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 التـي بالتوصـيات المرتبطـة الرئيسـية القصـور حـاالت لمعالجـة مملكـة البحـرين اتخـذتها التـي التـدابير عـن عامـة لمحـة علـى التقريـر هـذا يشـتمل
 كـاف لمعالجـة إجـراء اتخـاذ تـم أنـه إلى الملحوظ التقدم يشير. األخير التقييم تاريخ منذ "جزئًيا ملتزمة" أو "ملتزمة غير" درجة على بشأنها حصلت

الخاصـة الثالثـة والخاصـة األولـى، الخاصـة الثانيـة،  ٣٥ ،٢٣، ١٣، ٥، ٣، ١ بالتوصـيات المرتبطـة تلـك وبخاصـة، ،الرئيسـية القصـور حـاالت
  .الدولة أحرزته الذي الالحق بالتقدم تتأثر لم األصلية االلتزام درجة أن مالحظة وتجدر .والخاصة الرابعة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  . مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠١٣© 
  

ويمكـــن . دون الحصـــول علـــى إذن مســـبقأو ترجمتـــه أو نشـــره ال يجـــوز القيـــام بإعـــادة إصـــدار هـــذا المســـتند . جميـــع الحقـــوق محفوظـــة
لشـرق األوســط وشـمال أفريقيــا مـن مجموعــة العمـل المـالي لمنطقــة اأو ترجمتـه أو نشــره الحصـول علـى إذن بإعــادة إصـدار هــذا المسـتند 

  ).info@menafatf.org: عنوان البريد اإللكتروني(
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 ١٩من  ١صفحة 
 

  مملكة البحرينالرابع لتقرير المتابعة 
  طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
  مقدمة  . أ

ونتيجـة لمـا جـاء فـي هـذا . م٢٠٠٦ نـوفمبر ١٤في  مملكة البحرينتقرير التقييم المشترك ل رابعالاالجتماع العام اعتمد  .١
تقريــر المتابعــة  البحـرينوقــدمت . تحــت المتابعــة العاديـة وفقــًا لورقــة إجـراءات عمليــة التقيـيم المشــترك البحـرينالتقريـر، كانــت 

أمـــا تقريـــر المتابعـــة الثالـــث فقـــد قدمتـــه فـــي نـــوفمبر . م٢٠١٠وتقريـــر المتابعـــة الثـــاني فـــي نـــوفمبر م ٢٠٠٩األول فـــي مـــايو 
ا إلـى أن ينظـر اإلجتمـاع العـام فـي رغبتهـا فـي الخـروج وأعربـت حينهـا عـن تطلعهـ الرابـع عشـرم إلى االجتماع العـام ٢٠١١

مــن عمليــة  البحــرينوقــد قــرر االجتمــاع العــام مناقشــة طلــب انتقــال . مــن عمليــة المتابعــة العاديــة إلــى التحــديث كــل عــامين
ة شـهر مـن الخـامس عشـر، لكـن نظـرًا لتقـديم التقريـر قبـل مـدة العادية إلى التحديث كل عامين خـالل االجتمـاع العـام عالمتاب

 .االجتماع العام تم إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى االجتماع العام السادس عشر

 

نــوفمبر (يســتند هــذا التقريــر علــى إجــراءات الخــروج مــن عمليــة المتابعــة المعتمــدة خــالل االجتمــاع العــام الثــاني عشــر  .٢
 ١فيمـــا يتعلـــق بالتوصـــيات األساســـية بحـــرينالتفصـــيليًا وتحليليـــًا عـــن التـــدابير المتخـــذة مـــن قبـــل  وصـــفاً ، ويتضـــمن )م٢٠١٠

يتضـمن التقريـر أيضـًا وصـفًا وتحلـيًال للتوصـيات . المصنفة غير ملتزمة وملتزمة جزئيًا في تقرير التقييم المشترك ٢والرئيسية
الئحــة بــأهم القــوانين والمســتندات المتعلقــة بنظــام  ١ونــورد فــي الملحــق رقــم . األخــرى المصــنفة ملتزمــة جزئيــًا أو غيــر ملتزمــة

ينظــر االجتمـاع العـام فـي إخـراج الدولــة تتطلـب اإلجـراءات أن . لكـة البحـرينمممكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب فــي 
نظــام فعــال لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل  -حســب مــا يــراه اإلجتمــاع العــام  -مــن عمليــة المتابعــة العاديــة إذا كــان لــديها 

مـع " ملتزمة إلى حد كبيـر"أو " زمةملت"اإلرهاب يكون قد مكنها من تطبيق التوصيات األساسية والرئيسية بدرجة تقابل درجة 
  .األخذ في االعتبار أنه لن يتم تعديل درجات االلتزام األصلية

  
 :توصية ٢٥ملتزمة وغير ملتزمة بمجموع  البحرينتم تصنيف  .٣

  
  ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات األساسية المصنفة

 ٤، خ٢خ،١،٥،١٣
  جزئيًا أو غير ملتزمةالتوصيات الرئيسية المصنفة ملتزمة

 ٣، خ١، خ٣،٢٣،٣٥
 توصيات أخرى مصنفة ملتزمة جزئيًا

 ٨، خ٣٢، ٣١ ،٦،٨،٩،١١،١٢،١٥،١٦،٢٠،٢١،٢٨
 توصيات أخرى مصنفة غير ملتزمة

 ٩، خ٢٤
  

                                                 
 .٤،خ٢، خ١٣، ١٠، ٥، ١: التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي ١
 .٥، خ٣،خ١، خ٤٠، ٣٦، ٣٥، ٢٦، ٢٣، ٤، ٣: المالي هيالتوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل  ٢
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للســكرتارية تقريــرًا كــامًال عــن تقــدمها، وقامــت  البحــرينوكمــا تقضــي إجــراءات الخــروج مــن عمليــة المتابعــة، فقــد قــدمت  .٤
فيمـــا يتعلـــق بالتوصـــيات األساســـية والرئيســـية  البحـــرينالســـكرتارية بإعـــداد تقريـــر تحليلـــي تفصـــيلي عـــن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه 

 . المصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئيًا، متضمنًا تحليل عن التوصيات األخرى المصنفة غير ملتزمة أو ملتزمة جزئياً 

 

طبيعيـة مكتبيــة وبالتـالي فهــو  وإن هـذا اإلجــراء ذ: كمالحظـة عامـة لجميــع طلبـات الخــروج مـن عمليــة المتابعـة العاديــة .٥
ركــز التحليــل علــى التوصــيات المصــنفة غيــر ملتزمــة أو ملتزمــة جزئيــًا، وي. تفصــيال وشــموًال مــن تقريــر التقيــيم المشــترك أقــل

النظـر فـي ويسـتند هـذا التحليـل إلـى  .وبالتالي لن يتم استعراض سوى جزء من نظام مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب
ولتقيـيم . ن اإللتـزام الفنـي للتشـريعات المحليـة مـع معـايير مجموعـة العمـل المـاليالقوانين واللوائح وغيرها من المواد للتحقق مـ

مدى إحراز تقدم كاف، يؤخذ بعين االعتبـار الفعاليـة إلـى أقصـى حـد ممكـن فـي المراجعـة المكتبيـة والورقيـة وذلـك مـن خـالل 
ال يحكـم مسـبقا علـى نتـائج عمليـات التقيـيم  وٕان أية خالصة أو استنتاج في هذا التقرير. مراجعة البيانات المقدمة من الدولة

  .في المستقبل، إذ أنها تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها ميدانيًا وليست شاملة كما هو الحال في التقييم المشترك
  

 الخالصة والتوصية إلى اإلجتماع العام  . ب

  
  التوصيات األساسية

  
مـن حيـث تجـريم يعـض ، القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية أوجـهتـم معالجـة  ):جريمـة غسـل األمـوال(التوصية األولـى  .٦

األفعــال المــذكورة فــي قائمــة المصــطلحات للتصــنيفات المحــددة للجــرائم األصــلية، والتــي لــم تكــن مجرمــة عنــد إجــراء عمليــة 
تمويـــل ائم والتـــي منهـــا جـــر   -مـــع العلـــم أن البحـــرين اتخـــذ المـــنهج الواســـع فـــي تحديـــد الجريمـــة األصـــلية  –التقيـــيم المشـــترك 

باإلضــافة إلــى ذلــك، فقــد . والمتــاجرة الداخليــة والتالعــب باألســواق وقرصــنة المنتجــات والقرصــنة فــي عــرض البحــار اإلرهــاب
 .إدانة في جرائم غسل األموال أحكام ٤ صدر 

 

تــم معالجــة أوجــه القصــور مــن الناحيــة الفنيــة التــي تتعلــق  ):العنايــة الواجبــة فــي التحقــق مــن هويــة العمــالء( ٥التوصــية  .٧
الصـادرة مـن جانـب مصـرف التوجيهـات بتدابير العناية الواجبه في المؤسسـات الماليـة وذلـك مـن خـالل تعـديل وٕاصـدار أدلـة 

كــن تجــدر وتفصــل تلــك األدلــة متطلبــات التعــرف علــى هويــة العميــل والمســتفيد الحقيقــي والتحقــق منهــا، ل. البحــرين المركــزي
اإلشارة إلى أن جانبًا من أوجه القصور المشـار إليهـا فـي تقريـر التقيـيم المشـترك تعلـق بفعاليـة تطبيـق التـدابير الالزمـة، وهـو 

 .ما ال يمكن التحقق منه على نحو مؤكد من خالل المراجعة المكتبية للمعلومات المتاحة

  
الصــادرة عــن التوجيهــات اســتوفت أدلــة  ):ليــات المشــبوهةالعم اإلبــالغ عــن(والتوصــية الخاصــة الرابعــة  ١٣التوصــية  .٨

كمـا . مصرف البحرين المركزي متطلبـات اإلبـالغ عـن العمليـات التـي يشـتبه فـي اتصـالها بغسـل األمـوال أو تمويـل اإلرهـاب
مين وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن مســاهمة شــركات التــأ. ارتفاعــًا تــدريجيًا فــي معــدالت اإلبــالغتظهــر اإلحصــائيات أن هنــاك 

ومؤسســـات أســـواق رأس المـــال تظـــل محـــدودة نســـبيًا فـــي هـــذا الجانـــب مقارنـــة بنســـبة تلـــك المؤسســـات فـــي القطـــاع المـــالي 
 .البحريني

  



