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 ،توصيات (10)  لـ  درجات اإللتزام الفنيإعادة تقييم    الذي يتضمنالثالث لمملكة البحرين    تقرير المتابعة المعززة  على  لمستنداهذا    مليشت 
منذ    يةلدولمعايير اتمويل اإلرهاب للال و ألمو ة غسل اسبيل مالءمة منظومة مكافح في    الدولةها  ت ي بذلد الت عكس هذا التقرير الجهو قد  و 

  ضمن  مملكة البحرينتبقى    نعلى أ التقرير    هذا  والثالثون   الرابعوقد اعتمد االجتماع العام  .  م2018يونيو    إعتماد تقرير التقييم المتبادل في
   .الثالثون و  السادسالعام  اعاالجتمخالل  م2023 مايوفي  الرابع هاتقرير   تقدموأن ززة عملية المتابعة المع

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 عمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.ال ةعمجمو  2022 ©
 

شره دون الحصول على إذن مسبق. ويمكن الحصول على نو  مستند أو ترجمته ألجميع الحقوق محفوظة. ال يجوز القيام بإعادة إصدار هذا ا
، 10881  ص، ب)سط وشمال أفريقيا  و أل ق اة الشرلمنطق  العمل المالي  وعةره من مجمالمستند أو ترجمته أو نشإذن بإعادة إصدار هذا  

 menafatf.orgofin@عنوان البريد اإللكتروني:   مملكة البحرين.المنامة، 
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ململكة البحر�ن  الثالثقر�ر املتا�عة املعززة ت  

 الف�ي)  االل��امدرجات  �عض   إعادة تقييم مع طلب(

 :مقدمة

وشــمال افر�قيا    األوســطمجموعة العمل املا�� ملنطقة الشــرق و مجموعة العمل املا��    ب�ن �شــ�ل مشــ��ك  مملكة البحر�نتم تقييم   .1

 لتوصــــــيات
ً
  وقد  م، 2012  عام املعتمدة من مجموعة العمل املا�� ��  املا�� األر�ع�ن والنتائج املباشــــــرة اإلحدى عشــــــرة  العمل   مجموعة  وفقا

عــد
ُ
 تقر�ر التقييم املتبــادل    ا

ً
االجتمــاع    تقر�ر التقييم املتبــادل ململكــة البحر�ن من قبــل   اعتمــد    .م2013  املعتمــدة �� عــام  للمن�جيــة  وفقــا

الذي  و )  MENAFATFوشـــــمال أفر�قيا ( األوســـــط) ومجموعة العمل املا�� ملنطقة الشـــــرق  FATF(  العام املشـــــ��ك ب�ن مجموعة العمل املا��

 .ا�جمهور�ة الفر�سية  ، م �� مدينة باريس2018  عقد �� شهر يونيو

 لتقر�ر التقييم املتبادل   .2
ً
)  26(�� "  حد كب�� إ��مل��مة  "توصـــــــــــيات، و) 8(��   "مل��مة"  تم تقييمها بــــــــــــــــــــــــدرجةململكة البحر�ن فقد  وفقا

 "، ودرجة توصـــــــــية
ً
من   متوســـــــــطمن التوصـــــــــيات األر�ع�ن، كما أظهر التقر�ر تقييم الدولة بـــــــــــــــــــــــ (مســـــــــتوى    توصـــــــــيات) 6(��  "  مل��مة جزئيا

نتيجة مباشــــرة �� تقييم    إحدى عشــــرةنتائج مباشــــرة، من أصــــل    )3() �� من الفعالية  أســــا�ــــ�ينتائج مباشــــرة، و(مســــتوى   )8() ��  الفعالية

 الفعالية.

 والفعالية:وفيما ي�� م�خص عن درجات تقييم االل��ام الف�ي  .3

 درجات تقييم االل��ام الف�ي): 1ا�جدول رقم (
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، غ�� مل��م أر�عمالحظة: هناك 
ً
 ). مستو�ات محتملة لالل��ام الف�ي (مل��م، مل��م إ�� حد كب��، مل��م جزئيا

 https://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Bahrain-MER-ar.pdfاملرجع: 

النتائج املباشـــــرة اإلحدى عشـــــرة �� تقر�ر التقييم   ومســـــتوى الفعالية ��  األر�ع�نالف�ي �� التوصـــــيات   االل��امو�ناًء ع�� درجات  .4

 إل 
ً
جموعة العمل املا��  � عملية التقييم املتبادل املعتمدة، تضـــــــــمن قرار االجتماع العام املشـــــــــ��ك جراءاتاملتبادل ململكة البحر�ن، ووفقا

وضـــــــــــع مملكة البحر�ن �� م من  2018�� يونيو    )MENAFATF/FATF(  وشـــــــــــمال افر�قيا ألوســـــــــــطاومجموعة العمل املا�� ملنطقة الشـــــــــــرق  

للمجموعــة �� شـــــــــــــهر    الثالث�نع�� أن تقــدم تقر�ر املتــا�عــة األول �� إطــار عمليــة املتــا�عــة املعززة لالجتمــاع العــام    ، عمليــة املتــا�عــة املعززة
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العـام   االجتمـاع  ��(دون طلـب إعـادة تقييم درجـات االل��ام الف�ي)  مـت مملكـة البحر�ن تقر�ر املتـا�عـة املعززة األول  دقـ ، إذ  م2019نوفم��  

كة منذ  جهود اململ   إ��  فيھوالذي أشـــــــار   ، م �� مدينة القاهرة بجمهور�ة مصـــــــر العر�ية2019وفم��  ن للمجموعة الذي عقد خالل    الثالث�ن

كمـــا عرض تقر�ر املتـــا�عـــة    ، تقر�ر املتـــا�عـــة املعززة األول للمملكـــة  الثالث�نحيـــث اعتمـــد االجتمـــاع العـــام  تقر�ر التقييم املتبـــادل،    اعتمـــاد

قد املعززة الثا�ي ململكة البحر�ن (دون طلب إعادة تقييم درجات االل��ام الف�ي) ع�� االجتماع العام الثا�ي والثالثون للمجموعة والذي ع

 �� يونيو  
ً
اإلرهاب، إذ   م، والذي عكس ما اتخذتھ مملكة البحر�ن من تداب�� إضــــــــــافية �� م�افحة غســــــــــل األموال وتمو�ل 2021اف��اضــــــــــيا

وعـة  اعتمـد االجتمـاع العـام التقر�ر ع�� أن تقـدم مملكـة البحر�ن تقر�ر املتـا�عـة املعززة الثـالـث �� االجتمـاع العـام الرا�ع والثالثون للمجم

 م . 2022واملقرر عقده �� مايو  

)،  23, و22,  21,  18,  15,  7,  6,  5,  2,  1تقــدمــت مملكــة البحر�ن بطلــب إعــادة تقييم درجــات االل��ام الف�ي لعشـــــــــــــر توصـــــــــــــيــات و�� ( .5

 وتضمنت هذه التوصيات تلك ال�ي قامت مجموعة العمل املا�� بتعديلها �عد اعتماد تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن.  

غســـــــــل نائب املدير العام للتعاون الدو�� �� وحدة م�افحة    ، األســــــــتاذ/ عبدالســــــــتار النجاربالتنســـــــــيق مع الســـــــــكرتار�ة، قام �ل من  .6

محلل مل�افحة غســــــل االموال وتمو�ل االرهاب    ، واالســـــتاذة/ فدوى الفيال��  ، جمهور�ة مصــــــر العر�ية –  االموال وتميل االرهاب املصــــــر�ة

بتحليـل االل��ام الف�ي للتوصـــــــــــــيـات ال�ي طلبـت مملكـة البحر�ن إعـادة تقييمهـا    ، اململكـة املغر�يـة  –لـدى الهيئـة الوطنيـة للمعلومـات املـاليـة  

 والتوصيات ال�ي تم �عديلها من قبل مجموعة العمل املا��.

 نظرة عامة عن التقدم ا�حرز �� تنفيذ التوصيات محل التقييم

 التوصيات ال�ي طلبت إعادة تقييمها، و�� �التا��:�ستعرض هذا القسم اإلجراءات املتخذة من قبل مملكة البحر�ن لالل��ام ب  .8

معــا�جــة �عض أوجــھ القصـــــــــــــور �� االل��ام الف�ي ا�حــددة �� تقر�ر التقييم املتبــادل واملتعلقــة بــالتوصـــــــــــــيــات ال�ي طلبــت الــدولــة   . أ

 إعادة تقييم درجات االل��ام الف�ي.

 للتعديالت ال�ي طرأت ع��   .ب
ً
 توصيات مجموعة العمل املا�� منذ اعتماد تقر�ر التقييم املتبادل.تنفيذ املتطلبات ا�جديدة وفقا

 التوصيات ال�ي طلبت الدولة إعادة تقييم درجات االل��ام الف�ي:

، 6،  5،  1بالتوصــــيات (أوجھ القصــــور �� االل��ام الف�ي ا�حددة �� تقر�ر التقييم املتبادل فيما يتعلق  �عض    مملكة البحر�ن  عا�جت .9

 .اتالتوصي   تلك��   ملكة البحر�نمل .  ونتيجة لهذا التقدم، اعيد تصنيف درجات االل��ام الف�ي  )23، و22،  7

)تقييم ا�خاطر وتطبيق املن�ج القائم ع�� ا�خاطر (مل� – 1التوصية 
ً
 �م جزئيا

ورد �� تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن،  بأن تّم تحديد مخاطر غســــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب �شــــــ�ٍل محدود. ولم �ســــــتكمل   .10

 ع�� ا�خـاطر لتخصـــــــــــــيص املوارد وتنفيـذ إجراءات  
ً
 قـائمـا

ً
ذ �شـــــــــــــ�ـل ـ�امـل ن�جـا البحر�ن آنـذاك أّول تقييم وط�ي للمخـاطر لهـا ولم تنفـّ

ال ُتفرض �� حي��ا أّي شـــــــــروط ع�� املؤســـــــــســـــــــات املالية واملهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة حّ�ى تضـــــــــمن إدراج ا�خاطر  التخفيف. و 

األع�� ال�ي تحــددهــا البحر�ن �� تقييمــا��ــا للمخــاطر. كمــا لم ترد أح�ــام محــددة �� حي��ــا تطــالــب املهن واألعمــال غ�� املــاليــة ا�حــددة  

أو   للمخـــاطر  تقييمهـــا  تـــداب��  بتوثيق  ــلـــة عنـــد تحـــديـــد مســـــــــــــتوى ا�خـــاطر العـــام وتطبيق  النظر �� جميع عوامـــل ا�خطر ذات الصـــــــــــ

 التخفيف. كما أشار التقر�ر آنذاك إ�� �غيب �عض عناصر إدارة ا�خاطر بدون االستناد التداب�� ا�خففة إ�� ا�خاطر.  
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 من التداب�� إذ تم اعتماد  تقر�ر  التقييم   .11
ً
وملعا�جة أوجھ القصـــــــــــور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل، اتخذت مملكة البحر�ن عددا

م، والذي �شـــــــــــــتمل ع��  2019الوط�ي للمخاطر األول وكذا االســـــــــــــ��اتيجية الوطنية مل�افحة غســـــــــــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب �� عام  

جاالت والقطاعات مثل مخاطر البنوك التقليدية والرقمية واألصـــــــــــــول االف��اضـــــــــــــية وتحليل اســـــــــــــ��اتي��  تحديد مخاطر عدد من ا�

ــياســــات حظر وم�افحة غســــل األموال   لألنماط واالتجاهات من خالل إدارة التحر�ات املالية، كما أشــــارت إ�� اعتماد �جنة وضــــع ســ

وط�ي، و�عميم امل�خص التنفيذي لتقر�ر تقييم ا�خاطر ع�� املســـــــــتوى  وتمو�ل االرهاب تقر�ر تقييم ا�خاطر األول ع�� املســـــــــتوى ال 

ــافــة ا�� ذلــك، تم إلزام القطــاع ا�خــاص بــدمج نتــائج التقييم الوط�ي �� إطــار الن�ج القــائم ع��   الوط�ي ع�� القطــاع ا�خــاص. بــاإلضــــــــــــ

تقر�ر تقييم ا�خـــاطر ع�� املســـــــــــــتوى الوط�ي ��   إلعـــادة تقييم ال��ـــديـــدات  م  2021عـــام    منأكتو�ر  ا�خـــاطر، وأ��ـــا قـــامـــت بتحـــديـــث 

ــابق، وأن هــذا التحــديــث �عكس ا�خــاطر ع��   القــائمــة ونقــاط الضـــــــــــــعف وا�خــاطر ال�ي تم تحــديــدهــا �� تقر�ر تقييم ا�خــاطر الســــــــــــ

 املستوى الوط�ي ال��ديدات الناشئة ا�جديدة، ونقاط الضعف ا�حددة ال�ي ستؤدي ا�� تحديد تقييمات ا�خاطر القطاعية.

