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 االتفاقية العربية لمكافحة
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 ـــ
 الديباجـة
 

 ،إن الدول العربية الموقعة
خطورة ما ينتج عن أفعال غسلل ألمملوألل وتمويلل ألار لا  ملن مولاال ومخلاطر  إذ تدرك

رألر أل سياسللل  تقلللوط خطلللط أل تنميلللي ألوتترلللاهيي وتعرتلللل مالللوه ألوسلللت مار مملللا يالللهه ألوسلللتق
 .وألوتتراهي وألممن ، وُيخل بسياهة أل قانون

مناا أن  ذه ألمفعال تعله ملرأل ع عبلر وطنيلي تملا الل أل بالهألن وألتترلاهياتاا، مملا  واقتناعا  
 .يمعل أل تعاون عاى أل وتايي مناا وماافحتاا أمرألً ضرورياً 

 .ف  تعزيز  ذأل أل تعاون فيما بيناا  اوتايي مناا وماافحتاا ورغبة
بمي اق ألممع أل متحهة ، ومي اق مامعي أل هول أل عربيي ، ومميع أل معا هألت وأل موأل يق  لتزاما  وا

أل عربيلي وأل هو يللي ألمخللر  ذألت أل رللاي ومنالا مللا يتعاللق بحقللوق ألانسلان واللذ   حللق أل وللعو  فلل  
 .مقاومي ألوحتالل وتقرير أل مرير

 
ك فددإ إبرام ددا إلدده ارقددد اتف ددى عقدده ع ددد هددذ  االتفاقيددة داعيددة كددل دولددة عربيددة لدد  ت دد

 .االنضما  إلي ا
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 الباب األول
 أحكا  عامة

 ــــ
 تعاريف:  المادة األوله 

مغرألط  ذه ألوتفاتيي تاون  ال من أل اامات وأل عبارألت أل تا يي أل معنى أل مبين إزألء ال مناا 
: 
 ال هو ي عضلو فل  مامعلي أل لهول أل عربيلي رلاهتت عالى  لذه ألوتفاتيلي، أو :الدولة الطرف  -1

ألنضللمت إ ياللا وأوهعللت و للا ق ترللهيقاا أو ألنضللماماا  لله  ألممانللي أل عامللي 
 . امامعي 

اللل ذي تيمللي ما يللي مللن عقللار أو منقللول مللاهي أو معنللوي ومميللع أل حقللوق  :األمــوال  -2
أل متعاقي بأي مناا وأل راو  وأل محررألت أل م بتي  ال ما تقهع أيا اان واااا 

اي أل وطنيي وأل عمالت ألممنبيي وألمورألق بما فياا ألو اترونيي وأل رتميي وأل عم
 .أل ما يي وأل تماريي

ألمموألل أل متحرلاي أو أل ناتملي أو أل عا لهة بطريلق مباولر أو غيلر مباولر ملن  :عائداى الجريمة -3
ألرتاللا  أي مريمللي مللن أل مللرأل ع أل منرللو  عاياللا فلل  أل توللريع أل للهألخا  

يل أخللر   اهو للي أل طللرر امريمللي أرللايي وأيللي فوأل لله أو أربللا  أو مللهألخ
 .مترتبي أو متو هة عن  ذه ألمموألل 

فللرط ح للر معتللت عاللى أل ترللرر فلل  ألممللوألل أو نقااللا أو  :التجميددد أو الحجددز أو الددتحف   -4
تبهيااا أو أل سيطرة عاياا وغير ذ   من رور أل ترلرر، وذ ل  بنلاء عالى 
أمر راهر من ساطي تضا يي أو من أيي ساطي مختري وفقاً  ما تن  عايل  

 .وأل ن ع أل هألخايي  ال هو ي طرر  أل قوألنين
أل تمريه أل هأل ع من ألمموألل أو أل ممتااات بنلاء عالى حالع أو أملر رلاهر ملن  :ادرة ــالمص -5

ساطي تضا يي أو من أيي ساطي مختري وفقاً  ما تن  عاي  أل قوألنين وأل ن ع 
 .أل هألخايي  ال هو ي طرر

وألحلله أو أا للر مللن ألمنوللطي أل ما يللي أو أي منوللأة تللزألول : المؤسسدداى الماليددة وغيددر الماليددة  -6
أل تماريي أو ألوتتراهيي، اا بنو  أو محالت أل ررألفي أو وراات ألوست مار 
وأل تأمين أو أل وراات أل تماريي أو أل معسسلات أل فرهيلي أو ألمنولطي أل مانيلي، 

 .أو أي نواط آخر مما ل
أل خارللي أل تلل  أضللفى  أحلله ألموللخا  ألوعتباريللي أل عامللي أو(: المعنددو )ال دد ا االعتبددار   -7

عاياا أل مورع أل وخريي أل قانونيلي، فيملا علهأل أل هو لي وأل اي لات وأل معسسلات 
 .أل عامي

ألرتاللا  أي فعللل أو أل وللروع فيلل  يقرلله مللن ورأل لل  إخفللاء أو تمويلل  أرللل   :غسل األموال  -8
حقيقلي أمللوألل ماتسلبي خالفللاً  مللا تلن  عايلل  أل قللوألنين وأل لن ع أل هألخايللي  اللل 

 .تبهو اأناا موروعي أل مرهرهو ي طرر ومعااا 
ممع أو تقهيع أو نقل ألمملوألل بوسلياي مباولرة أو غيلر مباولرة وسلتخهألماا  :تمويل اإلرهاب -9

اايللا أو مز يللا  تمويللل ألار للا  وفقللا  تعريللر ألار للا  أل للوألره باوتفاتيللي 
 .أل عربيي  ماافحي ألار ا  مع أل عاع بذ  

 
 ال دف من االتفاقية:  المادة الثانية 

اهر  ذه ألوتفاتيلي إ لى تلهعيع أل تلهألبير أل رألميلي إ لى ماافحلي ملرأل ع غسلل ألمملوألل وتمويلل ت
 .ألار ا  وتعزيز أل تعاون أل عرب  ف   ذأل أل ممال 
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 صون السيادة: المادة الثالثة 

تعهي أل هول ألمطرألر أل تزألماتاا بمقتضى  ذه ألوتفاتيي عاى نحو يتفق مع مباهئ تسلاوي  -1
 .سالمي ألاتايميي وعهع أل تهخل ف  أل و ون أل هألخايي  اهول ألمخر أل هول ف  أل سياهة وأل 

و تبيح  ذه ألوتفاتيي  هو ي طرر أن تقوع ف  إتايع هو لي طلرر أخلر  بممارسلي أل وويلي  -2
أل قضا يي وأهألء أل و ا ر أل ت  يناط أهألع ا حررألً بساطات تا  أل هو لي ألمخلر  بمقتضلى 

 .تانوناا أل هألخا  
 الباب الثانإ

 ر الوقائية من غسل األموال وتمويل اإلرهابالتدابي
 ــــــــ
 

 الرقابة واإل راف :المادة الرابعة 
 :عاى ال هو ي طرر 

أن تضع ن اما هألخايا ولامال  ارتابلي وألاولرألر عالى أل مرلارر وأل معسسلات أل ما يلي غيلر -  1
يلي أو غيلر أل مررفيي، بما ف  ذ   ألموخا  أل طبيعيي أو ألوعتباريي أل ت  تقهع خهمات ن ام

ن اميي ف  ممال تحويل ألمموألل أو ال ما    تيملي، وعنله ألوتتضلاء عالى أل اي لات ألمخلر  
أل معرضي بوم  خا   غسل ألمموألل، ضمن نطاق ألخترارلاا، ملن أملل اولر وماافحلي 
مميع أواال غسل ألمموألل وتمويل ألار ا ، ويتعين أن يولهه ذ ل  أل ن لاع عالى أل متطابلات 

أل عمللالء وأل مسللتفيهين أل حقيقيللين، عنلله ألوتتضللاء، وحفلل  أل سللمالت  أل خارللي بتحهيلله  ويللي
 .وألابالغ عن أل معامالت أل موبو ي