الرابع لمملكة البحرين تقرير المتابعة    
 

 ١٩من  ٣صفحة 
 

أوجـه القصـور فـي هـذه التوصـية، حيـث تـم أغلـب عالجـت البحـرين  ):تجـريم تمويـل اإلرهـاب(التوصية الخاصـة الثانيـة  .٩
وجـاء هـذا التجـريم متوافقـًا إلـى حـد كبيـر ،٢٠٠٦لسنة ) ٥٤(عي بالقانون رقم تجريم تمويل اإلرهاب من خالل التعديل التشري

مع اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب من حيث شـمول التجـريم علـى صـور جمـع وتـوفير األمـوال السـتخدامها فـي عمـل إرهـابي أو 
شـرط االنتمـاء إلـى عصـابة أو  وبالتـالي تجـدر اإلشـارة إلـى وجـود. من قبل منظمة أو عصابة إرهابيـة أو أحـد المنتمـين إليهـا

   .حكم بتمويل إرهابم ٢٠١١في العام وقد صدر  منظمة إرهابية فيما يتعلق بالشخص اإلرهابي

  
يمكــن أن يصــنف بدرجــة تقابــل األساســية فــي هــذه التوصــيات  البحــرينجــة عامــة، يمكــن القــول أن مســتوى إلتــزام يوكنت  .١٠

 ".ملتزم إلى حد كبير"

  
  الرئيسية التوصيات

  
عالجــت البحــرين أوجــه القصــور فــي هــذه التوصــية، حيــث تــم الــنص  :)المصــادرة والتــدابير المؤقتــة(التوصــية الثالثــة  .١١

 . االعتباريالطبيعي و  على عقوبة المصادرة بالنسبة لجريمة تمويل اإلرهاب بالنسبة للشخص

 

اطلعت السكرتارية على نماذج لتقارير تفتيش قام مفتشو مصرف البحرين المركـزي : )الرقابة واإلشراف( ٢٣التوصية  .١٢
بإعــدادها وهــي تظهــر متابعــة التــزام المؤسســات الماليــة بتنفيــذ المتطلبــات المفروضــة عليهــا بموجــب قــانون حظــر ومكافحــة 

مــن ناحيــة . تلــك المؤسســات، كمــا تشــير إلــى وقــوع بعــض المخالفــات مــن التوجيهــاتغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأدلــة 
كــذلك . لمخالفــة التزاماتهــا فــي هــذا المجــالحســب إفــادة الســلطات تــم توقيــع عقوبــات تأديبيــة علــى بعــض المؤسســات  أخــرى،

مفتشــًا  ١٢أفــادت الســلطات بــأن عــدد المفتشــين المتخصصــين فــي مجــال مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب زاد إلــى 
مؤسســة  ٣٠، وأنهــا تقــوم بــالتفتيش ميــدانيًا علــى )مؤسســة ٤٠٠ليــة فــي البحــرين يزيــد علــى علمــًا بــأن عــدد المؤسســات الما(

بـالقوانين والتشـريعات المتعلقـة بمكافحـة  هـاتبـين مـدى إلتزامسـنوية بتقديم تقـارير مطالبة لكن المؤسسات المالية مالية سنويًا، 
أنهــا تقــوم بــالتفتيش أفــادت الســلطات و  .المصــرف المركــزيى ن إلــون الخــارجيو المــدققيعــدها غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 

 .يعتمد على تقارير المدققين الخارجيين لى منهج قائم على درجة المخاطرإاستنادًا الميداني 

 

قامت البحـرين بـالنص علـى تطبيـق االتفاقيـات الدوليـة بموجـب الـنص التشـريعي الـوارد فـي ): االتفاقيات( ٣٥التوصية  .١٣
، إال أوجـه القصـور ، بمـا يشـمل اتفاقيـة األمـم المتحـدة لقمـع تمويـل اإلرهـاب، واتفاقيـة بـاليرمو٢٠٠٦لسنة  )٥٤(القانون رقم 

 . المشار إليها بالنسبة لجريمة تمويل اإلرهاب من شأنها أن تؤثر على االلتزام بهذه التوصية 

  
بمعالجـة اوجـه القصـور المتعلقـة بهـذه التوصـية قامت البحـرين  ):المتحدةتطبيق أدوات األمم (التوصية الخاصة األولى  .١٤

القصـور المشـار إليهـا بالنسـبة لجريمـة تمويـل اإلرهـاب أن تـؤثر ولكـن مـن شـأن .من خالل تنفيـذ اتفاقيـة قمـع تمويـل اإلرهـاب
  .على االلتزام بهذه التوصية

تـم معالجـة أوجـه القصـور المرتبطـة بهـذه التوصـية مـن  ):صـادرتهاتجميـد أمـوال اإلرهـابيين وم( التوصية الخاصة الثالثة .١٥
 .لس األمن الدوليجلمتابعة تنفيذ قرارات م ةلجنخالل إنشاء 

  
  األخرى التوصيات
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 ١٩من  ٤صفحة 
 

قامت البحرين بمعالجة جزء كبير من أوجه القصور المتعلقـة بالتوصـيات األخـرى، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن اتخـاذ قـرار  .١٦
فــي األســاس مبنــي علــى التوصــيات األساســية والرئيســية، وال يقــدم هــذا التقريــر تحلــيًال بخــروج البحــرين مــن عمليــة المتابعــة 
  .  تفصيليًا بالنسبة للتوصيات األخرى

  
  الخالصة

ــ  .١٧ ذلك، وبالتــالي تشــير إجــراءات المتابعــة للنظــر فــي إخــراج دولــة مــن عمليــة المتابعــة اتخاذهــا إجــراءات كافيــة تســمح ب
ل لمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب قــد مكنهــا مــن تطبيــق التوصــيات األساســية نظــام فعــايجــب أن يكــون لــدى الدولــة 

مــع األخــذ فـي االعتبــار أنــه لــن يـتم تعــديل درجــات االلتــزام " ملتزمــة إلــى حـد كبيــر"أو " ملتزمــة"والرئيسـية بدرجــة تقابــل درجـة 
صـيات الرئيسـية إذا مـا تـم إحـراز تقـدم ملحـوظ مع اإلشـارة إلـى أنـه يتـوفر لإلجتمـاع العـام بعـض المرونـة تجـاه التو . األصلية

 ".غير ملتزمة"أو " ملتزمة جزئياً "في جميع التوصيات والتي حصلت فيها الدولة على درجة 

 

فـي هـذه التوصـيات يمكـن أن يصـنف بدرجـة  البحـرينمستوى إلتزام ففيما يتعلق بالتوصيات األساسية يمكن القول أن   .١٨
 .األقلعلى " ملتزم إلى حد كبير"تقابل 

  
التوصـيات يمكـن أن يصـنف فـي مجمـل البحـرين أما فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية، فيمكن القـول أن مسـتوى التـزام   .١٩

 ".ملتزم إلى حد كبير"بدرجة تقابل 

   
أو ملتزمـة جزئيـًا، فـيمكن على درجـة التـزام غيـر ملتزمـة البحرين أما فيما يتعلق بالتوصيات األخرى التي حصلت فيها  .٢٠

 .على األقلم إلى حد كبير ز ملت"درجة بشكل عام ذه التوصيات يقابل في هالبحرين القول أن مستوى التزام 

  
أمـا فيمـا . ، ً وحكـم فـي تمويـل اإلرهـاب إدانـة فـي غسـل األمـوالأحكـام  ٤ فقد أصـدرت البحـرين  وفيما يتعلق بالفعالية، .٢١

 تظهـــر اإلحصـــائيات أن هنـــاك تزايـــدًا فـــي مســـتويات اإلبـــالغ مـــن المؤسســـات والجهـــات المختلفـــة، لكنـــه يتعلـــق باإلخطـــارات 
التــأمين واألوراق الماليــة كمــا ال تظهــر البيانــات المتــوفرة حجــم البالغــات المرتبطــة ( فيمــا يتعلــق بــبعض القطاعــات محــدود

   .األعمال والمهن غير المالية المحددة على فعالية الرقابة   يصعب التأكد منأضف إلى ذلك، . بتمويل اإلرهاب
  

علـى األقـل " ملتـزم إلـى حـد كبيـر"ابل درجة التزام يقبالتوصيات األساسية البحرين ونتيجة لذلك، وبما أن مستوى التزام  .٢٢
 العـــامفقـــد يـــرى االجتمـــاع  ،علـــى األقـــل " ملتـــزم إلـــى حـــد كبيـــر"يقابـــل درجـــة التـــزام  التوصـــيات الرئيســـيةب، ومســـتوى االلتـــزام 

 .الموافقة على طلب البحرين الخروج من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

  
 مملكة البحريننظرة عامة عن تطور   . ت

  
  نظرة عامة عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المشترك

 

لمعالجــة أوجــه  م٢٠٠١لســنة ) ٤(رقــم  علــى تعــديل القــانون مملكــة البحــرين، ركــزت المشــتركمنــذ اعتمــاد تقريــر التقيــيم  .٢٣
 . القصور المشار إليها في تقرير التقييم المشترك
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 ١٩من  ٥صفحة 
 

  
  :اإلطار القانوني والتنظيمي

  
م، بشـأن حظـر ٢٠٠١لسنة ) ٤(في البحرين مرتكز على القانون رقم  إن نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .٢٤

تتعلـق بتجـريم فعـل تمويـل  ٣م٢٠٠٦البحـرين بعـض التعـديالت فـي العـام والـذي أدخلـت عليـه مملكـة  ومكافحة غسل األموال
وتجدر اإلشارة إلـى أن البحـرين قـد قامـت أيضـًا بإصـدار قـانون  .عبر الحدوداعتماد نظام اإلفصاح لنقل األموال ، و اإلرهاب

إذا ارتكبـت الجريمـة  ٥والذي يتضـمن علـى تشـديد لعقوبـة جـرائم غسـل األمـوال  ٤بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية
ه تم إنشاء لجنة وضع سياسات حظر ومكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل لى أن أنوتجدر اإلشارة إ. عمدًا تنفيذًا لغرض إرهابي

ة حيـــث يمثـــل األعضـــاء م برئاســـة مصـــرف البحـــرين المركـــزي وتـــم مـــؤخرًا إعـــادة تشـــكيل اللجنـــ٢٠٠٥اإلرهـــاب فـــي ديســـمبر 
 .أشخاص بدرجات إدارية عليا

 

كــذلك، أصــدر مصــرف البحــرين المركــزي وعــدل األدلــة اإلرشــادية الصــادرة لمختلــف المؤسســات الماليــة التــي فصــلت  .٢٥
 التزامات تلك المؤسسات في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالتفصيل؛ 

 

  ٢٠١٢خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠٠٥صدر في (ة التقليدي للبنوك) ١(رقم أدلة التوجيهات( ،  
  ٢٠١٢خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠٠٥صدر في ( للبنوك اإلسالمية) ٢(رقم أدلة التوجيهات( ،  
  ٢٠١٢خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠٠٥صدر في (لقطاع التأمين ) ٣(رقم أدلة التوجيهات( ،  
  ٢٠١٢خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠٠٦صدر في ( لشركات االستثمار) ٤(رقم أدلة التوجيهات( ،  
  ٢٠١٢خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠١٠صدر في ( الخاصينللمرخص لهم ) ٥(رقم أدلة التوجيهات( ،  
  ٢٠١١خرها آوعدل عدة مرات  ٢٠١٠صدر في (ألسواق رأس المال ) ٦(رقم أدلة التوجيهات(. 