تم �عديل اختصـاص �جنة وضـع سـياسـات حظر غسـل األموال وتمو�ل اإلرهاب، بتحديد وتقييم مخاطر غسـل األموال وتمو�ل  كما   .12

اإلرهاب ع�� املســــــتوى الوط�ي، ووضــــــع آلية لتنســــــيق إجراءات تقييم مخاطر غســــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� املســــــتوى الوط�ي،  

خاطر مع �افة الســلطات املعنية والهيئات واملؤســســات املالية واألعمال واملهن غ��  وذلك عن طر�ق مشــاركة نتائج عمليات تقييم ا�

لـــدرجـــة   بـــالعمـــل ع�� تطبيق من�ج قـــائم ع�� تخصـــــــــــــيص وتوجيـــھ املوارد طبقـــا  ال�جنـــة  املـــاليـــة ا�حـــددة ذات العالقـــة. كمـــا تختص 

دف خفض �ســـــــــــــبة ا�خاطر، وذلك بناء نتائج التقييم  ا�خاطر، واتخاذ التداب�� الالزمة مل�افحة غســـــــــــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب، ��

 املشار اليھ أعاله.

ــابات وا�جهات ال�ي تباشــــــــر بيع وتجارة   .13 وفيما يتعلق با�جهات ا�خاضــــــــعة لرقابة وزارة الصــــــــناعة والتجارة والســــــــياحة (مدققو ا�حســــــ

 ل 
ً
م و�جراءات وفقا

ُ
لمن�ج املب�ي ع�� تقييم ا�خاطر، وتطبيق  الذهب وا�جوهرات)، فقد ألزم القطاعات املعنية بوضـــــــــــــع وتطبيق ُنظ

نتــائج تقر�ر ا�خــاطر ع�� املســـــــــــــتوى الوط�ي وعكس نتــائجــھ ع�� العمليــات وع�� اإلجراءات الــداخليــة املبنيــة ع�� ا�خــاطر وتحــديــث  

والشـــــــــــــئون    ا�جهــات ا�خــاضـــــــــــــعــة لرقــابــة وزارة العــدلامــا �� شــــــــــــــأن  تلــك اإلجراءات �لمــا تم تحــديــث تقر�ر التقييم الوط�ي للمخــاطر.  

 للمن�ج املب�ي ع�� تقييم ا�خاطر، وتطبيق  
ً
قا

ْ
م و�جراءات ِوف

ُ
اإلســـالمية واألوقاف، فقد الزمت القطاعات املعنية بوضـــع وتطبيق ُنظ

نتـــائج تقر�ر التقييم الوط�ي للمخـــاطر ع�� املســـــــــــــتوى الوط�ي وعكُس نتـــائجـــھ ع�� العمليـــات واإلجراءات الـــداخليـــة، وتحـــديـــث تلـــك  

اتخــــذت نفس اإلجراءات للقطــــاعــــات    اإلجراءات ع�� التقييم الوط�ي للمخــــاطر. وكــــذلــــك  نحو يواكــــب أيَّ تحــــديــــث يطرأ ع�� تقر�ر 

 ا�خاضعة ملؤسسة التنظيم العقاري.

ومن جانب آخر �ســـــمح �عليمات املصـــــرف املركزي بتطبيق إجراءات العناية الواجبة ا�خففة �� حاالت محددة �� مجلد التوج��ات   .14

خفض من مخاطر غسـل األموال أو تمو�ل اإلرهاب أو تمو�ل انتشـار التسـ�ح، كما �سـمح �عليمات وزارة الصـناعة  تتمتع بمسـتوى من 

والتجارة والســـياحة بإجراءات مبســـطة �� حاالت  التعامل مع جهة ح�ومية أو شـــبھ ح�ومية أو التعامل مع شـــركة مملوكة من قبل  

لـــھ تـــار�خ طو�ـــل �� التعـــاقـــدات /  ح�ومـــة مملكـــة البحر�ن أو إحـــدى ح�ومـــات دول مجلس الت  عـــاون ا�خلي��، أو التعـــامـــل مع عميـــل 

ا بإجراءات  ــً املعامالت الســــابقة ولم يتب�ن طوال تلك الف��ة ما يث�� الشــــك أو يرفع من �ســــبة ا�خطورة.، كما �ســــمح وزارة العدل أيضــ

 مبسطة �� حاالت مثيلة.

فر�ق التفتيش وفق    مليدانية التفتيشــية ع�� املؤســســات املالية، ويعمل البحر�ن املركزي بأن يتم إجراء الز�ارات امصــرف   و�ــحكما   .15

ِقي ا�حســـــــــــــــابــات   لــدى وحــدة املتــا�عــةالقــانونيــة،  . امــا �� شـــــــــــــــأن  خطــة رقــابيــة محــددة مبنيــة ع�� املن�ج القــائم ع�� ا�خــاطر ِ
ّ
أو مــدق

.  القيـام بز�ـارات ميـدانيـة ملكتـب ا�حـامي واملكتـب األجن�ي للتـدقيق   العـدل والشـــــــــــــئون اإلســـــــــــــالميـة واألوقـاف  وزارة  قبـل من  ا�خـارجي�ن  
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التفتيش والتحقيق ا�خاص بأ�شـــــــطة  ع��    �عمل   فإن مؤســـــــســـــــة التنظيم العقاري   �� القطاع العقاري   فيما يخص أعمال التفتيشو 

 .  القطاع

 �جلدات التوج��ات بتنفيذ الن�ج القائم ع�� ا�خاطر �أســاس  يلزم مصــرف البحر�ن املركزي املؤســســات املالية ا .16
ً
�خاضــعة لها، وفقا

غســل األموال،   إل�شــاء برنامج م�افحة غســل األموال، تمو�ل اإلرهاب، وتمو�ل انتشــار التســ�ح وذلك من خالل اجراء تقييم مخاطر

و�عد ذلك �شـــــــــ�ل مســـــــــتمر. بالنســـــــــبة لتجار الذهب   يل تمو�ل اإلرهاب، وتمو�ل انتشـــــــــار التســـــــــ�ح قبل وأثناء إقامة العالقة مع العم

 للمن�ج املب�ي ع�� تقييم ا�خــاطر،  
ً
م و�جراءات وفقــا

ُ
ــابــات فهنــاك إلزام ��ــذا ا�خصـــــــــــــوص إذ تم وضـــــــــــــع وتطبيق ُنظ ومــدققي ا�حســــــــــــ

ة ع�� ا�خــاطر  وتطبيق نتــائج تقر�ر ا�خــاطر ع�� املســـــــــــــتوى الوط�ي وعكس نتــائجــھ ع�� العمليــات وع�� اإلجراءات الــداخليــة املبنيــ 

وتحــديــث تلــك اإلجراءات �لمــا تم تحــديــث تقر�ر التقييم الوط�ي للمخــاطر. امــا فيمــا يتعلق بمؤســـــــــــــســــــــــــــة التنظيم العقــاري فــأن ع��  

التقييم الوط�ي   تقر�ر  ــائج  نتــ املب�ي ع�� تقييم ا�خــــاطر وتطبيق  للمن�ج  ــا  جميع املرخص لهم بوضـــــــــــــع وتطبيق نظم واجراءات وفقــ

الوط�ي وعكس نتــائجــھ ع�� العمليــات واالجراءات الــداخليــة وتحــديــث تلــك االجراءات ع�� نحو يواكــب أي    للمخــاطر ع�� املســـــــــــــتوى 

تحديث يطرأ ع�� تقر�ر التقييم الوط�ي للمخاطر.  اما �� شـــــــــــأن قطاع ا�حاماة وكتاب العدل فقد اشـــــــــــارت وزارة العدل والشـــــــــــؤون  

 للمن�ج املب�ي ع��  اإلســـــــــــــالميـة واألوقـاف ع�� إلزام ا�حـام�ن والشـــــــــــــرـ�ات ا�حـا
ً
قـا

ْ
م و�جراءات ِوف

ُ
ع وتطبيق ُنظ مـاة األجنبيـة ع�� وضـــــــــــــْ

نتـــائجـــھ ع�� العمليـــات واإلجراءات  ُس 
ْ

نتـــائج تقر�ر التقييم الوط�ي للمخـــاطر ع�� املســـــــــــــتوى الوط�ي وعك تقييم ا�خـــاطر، وتطبيق 

   .لتقييم الوط�ي للمخاطرالداخلية، وتحديث تلك اإلجراءات ع�� نحو يواكب أيَّ تحديث يطرأ ع�� تقر�ر ا

املركزي، يجب ع�� املؤســـســـات املالية ا�خاضـــعة لرقابتھ عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة    مصـــرف البحر�نوحســـب متطلبات   .17

املبســــطة للعمالء عندما �علم املرخص لھ أو �شــــتبھ أو لديھ ســــبب للشــــك �� أن العميل متورط �� عمليات غســــل األموال أو تمو�ل  

أو تمو�ل   عن �ـــــخص آخر متورط �� غســـــل األموال أو تمو�ل اإلرهاب  اإلرهاب أو تمو�ل انتشـــــار التســـــ�ح أو أن املعاملة تتم بالنيابة

انتشــــار التســــ�ح، وكذا عدم تطبيق تداب�� العناية الواجبة املبســــطة للعمالء �� املواقف ال�ي ي�ون ف��ا املرخص لھ قد حدد مخاطر  

 عالية.