أن تافل تهرة أل ساطات ألاهألريي وأل رتابيي وأل معنيي بإنفاذ أل قانون وسا ر أل ساطات أل مخترلي -  2
ه بماافحي غسلل ألمملوألل وتمويلل ألار لا  ، عالى أل تعلاون وتبلاهل أل معاوملات عالى أل رلعي

أل وطن  وألاتايم  وأل لهو   ضلمن نطلاق أل ولروط أل تل  تفرضلاا أل قلوألنين وأل لن ع أل هألخايلي، 
وأن تقوع بإنولاء وحلهألت تحريلات ما يلي تعملل امرالز وطنل  فل  الل هو لي  مملع وتحايلل 

 .أل معاومات أل متعاقي بعمايات غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 
 

 الرقابة عقه حركة األموال: المادة ال امسة 
ذ أل للهول ألمطللرألر تللهألبير مناسللبي  اولر وررلله حراللي أل نقللوه وألمهوألت أل ما يللي أل قاباللي تتخل

 اتهألول ذألت أل راي عبر حهوه ا ، وفق أل ضمانات أل ت  تافل ألسلتخهألع أل معاوملات ألسلتخهألما سلايما 
 .وهون إعاتي حراي رأا أل مال أل موروع بأيي رورة من أل رور

 
 المؤسساى المالية التدابير الواقعة عقه: المادة السادسة 

تتخلللذ أل لللهول ألمطلللرألر وفقلللا  امبلللاهئ ألمساسللليي  ن امالللا أل قلللانون  تلللهألبير مناسلللبي ا لللزألع 
 :أل معسسات أل ما يي، ومناا أل ماات أل معنيي بتحويل ألمموألل بما يأت 

تضمين ألستمارألت أل تحويل ألا اترون   ألموألل وأل رسا ل ذألت أل راي معاومات هتيقي ومفيهة - 1
 .عن أل مرهر

 .ألوحتفا  بتا  أل معاومات وفقا  ألحااع أل وألرهة باذه ألوتفاتيي- 2
 .فرط مرألتبي هتيقي عاى تحويل ألمموألل أل ت  و تحتوي عاى معاومات ااماي عن أل مرهر- 3
 .أل حر  عاى حمايي أل معاومات ألا اترونيي عن طريق إعهأله برألمج أل حمايي أل متخرري- 4
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 المالية  وحدة التحرياى: المادة السابعة 
تتخذ ال هو ي طرر وفقاً  امباهئ ألمساسليي  ن امالا أل قلانون  ملا يالزع ملن تلهألبير تولريعيي 
انواء وحهة أل تحريات أل ما يي وأن تافل  اا أل رالحيات أل تل  تمانالا ملن أل ماافحلي أل فعا لي  ملرأل ع 

أل ما يي أل موبو ي ف  غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  بما ف  ذ   تاق  أل تقارير أل متعاقي با معامالت 
نطاق غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  و و اان من مراهر موروعي وفحراا وتحاياالا وتعميمالا 

 .عاى أل ساطات أل مختري
 

 إجراءاى المكافحة والتعاون بين الدول األطراف: المادة الثامنة 
ي أل معسسات أل ما يلي تقوع ال هو ي طرر وفقاً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون  بإعهأله تا م-  1

أل ت  تتعامل ف  أل نقه وإرهألر ألارواهألت أل الزمي  اذه أل معسسات بما تاتزع ب  من إمرألءألت 
 :ف  أعمال أل ماافحي ومناا عاى وم  أل خرو 

أل تحقلللق ملللن  ويلللي أل عملللالء وألموضلللاع أل قانونيلللي  الللع وأل مسلللتفيهين أل حقيقيلللين ملللن - أ 
ألز فتح حسابات أو ربط وهأل لع أو تبلول ألموخا  أل طبيعيين وألوعتباريين وعهع مو

 .أموألل أو وهأل ع مماو ي أو بأسماء روري  أو و ميي
إخطار وحهألت أل تحريات أل ما يي با عمايات أل ما يي أل ت  يوتب  ف  أنالا تتضلمن غسلل -  

 .ألمموألل وتمويل ألار ا  
هو يللي مسلل  سللمالت ومسللتنهألت  قيلله مللا تمريلل  مللن أل عمايللات أل ما يللي أل محايللي أو أل - ج

تتضللمن أل بيانللات أل اافيللي  اتعللرر عاللى  للذه أل عمايللات وأن تحللتف  باللذه أل سللمالت 
وأل مستنهألت  مهة و تقل علن خملا سلنوألت ملن تلاريه ألنتالاء أل تعاملل ملع أل معسسلي 

 .أل ما يي أو من تاريه تفل أل حسا  وتحهيث  ذه أل بيانات برورة هوريي 
طات أل قضلللا يي وأل مالللات وضلللع  لللذه أل سلللمالت وأل مسلللتنهألت تحلللت ترلللرر أل سلللا- ه 

أل مختري بتطبيق أحالاع ماافحلي غسلل ألمملوألل وتمويلل ألار لا  وذ ل  عنله طابالا 
أ نللاء أل فحلل  وأل تحللري وممللع ألوسللتهووت أو أل تحقيللق أو أل محاامللي فلل  أي مللن 

 .أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي
ن أي إمرألء ملن ح ر ألافرا   اعمالء أو أل مستفيهين أو  غير أل ساطات أل مختري ع-  ـ

إمللرألءألت ألاخطللار أو أل تحللري أو أل فحلل  أل تلل  تتخللذ فلل  وللأن أل معللامالت أل ما يللي 
 .أل موتب  ف  أناا تتضمن غسل أموألل أو تمويل إر ا ، أو عن أل بيانات أل متعاقي باا

تعمل أل هول ألمطرألر عالى أن تتعلاون وحلهألت أل تحريلات أل ما يلي بالا فيملا بينالا فل  ولأن -  2
ألممللوألل وتمويللل ألار للا  ومالحقللي مرتابياللا و اللا أن تملله بعضللاا  ضللبط مللرأل ع غسللل

 .با بيانات وأل تحريات وأل معاومات أل مطاوبي ف   ذأل أل وأن
تتعاه أل هول ألمطرألر باتخاذ ألامرألءألت أل الزمي بولأن إملرألء مرألمعلي هوريلي  انرلو  -  3

هي اا بملا يتفلق ملع أل قانونيي أل متعاقي بأعمال ماافحي غسل ألمملوألل وتمويلل ألار لا  وتحل
 .أل موأل يق وألو تزألمات أل هو يي ذألت أل راي 

تتعاون أل هول ألمطلرألر فيملا بينالا فل  مملال أل تلهري  أل تقنل  عالى أعملال ماافحلي غسلل -  4
 .ألمموألل وتمويل ألار ا  وتقهيع أل مساعهألت أل فنيي أل الزمي معمال أل ماافحي



 
 

 5 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

 

 الباب الثالث
 بتجري  غسل األموال وتمويل اإلرها

 ـــ
 تجري  غسل األموال:  المادة التاسعة

تتخذ ال هو ي طرر ، وفقاً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون ، ما يازع من تهألبير تولريعيي 
 : تمريع أي فعل من أفعال غسل ألمموألل ألآلتيي 

أل ألاتسا  ألمموألل أو حيازتاا أو ألستخهألماا أو إهألرتاا أو حف الا أو تبلهيااا أو ألسلت مار ا إذ -1
اانللت متحرللاي مللن إحلله  أل مللرأل ع أل منرللو  عاياللا فلل  توللريع أل هو للي أل طللرر امريمللي 

 .أرايي وذ   بقره إخفاء أو تموي  طبيعتاا أو مرهر ا مع أل عاع بأناا عا هألت إمرألميي
تحويل أو ألستبهألل ألمموألل أو نقااا إذأل اانت متحراي من إحه  أل ملرأل ع أل منرلو  عايالا  -2

مريمي أرايي وذ   بقره إخفاء أو تموي  طبيعتالا أو مرلهر ا ف  توريع أل هو ي أل طرر ا
 .مع أل عاع أناا عا هألت إمرألميي

