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مر�سوم بقانون رقم ( )29ل�سنة 2020
بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة 2001
ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل الإرهاب
حظـر ومكافحة ْ
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون العقوبات ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل
حظـر ومكافحة ْ
الإرهاب ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،وتعديالته،
وبنا ًء على ع ْر�ض النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

ـ�ستبدل بتعري َفـي (�أموال) و(الإرهاب) الواردين يف املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم
ُي َ
( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل الإرهاب ،التعريفان الآتيان:
حظـر ومكافحة ْ
(�أموال) جميع الأ�صول واملمتلكات واملوارد االقت�صادية والأ�شياء ذات القيمة �أي ًا كان نوعها
و�صـ ُفـها �أو طبيعتها �أو كيفية احل�صول عليها ،و�سواء كانت مادية �أو معنوية ،منقولة �أو ثابتة،
�أو ْ
ملمو�سة �أو غري ملمو�سة ،وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر:
�أ -العمالت الوطنية والأجنبية والعمالت الرقمي���ة والأ�صول االفترا�ضية والكمبياالت والأوراق
المالية والتجارية والأدوات المتدا َولة والقابلة للتداول �أو المدفوعة �أو ال ُم َـظـ َّهـرة لحاملها.
ب -النقد والودائع والح�سابات لدى البنوك والم�ؤ�س�سات المالية الأخرى �سواء داخل المملكة �أو
خارجها.
ج -الأعمال الفنية والتحف والمجوهرات والمعادن الثمينة.
د -العقارات والمنقوالت والحقوق المتعلقة بها �شخ�صية كانت �أو عينية.
المـ ْلـكية الفكرية.
هـ -العالمات التجارية وحقوق ِ
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و -الم�ستن���دات القانونية والوثائق وال�صكوك والمح��� َّررات التي ُتـ ْثـ ِبـت ِمـ ْلـكية الأموال �أو ح�صة
منها �أي ًا كان �شكلها بما فيها الإلكترونية �أو الرقمية ،وجميع الحقوق المتعلقة ب� ٍّأي منها.
(الإرهاب) ذات التعريف امل�شار �إليه يف املادة ( )1من القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن
حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية.

املادة الثانية

ـ�ستبدل بن�صو�ص البند (ن) من الفقرة ( )١-٢من املادة ( ،)٢والفقرات ( )٣-٣و
ُي َ
( )٤-٣و( )٦-٣من املادة ( ،)٣والفقرتني ( )٢-٤و( )٥-٤من املادة ( ،)٤واملادة (،)٥
والبند (ج) من الفقرة ( )١-٦من املادة ( ،)٦والفقرة ( ))١(٨من املادة ( ،)٨من املر�سوم
بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل الإرهاب ،الن�صو�ص
حظـر ومكافحة ْ
الآتية:
مادة ( )٢فقرة ( )١-٢بند (ن):
� ُّأي ن�شاط �إجرامي وارد يف قانون العقوبات البحريني �أو � ٍّأي من القوانني الأخرى واجلرائم
امللحـقة بها التي تكون اململكة طرف ًا فيها.
الواردة يف االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت َ
مادة ( )٣فقرة (:)٣-٣
مع عدم الإخالل بحقوق الغري ح�سن النية ُيـح َكـم على كل َمـن ارتكب �أية جرمية من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بالإ�ضافة للعقوبة املق َّررة مب�صادرة الأموال مو�ضوع اجلرمية �أو
�أية �أموال مملوكة له م�ساوية يف القيمة للأموال مو�ضوع اجلرمية.
وعلى القا�ضي �أن يحكم مب�صادرة الأموال حال انق�ضاء الدعوى اجلنائية لوفاة املتهم والتي
ـ�صـلها من اجلرمية.