ــية    معظميتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن اســــتوفت    االســــتنتاج: .18 �شــــ�ل كب��، إال أنھ لم �غطي تقر�ر   1متطلبات التوصــ

مخاطر جميع ا�جاالت بما �شـــمل األ�ـــخاص االعتبار�ة (بخالف قطاع األعمال واملهن غ��  م  2021التقييم الوط�ي للمخاطر لســـنة  

بخالف املصـــــــــــــرف    –املنظمــات غ�� الهــادفــة للر�ح. وال يبــدو أن الســـــــــــــلطــات الرقــابيــة األخرى  املــاليــة ا�حــددة) وال��تيبــات القــانونيــة و 

لد��ا آليات مالئمة إليصال معلومات التقييم إ�� السلطات ا�ختصة والهيئات ذاتية التنظيم. كما لم يت�ح أن السلطات    -املركزي  

ــياســــات وضــــوابط و�جراءات، موافق    قد طالبت املؤســــســــات –بخالف املصــــرف املركزي   –الرقابية األخرى  ا�خاضــــعة لها بوضــــع ســ

عل��ا من قبل االدارة العليا، تمك��ا من إدارة ا�خاطر وخفضــــــــــها باســــــــــتثناء �عب��ات عامة �شــــــــــأن تطبيق املن�ج القائم ع�� ا�خاطر.  

ئون اإلســــــالمية واألوقاف  ولم يت�ــــــح خضــــــوع القطاعات ال�ي �شــــــرف عل��ا وزارة الصــــــناعة والتجارة والســــــياحة ووزارة العدل والشــــــ 

ومؤسـسـة التنظيم العقاري لنصـوص قانونية تمنعها من اتخاذ تداب�� مبسـطة �� حالة االشـتباه �� غسـل األموال أو تمو�ل اإلرهاب.  

 �� هذه التوصية �� "مل��م إ�� حد كب��". الف�ي و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام

)جر�مة تمو�ل اإلرهاب  – 5التوصية 
ً
 (مل��م جزئيا

ال تتوافق جر�مــة تمو�ــل اإلرهــاب �� البحر�ن مع االتفــاقيــة الــدوليــة لقمع تمو�ــل    بــأن  ورد �� تقر�ر التقييم املتبــادل ململكــة البحر�ن،  .19

ح ضـــــــــّد االحتالل  
ّ

اإلرهاب. إذ �شـــــــــمل �عر�ف القانون البحر��ي لإلرهاب اســـــــــتثناًء �� حاالت " كفاح الشـــــــــعوب بما ف��ا الكفاح املســـــــــ�

 .العدوان األجنبي�ن واالستعمار والسيطرة األجنبية من أجل التحّرر أو تقر�ر املص�� وفًقا ملبادئ القانون الدو��"و 
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اتخـذت مملكـة البحر�ن عـدد من التـداب�� إذ أصـــــــــــــدرت مملكـة البحر�ن  وملعـا�جـة أوجـھ القصـــــــــــــور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبـادل،   .20

م �شـــأن حظر وم�افحة غســـل  2001) لســـنة  4م بتعديل �عض أح�ام املرســـوم بقانون رقم (2018) لســـنة 57املرســـوم بقانون رقم (

  
ً
األموال وتمو�ـل اإلرهـاب، بحيـث يتوافق �عر�ف تمو�ـل اإلرهـاب مع اتفـاقيـة قمع تمو�ـل اإلرهـاب وحـذف االســـــــــــــتثنـاء الـذي �ـان واردا

ح
ّ

ضـــّد االحتالل والعدوان األجنبي�ن واالســـتعمار والســـيطرة    بالتعر�ف القديم املتعلق بحاالت كفاح الشـــعوب بما ف��ا الكفاح املســـ�

ا ملبــادئ القــانون الــدو�� بــالنص ع�� العقو�ــة �� حق  .   األجنبيــة من أجــل التحّرر أو تقر�ر املصـــــــــــــ�� وفقــً كمــا قــامــت مملكــة البحر�ن 

ون اإلخالل بمســئولية ال�ــخص  ال�ــخص االعتباري �� األحوال ال�ي ترتكب ف��ا جر�مة غســل األموال وتمو�ل اإلرهاب بواســطتھ ود

 الطبي��.

�غطي قانون العقو�ات القواعد العامة املتعلقة بالشـروع والتحر�ض والتآمر، وتفرض عقو�ات ع�� الشـروع بمثل  ،  ومن جانب آخر .21

)  43قـانون العقو�ـات ا�� "املســـــــــــــاهمـة ا�جنـائيـة" ب�ن الفـاعـل األصـــــــــــــ�� �� املـادة (  ا�جر�مـة التـامـة وكـذلـك �� املســـــــــــــاهمـة، حيـث �شـــــــــــــ��

 أو شــر��ا  45) منھ، كما تحدد �� املادة (44والشــر�ك �� املادة (
ً
) العقو�ة املقررة ل�ل م��ما بـــــــــــــــ “ من ســاهم �� ا�جر�مة بوصــفھ فاعال

�شــــــــــأن   2006) لســــــــــنة  58اإلضــــــــــافة إ�� ذلك �شــــــــــ�� القانون رقم (ب �عاقب بالعقو�ة املقررة لها مالم ينص القانون ع�� خالف ذلك".

تنظيم أو إدارة اآلخر�ن بــا�خــالفــة ألي من القوان�ن املعمول ��ــا �� اململكــة �� شـــــــــــــــأن    حمــايــة ا�جتمع من األعمــال اإلرهــابيــة بتجر�م

 2001) لســنة  4رســوم بقانون رقم (بتعديل �عض أح�ام امل  2020) لســنة  29نص املرســوم بقانون رقم (كما  جر�م اإلرهاب وتمو�لھ.  

�شـــــــأن حظر وم�افحة غســـــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب " �عاقب �ل من ســـــــاهم من األ�ـــــــخاص الطبيعي�ن أو االعتبار��ن �� ا�جرائم  

 أو شـــــــــــــر��ـا بـالعقو�ـات املقررة لهـا، كمـا �عـاقـب ع�� الشـــــــــــــروع ف��ـا بـالعقو�ـات املقرر 
ً
ة  املنصـــــــــــــوص عل��ـا �� هـذه املـادة بوصـــــــــــــفـھ فـاعال

 ل�جر�مة التامة".

أصـــدرت مملكة البحر�ن   حيث، �شـــ�ل كب�� 5متطلبات التوصـــية    يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن اســـتوفت  االســتنتاج: .22

م �شـــأن حظر وم�افحة غســـل  2001) لســـنة  4م بتعديل �عض أح�ام املرســـوم بقانون رقم (2018) لســـنة 57املرســـوم بقانون رقم (

اإلرهـاب، بحيـث يتوافق �عر�ف تمو�ـل اإلرهـاب مع اتفـاقيـة قمع تمو�ـل اإلرهـاب وحـذف االســـــــــــــتثنـاء الســـــــــــــابق النص  األموال وتمو�ـل  

عليھ �شــــــ�ل �عا�ج أوجھ القصــــــور ال�ي ُحددت �� تقر�ر التقييم املتبادل، وكذا النص ع�� العقو�ة �� حق ال�ــــــخص االعتباري، إال  

عة العقو�ات نفســــها املفروضــــة ع�� ا�جرائم األســــاســــية و�ن �ان من املمكن تطبيق  ح إن �انت ُتفرض ع�� ا�جرائم التا� �ــــ لم يتّ  أنھ

 و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام  ا�جرائم التا�عة املنصــــــــــوص عل��ا �� قانون العقو�ات ع�� جر�مة تمو�ل اإلرهاب الواردة �� مرســــــــــوم.

 ".إ�� حد كب��  مل��م�� هذه التوصية �� " الف�ي

) – 6التوصية 
ً
 العقو�ات املالية املس��دفة ذات صلة باإلرهاب وتمو�ل اإلرهاب (مل��م جزئيا

بأن ململكة البحر�ن إطاٌر قانو�ي لتنّفذ املؤسسات املالية وأك��ية األعمال واملهن غ��     ورد �� تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن،  .23

(والقرارات الالحقة) من دون تأخ��. إال أّن هذا اإلطار ال �شمل جميع األ�خاص    1988و 1267املالية ا�حددة قراَري مجلس األمن 

الطبيعي�ن واالعتبـار��ن �� البحر�ن وال ا�حـام�ن وكتـاب العـدل والوســـــــــــــطـاء/الوكالء العقـار��ن، ممـا يؤثر ع�� عـدد من املعـاي�� تحـت  

ــادات ا�حـدودة للمهن  1988�جنـة القرار هـذه التوصـــــــــــــيـة. وال تتوفر اإلرشـــــــــــــادات حول اق��اح اإلدراج ع�� قـائمـة   . كمـا تتوفر اإلرشـــــــــــ

 إ�� ذلـك، ال تتطلـب وزارة الصـــــــــــــنـاعـة والتجـارة من ا�جهـات املبلغـة التـا�عـة لهـا أن تجيـب ع��  
ً
واألعمـال غ�� املـاليـة ا�حـددة. إضــــــــــــــافـة

اح بالنفاذ إ�� األموال. وتتمّتع البحر�ن  ال تملك وزارة الصـــــــــناعة والتجارة إجراءات من أجل الســـــــــم إشـــــــــعارا��ا ع�� ال��يد اإللك��و�ي.

 �سلطة إدراج الكيانات ع�� قوائم محلية والنظر �� اإلدراجات ال�ي يقوم ��ا طرف آخر. 
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قوائم اإلرهاب الوطنية   2021) لســنة 12ينظم قرار مجلس الوزراء رقم (  وملعا�جة أوجھ القصــور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل،  .24

جلس األمن التا�ع لألمم املتحدة الصـــــادر تحت الفصـــــل الســـــا�ع من ميثاق األمم املتحدة �شـــــأن منع وقمع اإلرهاب وتنفيذ قرارات م

ــار أســــــــــ�حة الدمار الشــــــــــامل وتمو�لها، إذ اشــــــــــارت مملكة البحر�ن بأن تتو�� وزارة ا�خارجية تقديم   وتمو�لھ ومنع وقمع ووقف انتشــــــــ

 لقرارات مجلس األمن ذات الصـــــــلة، واملق�َ�ح  طلبات إدراج أســـــــماء األ�ـــــــخاص أو الكيانات الذي 
ً
قا

ْ
ن تنطبق عل��م معاي�� اإلدراج ِوف

إدراُجهم ع�� قــائمــة ا�جزاءات بنــاًء ع�� قرار ال�جنــة، وذلــك من جــانــب واحــد دون إنــذار مســـــــــــــبق لل�ـــــــــــــخص أو الكيــان املعِ�ي ودون  

 ملا ورد ��  
ً
ــأ��م وذلك وفقـا قدم اق��احات اإلدراج إ�� ا�جهـة ذات الصـــــــــــــلـة �� مجلس  قرار، كمـا ت ال اشـــــــــــــ��اط وجود دعوى جنـائيـة �شـــــــــــ

 لنماذج اإلدراج املعتمدة. كما و�ــــــــحت مملكة البحر�ن بأن الســــــــلطة ا�ختصــــــــة عن إصــــــــدار قوائم اإلرهاب الوطنية ��  
ً
األمن وفقا

ص والكيانات ال�ي يصــــــــــدر  مجلس الوزراء، حيث عرف قرار مجلس الوزراء (قوائم اإلرهاب الوطنية) بأ��ا قوائم ُيدَرج ف��ا األ�ــــــــــخا

   .بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

ن ا�جهات االشـــــــرافية ع��  مالصـــــــادرة من مجلس الوزراء باإلضـــــــافة إ�� القرارات الصـــــــادرة   2021) لســـــــنة  12(رقم كما أشـــــــار القرار  .25