إخفاء أو تموي  أل طبيعي أل حقيقيي  ألموألل أو مرهر ا أو ماانالا أو ايفيلي أل ترلرر فيالا أو  -3
 .حراتاا أو ماايتاا أو أل حقوق أل متعاقي باا مع أل عاع بأن  ذه ألمموألل    عا هألت إمرألميي

 .وترأل  ف  ألرتاا  أي فعل من ألمفعال أل سابقي أو أل محاو ي أو أل وروع ف  ذ  ألو -4
 

 تجري  تمويل اإلرهاب : المادة العا رة 
تتخذ ال هو ي طرر ، وفقاً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون ، ما يازع من تهألبير تولريعيي 

 : تمريع أي فعل من أفعال تمويل ألار ا  ألآلتيي 
 .ل تحت أي مسمى مع أل عاع بأياو تاا  تمويل ألار ا  تقهيع ألمموأل -1
 .إاتسا  أو ممع ألمموألل بأيي وسياي اانت ، بقره تمويل ألار ا  -2
 .حيازة أو حف  أو إهألرة ألست مار ألمموألل أل معهة  تمويل ألار ا  مع أل عاع بذ   -3

 
 مسئولية األ  اا االعتباريين: المادة الحادية ع رة 

اً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون  أل تهألبير أل توريعيي أل الزملي  ملا تتخذ ال هو ي طرر وفق
 :يأت  
تقرير مس و يي ألموخا  ألوعتباريين إذأل ألرتابت مرأل ع غسل ألمموألل أو تمويلل ألار لا   -1

( مزأل يلي)أل مومو ي باذه ألوتفاتيي بوألسطي أوخا  ألعتباريين وتاون  ذه أل مس و يي منا يلي 
 .أو مهنيي أو إهألريي

 ألوخا  أل طبيعيين أل لذين ( أل مزأل يي)ترت   ذه أل مس و يي هون مساا با مس و يي أل منا يي  -2
 .ألرتابوأل  ذه أل مرأل ع

 
 الوالية ال ضائية: المادة الثانية ع رة 

تتخذ ال هو ي طرر ، وفقاً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون ، ما يازع من تهألبير تولريعيي 
 يي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  ، ا  تخضع  وويتاا أل قضا 

 :أو ألووترأل  فياا أو أل تحريط عاياا أو أل محاو ي أو أل وروع ف  ألرتااباا وذ  
 .عنهما ترتا   ذه ألمفعال خارج إتايماا إضرألرألً بمرا حاا -
 .عنهما ياون أل مان  موموهألً عاى إتايماا وو تقوع بتسايم   اون  أحه موألطنياا -
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 التجميد والحجز والمصادرة: ة ع رة المادة الثالث
تتخذ ال هو ي طرر وفقاً  امباهئ ألمساسيي  ن اماا أل قانون  ملا يالزع ملن تلهألبير  تمالين  -1

 :أل ماي أل مختري من مراهرة 
أل عا هألت ألامرألميي أل متحراي من مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  أل مومو ي - أ 

 .باذه ألوتفاتيي
مت أو اانللت معللهة  السللتخهألع فلل  ألرتاللا  أي مللن أل مللرأل ع ألممللوألل أل تللى ألسللتخه-  

 .من  ذه أل ماهة ( أ ) أل منرو  عاياا ف  أل فقرة 
أل مممهة تتخذ ال هو ي طرر ما يازع من تهألبير  تن يع إهألرة أل ساطات أل مختري  ألموألل  -2

 .أو أل محموزة أو أل مراهرة
ممتااات أخر  ومل  إخضلاع  إذأل حو ت أل عا هألت ألامرألميي أو به ت مز ياً أو ااياً إ ى -3

 .ألبير أل موار إ ياا ف   ذه أل ماهةتا  أل ممتااات بهو من أل عا هألت  اته
إذأل ُخاطللت  للذه أل عا للهألت ألامرألميللي بممتااللات ألاتسللبت مللن مرللاهر موللروعي، وملل   -4

إخضللاع تالل  أل ممتااللات  امرللاهرة فلل  حللهوه أل قيمللي أل مقللهرة  اعا للهألت أل مخاوطللي، هون 
 .اق بضبطاا أو بتمميه امساا بأي رالحيي تتع

تخضللع  اتللهألبير أل موللار إ ياللا فلل   للذه أل مللاهة وعاللى ذألت أل نحللو وأل قللهر أل سللاريين عاللى  -5
أل عا هألت ألامرألميي، ألايرألهألت أو أل منافع ألمخر  أل متأتيي من  ذه أل عا هألت ألامرألميي أو 

 .من أل ممتااات أل ت  ألختاطت باا تا  أل عا هألت
رألع ألتفاتيللات مللع غير للا مللن أل للهول ألمطللرألر تللن ع تتخللذ اللل هو للي طللرر مللا ياللزع ابلل -6

أل ترللرر فلل  حرللياي ألممللوألل أل محاللوع ناا يللاً بمرللاهرتاا فلل  مللرأل ع غسللل ألممللوألل 
وتمويل ألار ا  من ماات تضا يي وطنيي أو أمنبيي تتضمن توألعه توزيع تا  أل حرياي 

 .بين أطرألر  ذه ألوتفاتيات وفقاً  ألحااع أل تى تن  عاياا
 . سير أحااع  ذه أل ماهة بما يما حقوق أل غير، حسن أل نييو يموز تف -7

 
 التعاون مع سقطاى إنفاذ ال انون: المادة الرابعة ع رة 

تتخذ ال هو ي طرر وفقا  امباهئ ألمساسليي  ن امالا أل قلانون  أل تلهألبير أل تولريعيي وألاهألريلي 
 :أل الزمي  ما يا 

اا  أيي مريملي ملن أل ملرأل ع أل مولمو ي توميع أي من أل فاعاين ألمرايين أو أل ورااء ف  ألرت -1
باذه ألوتفاتيي ، عاى تقهيع معاومات مفيهة إ لى أل سلاطات أل مخترلي، وعالى تلوفير أل مسلاعهة 

 .أل فعايي  اذه أل ساطات مغرألط أل تحقيق وألا بات
ألاعفاء أو أل تخفير من أل عقوبات ألمرايي أل مقررة  ملرأل ع غسلل ألمملوألل وتمويلل ألار لا   -2

إ ى إبالغ أل ساطات أل مختري تبل عامالا بالا " أل مناة " ألوتفاتيي إذأل باهر أحه  أل مومو ي باذه
أو إذأل حرل ألابالغ بعه عاع أل ساطات با مريمي وريطي أن يعهي ألابلالغ إ لى ضلبط بلات  

 .أل مناة أو بعضاع أو ضبط ألمموألل محل أل مريمي
هألً ف  هو ي طلرر، وتلاهرألً من  ذه أل ماهة مومو( 1)إذأل اان أل وخ  أل موار إ ي  ف  أل فقرة  -3

عاى تقهيع عون ابير إ ى أل ساطات أل مختري  هو ي طرر أخر ، يموز  الهو تين أل معنيتلين 
إبرألع ألتفاتات أو ترتيبات وفقاً  امباهئ ألمساسيي   ن اع الل مناملا أل قلانون ، بغلرط تسلايل 

 .من  ذه أل ماهة 2و  1تطبيق أحااع أل فقرتين 
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 سرية المصرفيةال: المادة ال امسة ع رة 

تافل ال هو ي طرر ف  ممال أل قياع بتحقيقات ف  أل مسا ل أل مزأل يي  ألفعال أل ممرمي إعماو 
 اذه ألوتفاتيي وموه آ يلات مناسلبي وفقلا  قانونالا أل لهألخا   تلذ يل أل عقبلات أل تل  تله تنولأ علن تطبيلق 

 .توألنين أل سريي أل مررفيي
 

 الباب الرابع
 التعاون األمنإ

 ـــــ
 

 التدابير الوقائية: السادسة ع رة  المادة
تاتزع أل هول ألمطرألر باتخاذ اافي أل تهألبير أل الزمي  اوتايي من مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل 
ألار ا  ، وذ   طبقاً  اقوألنين وألمن مي وألامرألءألت أل هألخايي  ال مناا ، عاى أل نحو أل مبين فيما 