 

بشـــأن  ٢٠٠٨لســـنة ) ٢(القـــرار الـــوزاري رقـــم  ٢٠٠٨أصـــدر وزيـــر العـــدل والشـــئون اإلســـالمية فـــي شـــهر مـــارس كمـــا  .٢٦
االلتزامــات المتعلقــة بــإجراءات حظــر ومكافحــة غســل األمــوال فــي مهنــة المحامــاة ومكاتــب االستشــارات القانونيــة األجنبيــة، 

م ٢٠١٢بتعديل القرار األول في ) ٦القرار رقم (قرارًا  م ثم٢٠١١لسنة  ١٢٦قرار رقم  والتجارةأصدر وزير الصناعة كذلك، 
  .في شأن تطبيق متطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل المؤسسات التابعة للوزارة

 

، م٢٠١٠بمراجعة لقانون حظر ومكافحة غسل األموال في شـهر نـوفمبر قامت البحرين  مملكةوتجدر اإلشارة إلى أن  .٢٧
وذلــك يتضــمن المشــروع تعــديًال يتعلــق بــالمنهج المتبــع فيمــا يتعلــق بــالجرائم األصــلية مقتــرح لتعــديل القــانون  إعــدادحيــث تــم 
أقـر  حيـثلتعـديل إلـى مجلـس الـوزراء اتـم رفـع مشـروع  أفـادت السـلطات البحرينيـة إلـى أنـه وقـد. الجـرائمالئحـة لتلـك بإضـافة 

 جاللـة قبـل مـن الصـدارة مهيـدات م٢٠١٢شـهر فبرايـر  فـيمجلسـي الشـورى والنـواب  وتـم رفعـه الـى .المجلس مشروع التعديل
  .الملك
  استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية  . ث

  

                                                 
 .م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال٢٠٠١لسنة  ٤م لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٢٠٠٦لسنة  ٥٤المرسوم بقانون رقم  ٣
 .م٢٠٠٦أغسطس  ١٢م بشان حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية الصادر في ٢٠٠٦لسنة  ٥٨قانون رقم  ٤
 .بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرھابية ٢٠٠٦لسنة  ٥٨من القانون رقم  ٩بند  ٢المادة  ٥
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  )ملتزمة جزئياً (درجة اإللتزام  –التوصية األولى 
  

ال ُيعتبـر تمويـل و  .مواتفـاقيتي فيينـا وبـالير ال يتماشى نطاق غسل األموال كليـًا مـع : وجه القصور األول: التوصية األولى
  .اإلرهاب جريمة أصلية لـغسل األموال

  
ــًا  ٢٠٠١لســنة ) ٤(مــن المرســوم بقــانون رقــم ) ٢(أشــارت المــادة  .٢٨ بشــأن حظــر ومكافحــة غســل األمــوال أنــه يعــد مرتكب

إخفـاء طبيعـة عائـد أو ) ب(، (...)إجـراء أيـة عمليـة تتعلـق بعائـد جريمـة ) أ: (لجريمة غسل األموال من قـام بالصـور التاليـة
وقــد اعتبــر  (...).االحتفــاظ بعائــد جريمــة أو حيازتــه ) د(، (...)اكتســاب أو تلقــي أو نقــل ) ج(، (...)مصــدره أو مكانــه أو 

فريــق التقيــيم أن صــور غســل األمــوال المشــار إليهــا ال تتوافــق تمامــًا مــع أحكــام اتفــاقيتي فيينــا وبــاليرمو حيــث أن اســتخدام أو 
ولكــن التقريــر أشــار إلــى أن اللــبس قــد حصــل مــن خــالل ترجمــة . ويــل الممتلكــات ال تعــد صــورة مــن صــور غســل األمــوالتح

مل تالقـانون يشـأن وافـق الفريـق علـى اعتبـار  ،القانون للغـة االنكليزيـة، وأشـار التقريـر إلـى أنـه بعـد مناقشـات مـع وزارة العـدل
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن . هــو مفهــوم واســع فــي اللغــة العربيــة" إجــراء أيــة عمليــة"التحويــل علــى أســاس أن إشــارة علــى صــورة 

بكــل تصــرف فــي األمــوال وشــمل علــى ســبيل " العمليــة"حيــث تعــرف ) ١(فــي المــادة يشــير صــراحة إلــى ذلــك القــانون نفســه 
الحســابات، تبــادل العمــالت، ، التســليم، واإليــداع، الســحب، التحويــل بــين التحويــلالشــراء، اإلقــراض، الــرهن، الهبــة، : المثــال

 . تمديد اإلئتمان
 

 المــنهج األصــلية للجــرائم تحديــدها عنــد البحــرين، اتبعــتفيمــا يتعلــق بنطــاق الجــرائم األصــلية لغســل األمــوال، فقــد  أمــا .٢٩
 جريمــةالبحــرين أو فــي أيــة دولــة أخــرى  مملكــةنشــاط يشــكل جريمــة معاقــب عليهــا ســواء فــي  أيعلــى اعتبــار  القــائم الواســع
 األمـوال، لغسـل األصـلية الجـرائم لتحديـد المتبـع المـنهج عـن النظـر بغـضتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه  ولكـن. لغسل أمـوال أصلية
أن تجرم، كحـد أدنـى، جميـع التصـنيفات المحـددة للجـرائم كمـا هـي معرفـة فـي قائمـة مصـطلحات مجموعـة  الدولة على يجب

 منهـــامجرمـــة فـــي البحـــرين  تكـــنجـــرائم أصـــلية لـــم  هنـــاكالمشـــترك إلـــى أن أشـــار تقريـــر التقيـــيم  فقـــدفبالتـــالي  .العمـــل المـــالي
. إضـافة إلـى جريمـة تمويـل اإلرهـاب) البحـار عـرضفي ( والقرصنة المنتجات وقرصنة الداخلية والمتاجرة باألسواق التالعب

 األعمـال قمـع اتفاقيـة إلـىانضـمت  البحـرينلكن تجدر اإلشارة إلى أن هذه الجرائم تعد أفعاًال مجرمة في البحـرين حيـث أن و 
 ســـالمة ضـــد الموجهـــة المشـــروعة غيـــر األعمـــال قمـــع وبروتوكـــول البحريـــة المالحـــة ســـالمة ضـــد الموجهـــة المشـــروعة غيـــر

 لســـنة ٢٢القـــانون رقـــم  وتضـــمن ، ٦م٢٠٠٥ لســـنة ١٥ رقـــم القـــانون بموجـــب القـــاري الجـــرف فـــي القائمـــة الثابتـــة المنصـــات
أمـا فيمـا يتعلـق بجريمـة تمويـل اإلرهـاب، . بشأن حماية حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة  تجـريم قرصـنة المنتجـات ٢٠٠٦٧

بموجـــب بشـــأن حظـــر ومكافحــة غســـل األمـــوال  م٢٠٠١ لســنة ٤ رقـــم القـــانون علــى تـــم الـــذي التشــريعي التعـــديل خـــالل مــنف
 كافــة اعتبــار مــنهج علــى البحــرين العتمــاد ونظــراً  ،هــاباإلر  تمويــل فعــل تجــريم تــم فقــد ،٨م٢٠٠٦ لســنة) ٥٤( رقــم القــانون
 لغســل أصــلية جريمــة اإلرهــاب تمويــل فعــل يكــون فبالتــالي أعــاله، أشــرنا كمــا األمــوال غســل لجريمــة أصــلية جريمــة الجــرائم
 البحــرين مصــرف قــانون تضــمن فقــد بالســوق، التالعــب ومخالفــة المطلعــين األشــخاص تعــامالتب يتعلــق فيمــا أمــا. األمــوال
. بالســوق التالعــب ومخالفــة المطلعــينتجريمــًا لتعــامالت األشــخاص  ،٢٠٠٦٩ لســنة ٦٤ رقــم الماليــة والمؤسســات المركــزي

  .ويبين الجدول أدناه كيفية تجريم األفعال المذكورة
                                                 

 .م٢٠٠٥يونيو  ٤الصادر في  ٦
  .م٢٠٠٦يونيو  ٢٥في  الصادر ٧
 .م٢٠٠٦أغسطس  ٨الصادر في  ٨
 .م٢٠٠٦سبتمبر  ٦بتاريخ ) ٦٤(الصادر بقانون رقم  ٩
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  المواد ذات الصلة  األفعال هذه جرم الذي القانون  سابقاً  المجرمة غير األصلية الجرائم

  المصادقة على االتفاقية  م٢٠٠٥لسنة١٥القانون رقم البحارجرائم القرصنة في عرض

حقوق المؤلف والحقوق حمايةقانون  جرائم قرصنة المنتجات 
  ٢٠٠٦لسنة  ٢٢رقم  المجاورة 

  ٦٥المادة 

جرائم تعامالت األشخاص المطلعين 
  ومخالفة التالعب بالسوق

قانون مصرف البحرين المركزي 
سنة ل ٦٤رقم والمؤسسات المالية 
٢٠٠٦  

  ١٦٨و ١٦٧ ،٩٨، ٩٧المواد
  ١٠٧و  ١٠٦المادتين 

  المادة الثانية  م ٢٠٠٦لسنة)٥٤(القانون رقم جريمة تمويل اإلرهاب
  

ال ُتعــد الوثــائق والمواثيــق القانونيــة، بالشــكل اإللكترونــي أو الرقمــي، والتــي تثبــت : الثانيالقصــور  جــهو : األولــى التوصــية
  .الملكيةالملكية جزءًا من تحديد 

