة يف إقليمها بناءً 

طلب من السمممملطات األجنبية، ما مل يُنص على خالف ذلك يف اتفاق مربم مع الدولة الطالبة، وذلك 
 دون املساس  عادة املوجودات إىل مالكها الشرعي حبسن نية.

  
  : التحقيقات املشرتكة٤٣املادة 

ما يتعلق ابملسممائل جيوز للسمملطات املختصممة أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف في
ال  تكون موضع حتقيقات أو إجراءات قضائية يف دولة واحدة أو أكثر، من أجل إنشاء أفرقة حتقيق 
مشممممممممممممممرتكة وإجراء حتقيقات مشممممممممممممممرتكة. وينبغي لتلك االتفاقات أو الرتتيبات أن تصممممممممممممممف الوال ت 

 حال عدم وجود واالختصممممماصمممممات وتبادل املعلومات والتكاليف واملسمممممائل األخرى ذات الصممممملة. ويف
 مثل تلك االتفاقات أو الرتتيبات، جيوز القيام بتحقيقات مشرتكة على أساس كل حالة على حدة.

  
  : تسليم اجملرمو٤٤املادة 

 يكون غسل األموال ومتويل اإلرهاب من اجلرائم ال  تستوجب تسليم مرتكبيها. -١
غسل األموال ومتويل اإلرهاب لإلجراءات اضع تنفيذ طلبات تسليم اجملرمني املتصلة ورميْ   -٢

واملباد  املنصمممممممممممموص عليها يف معاهدات تسممممممممممممليم اجملرمني السممممممممممممارية. ويف حال عدم وجود مثل تلك 
املعاهدات أو فيما يتعلق ابملسممممائل ال  ال تنظمها تلك املعاهدات، تنطبق اإلجراءات واملباد  الواردة 

 يف القانون احمللي.
إذا كان الفعل موضمع طلب التسمليم أو فعل مماثل  ناداً إىل هذا القانون إالَّ ال يتم التسمليم اسمت -٣

 عرَّماً مبوجب تشريعات الدولة الطالبة ومجهورية الصومال االحتادية.
 ال جيوز التسليم: -٤

إذا كان  هناك أسممممباب وجيهة لالعتقاد أنَّ طلب التسممممليم إمنا ُقد  م لغرض حماكمة  اأي 
بسبب جنس  أو عرق  أو د نت  أو جنسيت  أو أصل  العرقي أو آرائ  السياسية، أو شخص أو معاقبت  

 أنَّ االمتثال للطلب من شأن  املساس بوضع الشخص املذكور أل  ٍّ من هذه األسباب؛
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يف حال صممممممممممدور حكم قضممممممممممائي هنائي يف مجهورية الصممممممممممومال االحتادية فيما يتعلق  ابي 
 أجلها؛ابجلرمية املطلوب التسليم من 

إذا كان الشممممخص املطلوب تسممممليم  قد أصممممبح، وفق قانون أ  ٍّ من البلدين، متمتعاً  ا ي 
 ابحلصانة من املقاضاة والعقاب أل    سبب، مبا يف ذلك مدة التقادم أو العفو؛

الشممممممممخص املطلوب تسممممممممليم  قد أنَّ إذا كان  هناك أسممممممممباب وجيهة للخلوص إىل  ادي 
غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو إذا كان  سيتعرض للتعذيب أو تعرَّض أو

هذا الشممممممممممممخص مل يتلق أو لن يتلقى الضممممممممممممماانت الدنيا يف اإلجراءات اجلنائية، على النحو الوارد يف 
 من العهد الدو  اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. ١٤ املادة
 أنَّ اجلرم ينطو  أيضاً على مسائل مالية. ال جيوز رفض طلب التسليم جملرد اعتبار -٥
 جيوز رفض التسليم إذا: -٦

كان  مجهورية الصمممممومال االحتادية تنظر يف دعوى مرفوعة على الشمممممخص املطلوب  اأي 
 تسليم  بسبب اجلرم املطاَلب ابلتسليم من أجل ؛