 :يا  
 .وألل وتمويل ألار ا ـع غسل ألممـعن مرأل تطوير وتعزيز ألمن مي أل متراي با اور - 1
هعع تهرة ألممازة ألممنيي وألاهألريي وأل رتابيي وأمازة إنفاذ أل قانون وسا ر ألممازة أل معنيي - 2

 .بماافحي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  وأل تعاون وتباهل أل معاومات فيما بيناا
اين ف  أمازتاا أل معنيي بمنع وماافحي إنواء وتطوير وتحسين برألمج تهريبيي خاري  اعام- 3

أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي، عاى أن تتناول تا  أل برألمج عاى وم  أل خرو  ما يا  
: -
أل طرق أل مستخهمي ف  أل وتايي من أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي وأسا ي  منعاا تبل - أ 

 .وتوعاا
اوعاع ف  أل مرأل ع أل مومو ي باذه أل ت  يستخهماا ألموخا  أل موتب  بض  ألمسا ي-  

 .ألوتفاتيي
طرق مرألتبي حراي أل ممنوعات وأل عا هألت ألامرألميي وأل ممتااات وأل معهألت وغير ا - ج

من ألمهوألت أل مستخهمي ف  نقل أو إخفاء أو تموي  تا  أل عا هألت وأل ممتااات 
 .وأل معهألت

 .وتمويل ألار ا  أل وسا ل أل مستحه ي ف  ممال اور وماافحي مرأل ع غسل ألمموألل- ه
تياع ال هو ي من أل هول ألمطرألر بإنواء تاعهة بيانات  ممع وتحايل أل معاومات أل خاري - 4

بمرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  بما ف  ذ   أل معاومات أل مقهمي من أل هول 
وأل من مات ألاتايميي وأل هو يي، ووضع توأل ع متااماي ف   ذأل أل نطاق وألوحتفا  باا 

 .وتحهي اا
 .تباهل أل معاومات مع أل هول ألمطرألر ف  ممال مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  - 5
 سياستاا  وفقـاتعزيز أنوطي ألاعالع ألممن  وتنسيقاا مع ألمنوطي ألاعالميي ف  ال هو ي - 6

وذ    هعع أل ماوه أل رألميي  اتوعيي من مخاطر مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل , ألاعالميي 
 . تعاون مع معسسات أل ممتمع أل مهن  وأل معسسات ألمخر  ذألت أل رايألار ا  با
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 تدابير المكافحة :  المادة السابعة ع رة 

تعمل أل هول ألمطرألر  تحقيق أل ماافحي أل فعا ي  مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  عاى 
 :ما يا 

قاً  اقانون أل وطن  أل قبط عاى مرتاب  مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  ومحاامتاع وف- 1
أو تسايماع وفقاً محااع  ذه ألوتفاتيي أو ألوتفاتيات أل  نا يي بين أل هو تين أل طا بي وأل مطاو  

 .مناا أل تسايع
إتامي تعاون فعال بين ألممازة أل معنيي وبين ألمفرأله  موألماي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل - 2

وميعاع عاى ألابالغ عن  ذه أل مرأل ع ألار ا  ، وتوفير ضمانات وحوألفز مناسبي  ح اع وت
 .وتقهيع أل معاومات أل ت  تساعه ف  أل اور عناا وأل قبط عاى مرتابياا

تأمين حمايي فعا ي  اعاماين ف  ميهألن أل عهأل ي أل منا يي و مراهر أل معاومات وأل واوه ف  - 3
 .مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 

 
 تبادل المعقوماى: المادة الثامنة ع رة 

تعاون أل هول ألمطرألر ف  ماافحي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  ، طبقاً  اقوألنين ت
 :وألمن مي وألامرألءألت أل هألخايي  ال هو ي وذ   عاى أل نحو أل تا  

 :تعزيز تباهل أل معاومات فيما بيناا حول- 1
 ويي ألموخا  أل موتب  ف  ضاوعاع ف  تا  أل مرأل ع وأماان وموه ع - أ 
 .وأنوطتاع

 .أل وسا ل وألمسا ي  أل ت  تستخهع ف  ألرتاا  تا  أل مرأل ع-  
حراي عا هألت مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  با وسا ل وأل تقنيات - ج 

 .أل مستخهمي أو أل مرأله ألستخهألماا ف  ألرتاا  تا  أل مرأل ع
 تتعاه ال من أل هول ألمطرألر بإخطار أيي هو ي طرر أخر  عاى وم  أل سرعي با معاومات- 2

أل متوفرة  هياا عن أيي مريمي من مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  تقع ف  إتايماا 
، عاى أن تبين ف  ذ   ألاخطار ما أحاط بمرا ح تا  أل هو ي أو بموألطنياا تستاهر أل مساا

با مريمي من  رور وأل مناة فياا وأل ممن  عاياع وضحايا ا وألآل ار أل ناممي عناا 
 .، وذ   وفقا  اقوألنين وألمن مي أل مطبقي ف  ال هو ي  ألرتاابااوألمسا ي  أل مستخهمي ف

تتعاه أل هول ألمطرألر با محاف ي عاى سريي أل معاومات أل متباه ي فيما بيناا وعهع تزويه أيي - 3
 . هو ي غير طرر أو ماي أخر  باا، هون أخذ أل موألفقي أل مسبقي  اهو ي مرهر أل معاومات

 

 اى ـالتحري: المادة التاسعة ع رة 
تتعاه أل هول ألمطرألر بتعزيز أل تعاون فيما بيناا وتقهيع أل مساعهة ف  ممال إمرألءألت - 1

أل تحري وأل قبط عاى أل ااربين من أل متامين أو أل محاوع عاياع ف  مرأل ع غسل ألمموألل 
وتمويل ألار ا  وافا ي تقهيع أي وخ  يوار  ف   ذه أل مرأل ع أو تهبير ا أو ألاعهأله  اا 

 .أو هعماا إ ى أل عهأل ي وفقاً  ان ع وأل قوألنين أل هألخايي  ال هو ي أو ألرتااباا
تزويه ال هو ي طرر بأترى تهر من أل مساعهة فيما يترل بإمرألء أل تحريات - 2

وألوستهووت أل متعاقي بمرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  ويومل ذ   أل مساعهة عاى 
 مباورة أل تحقيقات أل منا يي حرول ال مناا عاى ما  ه  ألمخر  من أه ي وزمي 

 .وألامرألءألت أل قانونيي
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 تبادل ال براى والدراساى والبحوث : المادة الع رون 
تتعاون أل هول ألمطرألر عاى تباهل أل خبرألت فيما بيناا ف  ممال أل وتايي وماافحي مرأل ع - 1

 .غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 
ألسات وأل بحوث ذألت أل راي بتحايل تتعاون أل هول ألمطرألر عاى إمرألء وتباهل أل هر- 2

ألوتما ات أل سا هة ف  مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  و رور ألرتااباا وايفيي 
 .موألماتاا

 التعاون فإ مجال التدريب والمساعدة الت نية: المادة الحادية والع رون 
يط وإعهأله تتعاون أل هول ألمطرألر ف  حهوه إماانياتاا عاى توفير أل مساعهألت أل تقنيي  تخط

وتنفيذ برألمج أو عقه هورألت تهريبيي موتراي أو خاري بهو ي أو ممموعي من أل هول ألمطرألر 
عنه أل حامي  اعاماين ف  ممال ماافحي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  وتباهل أل خبرألت فيما 

 .بيناا وتنميي أل قهرألت أل عاميي وأل عمايي ورفع مستو  ألمهألء
 

 دع  التعاون العربإ الدولإ :ع رون المادة الثانية وال
تسع  أل هول ألمطرألر إ ى تطوير وتعزيز أل تعاون أل عرب  أل هو   وألاتايم  ف  ممال منع 

 :وماافحي مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  من خالل ما يا 
هعع أل تنسيق وأل تعلاون أل مولتر  بلين أل لهول ألمطلرألر وبلين أل من ملات أل هو يلي وألاتايميلي - 1

 .معنيي ف   ذأل أل ممالأل 
تباهل أل معاومات وأل خبرألت مع أل هول ألمخر  وأل من مات أل هو يي وألاتايميي بوأن - 2