األ�ــــــخاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن  ع�� ا�جهات ا�ختصــــــة واملؤســــــســــــات و�افة بأن  ،  مؤســــــســــــات املهن واالعمال غ�� املالية ا�حددة

تجميـد األموال م�ى مـا توفرت لـد��م وال�ي �عود لأل�ـــــــــــــخـاص أو الكيـانـات املـدرج�ن ع�� قوائم اإلرهـاب الوطنيـة أو قـائمـة ا�جزاءات 

أ��ا "فوًرا    دون تأخ�� من تار�خ �شرها ودون إنذار مسبق لل�خص أو الكيان املدرج، وقد تم �عر�ف "دون تأخ��" �� القرار ذاتھ ع��

 ساعة.  24�� غضون ساعات بما ال يجاوز 

ة واملؤسسات و�افة األ�خاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن إتاحة األموال   .26 ومن جانب آخر، حظر قرار مجلس الوزراء ا�جهات ا�ختصَّ

أو الكيانات املدرج�ن ع�� قوائم اإلره اب الوطنية أو قائمة  أو أية خدمات مالية �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر لصا�ح األ�خاص 

 �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، أو لصا�ح  
ً
 أو جزئيا

ً
مون ��ا �ليا

َّ
ا�جزاءات، أو لصا�ح الكيانات ال�ي يملكها األ�خاص املدرجون أو يتحك

 لألح�ام املنصوص عل��ا �� هذا القرا
ً
ر و�ما  أّيِ �خص أو كيان ينوب ع��م أو �عمل بتوجيھ م��م، ما لم ُتصرح ال�جنة بذلك وفقا

ململكة البحر�ن آلية إلعالم املؤسسات املالية و�عض املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة  يتفق مع قرارات مجلس األمن ذات الصلة. و 

 بالتغي��ات ال�ي تطرأ ع�� القوائم ذات الصلة �ش�ٍل فوري،  

الب  .27 مملكة  أشارت  بأن حكما  قدر�ن  الوزراء  ھ  مجلس  عن  الصادر  القرار  األ�خاص    الزم  و�افة  واملؤسسات  ا�ختصة  ا�جهات 

الطبيعي�ن واالعتبار��ن التأكد من مدى توفر أية أموال لد��م �عود لأل�خاص أو الكيانات املدرج�ن ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية أو  

داب�� ال�ي تم اتخاذها م�ى  والت   ،قائمة ا�جزاءات أو الذين تم شطب أسماؤهم م��ا، واإلبالغ دون تأخ�� من تار�خ �شرها باملعلومات

ما توفرت لد��م هذه األموال بما �� ذلك قيمة األموال ال�ي تم تجميدها أو رفع التجميد ع��ا ونوعها وتار�خ ووقت تجميدها أو رفع  

سب متطلبات  ذا و�تم اإللزام باإلبالغ عن العمليات ال�ي يتم محاولة القيام ��ا حالتجميد ع��ا وأية إجراءات سوف يتم اتخاذها. ه

يتع�ن مراعاة تنفيذ األح�ام  كما    املعيار من ا�جهات اإلشرافية ع�� املؤسسات املالية ومؤسسات املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة،

 والقرارات القضائية وحقوق الغ�� حسن النية عند تنفيذ أي من اإلجراءات املتعلقة بتجميد األموال. 

ف وم�افحة اإلرهاب وتمو�لھ وغْسل األموال أن تتقدم باسمها  وو�ح القرار الصادر من مجلس ال .28 وزراء ع�� أن ل�جنة محار�ة التطرُّ

ب من قائمة ا�جزاءات، سواًء من تلقاء نفسها  
ْ
مباشرة عن طر�ق وزارة ا�خارجية إ�� ا�جهة ذات الصلة �� مجلس األمن بطلب الشط

أت عدم انطباق معاي�� اإلدراج عليھ أو زوالها، أو إذا لم �عد للكيانات وجود  أو بناًء ع�� طلب من ال�خص أو الكيان املدَرج إذا ارت 

�ن  
َّ
ب أسماء األ�خاص املتوف

ْ
أو �شاط فع�� باململكة. كما يجوز لها أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناًء ع�� طلب الورثة بطلب شط
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د املؤّ�ِ الرسمية  بالوثائق   
ً
مشفوعا الطلب  و��ون  ا�جزاءات،  قائمة  خاذ  من  اّتِ ال�جنة  �ورثة. وع��  الطلب  مي  مقّدِ للوفاة ولوضع  ة 

قائمة   أو  الوطنية  اإلرهاب  قوائم  ع��   
ً
مدَرجا األموال  من  املستفيدين  أو  الورثة  من  أيٌّ  ي�ون  أال  من  ق  َحقُّ للتَّ الالزمة  اإلجراءات 

 ا�جزاءات. 

درِج اسمھ ع�� قوا�لف القرار الصادر من مجلس الوزراء   .29
ُ
م من قرار اإلدراج أمام ال�جنة  ا�حق ل�ل من أ

َّ
ل
َ
ئم اإلرهاب الوطنية أن يتظ

ي هذه ا  من تار�خ تقديمھ، وُيعتَ�� ُم��ِ
ً
دة لھ، ع�� أن يتم البتُّ فيھ خالل ثالث�ن يوما مھ �افة املستندات املؤّ�ِ

ُّ
ل
َ
 بَتظ

ً
ملدة دون رد  مرِفقا

م. و�لف القرار 
ُّ
ل
َ
ظ ٍض ِضم�ي للتَّ

ْ
النشر ع�� موقعها اإللك��و�ي إجراءات تقديم طلبات شطب األسماء من  وزارة ا�خارجية ب بمثابة رف

قائمة ا�جزاءات إ�� ا�جهة ذات الصلة �� مجلس األمن، ع�� أن �شتمل هذه اإلجراءات إرشاد األ�خاص والكيانات املدرج�ن ع��  

 إ�� مكتب أم�ن املظ
ً
  - بحسب األحوال  -الم أو مركز التنسيق  قائمة ا�جزاءات عن كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة مباشرة

قائمة   ع��  واملدرج�ن  تجميدها،  تم  أموال  أو  ف��ا  مقار  لهم  الذين  أو  اململكة   �� املتواجدين  أو  البحر�نية  والكيانات  واأل�خاص 

 .ا�جزاءات، عن كيفية تقديم طلبات الشطب من القائمة عن طر�ق ال�جنة

يقدم التظلم من قرار اإلدراج ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية،  ع�� أن  الصادرة من وز�ر الداخلية    2021) لسنة  120قرار رقم (  كما نص .30

إ�� أمانة سر    ، وطلب شطب أسماء األ�خاص املتوف�ن م��ا، وطلب الشطب من قائمة ا�جزاءات، والتظلم من ا�خطأ �� التطبيق 

ا  ع�� 
ً
 أو إلك��ونيا

ً
لھ، كما  ال�جنة كتابيا ل�جنة، وترفق بھ �افة املعلومات واملستندات والوثائق الرسمية املؤ�دة  ملوقع اإللك��و�ي 

 .ترفق بھ بيانات التواصل ال�ي يمكن ل�جنة التواصل ��ا مع مقدم الطلب و�رسال اإلخطارات عل��ا

أشار القرار الصادرة من مجلس الوزراء ع�� أنھ تتلقى ال�جنة من ال�خص أو الكيان املدرج ع�� قائمة ا�جزاءات    باإلضافة إ�� ذلك، .31

 بھ �افة  
ً
 لآللية ال�ي تضعها ال�جنة مرفقا

ً
طلب التصر�ح باستخدام األموال ا�جمدة لتلبية املصار�ف األساسية أو االستثنائية وفقا

و�ذا ارتأت ال�جنة قبول الطلب فيتع�ن عل��ا إتباع اإلجراءات محددة،    .املبالغ املطلوب استخدامها  املستندات املؤ�دة لطلبھ ومقدار

 من مقدم الطلب وا�جهات ا�ختصة واملؤسسات واأل�خاص  
ً
تتو�� ال�جنة إخطار كال ُيقبل ف��ا الطلب،  ال�ي  و�� جميع األحوال 

صرح باستخدامها التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  الذين تت   –بحسب األحوال    –الطبيعي�ن أو االعتبار��ن  
ُ
وفر لد��م األموال امل

القرار الصادر عن ال�جنة، والذين يتوجب عل��م إخطار ال�جنة بما تم مباشرتھ من أعمال لتنفيذ القرار خالل ثالثة أيام عمل من  

 .تار�خ اإلخطار بھ

إال إال أنھ لم يتب�ن النص    �ش�ل كب��،   6متطلبات التوصية  معظم  يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن استوفت    االستنتاج: .32

ع�� تطبيق معيار لإلثبات مب�ي ع�� "أسباب �افية" أو "أساس سليم". كما لم يو�ح القرار توف�� أك�� قدر ممكن من املعلومات  

يم بيان �علي�� يحتوي ع�� أك�� قدر ممكن من التفاصيل حول األسس املستند إل��ا لإلدراج  ذات الصلة حول االسم املق��ح، وتقد

ومن خالل األدلة اإلرشادية املزودة من ا�جهات اإلشرافية ع�� قطاع املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة   �� القائمة. ومن جانب آخر 

و�عض املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة بالتغي��ات ال�ي تطرأ ع�� القوائم ذات    والقطاع املا��، �عت�� آلية إلعالم املؤسسات املالية

لم تتوفر لدى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف    الصلة غ�� مفصلة ع�� النحو املطلوب الذي يخدم متطلبات التوصية. كما 

األخرى وال ترسل مؤسسة التنظيم العقاري إشعارات مماثلة   للمحام�ن وكتاب العدل إشعارات مماثلة كما هو �� ا�جهات األشرفية

باإلضافة إ�� ذلك لم تت�ح آلية ُتنشر قرارات اإلدراج ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية وقائمة ا�جزاءات أو   للوكالء/الوسطاء العقار��ن.

 فور صدور القرار عن مجلس الوزراء أو ا�جهة ذات الصلة �� مجلس  
ً
تلقائيا   و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام األمن.  الشطب م��م 

 ". مل��م إ�� حد كب���� هذه التوصية �� " الف�ي
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)  – 7التوصية 
ً
 العقو�ات املالية املس��دفة ذات صلة بانتشار التس�ح (مل��م جزئيا

املؤســـــــســـــــات املالية وغالبية األعمال واملهن  بأن لدى البحر�ن إطار قانو�ي ح�ى تنفذ  ورد �� تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن،    .33

غ�� املـــاليـــة ا�حـــددة قرارات مجلس األمن ا�خـــاصـــــــــــــــة بـــإيران وجمهور�ـــة �ور�ـــا الشـــــــــــــعبيـــة الـــديمقراطيـــة من دون تـــأخ��. لكن لم ترد  

ول األخرى موجبات قانونية صـــــــــــر�حة تنطبق ع�� �افة األ�ـــــــــــخاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن �� البحر�ن ملنع إتاحة األموال أو األصـــــــــــ 

 ع�� ذلك، ال تتوفر أي متطلبات للمحام�ن  
ً
لأل�ـــخاص أو الكيانات املدرجة، مما يؤثر ع�� عدد من املعاي�� �� هذه التوصـــية. عالوة

ــناعة والتجارة إرشــــادات محدودة ل�جهات املبلغة التا�عة   ر املصــــرف املركزي ووزارة الصــ
ّ
وكتاب العدل والوســــطاء العقار��ن. لقد وف

ال تتطلب وزارة الصـــــناعة والتجارة من ا�جهات املبلغة اإلجابة ع�� إشـــــعارات ال��يد اإللك��و�ي وليس لد��ا إجراءات �ســـــمح  لها. كما  

 بالنفاذ إ�� األموال.