تكن  ين، وملكان اجلرم املطلوب التسممليم بشممأن  قد ارُتكب خار  إقليم أ  ٍّ من البلد ابي 
تشممممريعات مجهورية الصممممومال االحتادية تنص على الوالية القضممممائية على اجلرائم املرتكبة خار  إقليمها 

 يف  روف مماثلة؛
كان الشممممممممممخص املطلوب تسممممممممممليم  قد أُدين بسممممممممممبب السمممممممممملوك املؤد  إىل الطلب  ا ي 

و هيئة قضمممممممممائية اسمممممممممتثنائية حُيتمل أن حياَكم أو يصمممممممممدر علي  حكم يف الدولة الطالبة أمام حمكمة أ أو
 خمصَّصة وغري نظامية أو غري عادلة أساساً؛ أو

كان  مجهورية الصمممممممممممومال االحتادية َتعترب، مع مراعاة طبيعة اجلرم ومصممممممممممماحل الدولة  ادي 
الطالبة أيضممماً، أن  بسمممبب مالبسمممات القضمممية، سممموف يتعارض تسمممليم الشمممخص املعين مع االعتبارات 

ن      ذلك الشخص أو صحت  أو غري ذلك من الظروف الشخصية؛اإلنسانية ابلنظر إىل س 
كان التسممممممليم مطلوابً عماًل حبكم قضممممممائي هنائي صممممممدر يف غياب الشممممممخص الذ   ياه 

ُاطر، ألسممممممباب خارجة عن نطاق سمممممميطرت ، ابحملاكمة يف الوق  املناسممممممب أو مل يُعط فرصممممممة كافية  مل
 لن تتاح ل  فرصة إعادة احملاكمة حبضوره؛الختاذ تدابري الدفاع عن نفس ، ومل تتح ل  أو 

 كان  مجهورية الصومال االحتادية قد أرس  واليتها القضائية على اجلرم؛ اوي 
كان الشممممخص املطلوب تسممممليم  سمممميتعرض لعقوبة اإلعدام فيما يتعلق ابجلرم الذ   ازي 

 عقوبة اإلعدام لن تُنفَّذ.نَّ أ إذا قدَّم ذلك البلد ضماانت كافيةإالَّ يُتهم ابرتكاب  يف البلد الطالب، 
إذا رُفض التسممممممممممليم ألسممممممممممباب مذكورة يف هذا اجلزء، حتال احلالة إىل السمممممممممملطات املختصممممممممممة  -٧

 يتسىن إقامة دعوى ضد الشخص املعين بشأن اجلرم الذ  أفضى إىل الطلب. كي
حتادية فيما يتعلق مبكافحة غسممممممممممممممل األموال ومتويل اإلرهاب، جيوز جلمهورية الصممممممممممممممومال اال -8
توافق على التسليم بعد تلق ي طلب ابالعتقال املؤق ، بشرط أن يكون الشخص املطلوب تسليم   أن

 قد وافق على ذلك صراحًة أمام سلطة خمتصة.
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  : معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمو٤٥املادة 

 الطابع السياسي للجرائم -١
يُعترب غسمل األموال ومتويل اإلرهاب من اجلرائم السمياسمية أو اجلرائم ألغراض هذا القانون، ال  

 املتصلة ورمية سياسية أو اجلرائم املرتكبة بدوافع سياسية.
 إحالة الطلبات ومعاجلتها -٢

يناط بوزارة العدل مسممممممممممؤولية وصممممممممممالحية تلق ي طلبات املسمممممممممماعدة القانونية املتبادلة  اأي 
ها السلطات األجنبية املختصة فيما يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، تسليم اجملرمني ال  ترسل أو

وتتوىل إما تنفيذها أو إحالتها إىل السممملطات املختصمممة لتنفيذها. وتكفل سمممرعة وسمممالمة تنفيذ الطلب 
ع السمممممملطات املختصممممممة، يف حال إحالت  للتنفيذ، على تنفيذه على وج  املسممممممتَلم أو إحالت ، أو تشممممممج   