تقريـر  يشـمل الممتلكـات المنقولـة وغيـر المنقولـة والملموسـة وغيـر الملموسـة، لكـنتعريـف الممتلكـات، فأما فيما يتعلـق ب .٣٠
ال يغطــــي المفهــــوم المــــادي أو غيــــر المــــادي وال يغطــــي كــــذلك بشــــكل محــــدد التقيـــيم المشــــترك أشــــار إلــــى أن هــــذا التعريــــف 

وفـي هـذه . ذلـك تلـك التـي تتخـذ شـكال إلكترونيـا أو رقميـا، والتـي تثبـت حـق الملكيـةالمستندات أو السندات القانونية، بما في 
جميـع "اللبس ناتج عن الترجمة إذ أن القانون قـد عـرف الممتلكـات بــأن عندها الحالة أيضا، أفادت وزارة العدل لفريق التقييم 

 ". م في غسل األموالأي شئ يستخد"، إضافة إلى الفقرة هـ التي تشير إلى "قيمةذات الاألشياء 

  
  : الفعالية

 العقوبة وتراوحت الخصوص هذا في إدانةأحكام  ٤صدر يتعلق بتطبيق قانون حظر ومكافحة غسل األموال فقد  فيما .٣١
  ..بحريني دينار ألف ٣٠و آالف ١٠ بين وغرامة حبس سنوات ٥و سنة بين

 
  

   )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : التوصية الخامسة
  

ينبغي تعزيز أنظمة العنايـة الواجبـة فـي التحقـق مـن هويـة العمـالء للجهـات المـرّخص : وجه القصور: الخامسةالتوصية 
لها للعمل في أسواق رأس المال، وينبغي بذل جهود التطبيق، ال سيما بالنسـبة للجهـات المـرّخص لهـا للعمـل فـي أسـواق 

  .رأس المال وشركات التأمين المرخص لها
  

، ٢٠٠٥الصادر عن مصرف البحرين المركزي لعدد من التحديثات منذ صدوره فـي مـايو ) ٣(ت خضع دليل التوجيها .٣٢
المعتمـد وقد شملت تلك التحديثات استدراك أوجه القصور التي تضمنها ذلك الدليل والمشار إليها في تقريـر التقيـيم المشـترك 

مـن ناحيـة أخـرى، أصـدر ). م٢٠٠٥شـهر أبريـل وقت الزيـارة الميدانيـة كـان خـالل النصـف الثـاني مـن (م ٢٠٠٦في أكتوبر 
 م٢٠٠٦فـــي أبريـــل ) الشـــركات االســـتثمارية(الخـــاص بأســـواق رأس المـــال ) ٤(مصـــرف البحـــرين المركـــزي دليـــل التوجيهـــات 

. والــذي خضــع أيضــا للعديــد مــن التحــديثات منــذ ذلــك الوقــت لمعالجــة أوجــه القصــور التــي أشــار إليهــا تقريــر التقيــيم المشــترك
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أن أدلــة التوجيهــات الصــاردة لكافــة الجهــات الخاضــعة لرقابــة مصــرف البحــرين المركــزي تــم تحــديثها صــفة عامــة والمالحــظ ب
 .بما يتفق مع المعايير الدولية) وغيرها(لتكون متناسقة بدرجة كبيرة جدًا وبحيث تغطي كافة متطلبات العناية الواجبة 

  
بما في ذلك مؤسسـات قطـاع التـأمين  –من ناحية أخرى، فإن تطوير وتحسين جهود المؤسسات المالية على اختالفها  .٣٣

فيما يتعلق تطبيق تلك االلتزامـات غيـر واضـح بدرجـة كبيـرة، خاصـة وأن الخطـط التفتيشـية للمصـرف قـد ال  –وأسواق المال 
إن مـن ناحيـة أخـرى،  ). ٢٣تحليـل الـوارد أدنـاه فيمـا يتعلـق بالتوصـية انظـر ال(تكون كافية في التأكد من كفاية تلـك الجهـود 

لتلك  المعتمدين من قبل المصرف المركزي تقديم تقارير سنوية يقوم بإعدادها المدققون الخارجيونملزمة بالمؤسسات المالية 
ر التفتـيش أو المعلومـات ذات المؤسسات حول االلتـزام بمتطلبـات مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، ولـم تعكـس تقـاري

  .الصلة التي قدمتها السلطات البحرينية وجود شواهد على تضمن تلك التقارير لمخالفات كبيرة في هذا المجال
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : التوصية الثالثة عشر
  

لتوعيـة أكبـر بشـأن الحاجـة إلـى ينبغـي تعزيـز جهـود التطبيـق، كمـا هنـاك ضـرورة  :وجه القصـور: التوصية الثالثة عشر
  .إبالغ المعامالت المشبوهة بالنسبة للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق رأس المال وشركات التأمين المرخص لها

  
بمراجعة متطلبات أدلـة التوجيهـات الصـادرة لكافـة المؤسسـات الماليـة فـي البحـرين، تبـين أنهـا تغطـي متطلبـات اإلبـالغ  .٣٤

فــرت الســلطات البحرينيــة إحصــائيات عــن قــد و . مــوال، بمــا فــي ذلــك حــاالت محاولــة القيــام بالعمليــاتفيمــا يتعلــق بغســل األ
م وهـــي تظهـــر ارتفاعـــًا ٢٠١٢) يونيـــو( - ٢٠٠٩خـــالل الفتـــرة  تقـــارير العمليـــات المشـــبوهة التـــي قـــدمتها المؤسســـات الماليـــة

التـــأمين ومؤسســـات أســـواق رأس المـــال تظـــل وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، فـــإن مســـاهمة شـــركات . تـــدريجيًا فـــي معـــدالت اإلبـــالغ
نتيجــة للمســاهمة المحــدودة لهــذه  مقارنــة بنســبة تلــك المؤسســات فــي القطــاع المــالي البحرينــي فــي هــذا الجانــبنســبيًا محــدودة 

 . الشركات والمؤسسسات في القطاع المالي في المملكة
  

  الماضية وحسب الجهة المبلغةجدول يبين عدد تقارير المعامالت المشبوهة خالل األربع سنوات 
٢٠٠٩

وزارة الصناعة  شركات صرافة  بنوك
  والتجارة

شركات البطاقات 
  اإلئتمانية

  أخرى  شركات التأمين

٤  ٣ ١ ٤ ١١٦ ١٤٠  
٢٦٨ 
٢٠١٠ 

وزارة الصناعة  شركات صرافة  بنوك
  والتجارة

شركات البطاقات 
  أخرى  شركات التأمين  اإلئتمانية

٧ ٣ ٤ ١٢٣ ٢٢٩  -  
٣٦٦ 
٢٠١١

وزارة الصناعة  شركات صرافة  بنوك
  والتجارة

شركات البطاقات 
  أخرى  شركات التأمين  اإلئتمانية

١١ - ١٥٠ ١٧٠ -  -  
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٣٣١ 
 لغاية يونيو-٢٠١٢

وزارة الصناعة  شركات صرافة  بنوك
  والتجارة

شركات البطاقات 
  أخرى  شركات التأمين  اإلئتمانية

٣ ٤ ٣ ١٣٠ ٦٠  -  
٢٠٠ 

  
أفــادت الســلطات البحرينيــة بــأن مصــرف البحــرين المركــزي يقــوم بعقــد اجتماعــات تثقيفيــة دوريــة مــع  مــن ناحيــة أخــرى، .٣٥

 .مسئولي االلتزام في المؤسسات المالية
  

  )غير ملتزمة: (درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثانية
  

  . يتم تجريم تمويل اإلرهاب مل: وجه القصور :التوصية الخاصة الثانية
  

علـــى أحكـــام  ٢٠٠٦لســنة ) ٥٤(بتجــريم تمويـــل اإلرهـــاب بموجــب التعـــديل التشـــريعي فــي القـــانون رقـــم قامــت البحـــرين  .٣٦
معدلـة علـى معاقبـة  ١فقـرة  ٣فقـد نصـت المـادة  .بشأن حظر ومكافحة غسـل األمـوال ٢٠٠١لسنة ) ٤(المرسوم بقانون رقم 

و األمـوال لجمعيـة أو جماعـة أو منظمـة أو كل من جمع أو أعطى أو خصص أمالكًا أو أمـواًال أو عائـدات تلـك األمـالك أ"
هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها داخل البالد أو خارجها، أو ألحد المنتمين إليها، أو قام لمصـلحتها بأيـة 

ويــل اإلرهــاب وبالتــالي يمتــد فعــل تم ."عمليــة، أو قــدم لهــا دعمــًا أو تمــويًال بأيــة وســيلة، وكــان يعلــم بممارســتها لنشــاط إرهــابي
) ١(وتشتمل هذه المادة على تمويل أمـوال لتسـتخدم . ليشمل صور توفير أو جمع األموال بأي وسيلة كانت، مع وجود العلم

من قبل أحد المنتمين إلى الجماعة أو المنظمـة او العصـابة التـي ) ٣(للقيام بعمل إرهابي، ) ٢(من قبل جماعة أو منظمة، 
مع الخصائص المحددة في التوصية الخاصـة الثانيـة إلى حد كبير لتالي جاء هذا التعريف متوافقًا وبا. تمارس نشاطًا إرهابياً 

وتجـدر اإلشـارة . عدم معاقبة تمويل األفـراد اإلرهـابيين غيـر المنتمـين إلـى جماعـة أو عصـابة تمـارس نشـاطًا إرهابيـاً باستثناء 
وتجدر اإلشارة . ١٠اإلرهابالمتعلق بتعريف الخاصة بالمنظمة أو العصابة ما عدا  اتإلى أن القانون ال يتضمن على تعريف

غيــر  ١١بشـأن حمايـة المجتمـع مــن األعمـال اإلرهابيـة يتضـمن علـى تعريـف لإلرهـاب ٢٠٠٦لسـنة   ٥٨إلـى أن القـانون رقـم 
 .المشار إليه أعاله ٥٤مطابق تمامًا للتعريف الوارد في القانون رقم 

                                                 
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كان بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع " أنعلى  ٥٤نص تعريف اإلرهاب في القانون رقم  ١٠

إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو 
المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد الموارد حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 