الصــــــــــادرة من مجلس الوزراء ع�� ا�جهات   2021) لســــــــــنة  12وملعا�جة أوجھ القصــــــــــور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل، نص قرار ( .34

املؤســـــــــســـــــــات و�افة األ�ـــــــــخاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن تجميد األموال م�ى ما توفرت لد��م وال�ي �عود لأل�ـــــــــخاص أو  ا�ختصـــــــــة و 

الكيـانات املدرج�ن ع�� قوائم اإلرهاب الوطنيـة أو قائمـة ا�جزاءات دون تأخ�� من تار�خ �شـــــــــــــرها ودون إنذار مســـــــــــــبق لل�ـــــــــــــخص أو  

   .ساعة 24القرار ذاتھ ع�� أ��ا "فوًرا �� غضون ساعات بما ال يجاوز الكيان املدرج، وقد تم �عر�ف "دون تأخ��" ��  

 �شــــــ�ل    التجميد  شــــــمول أشــــــار القرار إ��   .35
ً
 أو جزئيا

ً
�افة األموال ال�ي يملكها ال�ــــــخص أو الكيان املدرج أو يحوزها أو يتحكم ��ا �ليا

مؤامرة أو ��ديد إرها�ي مع�ن أو متصـــــلة بانتشـــــار   مباشـــــر أو غ�� مباشـــــر، وليس فقط األموال ال�ي يمكن أن ت�ون مرتبطة �عمل أو

    التســـ�ح.
ً
  ويشـــمل ايضـــا

ً
األموال املكتســـبة أو الناتجة عن األموال ال�ي يملكها ال�ـــخص أو الكيان املدرج أو يحوزها أو يتحكم ��ا �ليا

 �شــــــــ�ل مباشــــــــر أو غ�� مباشــــــــر.
ً
نيابة عن أي من هؤالء األ�ــــــــخاص أو  األموال ال�ي يملكها ال�ــــــــخص أو الكيان يتصــــــــرف  و   أو جزئيا

 �شـــــــــــــ�ـل مبـاشـــــــــــــر أو غ��
ً
 أو جزئيـا

ً
 بـھ من قبلهم �ليـا

ً
 أو متحكمـا

ً
 الكيـانـات املـدرج�ن أو تحـت إدار��م أو بتوجيـھ م��م أو ي�ون مملوـ�ا

 مباشر.

ة واملؤســـــــســـــــات و�افة األ�ـــــــخاص الطبيعي�ن واالعتبار��ن  حظر  كما   .36 إتاحة من  القرار الصـــــــادر من مجلس الوزراء ا�جهات ا�ختصـــــــَّ

األموال أو أية ِخْدمات مالية �شــــ�ل مباشــــر أو غ�� مباشــــر لصــــا�ح األ�ــــخاص أو الكيانات املدَرج�ن ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية أو  

 �شــ�ل مباشــر أو غ�� مباشــر،  قائمة ا�جزاءات، أو لصــا�ح الكيانات ا
ً
 أو جزئيا

ً
مون ��ا �ليا

َّ
ل�ي يملكها األ�ــخاص املدرجون أو يتحك

 لألح�ام املنصــــــوص عل��ا �� هذا  
ً
قا

ْ
ــّرِح ال�جنة بذلك ِوف ــا�ح أّيِ �ــــــخص أو كيان ينوب ع��م أو �عمل بتوجيھ م��م، ما لم ُتصــــ أو لصــــ

اشـــــــــارت مملكة البحر�ن بأن هناك آلية إلعالم املؤســـــــــســـــــــات املالية و�عض  القرار و�ما يتفق مع قرارات مجلس األمن ذات الصـــــــــلة. و 

 ملا ورد �� القرار الصـــــــــادر من  
ً
املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة بالتغي��ات ال�ي تطرأ ع�� القوائم ذات الصـــــــــلة �شـــــــــ�ٍل فوري، وفقا

واالعتبار��ن التأكد من مدى توفر أية أموال  ع�� ا�جهات ا�ختصــــــــــة واملؤســــــــــســــــــــات و�افة األ�ــــــــــخاص الطبيعي�ن  و   مجلس الوزراء. 

لد��م �عود لأل�ـــــــــخاص أو الكيانات املدرج�ن ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية أو قائمة ا�جزاءات أو الذين تم شـــــــــطب أســـــــــماؤهم م��ا،  

ل بما �� ذلك قيمة األموال  واإلبالغ دون تأخ�� من تار�خ �شرها باملعلومات والتداب�� ال�ي تم اتخاذها م�ى ما توفرت لد��م هذه األموا

    ال�ي تم تجميـدهـا أو رفع التجميـد ع��ـا ونوعهـا وتـار�خ ووقـت تجميـدهـا أو رفع التجميـد ع��ـا وأيـة إجراءات ســـــــــــــوف يتم اتخـاذهـا
ً
وفقـا

النية  نھ �� جميع األحوال، يتع�ن مراعاة تنفيذ األح�ام والقرارات القضـــــــــائية وحقوق الغ�� حســـــــــن آللية محددة. كما حدد القرار بأ

تضـــــــــــمن اإلطار التشـــــــــــري�� �� مملكة البحر�ن فرض عقو�ات حال ا�خالفة و  عند تنفيذ أي من اإلجراءات املتعلقة بتجميد األموال.

 وذلك �� ضوء الصالحيات الرقابية املمنوحة ل�جهات الرقابية واإلشرافية وفرض (الغرامة اإلدار�ة) للمخالف�ن.
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ــة  .37 أل�ـــــــــــــخـاص والكيـانات املدرج�ن ع�� قائمـة ا�جزاءات تقـديم طلبـات الشـــــــــــــطـب من القـائمـة ل ومن جانب آخر، أتاح القرار الفرصـــــــــــ

 إ�� مكتب أم�ن املظالم أو مركز التنســــــيق  
ً
ع�� أن ُيرفق بالطلب �افة املعلومات واملســــــتندات املؤ�دة   –بحســــــب األحوال   –مباشــــــرة

ــا��ـة أو    ع�� قـائمـة ا�جزاءات، ـ�أن ت�ون أســـــــــــــمـاءهم مشـــــــــــ
ً
درجوا خطـأ

ُ
لـھ. كمـا يجوز لأل�ـــــــــــــخـاص أو الكيـانـات الـذين �عتقـدون أ��م أ

 لإلجراءات مماثلة ألســماء أ�ــخاص أو كيانات مدرج�ن، أن يتظلموا من ا�خطأ �� التطبيق إ�� ال�جنة وال�ي تقو 
ً
م بنظر التظلم وفقا

 بأن تتلقى ال�جنة من ال�ــخص أو الكيان املدرج ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية طلب التصــر�ح باســتخدام  
ً
محددة. وحدد القرار ايضــا

 بھ �افة املســتندات
ً
 لآللية ال�ي تضــعها ال�جنة مرفقا

ً
املؤ�دة لطلبھ    األموال ا�جمدة لتلبية املصــار�ف األســاســية أو االســتثنائية وفقا

 من تـار�خ تقـديمـھ، ويعت�� م�ـــــــــــــ�ي هـذه املـدة دون رد  
ً
ومقـدار املبـالغ املطلوب اســـــــــــــتخـدامهـا، ع�� أن يتم البـت فيـھ خالل ثالث�ن يومـا

 من مقدم الطلب وا�جهات ا�ختصـة    .بمثابة رفض ضـم�ي للطلب
ً
و�� جميع األحوال ال�ي ُيقبل ف��ا الطلب، تتو�� ال�جنة إخطار كال

صـــــرح باســـــتخدامها التخاذ   –بحســـــب األحوال  –ات واأل�ـــــخاص الطبيعي�ن أو االعتبار��ن  واملؤســـــســـــ 
ُ
الذين تتوفر لد��م األموال امل

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار الصــادر عن ال�جنة، والذين يتوجب عل��م إخطار ال�جنة بما تم مباشــرتھ من أعمال لتنفيذ القرار 

كما �شـر قرارات اإلدراج ع�� قوائم اإلرهاب الوطنية وقائمة ا�جزاءات أو الشـطب م��م   .إلخطار بھخالل ثالثة أيام عمل من تار�خ ا

 فور صـــدور القرار عن مجلس الوزراء أو ا�جهة ذات الصـــلة �� مجلس األمن، بحســـب األحوال وذلك حســـب القرار رقم (
ً
)  12تلقائيا

 .والصادر من مجلس الوزراء 2021لسنة  

من خالل األدلة   إال أنھ  �شـــ�ل كب��،   7متطلبات التوصـــية  معظم ن التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن اســـتوفت  يتب�ن م  االســـتنتاج: .38

اإلرشـــادية املزودة من ا�جهات اإلشـــرافية ع�� قطاع املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة والقطاع املا��، �عت�� آلية إلعالم املؤســـســـات 

لوب  املـاليـة و�عض املهن واألعمـال غ�� املـاليـة ا�حـددة بـالتغي��ات ال�ي تطرأ ع�� القوائم ذات الصـــــــــــــلـة غ�� مفصـــــــــــــلـة ع�� النحو املط

ر أنھالذي يخدم متطلبات التوصـــــــــــــية. كما لم يتب�ن ع��  
ّ
وزارة العدل والشـــــــــــــئون اإلســـــــــــــالمية واألوقاف للمحام�ن وكتاب العدل    توف

إشـــعارات مماثلة لبقية ا�جهات اإلشـــرافية وال ترســـل مؤســـســـة التنظيم العقاري إشـــعارات مماثلة للوكالء/الوســـطاء العقار��ن. كما  

دات حول ال��امــا��ــا بــاح��ام إجراء رفع األســـــــــــــمــاء و�لغــاء التجميــد. ال �ســـــــــــــمح وزارة الصـــــــــــــنــاعــة والتجــارة  لم يتب�ن مــدى وجود إرشــــــــــــــا

دة الفـائـدة أو العـائـدات األخرى املســـــــــــــتحقـة عل��ـا أو أن ��ـــــــــــــحـب م��ـا    والســـــــــــــيـاحـة املرخص لهـا أن تضـــــــــــــيف ع�� ا�حســـــــــــــابـات ا�جمـّ

مل��م إ��  �� هذه التوصـــــــــــية �� "  الف�ي ًء عليھ فإن درجة االل��امو�نا املدفوعات املســــــــــــتحقة بموجب عقود، اتفاقات أو ال��امات.