يف احلاالت العاجلة، جيوز إرسممممال تلك الطلبات عن طريق املنظمة الدولية للشممممرطة اجلنائية السممممرعة. و 
من جانب السمممملطات األجنبية إىل السمممملطات القضممممائية يف مجهورية الصممممومال  ااإلنرتبولي أو مباشممممرةً 

 االحتادية. ويف تلك احلاالت، خُتط ر السلطة متلقية الطلب وزارة العدل ابألمر.
سممممجال   الطلبات والردود ابلربيد أو بغريه من وسممممائل اإلحالة األسممممرع ال  توفرحتال  ابي 

 صحتها. تيح جلمهورية الصومال االحتادية أن تتحقق منتمكتوابً أو معاداًل ماد   يف  روف 
 ُتشفع الطلبات ومرفقاهتا برتمجة بلغة مقبولة لدى مجهورية الصومال االحتادية. ا ي 

  
  ن ال لبات: مضمو ٤٦املادة 

 حتد  د الطلبات ما يلي: -١
 هوية السلطة ال  تطلب اختاذ التدبري؛ اأي 
 اسم وو يفة السلطة ال  تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات القضائية؛ ابي 
 السلطة متلقية الطلب؛ ا ي 
 مالحظات سياقية ذات صلة؛ الغرض من الطلب وأ َّ  ادي 
 للطلب؛الوقائع الداعمة  ياه 
تفاصمميل معروفة قد تسممه  ل التعرف على األشممخاص املعنيني، وخصمموصمماً االسممم  أ َّ  اوي 

 واحلالة الزوجية واجلنسية والعنوان واملوقع واملهنة؛
ب األشممممممممممممممخممممماص أو األدوات أو األموال  أ َّ  ازي  معلوممممممات الزممممممة لتحمممممديمممممد وتعقمممممُّ

 املمتلكات املعنية؛ أو
جير  م الفعل أو، عند الضممممممرورة، بيان ابلقانون املنطبق على نص احلكم القانوين الذ   احي 

 اجلرم والعقوبة ال  ميكن فرضها؛
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الدولة الطالبة تطبيقها،  إجراءات حمددة تودُّ أ    وصفاً للمساعدة املطلوبة وتفاصيل  اطي 
مبا يف ذلك ما إذا كان نوع املساعدة ُيصنَّف ضمن فئة التدابري القسرية يف الدولة الطالبة واستلزم أمراً 
من احملكمة يف الدولة الطالبة. فنذا كان يسمممممتلزم أمراً من احملكمة، ينبغي تقدمي نسمممممخة من ذلك األمر 

 إىل السلطات الصومالية املختصة.
 فًة إىل ذلك، تتضمن الطلبات التفاصيل التالية يف بعض احلاالت احملددة:إضا -٢

 يف حالة الطلبات املتعلقة ابختاذ تدابري مؤقتة: وصفاً للتدابري املطلوبة؛ اأي 
يف حالة الطلبات املقدمة إلصدار أمر ابملصادرة: بياانً ابلوقائع واحلجج ذات الصلة  ابي 

 صدار أمر ابملصادرة مبوجب القانون احمللي؛لتمكني السلطات القضائية من إ
 يف حالة طلبات إنفاذ األوامر املتعلقة ابلتدابري املؤقتة أو املصادرة: ا ي 
نسممخة مصممدَّقة من األمر، وبياانً أسممباب إصممدار األمر إذا مل تكن مذكورة يف األمر  ‘1‘

 نفس ؛
 الستئناف العادية؛األمر واجب النفاذ وال اضع لوسائل اأنَّ وثيقة تثب   ‘2‘
إشارة إىل مدى إنفاذ األمر وكذلك، عند االقتضاء، املبل  الذ  سُيلتمس اسرتجاع   ‘3‘

 يف بند أو بنود املمتلكات؛
معلومات بشمممممممممأن حقوق األطراف الثالثة يف املطالبة  عند الضمممممممممرورة وإذا أمكن، أ َّ  ‘4‘

 قيد النظر.ابألدوات أو العائدات أو املمتلكات أو غريها من األشياء 
يف حالة طلبات التسمممممممممليم، إذا كان الشمممممممممخص قد أُدين ابرتكاب جرم، النسمممممممممخة األصممممممممملية  -٣
نسممممخة مصممممدَّقة من احلكم أو أية وثيقة أخرى تبني   اإلدانة والعقوبة املفروضممممة، وكون العقوبة واجبة  أو

 التنفيذ، واملدة املتبقية من العقوبة.
  