أل مستمهألت ف  ممال مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  وايفيي أل وتايي مناا 
 .وماافحتاا

أل ت  تعقه ا أل من مات أل هو يي تأايه أل مواراي ف  أل معتمرألت وأل نهوألت وأل حاقات أل عاميي - 3
 .وألاتايميي ف  ممال مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 
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 الباب ال امس
 التعاون ال انونإ وال ضائإ 

 ـــ
 المساعدة ال انونية المتبادلة: ن والمادة الثالثة والع ر

مللن  تاتللزع أل للهول ألمطللرألر وفقللاً  ن اماللا أل قللانون  أن تقللهع اللل مناللا  ألخللر  أابللر تللهر -1
وألامللرألءألت ت وإملرألءألت ألوسلتهول وأل تحقيقلات أل مسلاعهة أل قانونيلي أل متباه لي فل  أل مالحقلا

 .أل قضا يي ألمخر  فيما يتعاق بمرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 
 :أل متباه ي مي من ألمغرألط ألآلتيي اهول ألمطرألر أن تطا  فيما بيناا أل مساعهة أل قانونيي  -2

ااات أل متحراي من أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي أو حمز ا ضبط ألمموألل وأل ممت- أ 
 .أو تمميه ا أو مراهرتاا أو تسايماا

 .أل قياع بإمرألءألت أل تفتيش-  
 .فح  ألموياء ومعايني أل موألتع - ج 
 .أل حرول عاى أه ي أو أتوألل من ألموخا  وتاق  تقارير أل خبرألء- ه 
 .مستنهألت أل قضا يي عموماً تباهل رحر أل حا ي أل منا يي وتبايغ أل -  ـ
اوللر أل متحرللالت أو أل ممتااللات أو ألمهوألت أو ألموللياء ألمخللر  أو ألتتفللاء أ ر للا - و 

 .مغرألط أل حرول عاى أه ي
تسايل م ول ألموخا  ف  أل هو ي أل طرر أل ت  تطا  ذ   من أمل سماع ولااهتاع - ز 

 .أو أتوأل اع ف  أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي
 .من أواال أل مساعهة بما و يتعارط مع تانون أل هو ي أل طرر متاقيي أل طا  أي وال   - 

يموز  اساطات أل مختري ف  ال هو ي طرر فيما و يتعارط مع تانوناا أل هألخا  وهون أن  -3
تتاقللى طابللاً مسللبقاً أن تحيللل معاومللات متعاقللي بمسللا ل منا يللي إ للى سللاطي مخترللي فلل  هو للي 

ومات ته تسلاعه تال  أل سلاطي فل  أل قيلاع با تحريلات أو طرر أخر  متى تهرت أن  ذه أل معا
ألستاما اا أو ألتخاذ ألامرألءألت أل منا يي، ويتعين عاى أل ساطي أل مختري أل تى تتاقى أل معاومات 
أن تمت ل مي طا  بإبقاء تا  أل معاومات ط  أل اتمان بوال هأل ع أو معتلت أو بفلرط تيلوه 

 .عاى ألستخهألماا
عاللى نحللو هتيللق يحللهه فيلل  نطللاق أل مريمللي أو أل وألتعللي أو  يرللاغ طالل  أل مسللاعهة أل قانونيللي -4

ألامرألء محل أل مساعهة ويتعين أن يتضلمن طال  أل مسلاعهة عالى ومل  أل خرلو  أل بيانلات 
 :ألآلتيي
 .رفي أل ساطي أل مختري - أ
موضوع وطبيعي أل تحقيق أو أل مالحقي أو ألامرألءألت أل ت  يتعالق بالا أل طال  ورلفي -  

 .أو أل مالحقي أل ساطي أل ت  تتو ى أل تحقيق
 .نسه رسميي من أورألق أل تحقيقات أو ألمحااع أل راهرة ف  أل موضوع ذألت أل راي- ج
بيللان أل مسللاعهة أل قانونيللي أل مطاوبللي وتفارلليل أي إمللرألء آخللر تللوه أل هو للي أل طا بللي - ه

 .إتباع 
 ويي أل وخ  موضوع أل طا  ومنسيت  وماان وموهه وأيي معاومات أخر  إضافيي  - ـ

 .ل إ ي تفيه ف  أل ورو
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 السقطة المركزية: المادة الرابعة والع رين 
تعين ال هو ي طرر ساطي مرازيي تسلنه إ يالا مسلعو يي ورلالحيي تاقل  طابلات أل مسلاعهة 

 .أل قانونيي أل متباه ي وإحا تاا  اساطات أل مختري وتخاذ ألامرألءألت أل الزمي  تنفيذ ا
 

 انونيةحاالى رفض المساعدة ال : المادة ال امسة والع رين 
 :يموز  اهو ي أل طرر متاقيي أل طا  رفط تقهيع أل مساعهة أل قانونيي ف  أل حاوت ألآلتيي  -1

 .إذأل اان تنفيذ طا  أل مساعهة يما سياهتاا أو أمناا أو يتعارط مع ن اماا أل قانون  -أ 
إذأل اان تنفيذ أل مساعهة يتعارط مع أل تحقيقلات أو ألاملرألءألت أل قا ملي عالى أرضلاا أو -  

 .اع تضا   راهر ف  إتايماا مع ح
و يموز  اهو ي متاقيي طا  أل مساعهة رفضلاا بحملي أل سلريي أل مرلرفيي وفقلاً محالاع أل ملاهة - 2

(15.) 
 

 تكاليف تنفيذ طقب المساعدة: المادة السادسة والع رون
ر تتحمل أل هو ي أل طرر متاقيي أل طا  أل تاا ير أل عاهيي  تنفيذ أل طا  ما  ع تتفق أل هول ألمطرأل

عاى غير ذ   ، وإذأل اانلت تابيلي أل طال  تسلتازع نفقلات ضلخمي أو غيلر عاهيلي ومل  عالى أل لهول 
ألمطرألر أل معنيي أن تتواور  تحهيه أل وروط وألمحااع أل تل  سلينفذ أل طال  بمقتضلا ا والذ   ايفيلي 

 .تحمل تا  أل تاا ير 
 

 االعتراف باألحكا  الجزائية: المادة السابعة والع رون 
هو ي طرر أن تعترر بامحااع أل مزأل يلي أل رلاهرة علن محلااع هو لي طلرر  يتعين عاى ال

أخر  بوأن إحه  أل مرأل ع أل مومو ي باذه ألوتفاتيي ما  لع يتعلارط ذ ل  ملع أحالاع أل ن لاع أل علاع أو 
 :أل قانون وتست نى من ذ   ما يأت  

 هو لي أل تل  ألمحااع أل ت  مازأل ت تاباي  اطعن فياا بأحه أوم  أل طعن أل مقلررة فل  تلانون أل -1
 .رهر أل حاع من إحه  محااماا 

ألمحااع أل راهرة ف  مريمي تهخل أرال ضلمن أل وويلي أل قضلا يي  اهو لي أل مطالو  منالا  -2
 .أل مساعهة متى باورت فياا أياً من إمرألءألت أل تحقيق أو أل محاامي

 
 التعاون ألغراض المصادرة: المادة الثامنة والع رون 

اباً من هو ي طرر أخر   اا وويي تضا يي عالى مريملي عاى أل هو ي أل طرر أل ت  تتاقى ط -1
مولمو ي باللذه ألوتفاتيللي ملن أمللل مرللاهرة ملا يوملله فلل  إتايمالا مللن عا للهألت إمرألميللي أو 

 :ممتااات أو معهألت أو أهوألت أخر ، أن تقوع بما يا 
إحا ي أل طال  إ لى سلاطاتاا أل مخترلي  تسترلهر منالا أملر أو حالع مرلاهرة، وأن - أ 

 ضع أل نفاذ ف  حا ي رهوره،تضع ذ   مو
إحا ي أمر أو حاع أل مراهرة أل راهر عن محامي فل  إتاليع أل هو لي أل طلرر أل طا بلي -  