 ".حد كب��

)  – 22التوصية 
ً
 االعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة: العناية الواجبة اتجاه العمالء (مل��م جزئيا

بــأن   .39 ترتبط أبرز أوجــھ القصـــــــــــــور بتحــديــد هو�ــة املســـــــــــــتفيــد ا�حقيقي والتحقق م��ــا،  ورد �� تقر�ر التقييم املتبــادل ململكــة البحر�ن، 

وتوقيـت اتخـاذ تـداب�� العنـايـة الواجبـة تجـاه العمالء، وتطبيق هـذه التـداب�� ع�� العمالء ا�حـالي�ن واملتطلبـات املتعلقـة بـاأل�ـــــــــــــخـاص  

 اطر.السياسي�ن ممث�� ا�خ

بموجب قرار وزارة أن    اشـارت مملكة البحر�ن  تم اتخاذ عدة تداب�� من قبل مملكة البحر�ن ملعا�جة أوجھ الصـور �� هذه التوصـية،  .40

(�شـــأن أ�شـــطة بيع وتجارة الذهب وا�جوهرات وتدقيق ا�حســـابات)، والذي   2021) لســـنة  103الصـــناعة والتجارة والســـياحة رقم (

، إعادة تنظيم ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا تطبيق العناية الواجبة العادية والعناية الواجبة املعززة،  2017ة  ) لســــــــــــن 173أل�� القرار رقم (

ــتلزم العناية الواجبة العادية أو املعززة   تب�ن ل�خاضـــــــــع أن العملية   إذالت�ون تلك األح�ام وا�ـــــــــحة ومتناســـــــــبة مع ا�خاطر ال�ي �ســـــــ

ــلة أو أعمال ا�حاماة أو التوثيق ال  �ــــــح من خالل تقييم مســــــتو�ات ا�خاطر خاللها ال�ي يتكشــــــف من  املنفصــــ �ي يطل��ا العميل أو اتَّ

خاللها أ��ا تنطوي ع�� مخاطر كب��ة أو احتمالية عالية لوقوع جر�مة غسل أموال أو تمو�ل إرهاب أو نقل غ�� مشروع لألموال ع��  

(�شـــأن   2021) لســـنة 28) و(14لشـــئون اإلســـالمية واألوقاف رق�ي (. وهو ذات الن�ج الذي تم اتباعھ �� قراري وزارة العدل واا�حدود
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 2021) لسـنة  2مهنة ا�حاماة وم�اتب االسـتشـارات القانونية األجنبية وأعمال �اتب العدل)، وقرار مؤسـسـة التنظيم العقاري رقم (

 ( �شأن أ�شطة القطاع العقاري).

من    ع�� ا�خاضــع�ن للقرارات تحديد والتحقق من هو�ة العمالء 2021) لعام  28) و(14) و(2) و(103فرض القرارات الوزار�ة رقم (ت  .41

ر التعامل مع أ�ــــــــــــخاص هو���م غ�� معروفة أو ممتنع�ن عن إثبات هو���م أو هو�ة املســــــــــــتفيد ال��ائي،  ، كما  مصــــــــــــادر موثوقة
ّ
ُيحظ

ل��م ومـا   ، واالحتفـاظ بـاملعلومـات واملســـــــــــــتنـداتوكـذلـك إبالغ الوحـدة عن أي معلومـات مشـــــــــــــ�وك ف��ـا ِ
ّ
ا�خـاصـــــــــــــة ��و�ـة العمالء وممث

اما �� شــــــــأن تطبيق نظم إجراءات وفق للن�ج املب�ي ع�� ا�خاطر فقد غطت القرارات الوزار�ة    يتعلق بأعمالهم ملدة خمس ســــــــنوات.

ــــــس   ــــــر ع�� املستوى الوط�ي وعكــــ ـــــ بوضع وتطبيق نظم و�جراءات وفق للمن�ج املب�ي ع�� تقييم ا�خاطر، وتطبيق نتائج تقر�ر ا�خاطــــ

ــــــــة علــــــــــــى ا�خاطر وتحديــــــــــــث تلك اإلجراءات �لمــــــــــــا تم تحديث تقر�ــــــــــــر التقييم  نتائجھ ع�� العمليات وعلــــــــــــى اإلجراءات الداخلية املبنيــــ 

 الوط�ي للمخاطر.  

تطبيق  )  14) و(103) و(2مملكة البحر�ن بأن ع�� ا�خاضع�ن للقرارات الوزار�ة رقم (  تأشار بالعناية الواجبة املعززة،    فيما يتعلق .42

فاعلية إذا �ان أحد ال�خصيات العامة ممث�� ا�خاطر، و�شمل هذه التداب�� التحقق    تداب�� العناية الواجبة املعززة وتداب�� أك��

بالوسائل املتاحة من مصدر األموال والغرض من عالقة العمل او العملية املنفصلة املرتبطة بأعمال ا�خاضع للقرار املقدمة إ��  

إجراءات أخرى أو تداب�� أك�� فعالية بما يتناسب مع طبيعة    العميل و�األخص ال�خصيات العامة ممث�� ا�خاطر. باإلضافة إ�� أية

مشار إل��ا  توجد أح�ام مماثلة بالنسبة لكتاب العدل حيث إن  عالقة العمل أو العملية املنفصلة املرتبطة بأعمال ا�خاضع للقرار.

العناية  كما يجب إخطار مسؤول االل��ام أو نائبھ بحسب األحوال فور البدء �� تطبيق إجراءات    .2021) لسنة  28القرار رقم (��  

  الواجبة املعززة باإلضافة إ�� تداب�� تحديد والتحقق من املستفيد ال��ائي وتطبيق نظم و�جراءات حسب املن�ج القائم ع�� ا�خاطر.

 . تم �عر�ف ال�خصيات العامة ممث�� ا�خاطرو 

لم يت�ح    ھحيث إن ،  جزئي �ش�ل    22يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن استوفت �عض متطلبات التوصية    االستنتاج: .43

ق من املستفيد ال��ائي بالنسبة لتجار الذهب وا�جوهرات ومدققو ا�حسابات ��   َحقُّ وجود أح�ام صر�حة فيما يخص تحديد والتَّ

، وال يبدو وجود أي أح�ام  ) 10.11و 10.10املعيار�ن (. ولم يّت�ح أنھ تمت �غطية متطلبات  22.1جميع ا�حاالت كما يتطلبھ املعيار  

(املعيار�ن   التحقق  عملية  ر 
ّ

بتأخ السماح  �شأن  الوزار�ة  القرارات  �غطية  10.15و  10.14��  تمت  أنھ  يّت�ح  ال  عامة،  بصفة   .(

بالنسبة ل�ل املهن واألعمال غ��   القانونية  بات  22.1املالية ا�حددة فيما يخص متطلبات املعيار  ال��تيبات 
ّ
.  كما لم �شمل متطل

القانونية. وال توجد   املهن  التنبيھ) من غ��  اإلبالغ عن االشتباه والتنبيھ اإلذن الصر�ح �عدم إجراء تداب�� العناية الواجبة (لعدم 

خاص املقر��ن م��م فيما يخص تطبيق العناية الواجبة  أح�ام تطبق ع�� أفراد عائالت ال�خصيات العامة ممث�� ا�خاطر واأل�

واملتمثلة ��    تبقى كما   �� هذه التوصية  الف�ي   و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام  ).22.3املعززة وذلك بالنسبة للقطاع العقاري (املعيار  

 ��" 
ً
 ". مل��م جزئيا

)االعمال واملهن غ�� املالية ا�حددة: تداب�� آخرى (م – 23التوصية 
ً
 ل��م جزئيا

لم تتم �غطية املعامالت ال�ي يتم الشروع ��ا. ولم ُتفّصل املتطلبات �شأن الضوابط  ورد �� تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن،    .44

 الداخلية والبلدان ذات ا�خاطر املرتفة من أجل استيفاء معاي�� مجموعة العمل املا��. 
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زام املؤسسات" باإلبالغ  إل   2020) لسنة  29وملعا�جة أوجھ القصور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل، تضمن املرسوم بقانون رقم ( .45

 عن أية عملية مشتبھ ف��ا  
ً
�ش�ل دقيق ومت�امل يحتوي ع�� �افة املعلومات    –بما �� ذلك عمليات محاوالت إجراء العمليات    –فورا

) لعام  4والتفاصيل الالزمة �غض النظر عن قيم��ا". وتطبق هذه االل��امات ع�� جميع األ�خاص ا�خاضع�ن للمرسوم بقانون رقم (

 للقرار رقم (  2001
ً
، يجب ع�� كتاب  2021) لسنة  28(أي �افة املهن واألعمال غ�� املالية ا�حددة باستثناء كتاب العدل). ووفقا

أو   العادية  أو غ��  املشبوهة  للمعامالت  اكتشافھ  املتا�عة فور  نفذة و�خطار وحدة 
ُ
امل الوحدة  إبالغ  ال��ام  العدل بوصفھ مسئول 

 ) ساعة من تار�خ اكتشافها. 24��ا، وذلك خالل مدة ال تتجاوز (ا�حاولة �� التعامل ف 

إجراءات   2021لسنة    )2(كما قامت مملكة البحر�ن باتخاذ مجموعة من التداب��، فيما يخص الوكالء العقار��ن يو�ح القرار رقم   .46

ومن نفس القرار ع�� أنھ يجب ع�� املرخص لھ االش��اك    .�عي�ن مسئول عام ع�� مستوى ا�جموعة بما �ستو�� بمتطلبات املعيار

�� برامج التدر�ب ا�خاصة بم�افحة غْسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والنقل غ�� املشروع لألموال ع�� ا�حدود ال�ي    –�لما أمكن    –

عَقد
ُ
من ِقَبل املؤسسة بالتنسيق مع ا�جهات ذات العالقة. و�جوز للمرخص لھ تنفيذ ال��امج التدر�بية ا�خاصة بم�افحة غسل    �

عن    
ً
مسبقا باملؤسسة  ا�ختصة  الوحدة  إخطار  شر�طة  التجار�ة،  ا�جموعة  مستوى  ع��  العمالء  تجاه  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال 

م ع��  وا�حصول  تدر��ي  برنامج  أي  املهن  محتوى  قطاع  اما  االل��ام.  مسؤول  كفاءة  لضمان  شروط  القرار  تضمن  كما  وافق��ا. 

 للقرار رقم (
ً
 . 2021) لسنة 14القانونية فقد استوفت املتطلبات وفقا

) لسنة  28) و(14) و(103) و(2اتخذت مملكة البحر�ن تداب�� �� شأن العناية الواجبة املعززة، إذ أشارت القرارات الوزار�ة رقم ( .47

، إجراءات العناية الواجبة املعززة إذا �انت أعمال املرخص لھ املقدمة للعميل مرتبطة ع�� أ��ا مصنفة من الدول العالية  2021

ا�خاطر أو ستجرى ف��ا، أو إذا �ان املستفيد ال��ائي مقيما ف��ا أو منتميا بجنسيتھ إل��ا. أو إذا �ان مصدر األموال من تلك الدول  

ل��ا. أفادت البحر�ن بأن جميع مؤسسات القطاع غ�� املا�� لد��ا ال��امات بإجراء تقييم للمخاطر قبل التعامل و�ناء  أو مآل األموال إ

عن �سمية مجموعة العمل املا�� لدول معينة بأ��ا عالية ا�خاطر   ع�� نتيجة هذا التقييم يتم تحديد مستوى ا�خطورة �غض النظر 

 أم ال.