  : املعلومات اإلضافية٤٧املادة 
جيوز لوزارة العدل أو السمممممملطة املختصممممممة مبعاجلة املسممممممألة أن تطلب معلومات إضممممممافية من السمممممملطات 

 األجنبية املختصة إذا بدا ذلك ضرور   لتنفيذ الطلب أو تيسري تنفيذه.
  

  : شرط السرية٤٨املادة 
الشمممروط. فنذا يف احلاالت ال  ُيشمممرتط فيها احملافظة على سمممرية وجود الطلب ومضممممون ، تراعى تلك 

 تعذَّر ذلك، تُبلَّ  السلطات الطالبة بذلك على وج  السرعة.
  

  : التأخر يف االمتثال لل لب٤٩املادة 
ر إحالة الطلبات إىل السممممممممملطات املختصمممممممممة املسمممممممممؤولة عن تنفيذها إذا كان  جيوز لوزارة العدل أن تؤخ  

قيقممممات أو إجراءات جمممماريممممة. حُيتمممممل للتممممدبري أو األمر امللتَمس أن يتممممداخممممل بشممممممممممممممكممممل كبري مع حت
 الطالبة بذلك على الفور. السلطةَ  وتبل   
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  : التكاليف٥٠املادة 

دة يف االمتثممال للطلبممات املنصمممممممممممممموص عليهمما يف هممذا اجلزء  تتحمممل الممدولممة الطممالبممة التكمماليف املتكبممَّ
 تتفق كلتا الدولتني على خالف ذلك. مل ما
  

  : تقاسم املوجودات٥١املادة 
ل عليها من تنفيذ أمر مصمممادرة يُتصمممرَّف يف يُتفق على  مل على النحو التا ، ما املمتلكات ال  يُتحصمممَّ

ل علي  من تنفيذ أمر املصممممادرة أقل من دوالر أمريكي،  ٥ ٠٠٠ خالف ذلك: إذا كان املبل  املتحصممممَّ
 ٠٠٠ ملبل  علىاحلاالت ال  يزيد فيها ا أو ما يعادل ذلك املبل ، يعود املبل  إىل دولة الصممممومال. ويف

 دوالر أمريكي، يتفق الطرفان على نسب تقاسم املوجودات. ٥
  

  اجلزء العاشر: أحكام متنوعة
  : سل ة إصدار اللوائح التنظيمية٥٢املادة 

جيوز للوزير املسممممؤول عن املسممممائل املالية أن يصممممدر، ابلتشمممماور مع مركز اإلبالغ املا ، لوائح  -١
 هذا القانون؛تنظيمية من أجل حتسني تنفيذ 

ميثمماق من  ٤١يف احلمماالت ال  يقر  ر فيهمما علس األمن التممابع ل مم املتحممدة، عماًل ابملممادة  -٢
من قرارات  ويدعو الدول األعضممماء إىل  األمم املتحدة، بشمممأن اختاذ تدابري يتعني اسمممتخدامها لتنفيذ أ  ٍّ 
ة اللوائح التنظيمية الالزمة، أو املالئمة، تطبيق تلك التدابري، يصممممدر الوزير املسممممؤول عن املسممممائل املالي

 إل حة تطبيق تلك التدابري.
  

  : الغلبة على القوانو السابقة٥٣املادة 
 قانون يتناقض أو يتعارض مع .أ    تكون هلذا القانون الغلبة على 

  
  : بدء النفاذ٥٤املادة 

جلريدة الرةية جلمهورية الصممممممممممممممومال ذا القانون بعد توقيع  من رئيس اجلمهورية ونشممممممممممممممره يف ايُعمل هب
 االحتادية.

 