ه دون إخالل الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد االستقرار أو السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة، وذلك كل
 .منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب الدولي أو في القوانين ذات العالقة بتعريف اإلرهاب الوارد في معاهدة

استخدام "بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية قد نص في المادة األولى على أن تعريف اإلرهاب هو  ٢٠٠٦لسنة ) ٨٥(القانون رقم  ١١
تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا، يلجأ إليها الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو  للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة

كان جماعي، بغرض اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المملكة و أمنها للخطر أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا 
عهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة من شأن ذلك إيذاء األشخاص وبث الرعب بينهم وتروي

ات العامة أو أو االقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو االستيالء عليها وعرقلة أدائها ألعمالها، أو منع أو عرقلة السلط
 .ة أعمالهادور العبادة أو معاهد العلم عن ممارس
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هـو المطبـق والـذي يـنص  ٢٠٠٤لسـنة  ٤بتعريف األموال، فإن التعريف الوارد في المرسوم بقانون رقم  أما فيما يتعلق .٣٧

جميع األشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصـفها أو طبيعتهـا، سـواء كانـت منقولـة أو غيـر منقولـة، "على أن األموال هي 
وبالتـالي جـاء الـنص . تمويل اإلرهاب(...) يستخدم في  أي شئ: (...) ملموسة أو غير ملموسة وتشمل علس سبيل المثال

 .شامًال دون أي تحديد
 

علـى وجـوب اسـتخدام األمـوال فعليـًا النطبـاق جريمـة تمويـل اإلرهـاب إنمـا جـاء  ٢٠٠٦لسـنة  ٥٤لم ينص القـانون رقـم  .٣٨
 .ين بل جاء على إطالقهأضف إلى ذلك لم يربط النص أيضًا بين األموال وعمل إرهابي مع. النص مطلقًا في هذا الصدد

 
. صراحة على معاقبة الشروع في جريمة تمويل اإلرهـاب ٢٠٠٦لسنة  ٥٤فيما يتعلق بالمحاولة، فقد نص القانون رقم  .٣٩

عـن ذلـك، وبالتـالي يرجـع فـي هـذا الصـدد إلـى قـانون العقوبـات  ٥٤أما فيما ييتعلق بأعمال االشتراك، فقد سكت القانون رقم 
ويعاقـــب قـــانون العقوبـــات . منـــه حـــاالت اإلشـــتراك الجرمـــي ٤٤انون العـــام، والـــذي يحـــدد فـــي المـــادة البحرينـــي باعتبـــاره القـــ

علــى اإلشــتراك فــي الجــرائم بــنفس العقوبــة المقــررة للفاعــل وبالتــالي فــإن أعمــال االشــتراك فــي  ٤٥البحرينــي بموجــب المــادة 
 .تمويل اإلرهاب معاقب عليها في البحرين

 
ة تمويل اإلرهـاب جريمـة أصـلية لغسـل األمـوال، فقـد سـبق اإلشـارة أعـاله إلـى تبنـي البحـرين أما فيما يتعلق بكون جريم .٤٠

 .المنهج الواسع في تحديد الجرائم األصلية وبالتالي عند تجريم فعل تمويل اإلرهاب فيعد حكمًا جريمة أصلية لغسل األموال
 

على جريمة تمويل اإلرهاب، فإن قانون المحاكمات الجزائيـة فـي  ٥-٢إلى  ٢-٢أما فيما يتعلق بانطباق المعايير من  .٤١
ويمكـن تطبيـق جريمـة . من مالبسات الوقائع الموضـوعيةمنه يسمح باستنباط عنصر النية في ارتكاب الجريمة  ٢٥٣المادة 

(...) المعـــدل أنـــه فـــي األحـــوال التـــي ترتكـــب فيهـــا جريمـــة القـــانون تمويـــل اإلرهـــاب علـــى الشخصـــيات اإلعتباريـــة حيـــث أكـــد 
مــع مصــادرة (...) بالغرامــة  -دون اإلخــالل بمســؤولية الشــخص الطبيعــي  -وتمويــل اإلرهــاب، يعاقــب الشــخص االعتبــاري 

 . األموال موضوع الجريمة
 

شـــخص االعتبـــاري، فوفـــق التعـــديل أمـــا فيمـــا يتعلـــق بانطبـــاق المســـؤولية الجزائيـــة فـــي جـــرائم تمويـــل اإلرهـــاب علـــى ال .٤٢
التي أصبحت تنص على أنه في األحـوال ) ٣-٣(، تم إدخال تعديل على المادة ٢٠٠٦لسنة ) ٥٤(التشريعي بالمرسوم رقم 

التي ترتكب فيها جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بواسطة شخص اعتباري ودون إخـالل بمسـئولية الشـخص الطبيعـي، 
فقـرة ) ٣(المـادة وتـنص . بالغرامة المقـررة فـي هـذا القـانون مـع مصـادرة األمـوال موضـوع الجريمـة يعاقب الشخص االعتباري

علــى عقوبــة الســجن المؤبــد أو الســجن الــذي ال يقــل عــن عشــر ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف دينــار ) ١-٣
باإلضـــافة إلـــى مصـــادرة األمـــوال موضـــوع والتتجـــاوز خمســـمائة ألـــف دينـــار، الشـــخص الـــذي يقـــوم بجريمـــة تمويـــل اإلرهاب،

الجريمــة أو أيــة أمــوال مملوكــة لــه أو لزوجــه أو ألبنائــه القصــر، مســاوية فــي القيمــة لألمــوال موضــوع الجريمــة، كمــا يقضــى 
وبالتـالي . صادرة هذه األموال واألمالك في حالة انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولم يثبـت ورثتـه مشـروعية مصـدرهمب
 .رادعة ومتناسبة إذا ما قورنت بالعقوبات التي تقع على جرائم األعمال اإلرهابية تمويل اإلرهابكن اعتبار عقوبة يم
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 ومعاقبـة الشـخص بالسـجن المؤبـد ومصـادرة تمويـل اإلرهـابل فـي قضـية  ٢٠١١إدانة في العام حكم  صدر : الفعالية .٤٣
 ..المضبوطات

  
  )ملتزمة جزئياً : (تزاماالل درجة: الرابعة التوصية الخاصة

  
مــا مــن إلتــزام بــاإلبالغ عــن المعــامالت المشــبوهة المتعّلقــة بتمويــل اإلرهــاب، : وجــه القصــور: التوصــية الخاصــة الرابعــة

  .ألسواق رأس المال ومكاتب الصرافة ومكاتب الوساطة المرخص لها
 

بمــا فــي ذلــك شــركات  –األدلــة اإلرشــادية الصــادرة مــن مصــرف البحــرين المركــزي لكافــة المؤسســات الماليــة تضــمن ت .٤٤
والتي تم تحـديثها عـدة مـرات منـذ تـاريخ اعتمـاد تقريـر  –أسواق رأس المال ومكاتب الصرافة ومكاتب الوساطة المرخص لها 

تصـــلة بتمويـــل اإلرهـــاب وذلـــك علـــى وجـــه يتفـــق مـــع معـــايير التقيـــيم المشـــترك التزامـــات اإلبـــالغ عـــن العمليـــات المشـــبوهة الم
، لكن اإلحصـائيات المقدمـة مـن السـلطات لـم توضـح نسـبة البالغـات المقدمـة فيمـا يتعلـق باالشـتباه التوصية الخاصة الرابعة

  . بتمويل اإلرهاب
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 استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية  . ج

  
  )ملتزمة جزئياً (االلتزام درجة : الثالثةالتوصية 

  
  . ما من مصادرة في حاالت تمويل اإلرهاب: األول وجه القصور: التوصية الثالثة

  
) ٣(ترتيــب الفقــرات الخاصــة بالمــادة  ، تــم إدخــال تعــديل علــى٢٠٠٦لســنة ) ٥٤(رقــم بالقــانون وفــق التعــديل التشــريعي  .٤٥

علـى الترتيـب، ) ٨-٣(وحتـى ) ٢-٣(لتصـبح بأرقـام ) ٧-٣(وحتـى ) ١-٣(م، مـن الفقـرات ٢٠٠١لسنة ) ٤(من قانون رقم 
عقب عبارة غسـل األمـوال ) وتمويل اإلرهاب( مكرر من إضافة عبارة ) ٥(من المادة ) ٥(رقم  الفقرةباإلضافة إلى ما أقرته 

عقوبـــة المصـــادرة بالنســـبة للشـــخص الطبيعـــي، ) ٣(مـــن المـــادة ) ٣-٣(فـــي القـــانون، وبـــذلك أقـــرت الفقـــرة رقـــم  أينمـــا وردت
وتصادر األموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له أو لزوجه أو ألبنائه القصر، مساوية فـي القيمـة لألمـوال موضـوع 

 انقضــاء الــدعوى الجنائيــة لوفــاة المــتهم، ولــم يثبــت ورثتــه صــادرة هــذه األمــوال واألمــالك فــي حالــةمالجريمــة، كمــا يقضــى ب
التــي أصــبحت تــنص علــى أنــه فــي األحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة غســل  )٤-٣(المــادة  مشــروعية مصــدرها، كمــا نصــت

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بواســطة شــخص اعتبــاري ودون إخــالل بمســئولية الشــخص الطبيعــي، يعاقــب الشــخص االعتبــاري 
بـة المصـادرة علـى وبالتـالي أوجـد القـانون المعـدل عقو .بالغرامة المقررة في هذا القانون مع مصادرة األمـوال موضـوع الجريمـة

 ..الشخص الطبيعي واالعتباري في جريمة تمويل اإلرهاب
 

يمكــن أن يــؤثر ســوء تفســير الشــرط المطلــوب للمصــادرة وغيــاب التوضــيح حــول : وجــه القصــور الثــاني: التوصــية الثالثــة
حــاالت  درة علــىلــم يصــدر حتــى اآلن أي أمــر بالمصــا. مفهــوم المســئولية الجنائيــة للشخصــيات االعتباريــة علــى الفعاليــة

  .غسل أموال حتى اآلن
  

حســـابات  فقـــد حكمـــت بمصـــادرة  أمـــوال غســـل قضـــايا فـــي مصـــادرة أحكـــام البحـــرين فـــي المحكمـــة وأصـــدرت ســـبق لقـــد .٤٦
  .األشخاص