ف .48 الوزار�ة  للقرارات   
ً
اجازت  وفقا كما  محددة،  لشروط   

ً
وفقا اإلدارة  مستوى  ع��  عام  مسئول  �عي�ن  إجراءات  و�حت  تبادل  قد 

للقرار  ا�خاضع  يل��م  أن  ع��  بالسر�ة،  االل��ام  التجار�ة شر�طة  ا�جموعة  مستوى  العمالء ع��  تجاه  الواجبة  العناية  معلومات 

ب  للمعلومات.  تبادل  بالوزارة عن أي  لھ العاملة با�خارج بتطبيق تداب��  بإخطار الوحدة ا�ختصة  اإلضافة إ�� إلزام فروعھ التا�عة 

)، وتوج��هم إ�� تطبيق أح�ام هذا القرار FATFم�افحة غْسل األموال وتمو�ل اإلرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل املا�� (

الدول عالية    �� الفروع  تلك  إذا �انت  ��ا، وخاصة  �عمل  ال�ي  الدول  تلك   �� السار�ة  والقوان�ن  األنظمة  بھ  الذي �سمح  املدى  إ�� 

بإبالغ   يل��م  بھ غ�� �اٍف. كما  ُدها  تَقيُّ أْن ي�ون  بالقرار، أو  بما ورد  د  تتقيَّ املنفذة والوحدة ا�ختصة  ا�خاطر أو �� دول ال  الوحدة 

  باملؤسسة �� حالة ما إذا �انت قوان�ن الدول ال�ي �عمل ��ا تلك الفروع �عيق تطبيق أح�ام هذه القرارات. 

و�رسال بالغ    ،اشارت مملكة البحر�ن إ�� التداب�� املتخذة فيما يخص ا�حماية القانونية عند اإلبالغ وحظر اإلفصاح عن السر�ة .49

فرضت عقو�ات (جنائية أو تأديبية) وجزاءات مقررة ع�� مخالفة  حيث    باالشتباه أو أي معلومات ذات صلة إ�� الوحدة ا�ختصة، 

 أح�ام املرسوم بقانون أو القرارات الوزار�ة املشار إل��ا.  



 ململكة البحر�ن  الثالثاملعززة تقر�ر املتا�عة 

 

12 

 

لعدم وجود ما    �ش�ل كب��  23متطلبات التوصية  معظم  يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن استوفت    االستنتاج: .50  
ً
نظرا

يو��ي بتطبيق إجراءات إضافية مناسبة ال�ي يتم تطبيقها إلدارة مخاطر، إذا �انت الدولة املضيفة ال �سمح بالتنفيذ املالئم لتداب��  

كتاب العدل ومهنة ا�حاماة  وذلك بخالف  خاصة بم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ت�ون من�جمة مع إجراءات الدولة األم  

و�النسبة ملهنة ا�حاماة ال توجد أح�ام صر�حة ع�� جواز تبادل معلومات العناية الواجبة تجاه العمالء ع��    والشر�ات التا�عة لها.  

لقطاع    19.3�لم �ش�� مملكة البحر�ن باإلجراءات املتخذة فيم يخص املعيار الفر�إال أنھ   مستوى ا�جموعة مع االل��ام بالسر�ة.  

 ". مل��م إ�� حد كب���� هذه التوصية �� " الف�ي فإن درجة االل��ام ، و�ناًء عليھ املهن القانونية.

 التوصيات ال�ي طلب��ا الدولة وطرأت عل��ا �عديالت من قبل مجموعة العمل املا�� �عد اعتماد تقر�ر التقييم املتبادل:

�عض أوجھ القصــــــــور �� االل��ام الف�ي للتوصــــــــيات ال�ي طرأت عل��ا �عديالت من قبل مجموعة العمل املا��    مملكة البحر�ن  عا�جت .51

بــالتوصـــــــــــــيــات ( ملكــة البحر�ن �� تلــك  .  ونتيجــة لهــذا التقــدم، اعيــد تصـــــــــــــنيف درجــات االل��ام الف�ي مل )21،  18،  15،  2وال�ي تتعلق 

 التوصيات.

 (مل��م إ�� حد كب��) التعاون والتنسيق الوطني�ن – 2التوصية 

البحر�ن،   .52 ململكة  املتبادل  التقييم  تقر�ر   �� ب�ن  ورد  التنسيق  ولضمان  وطنية  سياسات  لوضع  آلية  البحر�ن  مملكة  أ�شأت  بأن 

عتمد �عد سياسات وطنية قائمة ع�� ا�خاطر. باإلضافة إ�� ذلك طرأت �عديالت من قبل مجموعة العمل املا��  
ُ
السلطات، لكن لم �

الت  الثانية وذلك من خالل إضافة املعيار  ع��  ب�ن ا�جهات املعنية    2.5وصية  التعاون والتنسيق  ينب�� ع�� الدول  �� أن  واملتمثل 

لضمان توافق متطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب مع قواعد حماية البيانات وا�خصوصية وغ��ها من االح�ام املماثلة  

 أمن البيانات/املوقع). 
ُ
 (مثال

املتبادل،   .53 التقييم  تقر�ر   �� الواردة  القصور  أوجھ  غسل  ملعا�جة  مخاطر  تحديد  أجل  من  وآلية  هي�لية  البحر�ن  مملكة  وضعت 

األموال/تمو�ل اإلرهاب ع�� املستوى الوط�ي وتحديثھ وذلك لرسم السياسات الوطنية ملعا�ج��ا. إذ تم �عديل اختصاصات �جنة  

األموا غسل  وم�افحة  حظر  سياسات  السياسات  وضع  تطو�ر  ودراسة  لعملها  ـمة  ِ
ّ
املنظ اإلجراءات  وضع  وم��ا  اإلرهاب  وتمو�ل  ل 

باإلضافة ـر وم�افحة غْسـل األموال وتمو�ل اإلرهاب، 
ْ
قائم ع�� تخصيص وتوجيھ   العامة �شأن حظ تطبيق من�ج  العمل ع��  إ�� 

 لدرجة ا�خاطر الوطنية، ومتا�عة أية مستجدات �� هذا ال 
ً
والتنسيق مع ا�جهات ا�ختصة إلعداد اإلحصائيات     شأن.املوارد ِطبقا

وعليھ فقد قامت مملكة البحر�ن باعتماد التقييم الوط�ي �خاطر غسل األموال وتمو�ل    واملعلومات والبيانات الوطنية ذات الصلة.

ة ونقاط الضعف وا�خاطر ال�ي تم  إلعادة تقييم ال��ديدات القائم م 2021عام  أكتو�ر  وتم تحديث التقييم ��    2019اإلرهاب �� عام  

  تحديدها �� تقر�ر تقييم ا�خاطر السابق. 

  اما   .54
ً
وفقا اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  م�افحة  متطلبات  توافق  لضمان  املعنية  ا�جهات  ب�ن  والتنسيق  التعاون  يخص  فيما 

 2021) لسنة  73قرار وز�ر الداخلية رقم (للمتطلبات ا�جديدة الصادرة عن مجموعة العمل املا��، فقد اشارت مملكة البحر�ن  

بتشكيل �جنة وضع سياسات حظر وم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وال�ي ضمت �� عضو���ا جميع ا�جهات املعنية ذات  

يتعلق بحظر وم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وقد منحها القرا التعاون وتنسيق وتوحيد ا�جهود فيما  ر   العالقة لضمان 

ملباشرة   الزمة  تراها  ال�ي  واملعلومات  البيانات  �افة  ع��  ل�حصول  ا�ح�ومية  وغ��  ا�ح�ومية  ا�جهات  جميع  مخاطبة  صالحية 

أعمالها. بنتائج  دور�ة  وتقار�ر  وتوصيا��ا  مق��حا��ا  الداخلية  وز�ر  إ��  ال�جنة  هذه  وترفع  صدر    اختصاصا��ا.  ذلك،  إ��  باإلضافة 
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ف وم�افحة اإلرهاب وتمو�لھ وغْسل األموال، ال�ي ي��أسها وز�ر    2020) لسنة  50املرسوم رقم ( رُّ
َ
ط بإ�شاء و�شكيل �جنة محار�ة التَّ

اق��اح السياسات وتنسيق وتوحيد ا�جهود  إذ تختص ب الداخلية واملش�لة �عضو�ة مجموعة من وزراء ورؤساء ا�جهات ذات العالقة.  

  ��  
ً
دور�ا وتحدي��ا  ومراجع��ا  العامة  ع��  الوطنية  يتع�ن  وأنھ  األموال،  وغْسل  وتمو�لھ  اإلرهاب  وم�افحة  رُّف 

َ
ط التَّ محار�ة  مجال 

ة تزو�د ال�جنة بما تطلبھ من بيانات ومعلومات ودراسات الزمة ملباشرة أعمالها. وترفع هذه ال�جنة تقار�ر   الوزارات واألجهزة املعنيَّ

 إ�� مجلس الوزراء.  والتوصيات  دور�ة بنتائج أعمالها

فيما يتعلق باالل��ام �� قواعد حماية البيانات واملعلومات وا�حفاظ ع�� سر���ا وخصوصي��ا عند تبادل املعلومات ب�ن ا�جهات  ام   .55

 عامة �سري ع�� جميع املعلومات    2014) لسنة  16القانون رقم (ا�ختصة، فقد تضمن  
ً
�شأن حماية معلومات ووثائق الدولة أح�اما

طات الدولة ومؤسسا��ا وهيئا��ا وأجهز��ا ا�ختلفة واأل�خاص االعتبار�ة العامة، ومن ضم��ا بالتأكيد  والوثائق ال�ي تتداولها سل

املعلومات والوثائق املتعلقة �غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، وجعل األصل هو حماية سر�ة وخصوصية تلك املعلومات والوثائق،  

 ل�حاالت ال�ي �سمح ��ا القان 
ً
ون مع إلزام �ل موظف عام أو من �� حكمھ عند تداول تلك املعلومات والوثائق  وسمح بتداولها وفقا

 ملا ورد �� قانون العقو�ات.صتفرض عقو�ات متعلقة �سر�ة وخ إذ    بمراعاة، و�ال �عرض للعقو�ة.
ً
  وصية املعلومات والوثائق وفقا

ا أح�ام تكفل حماية البيانات    2018) لسنة  30م (قانون حماية البيانات ال�خصية الصادر بالقانون رقومن جانب آخر فقد تضمن  

ال�خصية والبيانات ال�خصية ا�حساسة وسر���ا وخصوصي��ا أثناء تداولها، ووضع الشروط والضوابط والقواعد الالزم مراعا��ا 

 .عند مباشرة �افة صور معا�جة تلك البيانات

عا�جت مملكة البحر�ن األوجھ   ، حيث2يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن استوفت جميع متطلبات التوصية    االستنتاج: .56

 ع�� مستوى وضع    2القصور املشار إل��ا �� تقر�ر التقييم املتبادل �� التوصية  
ً
واملتعلقة �� تطبيق آليات التعاون والتنسيق محليا

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، باإلضافة إ�� ذلك استوفت متطلبات املعيار ا�جديد والصادر    السياسات وتنفيذها �� مجال م�افحة

األموال   م�افحة غسل  متطلبات  توافق  لضمان  املعنية  ا�جهات  ب�ن  والتنسيق  التعاون  تضمن  والذي  املا��  العمل  مجموعة  عن 

امل  البيانات وا�خصوصية وغ��ها من االح�ام  القوان�ن  وتمو�ل اإلرهاب مع قواعد  بموجب  واملوقع وذلك  البيانات  أمن  ماثلة مثل 

 ". مل��م"و�ناًء عليھ، فإن درجة االل��ام الف�ي �� هذه التوصية ��   ، و�ناًء عليھ  املشار إل��ا �� التحليل.