قام الدليل على ت ََـح ُّ
مادة ( )٣فقرة (:)٤-٣
مع عدم الإخالل مب�سئولية ال�شخ�ص الطبيعي ،يعا َقـب ال�شخ�ص االعتباري بالغرامة املق َّررة
يف هذا القانون �إذا ار ُت ِـكـبت �أية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيه با�سمه �أو بوا�سطته
�أو حل�سابه ،مع م�صادرة الأموال مو�ضوع اجلرمية �أو �أية �أموال مملوكة له م�ساوية يف القيمة
للأموال مو�ضوع اجلرمية.
مادة ( )٣فقرة (:)٦-٣
يعا َقـب كل َمـن يخالف �أحكام اللوائح �أو القرارات ال�صادرة مبوجب هذا القانون باحلب�س �أو
بالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو بالعقوبتني مع ًا.
مادة ( )٤فقرة (:)٢-٤
وتخت�ص اللجنة على وجه اخل�صو�ص مبا يلي:
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و�ضـع الإجراءات ِّ
المنظـمة لعملها.
�أْ -
ب -درا�سة تطوير ال�سيا�سات العامة ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال وتمويل الإرهاب.
حظـر ومكافحة ْ
ج -درا�س���ة القواع���د الإر�شادي���ة للإبالغ ع���ن العملي���ات الم�شتبه فيه���ا بالتن�سيق م���ع الجهات
المخت�صة.
غ�سـل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم
د -درا�سة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال ْ
التو�صيات ب�ش�أن تطوير القواعد الإر�شادية واقتراح التعديالت المنا�سبة في القانون.
هـ -التن�سي���ق م���ع الجه���ات المخت�صة بهدف تنفي���ذ اتفاقية الأم���م المتحدة لمكافح���ة الإتجار
غي���ر الم�ش���روع في المخ���درات والم�ؤ ِّثـ���رات العقلية ،واالتفاقي���ة العربية لمكافح���ة الإتجار
غي���ر الم�شروع في المخدرات والم�ؤ ِّثـرات العقلي���ة ،واالتفاقية الدولية لق ْمـع تمويل الإرهاب،
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة َّ
المكمـلين
المنظـمة عبر الوطنية والبروتوكولين ِّ
له���ا ،وغي���ر ذلك من االتفاقيات والمواثي���ق والأنظمة والق���رارات ذات ال�صلة المعمول بها،
غ�سـل الأموال وتمويل
ومراعاة ما ي�ص���در من تو�صيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة ْ
الإرهاب.
و�	-إعداد مقت���رح متطلبات التقرير الوطني للمخاطر ( )NRAومتابعة �أية م�ستجدات في هذا
ال�ش�أن.
ز -التن�سي���ق مع الجهات المخت�ص���ة لإعداد الإح�صائيات والمعلوم���ات والبيانات الوطنية ذات
ال�صلة.
ح -تقدي���م التو�صي���ات المتعلقة بتنظي���م �آليات و�إج���راءات وقواع���د تطبيق وتنفي���ذ القرارات
ال�ص���ادرة عن مجل����س الأمن التابع للأم���م المتحدة تحت الف�صل ال�ساب���ع من ميثاق الأمم
المتحدة ب�ش�أن م ْنـع وق ْمـع الإرهاب وتمويله وم ْنـع وق ْمـع وو ْقـف انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل
وتمويله���ا ،وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية ،والقرارات ذات ال�صلة وما يرتبط بها
من التزامات.
ط -ترف���ع اللجنة �إلى وزير الداخلية مقترحاتها وتو�صياتها طبق��� ًا لأحكام هذه الفقرة ،وتقارير
دورية بنتائج �أعمالها.
مادة ( )٤فقرة (:)٥-٤
ـ�صدر اجلهات املخت�صة بالتن�سيق مع الوحدة املن ِّفـذة القرارات الالزمة ب�ش�أن �إجراءات
ُت ِ
ْ
غ�سـل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع للأموال عرب احلدود مبا يف
حظـر ومكافحة ْ
ذلك الآتي:
�أ -التقارير المنتظمة من الم�ؤ�س�سات ب�شكل دقيق ومتكامل يحتوي على كافة المعلومات والتفا�صيل
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الالزم���ة ب�ش����أن العمليات الم�شتبه فيها  -بما في ذلك مح���اوالت �إجراء العمليات  -بغ�ض النظر
عن قيمتها.