  
  ) ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : ٢٣التوصية 

المـرّخص لهـا للعمـل فـي أسـواق لـم يـتم القيـام بعمليـات تفتـيش لـدى الجهـات : وجه القصور: التوصية الثالثة والعشرون
ينبغــي أن تخضــع الجهــات المــرّخص لهــا للعمــل فــي أســواق رأس المــال إلــى . رأس المــال وشــركات التــأمين المــرخص لهــا

  .معايير المالءمة الدقيقة، تماما كالجهات األخرى المرّخص لها لمؤسسة نقد البحرين
 

 م بــالتفتيش الميــداني علــى الشــركات العاملــة بأســواق رأسأفــادت الســلطات البحرينيــة أن مصــرف البحــرين المركــزي يقــو  .٤٧
المال وشركات التأمين بشكل دوري، لكن السلطات لـم تقـدم إحصـائيات وافيـة عـن عمليـات التفتـيش التـي قامـت بهـا فـي كـل 

أن خطتهـا وقـد أفـادت السـلطات بـ   قطاع على حدة خالل األعوام التـي تلـت اعتمـاد تقريـر التقيـيم المشـترك وال عـن نتائجهـا
مؤسسـة ماليـة، كمـا أفــادت بـأن مصـرف البحـرين المركـزي يعمـل بــه  ٣٠التفتيشـية الميدانيـة لكـل عـام تتضـمن مــا يقـرب مـن 

مفتشــًا متخصصـــًا فـــي مجــال التأكـــد مـــن التــزام المؤسســـات الماليـــة المختلفــة بمتطلبـــات مكافحـــة غســل األمـــوال وتمويـــل  ١٢
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مــن ناحيــة  .مؤسســة ٤٠٠العاملــة فــي البحــرين فــي كافــة القطاعــات يتجــاوز  ، علمــًا بــأن عــدد المؤسســات الماليــةاإلرهــاب
بمتطلبــات مكافحـة غســل األمــوال وتمويــل أخـرى، أفــادت الســلطات البحرينيــة أنهـا فــي ســياق مراقبــة التـزام المؤسســات الماليــة 

المؤسســات الماليــة المختلفــة تقــديم تقــارير ســنوية يعــدها المــدققون الخــارجيون لتــك المؤسســات تتنــاول مســتوى  تلــزم اإلرهــاب 
وقـد . التوجيهـات لمصـرف البحـرين المركـزيدلـة وذلك وفقًا لمتطلبـات فصـل الجـرائم اإلقتصـادية أل ، االلتزام بتلك المتطلبات

لنسبة ألي مخالفـات تـم تحديـدها وفـق هـذه اآلليـة أو آليـة التفتـيش والرقابـة أفادت السلطات بأنها لم تقم بتوقيع أية عقوبات با
 ٢٠غرامـة ماليـة قـدرها (علـى أحـد مكاتـب الصـرافة قامـت فيهـا بتوقيـع عقوبـة م ٢٠٠٧فـي عـام العادية باستثناء حالة واحدة 

دت السلطات أنه تم إتخاذ إجـراءات باإلضافة إلى ذلك، أفا .)ألف دينار بحريني والمنع من تحويل األموال إلى إحدى الدول
تأديبية في حق بعض المؤسسات المخالفة مـن قبيـل توجيـه تحـذيرات رسـمية وتوجيهـات ولكـن لـم تتـوفر إحصـائية حـول تلـك 

  .اإلجراءات
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : ٣٥التوصية 
تمويل اإلرهاب وتأكيد التطبيق الكامل  تطبيق االتفاقية الدولية لقمع: وجه القصور: التوصية الخامسة والثالثون

   .التفاقية باليرمو في ما يتعلق بتجريم المنظمات ذات الطبيعة الجنائية
  

، وكانـت وقـت التقيـيم ٢٠٠٤مـن العـام  ٨بموجـب مرسـوم ملكـي رقـم  قمع تمويـل اإلرهـابتمت المصادقة على اتفاقية  .٤٨
والـذي بموجبـه تـم األعمـال اإلرهابيـة حمايـة المجتمـع مـن بشـأن  ٢٠٠٦لسنة  ٥٤ال تزال في طور التنفيذ، وبصدور القانون 

فــيمكن القــول بأنهــا التزمــت بتنفيــذ االتفاقيــة، مــع اإلشــارة إلــى أن أوجــه القصــور المشــار إليهــا بالنســبة تجــريم تمويــل اإلرهــاب 
 .للتوصية الخاصة الثانية يمكن أن يؤثر على التوصية

 
ايــة بــاليرمو، فــإن البحــرين عالجــت أوجــه القصــور المتعلقــة بجريمــة غســل األمــوال أمـا فيمــا يتعلــق بــالتطبيق الكامــل التف .٤٩

  .باإلضافة إلى إمكانية معاقبة الشخص االعتباري عن جريمة غسل أموال
  

  )ملتزمة جزئياً (درجة االلتزام : التوصية الخاصة األولى
  : تطبيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب: التوصية الخاصة األولى

  
، وكانـت وقـت التقيـيم ٢٠٠٤مـن العـام  ٨تمت المصادقة على اتفاقية قمع تمويـل اإلرهـاب بموجـب مرسـوم ملكـي رقـم  .٥٠

بشـأن حمايـة المجتمـع مـن األعمـال اإلرهابيـة والـذي بموجبـه تـم  ٢٠٠٦لسنة  ٥٤ال تزال في طور التنفيذ، وبصدور القانون 
نفيــذ االتفاقيــة، مــع اإلشــارة إلــى أن أوجــه القصــور المشــار إليهــا بالنســبة تجــريم تمويــل اإلرهــاب فــيمكن القــول بأنهــا التزمــت بت
 للتوصية الخاصة الثانية يمكن أن يؤثر على التوصية

  
  )ملتزمة جزئياً : (درجة االلتزام: التوصية الخاصة الثالثة

 ال يتم تجريم تمويل اإلرهاب، وما من وكالة محددة يمكنها أن تعطي تحديداً : القصور وجه: الخاصة الثالثة التوصية
  .لمملكة البحرين وملزماً  سريعاً 
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 ٢٠٠٧لســنة ) ٢(سياســات حظــر ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بموجــب القــرار اإلداري رقــم أنشــأت لجنــة  .٥١
أصـدر لي ذات العالقة بحظر ومكافة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدو 

بالموافقة علـى توسـعة اختصاصـات اللجنـة المعنيـة  ٢٠١٢أبريل  ٨بتاريخ ) ٢١٥٣-٠٥(مجلس الوزراء البحريني قراره رقم 
رار مجلـس الـوزراء رقـم بمتابعة التزامات ممكلة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس األمن الـدولي المشـكلة بموجـب قـ

لتشـــمل أيضـــًا كافـــة المواضـــيع ذات الصـــلة بمكافحـــة اإلرهـــاب، وأن يعـــاد تشـــكيل اللجنـــة لتكـــون برئاســـة وزارة ) ٢١٢٢-٠٨(
الخارجيـــة وتضـــم فـــي عضـــويتها ممثلـــين عـــن كـــل مـــن وزارة الداخليـــة وجهـــاز األمـــن الـــوطني ووزارة حقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 

مركزي ووزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقـاف، وشـئون الجمـارك وشـئون الطيـران المـدني االجتماعية ومصرف البحرين ال
 .والمؤسسة العامة للموانئ البحرية، على أن تستعين اللجنة بأي جهة أخرى تراها مناسبة

 
ترتكز مهـام هـذه اللجنـة علـى مراجعـة ودراسـة كافـة المراسـالت ومتطلبـات القـرارات الصـادرة عـن مجلـس األمـن الـدولي  .٥٢

بموجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم المتحـدة ذات العالقـة بحظـر ومكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب بمـا فـي ذلـك 
التـــي تقـــع تحـــت تصـــرفها، وذلـــك بالتنســـيق مـــع الـــوزارات واألجهـــزة تجميـــد أو مصـــادرة األمـــوال الموجـــودة داخـــل المملكـــة أو 

الحكوميــة ذات العالقــة، وكــذلك التوجيهــات والتوصــيات ذات العالقــة بــالجرائم االقتصــادية، وٕاتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة 
ت والتوصــيات الصــادرة عــن وتحديــد المواقــف الرســمية لمملكــة البحــرين فيمــا يتعلــق بتنفيــذ تلــك القــرارا. لتنفيــذ تلــك المتطلبــات
فيما يتعلق بتنفيذ تلك القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلـس األمـن الـدولي، والتعامـل معهـا بأسـلوب مجلس األمن الدولي 

مناســب لموقــف حكومــة مملكــة البحــرين، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتطبيــق تلــك القــرارات، والــرد عليهــا مــن خــالل 
 .التنسيق مع وزراة الخارجيةالقنوات الرسمية ب

 
الموجهــة إلـى المؤسســات الماليــة تتضـمن علــى أحكـام متعلقــة بالتأكـد مــن عــدم  التوجيهـاتوتجـدر اإلشــارة إلـى أن أدلــة  .٥٣

 .وبوجوب إبالغ المصرف المركزي بذلك ١٢٦٧وجود أسماء مطابقة لتلك الواردة في لوائح مجلس األمن الخاصة بالقرار 
 

اتضــح وجـــود اســمه علــى اللـــوائح المتعلقــة بـــالقرار  يالبحــرين المركـــزي حســاب شــخص فليبينـــجمــد مصـــرف : الفعاليــة .٥٤
١٢٦٧. 