 .إ ى ساطاتاا أل مختري، باهر إنفاذه با قهر أل مطاو 
تتخذ أل هو لي أل طلرر عنله تاقيالا أل طال  ملن هو لي طلرر أو أا لر  الا وويلي تضلا يي عالى  -2

تهألبير أل الزمي  ااور عن عا لهألت أل مريملي أو أل ممتاالات مريمي مومو ي باذه ألوتفاتيي، أل 
 .أو أل معهألت أو ألمهوألت ألمخر  وألتتفاء أ ر ا وتمميه ا أو حمز ا

 :من  ذه أل ماهة ما يأت ( 1)يوترط ف  أل طا  أل منرو  عاي  ف  أل فقرة  -3
ف  حا ي طا  أل مراهرة، ورر أل ممتااات أل مرأله مراهرتاا بما ف  ذ ل  ماانالا - أ 

متاا أل مقهرة، حي ما تاون ذألت راي ، وبيان با وتا ع أل تى ألستنهت إ يالا أل هو لي وتي
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أل طرر أل طا بي بما ياف   تماين أل هو ي أل طرر متاقيي أل طا  من ألسترلهألر ألمملر 
 .أو أل حاع ف  إطار تانوناا أل هألخا 

ملر من  ذه أل ماهة، نسخي مقبو ي تانوناً من أ(  /1)ف  حا ي طا  ذي راي با بنه -  
أل مراهرة أل ذي يستنه إ ي  أل طا  وأل راهر عن أل هو ي أل طرر أل طا بي، وبياناً يحهه 
أل تهألبير أل ت  ألتخذتاا أل هو ي أل طرر أل طا بي  تومي  إوعار مناس   اغير حسن أل نيي 

 .و ضمان مرألعاة ألمرول أل قانونيي، وبياناً بأن أمر أل مراهرة ناا  
، بيللان با وتللا ع وأل نرللو  ن  للذه أل مللاهةملل( 2)رللاي با بنلله  فلل  حا للي طالل  ذي- ج

أل قانونيي أل ت  ألستنهت إ ياا أل هو ي أل طرر أل طا بي وورلر  جملرألءألت أل مطاوبلي، 
 .ونسخي مقبو ي تانوناً من ألممر أل ذي ألستنه إ ي  أل طا 

ملن ( 2و1)إذأل ألختارت أل هو ي أل طرر أن تمعل ألتخاذ أل تهألبير أل موار إ ياا ف  أل فقلرتين  -4
وروطاً بوموه معا هة باذأل أل وأن ، عاى تال  أل هو لي أل طلرر أن تعتبلر  لذه  ذه أل ماهة م

 .ألوتفاتيي بم ابي ألمساا أل تعا هي أل الزع وأل ااف  
يمللوز أيضللاً رفللط أل تعللاون بمقتضللى  للذه أل مللاهة أو إ غللاء أل تللهألبير أل معتتللي إذأل  للع تتاللق  -5

ممتاالات ذألت تيملي و أل هو ي أل طلرر متاقيلي أل طال  أه لي اافيلي فل  حينالا أو إذأل اانلت أل 
 .يعته باا 

تبل وتر أي تهبير معتت ألتخذ عمالً باذه أل ماهة، عالى أل هو لي أل طلرر متاقيلي أل طال  أن  -6
تتيح  اهو ي أل طرر أل طا بي، فرري  عرط ملا  لهياا ملن أسلبا  تسلتهعى موألرلاي ذ ل  

 .أل تهبير
 .و يموز تأويل أحااع  ذه أل ماهة بما يما بحقوق أل غير حسن أل نيي -7

 
 التعاون ألغراض استرداد الموجوداى : لمادة التاسعة والع رون ا

 :تتخذ ال هو ي طرر ما ته يازع من تهألبير  اسما 
 هو للي طللرر أخللر  برفللع هعللو  تضللا يي أمللاع محااماللا وسللترهأله أمللوألل أو ممتااللات  -1

 .متحراي من مريمي من مرأل ع غسل ألمموألل وتمويل ألار ا 
 .اهرة راهر عن محامي ف  هو ي طرر ف   ذه ألوتفاتييأل سما  بإنفاذ أمر أو حاع مر -2
 محااماا أو ساطاتاا أل مختري عنهما يتعين عاياا ألتخاذ ترألر بوأن أل مراهرة أن تعترر  -3

بمطا بي هو ي طرر ف   ذه ألوتفاتيي بأموألل أو ممتااات ألاتسبت ملن مريملي ملن ملرأل ع 
 .اااعتبار ا ما اي ورعيي  غسل ألمموألل وتمويل ألار ا  ب

 
 ن ل اإلجراءاى الجزائية : المادة الثالثون 

تن ر أل لهول ألمطلرألر فل  إماانيلي نقلل أي ملن ألاملرألءألت أل متعاقلي بفعلل مملرع وفقلاً  الذه 
ألوتفاتيي إ ى بعضاا أل بعط ، ف  أل حاوت أل ت  يعتبر فياا ذ   أل نقل ف  را ح حسن سير أل عهأل لي، 

 .ضا ييوخروراً عنهما يتعاق ألممر بعهة وويات ت
 

 تسقي  المت مين والمحكو  عقي  : المادة الحادية والثالثون 
يللتع تسللايع أل ممللرمين وأل محاللوع عاللياع بللا مرأل ع أل موللمو ي باللذه ألوتفاتيللي وفقللا  ان للاع  -1

أل قانون   اهو ي متاقيي أل طا  إذأل اان أل ولخ  موضلوع طال  أل تسلايع موملوهألً فل  إتاليع 
أل فعل أل ذي يطال  بولأن  أل تسلايع ممرملا بمقتضلى أل هو ي أل مطاو  مناا، بورط أن ياون 

 .أل قانون أل هألخا   ال من أل هو ي أل طا بي وأل هو ي أل مطاو  مناا
إذأل أوللتمل طالل  أل تسللايع عللهة مللرأل ع منفرللاي، واانللت مريمللي وألحللهة مناللا عاللى ألمتللل  -2

خاضعي  اتسلايع، وبعضلاا غيلر خاضلع  ل ، و الا رلاي بمريملي مولمو ي بالذه ألوتفاتيلي، 
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ملن  لذه أل ملاهة فيملا يتعالق بتال  ( 1) اهو ي أل مطاو  مناا أن تطبق أحااع أل فقرة فيموز 
 .أل مرأل ع

من  ذه أل ماهة مهرمي ف  علهأله (  2،  1) ُتعه أل مرأل ع أل ت  يسري عاياا أحااع أل فقرتين  -3
أل مرأل ع أل خاضعي  اتسايع، ف  أي معا لهة  تسلايع أل مملرمين تا ملي بلين أل لهول ألمطلرألر، 

ه أل هول ألمطرألر بإهرألج تا  أل مرأل ع ف  عهأله أل مرأل ع أل خاضعي  اتسايع ف  عاى أن تتعا
 .أيي معا هة تسايع تعقه فيما بيناا

إذأل تاقت هو ي طرر، تمعل تسايع أل ممرمين مولروطاً بوملوه معا لهة، طال  تسلايع ملن  -4
هو للي طللرر أخللر  و تللرتبط معاللا بمعا للهة تسللايع، فيمللوز  اللا أن تعتبللر  للذه ألوتفاتيللي 

 .ساا أل قانون   اتسايع ف  أل مرأل ع أل ت  تسري عاياا أحااع  ذه ألوتفاتييألم
عاى أل هول ألمطرألر أل ت  و تمعل أل تسايع موروطا بوموه معا هة أن تعله أل ملرأل ع أل تل   -5

 .تسري عاياا أحااع  ذه ألوتفاتيي، مرأل ع خاضعي  اتسايع فيما بيناا
 

 سقي تبادل طقباى الت: المادة الثانية والثالثون 
ياون تباهل طابات أل تسايع بين أل ماات أل مختري ف  أل هول ألمطرألر مباورة، أو عن طريق 

 .وزألرألت أل عهل باا أو ما يقوع مقاماا، أو با طرق أل هباوماسيي
 

 مستنداى طقب التسقي : المادة الثالثة والثالثون 
 :يقهع طا  أل تسايع اتابي ويرفق ب  ما يأت  -1