ب -قي���ام الم�ؤ�س�سات بالإبالغ فور ًا ع���ن �أية عمليات م�شتبه فيها  -بما في ذلك محاوالت �إجراء
العملي���ات  -ب�ش���كل دقيق ومتكامل يحتوي عل���ى كافة المعلومات والتفا�صي���ل الالزمة بغ�ض
النظر عن قيمتها.
ج�	-إثبات الم�ؤ�س�سات لهوية عمالئها والمنتفعين من عمالئها والتح ُّقـق من تلك الهوية.
د -متطلبات الإبالغ الداخلية لدى الم�ؤ�س�سات.
هـ -كاف���ة اال�شتراط���ات التنظيمية بما فيه���ا الم�ؤه�ل�ات الأكاديمية والخب���رات العملية الالزم
توفره���ا لدى العاملين في الم�ؤ�س�سات الذي���ن يت َو َّلون م�سئولية الإبالغ عن العمليات الم�شتبه
فيها ،وذلك بما يكفل قيامهم ب�إر�سال تقارير دقيقة ومتكاملة عن هذه العمليات.
مادة (:)٥
الم�ؤ�س�سات
تلتزم امل�ؤ�س�سات مبا يلي:
�أ -االحتف���اظ لمدة خم����س �سنين بعد انتهاء العملية بن�سخة من م�ستن���دات الهوية لكل متعامل
ح�سب ما يح َّدد في اللوائح والقرارات ال�صادرة بموجب هذا القانون.
ب -االحتف ـ���اظ ب�سج ــل دقي���ق ومتكامل يحتوي على كاف���ة المعلومات والتفا�صي���ل الالزمة لكل
عملية جديدة �أو غيـر مت�صلة  -بما في ذلك محاوالت �إجراء العمليات  -لمدة خم�س �سنين
بعد انتهاء العملية التي تم ت�سجيلها �أو محاولة �إجرائها ,بغ�ض النظر عن قيمتها.
ج�	-إب�ل�اغ الوحدة المن ِّفـ���ذة والجهات المخت�صة ف���ور ًا ب�شكل دقيق ومتكام���ل يحتوي على كافة
المعلوم���ات والتفا�صي���ل الالزمة ب�أية عملي���ة  -بما في ذلك محاول���ة �إجرائها  -ي�شتبه فيها
الموظ���ف المخت�ص عـن طبيعة الأ�شخا�ص المتعاملين �أو طبيعة العملية �أو �أية ظروف �أخرى
بغ�ض النظر عن قيمتها.
د -تقدي���م �أية م�ستن���دات �أو معلومات �أو م�ساعدة �إ�ضافية تطلبها الوح���دة المن ِّفـذة �أو الجهات
المخت�صة.
بو�ضـع وتطبي���ق �سيا�سات و�إجراءات
هـ -االلتـ���زام بتوجيه���ات الجهات المخت�صة فيم���ا يخت�ص ْ
وو�سائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على م�ستوى الإدارة
وو�ضـع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات
غ�سـل الأموال وتمويل الإرهابْ ،
لمكافح���ة ْ
وال�سيا�سات وو�سائل الرقابة الداخلية.
و -التعاون مع �أية جهة حكومية بما في ذلك الوحدة المن ِّفـذة.
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و�ضـع وتطبيق �إجراءات التدقيق ل�ضمان االلتزام ب�أحكام هذه المادة.
زْ -
حْ -
حظـر فتْـح �أو االحتفاظ ب�أية ح�سابات �سرية �أو وهمية �أو مجهولة.