 
 .استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة  . ح

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام : (التوصية السادسة
ينبغي وضع شروط خاصة باألشخاص المعّرضين ألخطار سياسية لدى كافة : وجه القصور: التوصية السادسة

وما من . ٢٠٠٥) مايو(المؤسسات المالية، حاليًا المصارف وشركات التأمين فقط، وذلك بموجب دليل القواعد في أيار 
  .   سياسية شروط للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق رأس المال، لجهة التحقق من األشخاص المعّرضين ألخطار

  
للمؤسســـات الماليـــة متطلبـــات التوصـــية السادســـة الصـــادرة عـــن مصـــرف البحـــرين المركـــزي التوجيهـــات اســـتوفت أدلـــة  .٥٥

، بمـــا فـــي ذلـــك وضـــع نظـــم تعتمـــد علـــى المخـــاطر لتحديـــد هـــذه الفئـــة مـــن المتعلقـــة باألشـــخاص السياســـيين ممثلـــي المخـــاطر
واألموال والحصول علـى موافقـة اإلدارة العليـا إلنشـاء عالقـة العمـل مـع العمالء والحصول على معلومات عن مصدر الثروة 

 . من ينتمون لهذه الفئة من العمالء
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  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام : (التوصية الثامنة 
تمويل اإلرهاب الناتجة عن /ينبغي وضع التدابير إلعاقة مخاطر غسل األموال: وجه القصور: التوصية الثامنة

لوجيات الجديدة، كما يجب وضع أنظمة للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق رأس المال وشركات التأمين التكنو 
  .المرّخص لها حول فتح الحسابات غير المباشرة

  
الصــادرة مــن مصــرف البحــرين المركــزي لمختلــف المؤسســات الماليــة بوضــع نظــم للحمايــة مــن  التوجيهــاتتطالــب أدلــة  .٥٦

 .المخاطر المحتملة الستغالل األساليب التكنولوجية الحديثة من أجل غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
  

  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية التاسعة
أن تخضع الجهات المرخص لها للعمل في أسواق رأس المال، ومكاتب الصرافة ينبغي : وجه القصور: التوصية التاسعة

  .ومكاتب الوساطة للشروط المذكورة في أدلة القواعد الخاصة بالمصارف
  

ومنهــا مكاتــب (المتعلقــة بأســواق رأس المــال ووســطاء األوراق الماليــة والمرخصــين الخاصــين  التوجيهــاتتضــمنت أدلــة  .٥٧
 .٩تتسق مع متطلبات التوصية شاملة التزامات ) الصرف

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الحادية عشر
ينبغي وضع شروط للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق رأس المال، ومكاتب : وجه القصور: التوصية الحادية عشر

حددة وتّدون ما توّصلت إليه من كما ُيتوقع أن تعاين المؤسسات المالية المعامالت الم. الصرافة ومكاتب الوساطة
  . خالصات خطياً 

  

ه للمؤسسات العاملة في أسواق رأس المال التزاما باإلبالغ عن العمليـات إذا اشـتبه فـي هالموج التوجيهاتدليل تضمن  .٥٨
ويغطـــي هـــذا االلتـــزام  .غيـــر معتـــادة أو مثيـــرة للشـــبهةارتباطهـــا بغســـل األمـــوال أو تمويـــل اإلرهـــاب، أو إذا كانـــت العمليـــات 

بصفة جزئية فقط ألنه ال يغطي العمليـات الكبيـرة والمعقـدة وال يفـرض التزامـات بدراسـة هـذه الحـاالت  ١١متطلبات التوصية 
  . سنوات على األقل ٥بدرجة كافية واالحتفاظ بنتائج التحليل متاحة للسلطات والمدققين لفترة 

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الثانية عشر
ثمة عدد من الثغرات تتعلق بالعناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء وتدابير : وجه القصور: التوصية الثانية عشر

وما من تفاهم موحد بين المحامين بأن عليهم تحديد أو التحقق من هوية عمالئهم، واالحتفاظ . إمساك السجالت
  .ء لمدة خمس سنوات على األقل بعد إنهاء العالقة بالعميلبالمستندات الثبوتية لهوية العمال

  
بشـأن االلتزامـات  ٢٠٠٨لسـنة ) ٢(القـرار الـوزاري رقـم  ٢٠٠٨وزير العدل والشئون اإلسالمية في شـهر مـارس أصدر  .٥٩

مملكـــة المتعلقـــة بـــإجراءات حظـــر ومكافحـــة غســـل األمـــوال فـــي مهنـــة المحامـــاة ومكاتـــب االستشـــارات القانونيـــة األجنبيـــة فـــي 
البحرين، والذي يخول الوزارة بالقيام باالشراف والتفتيش الميداني على قطـاع المحامـاة وتوضـيح المتطلبـات الرقابيـة لمكافحـة 
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 إال أن السلطات لم تقدم ما يبين طبيعة دور الوزارة في الرقابة على االلتزام بتلـك المتطلبـات. غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 .تائج أية عمليات رقابية قد تكون تمت في هذا المجالوكيفية القيام به ون

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الخامسة عشر
ُتعتبر متطلبات التدريب حول تمويل اإلرهاب والتطبيق الالحق بالنسبة لجميع  :وجه القصور: التوصية الخامسة عشر

كما ينبغي أن تكون معايير التوظيف العالية شرطًا للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق . المؤسسات المالية ضرورية
  . رأس المال

  
المركــزي لمختلــف مؤسســات القطــاع  الصــادرة عــن مصــرف البحــرين التوجيهــاتتســتوفي المتطلبــات الــواردة فــي أدلــة  .٦٠

 .فيما يتعلق بتدريب العاملين ووضع أسس مناسبة للتدقيق عند توظيفهم ١٥المالي في البحرين متطلبات التوصية 
  

  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية السادسة عشر
يبدو أن مؤسسات األعمال والمهن غير المالية المعنية ال تعرف الكثير عن : وجه القصور: التوصية السادسة عشر

ُوضع القانون وبعض األنظمة ولكن ما . واجباتها إلرسال تقارير المعامالت المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل األموال
  . من فهم واضح من قبل المحامين اللتزاماتهم برفع التقارير

  
ت إجراءاوهو يشمل نه تم تحديث الدليل اإلرشادي الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة أفادت السلطات البحرينية بأ .٦١

الصادر عن وزير الصناعة والتجارة  ٢٠١١لسنة ) ١٢٦(القرار الوزاري رقم اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة، كما أن 
 ٢٠٠٨تم خالل شهر مارس أخرى،  ومن ناحية .يتضمن اجراءات االبالغ عن المعامالت المشبوهة تحت المادة التاسعة

عن وزير العدل والشئون اإلسالمية بشأن االلتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة ) ٢(إصدار القرار الوزاري رقم 
وعلى الرغم مما سبق، فإنه . غسل األموال في مهنة المحاماة ومكاتب االستشارات القانونية األجنبية في مملكة البحرين

عمال والمهن غير المالية المحددة ال تزال تعاني من عدم االلتزام بمتطلبات اإلبالغ عن العمليات المشبوهة، األيبدو أن 
حيث لم تشمل اإلحصائيات المقدمة من السلطات البحرينية حول مصادر تقارير االشتباه إلى أن أيًا منها قد ورد من 

  .بالغا من وزارة الصناعة والتجارة ١١ماضية إحدى هذه األعمال أو المهن، وٕان ورد خالل األعوام ال
  

  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: ( التوصية العشرون
ترتبط نقاط الضعف بغياب األحكام الخاصة بالخطر الذي تشكلة التكنولوجيات : وجه القصور: العشرونالتوصية 

  .٧/٢٠٠١الجديدة وأحكام األمر الوزاري 
  

 التوجيهـات، تـم التعامـل مـع المخـاطر التـي تمثلهـا التكنولوجيـات الحديثـة فـي أدلـة ٨كما سلفت اإلشارة تحت التوصية  .٦٢
 . ، بما في ذلك ما يخص المرخص لهم في أسواق رأس المالالصادرة للمؤسسات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (التوصية الحادية والعشرون
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ينبغي تحديد المزيد من التفاصيل للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق : وجه القصور: التوصية الحادية والعشرون
كما يجب القيام بعمليات تفتيش ميدانية للجهات المرّخص لها للعمل في أسواق رأس المال وشركات التأمين . رأس المال

  .ضادة في النظامويجب وضع تدابير م. المرخص لها
 

الصــادرة مــن مصــرف البحــرين المركــزي المؤسســات الماليــة ببــذل عنايــة خاصــة عنــد التعامــل مــع  التوجيهــاتأدلــة تلــزم  .٦٣
مؤسسات أخرى في دول مدرجة على قائمة الدول واألقاليم غير المتعاونة التـي تصـدرها مجموعـة العمـل المـالي أو فـي دول 

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد قامت بتعيين أي من الدول للمؤسسات الماليـة  .هايقوم مصرف البحرين المركزي بتعيين
باعتبارهــا ال تطبــق معــايير مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لفائــدة المؤسســات الماليــة، كمــا لــم يتضــح مــا قامــت بــه 

مــن ناحيــة . المــالي عــن إصــدارها منــذ فتــرةالســلطات بعــد انتهــاء العمــل بالقائمــة المشــار إليهــا والتــي توقفــت مجموعــة العمــل 
أخــرى، لــم تــوفر الســلطات أيــة معلومــات حــول مســتوى التــزام المؤسســات الماليــة بتطبيــق هــذه التوصــية مــن واقــع العمليــات 

كمـا لـم يتضـح إيجـاد أي نـوع مـن التـدابير المضـادة التـي يمكـن . التفتيشية التي قامت بها منذ اعتمـاد تقريـر التقيـيم المشـترك
  .. بيقها تجاه الدول التي تستمر في عدم تطبيق توصيات مجموعة العمل الماليتط
  

  ) غير ملتزمة(درجة االلتزام : ٢٤التوصية 
ما من ترتيبات قانونية بالنسبة لألعمال والمهن غير المالية المعنية، أما : وجه القصور: الرابعة والعشرون التوصية

  .الترتيبات التنظيمية لألعمال والمهن غير المالية المعنية، فهي غير مرضية
  

م ٢٠١٢القـرار األول فـي بتعـديل ) ٦القـرار رقـم (م ثم قـرارًا ٢٠١١لسنة  ١٢٦أصدر وزير الصناعة والتجارة قرار رقم  .٦٤
 قـانون بموجـب وذلـك ،في شأن تطبيق متطلبـات مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب مـن قبـل المؤسسـات التابعـة للـوزارة

لكن يبقى أن القـانون ال يعـين الجهـات الرقابيـة  . اإللزامية عنصر المتطلبات لتك يوفر بما ٢٠٠٦ في والمعدل ٢٠٠١ عام
لــم تتــوفر معلومــات كافيــة حــول ومــن ناحيــة أخــرى، . المختصــة فيمــا يتعلــق باألعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بوضــوح

حجـــم القطاعـــات المختلفـــة التـــي تخضـــع للـــوزارة وٕامكانيـــات الـــوزارة المتاحـــة للرقابـــة عليهـــا ألغـــراض مكافحـــة غســـل األمـــوال 
 . وتمويل اإلرهاب

  
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام : (التوصية الثامنة والعشرون

ال توجــد جريمــة تمويــل إرهــاب مســتقلة أو أصــلية تشــكل أساســًا قانونيــًا : وجــه القصــور: التوصــية الثامنــة والعشــرون
  . إلجراءات التحقيق أو إلجراءات قسرية