مللر أل قللبط أو أيللي أورألق أخللر   اللا نفللا أل قللوة رللاهرة طبقللا أرللل حاللع ألاهألنللي أوأل -أ 
 . ألوضاع أل مقررة ف  تانون أل هو ي أل طا بي، أو رورة رسميي  اا

، يحللهه فيلل  زمللان وماللان ألرتااباللا  مرأل ع أل مطاللو  أل تسللايع مللن أمااللابيللان مفرللل بللا - 
 .رورة مناانونيي أل مطبقي عاياا، ووتاييفاا أل قانون ، مع ألاوارة إ ى أل نرو  أل قا

أورللار أل وللخ  أل مطاللو  برللورة هتيقللي، وأل بيانللات ألمخللر  أل تللى تحللهه وخرلل   -ج 
 .ومنسيت  و ويت  

إذأل ومهت أل هو ي أل مطاو  مناا أل تسايع، أن  نا  حامي إ ى إيضاحات تاميايي  اتحقق من - 2
مال توألفر أل وروط أل منرو  عاياا ف   ذه أل ماهة، فااا أن تخطلر أل هو لي أل طا بلي وسلتا

 . ذه ألايضاحات خالل مهة تحهه ا  اذأل أل غرط
 

 التوقيف المؤقى: المادة الرابعة والثالثون 
 اسلاطي أل قضلا يي فلل  أل هو لي أل طا بلي، أن تطالل  ملن أل هو لي أل مطاللو  منالا اتابلي، حللبا  -1

 .أل وخ  معتتا إ ى حين ورول طا  أل تسايع( توتير)
أل ولخ  أل مطالو  ( توتيلر)رألً بحلبا يموز  اهو ي أل مطاو  مناا أل تسايع أن ترهر ترأل -2

 .معتتا 
 ال ين يوما ملن ( 33)أل وخ  أل مطاو  تسايم  مهة تزيه عاى ( توتير)و يموز حبا  -3

تاريه إ قاء أل قبط عاي ، إذأل  ع يقهع طا  أل تسايع مرحوبا با مستنهألت أل منرو  عاياا 
 .من  ذه ألوتفاتيي( 33)ف  أل ماهة 

 تسايع، أن طا  أل تساع تتوألفر فيل  أل ولروط أل منرلو  إذأل ومهت أل هو ي أل مطاو  مناا أل -4
مللن  لذه ألوتفاتيلي، فتتلو ى أل سللاطات أل مخترلي  لهياا تنفيلذ طالل  ( 33)عايالا فل  أل ملاهة 

أل تسايع وفقا  قانوناا، عاى أن تحيط أل هو ي أل طا بي بما ألتخذ ف  وأن أل طا  من إملرألءألت 
 . هون تأخير 
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سللتين يومللا مللن تللاريه وروه طالل  ( 63)اللى و يمللوز أن تزيلله مللهة أل حللبا أل معتللت ع -5
 . أل تسايع

سلتين يوملا بولرط أن تتخلذ ( 63)يموز ألافرألج عن أل وخ  أل مطالو  تسلايم  خلالل   -6
 .أل هو ي أل مطاو  مناا أل تسايع أل تهألبير أل ضروريي  منع فرألره

و يحللول ألافللرألج أل معتللت عللن أل مطاللو  تسللايم  هون أل قللبط عايلل  وتسللايم  إذأل طابللت  -7
 .ا بي أل تسايع ذ  أل هو ي ط

 
 تعدد طقباى التسقي : المادة ال امسة والثالثون 

إذأل تعههت طابات أل تسايع عن مريمي وألحهة أو عهة مرأل ع مختافي فيقهع طا  أل هو ي أل تى  -1
أضرت أل مريمي بأمناا أو مرا حاا أل مو ريي  ع أل هو ي أل ت  وتعت أل مريمي عاى إتايماا 

، وإذأل ألتحلهت أل  لرور فتقلهع أل هو لي او  من رعايا ا  ياون أل وخ  أل مط ع أل هو ي أل ت
 .ألمسبق ف  طا  أل تسايع

و يموز مي هو ي طرر تسايع وخ  مساع إ ياا من هو ي طرر أخر  إ ى هو لي غيلر  -2
 .طرر إو بموألفقي أل هو ي أل ت  تامت بتسايم 

 
 اإلنابة ال ضائية : المادة السادسة والثالثون 

 :أل قضا يي أل بيانات ألآلتيي يم  أن تتضمن طابات ألانابي -1
 .أل ماي أل مختري أل راهر عناا أل طا - أ 
 .موضوع أل طا  وسبب -   
 .تحهيه  ويي أل وخ  أل معن  باانابي بال هتي- ج 
بيان أل مريمي أل ت  تطا  ألانابي بسبباا، وتاييفاا أل قانون ، وأل عقوبي أل مقررة عالى - ه 

 .بقي ف  أل هو ي أل طا بيألرتااباا، ورورة من أل نرو  أل قانونيي أل مط
يوم  طا  ألانابي أل قضا يي من وزألرة أل علهل أو ملا يقلوع مقامالا فل  أل هو لي أل طا بلي إ لى  -2

وزألرة أل عللهل أو مللا يقللوع مقاماللا فلل  أل هو للي أل مطاللو  مناللا، ويمللوز أن يوملل  أل طالل  
مباوللرة مللن أل سللاطات أل قضللا يي فلل  أل هو للي أل طا بللي إ للى أل سللاطات أل قضللا يي فلل  أل هو للي 

مطاو  مناا مع إرسال رورة من  لذه ألانابلي إ لى وزألرة أل علهل فل  أل هو لي أل مطالو  أل 
مناا، ويمان أن يوم  أل طا  مباورة من أل ماات أل قضا يي ف  أل هو ي أل طا بلي إ لى أل مالي 
أل مختري ف  أل هو لي أل مطالو  منالا، وذ ل  ملن خلالل أل طلرق أل هباوماسليي أو أيلي طلرق 

 .ف   ذأل أل وأن أخر  معتمهة من أل هول ألمطرألر
يتعين أن تاون طابات ألانابي أل قضا يي وأل مستنهألت أل مراحبي  اا موتعاً عاياا ومختوملي  -3

 . من ساطي مختري أو معتمهة مناا
إذأل اانت أل ماي أل تل  تاقلت طال  ألانابلي أل قضلا يي غيلر مخترلي بمباولرت ، تعلين عايالا  -4

ي ملا إذأل أرسلل أل طال  بلا طريق إحا ت  تاقا يا إ ى أل مالي أل مخترلي فل  هو تالا، وفل  حا ل
 .أل مباور، فإناا تحيط أل هو ي أل طا بي عاما بنفا أل طريق

ف  حال رفط ألانابي أل قضا يي يتعين أن يباغ  اهو لي أل طا بلي ملع بيلان سلب  أل لرفط إن  -5
 .أمان

ياون  جمرألء أل ذي يتع بطريق ألانابي أل قضا يي وفقاً محااع  ذه ألوتفاتيي ألم لر أل قلانون   -6
 .اما  و تع من أل ماي أل مختري  ه  أل طرر أل متعاته أل طا   ذألت 
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 حصانة ال  ود وال براء : المادة السابعة والثالثون 
و يموز توتيع أي مزألء أو تلهبير ينطلوي عالى إالرأله أل ولا ه أو أل خبيلر أل لذي  لع يمت لل  -1

 . اتااير با حضور، و و تضمنت ورتي أل تااير با حضور بيان مزألء أل تخار
ر أل وا ه أو أل خبير طوألعيي إ ى إتايع أل هو ي أل طا بي، فيتع تاايفل  با حضلور وفلق إذأل حض -2

 .أحااع أل توريع أل هألخا   اذه أل هو ي
و يموز أن يحااع أو يحبا أو يخضع مي تيه عاى حريتل  فل  إتاليع أل هو لي أل طا بلي أي  -3

و ي بناء عاى يحضر أماع أل ماات أل قضا يي  تا  أل ه –أيا اانت منسيت   –وا ه أو خبير 
تاايللر با حضللور علللن أفعللال أو أحالللاع أخللر  غيللر مولللار إ ياللا فللل  ورتللي أل تاايلللر 