غ�سـل الأم���وال وتمويل الإرهاب ،بما فيها
ط -تطبي���ق ال�سيا�سات والإج���راءات الكفيلة بمكافحة ْ
َّ
المنظـم���ة لتب���ادل المعلوم���ات الخا�صة بالعناي���ة الواجبة تج���اه العم�ل�اء و�إدارة المخاطر
وو�ضـع ُن ُـظـم رقابة داخلي���ة و�إجراءات ت�ضمن
وتحلي���ل التقاري���ر و�إقامة البرامج التدريبي���ة ْ
�سرية المعلومات ،والتي ت�سري على كافة ال�شركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع
وال�ش���ركات التابعة له���ا والمرتبطة بها �سوا ًء كان���ت داخل المملكة �أو خارجه���ا ،وذلك ِو ْفـق
القرارات ال�صادرة عن الجهات المخت�صة المتعلقة في هذا ال�ش�أن.
مادة ( )٦فقرة ( )١-٦بند (ج):
الت ََّـحـ ُّفـظ وم ْنـع الت�صرف �أو الإدارة بالن�سبة لأية �أموال تخ�ضع للم�صادرة �أو �أية �أموال
مملوكة م�ساوية يف القيمة للأموال مو�ضوع اجلرمية ِو ْفـق �أحكام هذا القانون.
مادة ( )8فقرة (:))١(٨
يف حالة طلب دولة �أجنبية معلومات حم َّددة تتعلق بعمليات م�شتبه فيها �أو �أ�شخا�ص طبيعيني
غ�سـل الأموال ومتويل
�أو اعتباريني متورطني يف تلك العمليات �أو يف حتقيق �أو اتهام ب�ش�أن جرمية ْ
الإرهاب ،على الوحدة املن ِّفـذة �أن تقوم بتنفيذ الطلب� ،أو �إبالغ الدولة الأجنبية بالأ�سباب التي
حتول دون اال�ستجابة لطلبها �أو � ِّأي ت�أخري يف تنفيذه ،وال يخل ذلك برتتيب الأولويات يف الطلبات
الواردة ب�صفة عاجلة.

املادة الثالثة

ُتـ�ضاف مادة جديدة برقم ( )٢مكرر ًا بعنوان (الغرامة الإدارية) �إىل املر�سوم بقانون رقم
( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل الإرهاب ،كما ُتـ�ضاف فقرات
حظـر ومكافحة ْ
جديدة ب�أرقام (� )٨-٢إىل املادة ( )٢و(� ))٧(٨إىل املادة ( )٨و( ))٦(١٠و(� ))٧(١٠إىل
املادة ( )١٠من ذات املر�سوم بقانون ،ن�صو�صها الآتية:
مادة ( )٢مكرراً:
الغرامة الإدارية
مع عدم الإخالل ب�أية غرامة �إدارية �أ�شد ،للجهات املخت�صة ف ْر�ض غرامة �إدارية ال تزيد
على خم�سني �ألف دينار �ضد امل�ؤ�س�سات يف حال خمالفتها لأحكام اللوائح �أو القرارات ال�صادرة
مبوجب هذا القانون .وتتع َّدد الغرامة بتع ُّدد املخالفات.
وتخ�ضع �إجراءات ف ْر�ض الغرامة الإدارية والت ََّـظـلُّـم منها َّ
والطـ ْعـن عليها للأحكام القانونية
ِّ
املنظـمة للم�سئولية الت�أديبية �أو العقوبات الإدارية يف كل جهة خمت�صة ,ويجوز اجل ْمـع بني
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الغرامة الإدارية و�أية عقوبة ت�أديبية �أو �إدارية �أخرى تفر�ضها تلك اجلهات .ويحوز القرار
ال�سـ َنـد التنفيذي متى ما ا�ستُـن ِفـدت طرق َّ
الطـ ْعـن املق َّررة ب�ش�أنه
ال�صادر بالغرامة الإدارية قوة َّ
�أو بفوات مواعيدها.