  
، فقــد تــم تجــريم تمويــل ٢٠٠١لســنة ) ٤(علــى قــانون رقــم  ٢٠٠٦لســنة ) ٥٤(بموجــب التعــديل التشــريعي بالقــانون رقــم  .٦٥

بصــفة مســتقلة، واعتبــاره جريمــة أصــلية لجريمــة غســل األمــوال، وبــذلك تكــون البحــرين قــد اســتكملت أوجــه القصــور  اإلرهــاب
 . المتعلقة بهذه التوصية

   
  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: ( والثالثونالحادية التوصية 

ما من بوابات بين سلطات إنفاذ القوانين والسلطة المشرفة للمساعدة : وجه القصور: توصية الحادية والثالثونال
  . وثمة حاجة لتنسيق وتعاون أكبر بين الوزارات. المتبادلة
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أفـادت الســلطات البحرينيــة بأنهــا قــد قامــت بتعزيــز التنســيق بـين ســلطات إنفــاذ القــانون مــن خــالل لجنــة وضــع سياســات  .٦٦

بإعـادة تشـكيل  ٢٠١٢أبريـل  ١١بتاريخ  ٢٠١٢لسنة ) ٨(حظر ومكافحة غسل األموال، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 
فتهم الوظيفيـــة، فضـــمت وكيــل وزارة الخارجيـــة، ورئـــيس اللجنــة، بحيـــث أصــبحت تضـــم ممثلـــين عــن الـــوزارات المختصـــة بصــ

النيابـــة بالنيابـــة الكليـــة بالنيابـــة العامـــة، ومـــدير عـــام اإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمـــن االقتصـــادي واإللكترونـــي بـــوزارة 
اعة والتجــارة، ومــدير الداخليــة، ومــدير عــام اإلدارة العامــة للتخلــيص والتفتــيش الجمركــي، ومــدير إدارة الشــركات بــوزارة الصــن

إدارة العالقـــات االقتصـــادية الخارجيـــة بـــوزارة الماليـــة، ومـــدير إدارة العالقـــات العماليـــة بـــوزارة العمـــل، ومـــدير إدارة المنظمـــات 
األهليــة بــوزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة اإلجتماعيــة، ومــدير إدارة التشــريع والجريــدة الرســمية بهيئــة التشــريع واإلفتــاء القــانوني، 

مــدير إدارة المتابعــة بمصــرف البحــرين المركــزي، ورئــيس شــعبة التحليــل المــالي والمعلومــات بجهــاز األمــن الــوطني، ورئــيس و 
وحـــدة مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب بـــوزارة الداخليـــة، ورئـــيس قســـم التســـويات واإليـــداع المركـــزي بشـــركة بورصـــة 

وكما سـبق اإلشـارة إليـه مـن . المالية بمصرف البحرين المركزيالؤسسات بة البحرين، ويرأس هذه اللجنة المدير التنفيذي لرقا
تشــكيل لجنــة قانونيــة فرعيــة تعنــى بمراجعــة كافــة األنظمــة والتشــريعات وٕاعــداد المســودات النهائيــة قبــل رفعهــا إلــى الجهــات 

) ٥٤(التعـديل التشـريعي بالقـانون رقـم  جـدير بالـذكر أن، المعنية للموافقة النهائية، ولجنة لمتابعة تنفيـذ قـرارات مجلـس األمـن
إختصاصـات لجنـة سياسـات حظـر ومكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب لتشـمل التنسـيق مــع  قـد وسـع مـن ٢٠٠٦لسـنة 

الجهـــات المختصـــة بهـــدف تنفيـــذ إتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة اإلتجـــار غيـــر المشـــروع فـــي المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة، 
ة لمكافحــة اإلتجــار غيــر المشــروع فــي المخــدرات والمــؤثرات العقليــة، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل اإلرهــاب واالتفاقيــة العربيــ

واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتكلين المكملين لها، وغير ذلك من االتفاقيـات والمواثيـق 
ا، ومـــا يصـــدر مـــن توصـــيات مجموعـــة العمـــل المـــالي لمكافحـــة غســـل األمـــوال واألنظمـــة والقـــرارات ذات الصـــلة المعمـــول بهـــ

  .وتمويل اإلرهاب
  

  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (والثالثونالثانية التوصية 
. ما من معلومات حول مجمـوع األربـاح الجرميـة التـي تـم ضـبطها ومصـادرتها: وجه القصور: التوصية الثانية والثالثون

   .ينبغي مراجعة فعالية األنظمةوبالتالي، 
 

 .أفادت السلطات البحرينية بتوفر معلومات إحصائية على موقع وزارة الداخلية البحرينية .٦٧
 
  
 

  ). ملتزمة جزئياً : درجة االلتزام: (الثامنةلتوصية الخاصة ا
  

االجتماعية بمراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي للمنظمات  تنميةقامت وزارة ال: وجه القصور: التوصية الخاصة الثامنة
إال أنه أثناء . غير الهادفة للربح، وقد أحدثت عددًا من التغييرات للتطرق إلى نقاط الضعف في ما يخص تمويل اإلرهاب

  .القانونية والتنظيمية زيارة بعثة التقييم، لم يكن لدى وزارة الشؤون االجتماعية إطار فعال لتقييم التقدم مع هذه الشروط
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للرقابــة والتفتــيش علــى المنظمــات غيــر الهادفــة للــربح، حيــث تــم التفتــيش ادارة قامــت وزارة التنميــة اإلجتماعيــة بإنشــاء  .٦٨
، وتــم تعزيــز ٢٠٠٩والتــدقيق علــى حســابات المنظمــات مــن خــالل شــركة محاســبة قانونيــة معتمــدة، وذلــك إبتــداًء مــن ينــاير 

تقريــر  ٥٦٥وورد للــوزارة عــدد . موظــف يقومــون باإلشــراف والرقابــة والمتابعــة ٣٦ليصــل إلــى عــدد لــالدارة الكــادر الــوظيفي 
كمـا قامـت الـوزراة بزيـارات تفتيشـية ميدانيـة بلغـت . ٢٠١٢مالي مدقق لمنظمـات غيـر هادفـة للـربح حتـى نهايـة شـهر فبرايـر 

وعلــى صــعيد آخــر، .  ٢٠١٢تــى نهايــة شــهر يونيــو زيــارة تفتيشــية ح ٤٩٧، باإلضــافة إلــى ٢٠١١زيــارة خــالل عــام  ٨٥١
قامت الوزارة بإصدار دليل اإلجراءات، والدليل اإلرشادي إلعداد القوائم المالية لهذه المنظمات، كما قامت الوزارة بتنفيذ بنـود 

يق مـع مصـرف البحـرين المواد الواردة في قانون الرقابة على الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بالتحويالت الماليـة، وذلـك بالتنسـ
مصرف البحرين المركزي جميع المصارف والمؤسسات المالية المرخصـة يلزم دليل التوجيهات الصادر من المركزي، بحيث 

مــن قبــل المصــرف بعــدم قبــول أو إجــراء ايــة تحــويالت مــن وٕالــى المملكــة إال بعــد الحصــول علــى تصــريح رســمي مــن الــوزراة 
قضـايا إلـى المحـاكم ضـد ) ٧(بإحالـة عـدد ٢٠١٢وحتـى يونيـو  ٢٠١١الل الفتـرة مـن ينـاير ، كما قامت الـوزارة خـبذلك للقيام

  . عدد من الجمعيات الخيرية لمخالفتها القوانين واإلجراءات، وصدر أحكام لقضيتين
  

  ). غير ملتزمة: درجة االلتزام: (التوصية الخاصة التاسعة
لم يتم وضع نظام تصريح أو إفصاح وتنظيم كامل لصالحيات الجمارك : وجه القصور: التوصية الخاصة التاسعة

  . بـالتوقيف
  

" النقــل غيــر المشــروع لألمــوال عبــر الحــدود" ، تــم تعريــف ٢٠٠٦لســنة ) ٥٤(بموجــب التعــديل التشــريعي بالقــانون رقــم  .٦٩
اري بأيـة وسـيلة كانــت، فعــل إجرامـي يرتكبـه أي شـخص طبيعــي أو اعتبـ" حيـث نـص التعريـف الـوارد فــي القـانون علـى أنـه  

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بنقــل األمــوال عبــر الحــدود الدوليــة، إذا لــم يفصــح عنهــا بالمخالفــة لنظــام اإلفصــاح أو كــان النقــل 
، وأضاف التعديل المذكور مـادة تخـول لـوزير الماليـة تحديـد الحـد األقصـى لألمـوال "بغرض غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

أو إخراجهـا مـن الدولـة دون الحاجـة إلـى اإلفصـاح عنهـا، ويخضـع مـا زاد عـن الحـد األقصـى فـي حالـة  التي يسمح بإدخالهـا
صــدور قــرار بتحديــده إلــى نظــام اإلفصــاح الــذي يصــدر بقــرار مــن وزيــر الماليــة بنــاًء علــى اقتــراح مــن لجنــة وضــع سياســات 

بشـأن نظـام اإلفصـاح عـن  ٢٠٠٨لسـنة ) ٦(قـم حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وأصدر وزير الماليـة قـراره ر 
لســنة ) ٤(والتــي تضــمنت الــنص علــى تعريــف األمــوال بحســب التعريــف الــوارد فــي القــانون رقــم  األمــوال بالــدوائر الجمركيــة،

، والــنص علــى ســلطة مــوظفي الجمــارك بإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرصــد ٢٠٠٦لســنة ) ٥٤(والمعــدل بقــانون رقــم  ٢٠٠١
ولــة مــن وٕالــى المملكــة عبــر المنافــذ وفــي نطــاق الــداوئر الجمركيــة، والطلــب مــن المســافرين باإلفصــاح عــن مــا األمــوال المنق

واتخاذ كافة اإلجـراءات بشـأن التحـري عـن األمـوال المشـتبه فيهـا داخـل نطـاق الـدوائر الجمركيـة وتحريـر بحوزتهم من أموال، 
تطبيقها على األشخاص االعتبارية اللـذين كذلك تضمنت الالئحة . المحاضر الالزمة، والتنسيق مع الجهات المعنية األخرى

يقومون بنقل األموال عبر الشحنات أو الطرود البريدية، والنص على معاقبة كـل مـن يخـالف أحكـام هـذه الالئحـة بالعقوبـات 
  . ٢٠٠٦لسنة ) ٥٤(والمعدل بقانون رقم  ٢٠٠١لسنة ) ٤(المنصوص عليها في القانون رقم 