 .با حضور، وسابقي عاى مغاهرت  أرألض  أل هو ي أل مطاو  مناا
تنقض  أل حراني أل منرو  عاياا ف   ذه أل ماهة إذأل بقى أل وا ه أو أل خبير أل مطاو  ف   -4

و أل ملهة أل تل  يتفلق عايالا أل طلرفين، بلا رغع ملن إتايع أل هو ي أل طا بي  ال ين يوما متعاتبي أ
تهرت  عاى مغاهرت  بعه أن أربح وموهه غير مطاو  من أل ماات أل قضا يي، أو إذأل عاه 

 .إ ى إتايع أل هو ي أل طا بي بعه مغاهرت 
 

 حماية ال  ود وال براء : المادة الثامنة والثالثون 
زمي  افا ي حمايي أل وا ه أو أل خبير ملن أيلي تتعاه أل هو ي أل طا بي باتخاذ اافي ألامرألءألت أل ال

عالنيي تلعهي إ لى تعريضل  أو أسلرت  أو أمالال   اخطلر أل نلاتج علن ألاهوء بولااهت  أو بخبرتل ، 
 :وعاى ألمخ 

 .افا ي سريي تاريه وماان ورو   إ ى أل هو ي أل طا بي، ووسياي ذ  -  1
 .افا ي سريي محل إتامت  وتنقالت  وأماان توألمهه - 2
تتعاه أل هو ي أل طا بي بتوفير أل حمايي ألممنيي أل الزمي أل ت  تقتضياا حا لي أل ولا ه أو أل خبيلر - 3

 .وأسرت ، و رور أل قضيي أل مطاو  فياا، وأنوألع أل مخاطر أل متوتعي
 

 ن ل ال  ود وال براء : المادة التاسعة والثالثون 
حبوسا ف  أل هو ي أل مطاو  إذأل اان أل وا ه أو أل خبير أل مطاو  م و   أماع أل هو ي أل طا بي م -1

مناا، يمر  نقا  معتتا إ ى أل مالان أل لذي سلتعقه فيل  أل ماسلي أل مطالو  سلماع ولااهت  أو 
خبرت  فياا ، وذ   با وروط وف  أل موألعيه أل ت  تحلهه ا أل هو لي أل مطالو  منالا، ويملوز 

 :رفط أل نقل 
 .إذأل رفط أل وا ه أو أل خبير أل محبوا- أ 
ن أمل إمرألءألت منا يي تتخذ ف  إتاليع أل هو لي أل مطالو  إذأل اان وموهه ضروريا م-   

 .مناا
 .إذأل اان نقا  من وأن  إطا ي أمه حبس - ج 
 .إذأل اانت  نا  ألعتبارألت تحول هون نقا - ه 

ي للل أل وللا ه أو أل خبيللر أل منقللول محبوسللا فلل  إتالليع أل هو للي أل طا بللي إ للى حللين إعاهتلل  إ للى  -2
 .ألمخيرة إطالق سرألح  أل هو ي أل مطاو  مناا، ما  ع تطا  أل هو ي

 
 نف اى سفر وإقامة ال  ود وال براء :  المادة األربعون 

إذأل رأت أل هو للي أل طا بلللي أن  حضلللور أل ولللا ه أو أل خبيللر أملللاع سلللاطتاا أل قضلللا يي أ ميلللي  -1
، وأن يوتمل أل طا  أو أل تااير با حضور ير إ ى ذ   ف  طابااخاري، فإن  يتعين أن تو

فر وألاتاملي وعالى تعاله ا بلهفعاا وتقلوع أل هو لي أل مطالو  عاى بيان تقريبل  بنفقلات أل سل
 .مناا تااير أل وا ه أو أل خبير با حضور، وبإحاطي أل هو ي أل طا بي با موأل 
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يتقاضى أل وا ه ما فات  من أمر أو اس  من أل طرر أل متعاته أل طا  ، املا يحلق  اخبيلر  -2
ى أل تعريفللات وألمن مللي أل مطا بللي بأتعابلل  ن يللر ألاهوء برأيلل ، ويحللهه ذ لل  االل  بنللاء عالل

 .أل معمول باا  ه  أل طرر أل متعاته أل طا  
 

 الباب السادس
 أحكا   تامية

 ـــ
 :المادة الحادية واألربعون

تاون  ذه ألوتفاتيي محال  اترهيق عاياا من أل لهول أل موتعلي، وتلوهع و لا ق أل ترلهيق أو  -1
اه  ال لون يوملا ملن ألونضماع  ه  ألمماني أل عاملي  مامعلي أل لهول أل عربيلي فل  موعله أترل

تاريه أل ترهيق أو ألونضماع، وعالى ألممانلي أل عاملي إبلالغ سلا ر أل لهول ألمعضلاء ، بالل 
 .إيهألع  تا  أل و ا ق وتاريخ 

تسري  ذه ألوتفاتيي بعله مضل   ال لين يوملا ملن تلاريه إيلهألع و لا ق أل ترلهيق عايالا أو  -2
 .ألونضماع إ ياا من سبع هول عربيي

بحق أيي هو ي عربيي أخر ، إو بعه إيهألع و يقلي أل ترلهيق عايالا أو و تنفذ  ذه ألوتفاتيي  -3
 .ض   ال ين يوما من تاريه ألايهألعألونضماع إ ياا  ه  ألمماني أل عامي  امامعي، وم

يموز  اهو ي أل طرر أن تقتلر  تعلهيل أي نل  ملن نرلو   لذه ألوتفاتيلي وتحيال  إ لى  -4
بإبالغل  إ لى أل لهول ألمطلرألر فل  ألوتفاتيلي ألممين أل عاع  مامعي أل هول أل عربيي أل ذي يقوع 

ويربح  ذأل أل تعهيل نافذألً بعه مضل   ،وتخاذ ترألر باعتماهه بأغابيي  ا   أل هول ألمطرألر
 ال ين يوما من تاريه إيهألع و ا ق أل ترهيق أو أل قبول أو ألاترألر ملن سلبع هول أطلرألر 

 . ه  ألمماني أل عامي  مامعي أل هول أل عربيي
 ي طرر أن تنسح  من  ذه ألوتفاتيي، إو بناء عاى طا  اتلاب  ترسلا  و يموز ميي هو -5

 . مامعي أل هول أل عربييعاع أل مين ألمإ ى 
يرت  ألونسحا  أ ره بعله مضل  سلتي ولاور ملن تلاريه إرسلال أل طال ، إ لى أملين علاع  -6

أل تل  تلهمت تبلل  مامعي أل هول أل عربيي وت ل أحااع  ذه ألوتفاتيي نافلذة فل  ولأن أل طابلات
 .ضاء  ذه أل مهةألنق

تقللوع اللل هو للي طللرر بتزويلله ألممللين أل عللاع  مامعللي أل للهول أل عربيللي بنسلله مللن توألنيناللا  -7
 و وأل حاا أل تى تضع ألوتفاتيي موضع أل نفاذ، وبنسه من أي تغييرألت تهخل وحقاً عاى تا 

 .أل قوألنين وأل اوأل ح، أو بورر  اا
 

 جم وريدددة مصدددر العربيدددة حدددررى هدددذ  االتفاقيدددة بالقةدددة العربيدددة بمديندددة ال ددداهرة فدددإ 
من أصل واحدد مدودب باألماندة العامدة لجامعدة   15/51/1252هـ ، الموافق 5/5341/ 51فإ 

، ونس ة مطاب ة لألصدل تسدق  لألماندة (األمانة الفنية لمجقس وزراء العدل العرب)الدول العربية 
ولدة مدن الددول العامة لمجقس وزراء الدا قية العرب، وتسدق  كدذلك نسد ة مطاب دة لألصدل لكدل د

 .األطراف
وزراء الدا قية والعـدل العرب، بتوقيع هذ   والمعالإوإثباتا  لما ت د ، قا  أصحاب السـمو 

 .االتفاقية، نيابـة عن دول  
 
 