ويف حالة عدم وجود تنظيم قانوين لأحكام امل�سئولية الت�أديبية �أو العقوبات الإدارية فللجهة
املخت�صة مبوجب هذا القانون ف ْر�ض الغرامة الإدارية ,ويجوز ملن �صدر �ضده قرار بف ْر�ض
غرامة �إدارية �أن يتظ َّلـم من هذا القرار خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره به �أمام اجلهة
املخت�صة ،على �أن يتم البت يف الت َّـظـلُّـم خالل �أربعة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه ،و ُيـعتبرَ ُم ِـ�ض ُّـي
هذه املدة دون رد مبثابة ر ْفـ�ض �ضمني للت ََّـظـلُّـم.
وملن ُر ِفـ�ض تظلُّـمه �صراح ًة �أو �ضمن ًا �أن يطعن �أمام املحكمة الكربى املدنية خالل �ستني
يوم ًا من تاريخ �إخطاره بر ْف�ض تظلُّـمه �أو من تاريخ اعتبار تظلُّـمه مرفو�ض ًا ,وال ُتـقبل الدعوى �إال
ال�سـ َنـد التنفيذي بفوات
بعد الت َّـظـلُّـم من القرار .ويحوز القرار ال�صادر بالغرامة الإدارية قوة َّ
ميعاد الت َّـظـلُّـم دون الت َّـظـلُّـم منه� ،أو بانق�ضاء مدة الطعن امل�شار �إليها ما مل ت�أمر املحكمة بو ْقـف
تنفيذه.
مادة ( )٢فقرة (:)٨-٢
يعا َقـب كل َمـن �ساهم من الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني يف اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف هذه املادة بو�صفه فاع ًال �أو �شريك ًا بالعقوبات املق َّررة لها ،كما يعا َقـب على ال�شروع فيها
بالعقوبات املق َّررة للجرمية التامة.
مادة ( )٨فقرة (:))٧(٨
يجوز ت�شكيل فرق بحث �أو �إجراء حتقيقات م�شرتكة مع دولة واحدة �أو �أكرث بنا ًء على ترتيبات
ـ�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا بتحديد اجلهات
تعاون �أو اتفاقات ثنائية �أو متعدِّ دة الأطراف .و ُي ِ
التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب ا ِّتـباعها.
مادة ( )١٠فقرة (:))٦(١٠
للنيابة العامة �أو املحكمة املخت�صة عند نظر الدعوى  -بح�سب الأحوال � -إ�صدار �أمرها
ـ�صدر وزير العدل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة
بتعيني مدير لإدارة الأموال املتح َّفـظ عليها .و ُي ِ
القرارات الالزمة لتنظيم القواعد والإجراءات اخلا�صة بذلك.
مادة ( )١٠فقرة (:))٧(١٠
يلتزم الأ�شخا�ص الطبيعيون واالعتباريون بتطبيق القرارات ال�صادرة عن جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة حتت الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن م ْنـع وق ْمـع الإرهاب
ومتويله وم ْنـع وق ْمـع وو ْقـف انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويلها فور ًا دون ت�أخري ،وكذلك
بتطبيق القرارات ال�صادرة ب�ش�أن قوائم الإرهاب الوطنية ،وذلك كله ِو ْفـق ًا للآليات والإجراءات
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والقواعد التي ت�صدر بتحديدها قرارات من جمل�س الوزراء.

املادة الرابعة

ُت َ
ـحذف عبارة (الر�سوم اجلمركية) الواردة يف البند (ي) من الفقرة ( )١-٢من املادة
( )٢من املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سـل الأموال ومتويل
حظـر ومكافحة ْ
الإرهاب.

املادة اخلام�سة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ك ٌل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيـعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
�سلمان بن حمد� آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ� 13 :صف ـ ـ ــر 1442هـ
الموافق� 30  :سبتمبر 2020م
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