 التقنيات ا�جديدة (مل��م) – 15التوصية 

 ل   15اســـــــــــــتوفــت مملكــة البحر�ن ـ�ـافــة متطلبــات التوصـــــــــــــيــة   .57
ً
 ت طرأقــد    ا�ــ إال أ�تقر�ر التقييم املتبــادل ململكــة البحر�ن،  وذلــك وفقــا

، إذ يجب  واملتعلقة �� األصــــــــول االف��اضــــــــية ومزودي خدمات األصــــــــول االف��اضــــــــيةالعمل املا��    متطلبات جديدة من قبل مجموعة

 الناشــــــــــئة عن األصــــــــــول االف��اضــــــــــية ومزودي خدمات األصــــــــــول االف��اضــــــــــية  تحديد وتقييم مخاطر غســــــــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب

وكذلك تداب�� ال��خيص ملزودي األصـول االف��اضـية   ، وتطبيق الن�ج القائم ع�� ا�خاطر باإلضـافة إ�� إدارة ا�خاطر والتخفيف م��ا

لبات الرقابة واإلشــــــــــراف والتأكد من  ، ومن جانب آخر متطترخيص ع��    دون ا�حصــــــــــول ن يزاول النشــــــــــاط مل   والعقو�ات ال�ي تفرض

كما تتطلب التوصية من وضع مبادئ    ال��ام مزودي خدمات األصول االف��اضية بمتطلبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، 

الوطنية  إرشــــــــــــادية وتقديم التغذية العكســــــــــــية وال�ي من دورها �ســــــــــــاعد مقدمي خدمات األصــــــــــــول االف��اضــــــــــــية من تطبيق التداب��  

، كمـا حـددت املتطلبـات  واملتنـاســـــــــــــبـة للمخـالف�ن  مل�ـافحـة غســــــــــــــل األموال وتمو�ـل اإلرهـاب، بـاإلضــــــــــــــافـة إ�� فرض العقو�ـات الرادعـة

ــية  االل��ام ��ا،  وكذلك آليات تطبيق العقو�ات املالية   ا�جديدة التداب�� الوقائية ال�ي ينب�� ع�� مزودي خدمات األصــــــــول االف��اضــــــ

  . واملتعلقة باألصول االف��اضية ومقدمي خدمات األصول االف��اضية  التعاون الدو��بات  متطل و   املس��دفة، 
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 من التداب��،  املتطلبات ا�جديدة الواردة �� املن�جية  والســـــــــــــتيفاء .58
ً
أكتو�ر  قامت مملكة البحر�ن ��   إذ  ، اتخذت مملكة البحر�ن عددا

املســــتوى الوط�ي يأخذ التحديث �ع�ن االعتبار ال��ديدات الناشــــئة ا�جديدة،  بإجراء تحديث ع�� تقر�ر تقييم ا�خاطر ع��  م 2021

ويشـــــــــــــمــل ذلــك تقييم القطــاعــات النــاشـــــــــــــئــة وال�ي �عتمــد تقنيــات التكنولوجيــا ا�حــديثــة �� تقــديم خــدمــا��ــا كقطــاع مزودي خــدمــات  

م القطاعات التقليدية للوســــــــائل  ، كما �شــــــــمل تقييم ا�خاطر الناشــــــــئة من اســــــــتخدااألصــــــــول االف��اضــــــــية وقطاع البنوك الرقمية

 (عن �عـد)  ا�جـديـدة
ً
ــاء العالقـة مع العميـل رقميـا هـذا وتتطلـب وحـدة ا�جرائم املـاليـة    .لتقـديم ا�خـدمـات ـ�ا�حـافظ االلك��ونيـة وا�شـــــــــــ

(فيما يخص ا�جرائم    6-1م من مجلد التوج��ات ملصــــــــــرف البحر�ن املركزي، ا�جلد  2021وم�افحة غســــــــــل األموال ا�حدثة �� عام 

تمو�ل  املالية) من املؤســــســــات املالية أخذ تداب�� لتحديد وتقييم ومراقبة و�دارة وتخفيف مخاطر غســــل األموال / تمو�ل اإلرهاب / 

�� جانب تقييم  إانتشــــــــــار التســــــــــ�ح ال�ي قد تتعرض لها وأن ت�ون التداب�� املتخذة تتناســــــــــب مع طبيعة وحجم و�عقيدات أ�شــــــــــط��ا،  

   مخاطر املمارسات املهنية أو املنتجات ا�جديدة أو املتطورة قبل إطالقها.

ومقدمي ا�خدمات �� هذا    االف��اضـــــــــــيةصـــــــــــول  من مجلد التوج��ات ملصـــــــــــرف البحر�ن املركزي قطاع األ   ضـــــــــــمن ا�جلد الســـــــــــادسيت  .59

ــ�� ا��  القطاع   القطاع ومنتجاتھ وخدماتھ، حيث ينص ع��  هذا  اســـــــــــتجابة للمخاطر ال�ي �شـــــــــــ�لها  � الن�ج القائم ع�� ا�خاطر  ويشـــــــــ

مزودي ا�خـــدمـــات �� القطـــاع مل�ـــافحـــة غســـــــــــــــل األموال وتمو�ـــل اإلرهـــاب   عـــدد من التوج��ـــات واإلجراءات الواجـــب اتبـــاعهـــا من قبـــل 

ــادية تتعلق باملؤشـــــــرات واالعالم ا�حمراء �� قطاع األصـــــــول املشـــــــفرة. و�قوم   ــ��شـــــ ــار التســـــــ�ح. كما تم اصـــــــدار ورقة اســـــ وتمو�ل انتشـــــ

 � ھكما أن   .ف��اضــــــيةاال مصــــــرف البحر�ن املركزي بمهام ال��خيص واالشــــــراف والرقابة ع�� قطاع مزودي خدمات األصــــــول  
ً
جلد  وفقا

ــار التوج��ات   بتنفيذ الن�ج القائم ع��   االف��اضـــــــــيةيلزم مصـــــــــرف البحر�ن املركزي مزودي خدمات األصـــــــــول   والذي  هاعال   إليھاملشـــــــ

مخاطر قبل  لل ا�خاطر �� ا�شــــــــــاء برنامج م�افحة غســــــــــل األموال، تمو�ل اإلرهاب، وتمو�ل انتشــــــــــار التســــــــــ�ح من خالل اجراء تقييم  

ــياســــــــــات و�جراءات وأدوات وأنظمة تتناســــــــــب مع حجم وطبيعة و�عقيد عملياتھ  و  أثناء إقامة عالقة مع العميل، ووضــــــــــع وتنفيذ ســــــــ

 التجار�ة لدعم الن�ج القائم ع�� ا�خاطر.  

لدى املصــــرف املركزي العديد من التداب�� ال�ي يتخذها �شــــأن الســــيطرة ع�� امللكية �� املؤســــســــات ا�خاضــــعة لرقابتھ والتحقق م��ا   .60

بالعديد من الوســــــــائل، كما ينص قانون مصــــــــرف البحر�ن املركزي بأن يحّق للمصــــــــرف رفض املوافقة ع�� "الســــــــيطرة" إذا �ان من  

للعمالء أو التأث�� الضاّر ع�� القطاع موضوع السيطرة، أو إذا قّدر املصرف أّنھ من غ�� املناسب  شأ��ا املساس باملصا�ح املشروعة 

 للمعـاي�� ال�ي يحـددهـا �� هـذا الشـــــــــــــأن،  
ً
و�نظر مصـــــــــــــرف البحر�ن املركزي �� الوضـــــــــــــع املـا�� ملقـّدم    الســـــــــــــيطرة ع�� املرخص لـھ طبقـا

ھ القضائي والتنظي�ي، ومعاي�� ممارستھ األ 
ّ
ھ.  الطلب، و�جل

ّ
 عمال التجار�ة وسمعتھ، و�جل

البحر�ن إ�� إصدارها أوراق ارشادية فيما يتعلق  باملؤشرات واالعالم ا�حمراء �� قطاع األصول االف��اضية، وعالمات  مملكة  شارت  أ .61

ات القطاع  املعامالت املشـــــبوهة وأمثلة عن طرق إســـــاءة اســـــتخدام األصـــــول االف��اضـــــية من قبل ا�جرم�ن، تتناول ال��ام عن تحليل 

مل�افحة تمو�ل انتشـــار التســـ�ح، وال��ديدات والســـينار�وهات واملؤشـــرات ا�ختلفة   األخرى ا�خاص بقرارات األمم املتحدة والعناصـــر  

أل�شـــــــــــــطــة تمو�ــل االنتشــــــــــــــار ا�حتملــة، واملواقف ال�ي حــدد��ــا مجموعــة العمــل املــا�� فيمــا يتعلق بطبيعــة العمالء واملعــامالت األك��  

تمو�ل انتشـــــــار التســـــــ�ح، كما أشـــــــارت الســـــــلطات إ�� أ��ا توفر �غذية عكســـــــية فقط من خالل عقد اجتماعات مع عرضـــــــة أل�شـــــــطة  

 ممث�� القطاع .

قانون   .62 عل��ا  ينص  أشد  عقو�ة  بأية  اإلخالل  مع عدم  انھ  ع��  املركزي  البحر�ن  مصرف  قانون  أشار  فقد  العقو�ات،  �� شأن  اما 

العقو�ت�ن �ل   هات�ن  بإحدى  أو  بحر��ي  دينار  ألف  تجاوز عشر�ن  ال�ي ال  والغرامة  با�حبس  �عاقب  آخر،  قانون  أي  أو  العقو�ات 

عن املصرف أو ال�خص املع�ن من قبلھ إلجراء تحقيق أو تفتيش ع�� أعمال املرخص  مسئول أو موظف لدى املرخص لھ حجب  

 م��ما، �سوء نية، بأية بيانات أو  
ً
لھ ما طلبھ من بيانات أو معلومات أو �جالت أو مستندات تتعلق بنشاط املرخص لھ، أو زود أيا
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لھ. للمرخص  املا��  تخالف حقيقة املركز  القانون  ك  معلومات �اذبة أو مضللة أو    نبا�حبس مدة ال تز�د ع املعاقبة  ع��  ما أشار 

خمس سنوات والغرامة ال�ي ال تجاوز عشر�ن ألف دينار بحر��ي أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن �ل من قام ب��و�ر مستند أو إخفائھ أو  

 ألح�ام الفصل  إتالفھ إذا �ان �علم أو من شأنھ أن �علم بأن لھ أو سوف ت�ون لھ عالقة بتحقيق جار ٍ أو من ا�
ً
حتمل إجراؤه طبقا

من اش��ك �� هذه ا�جر�مة �عقو�ة الفاعل األص��، ويعاقب با�حبس    ذلك األول من الباب التاسع من قانون املصرف. ويعاقب ك

عطيل  مدة ال تز�د ع�� ثالثة أشهر والغرامة ال�ي ال تجاوز ثالثة آالف دينار بحر��ي أو بإحدى هات�ن العقو�ت�ن، �ل �خص �عمد � 

يجوز للمصرف، �عد إخطار املرخص لھ، توقيع ا�جزاءات أو التداب�� اإلدار�ة  تحقيق يجر�ھ املصرف أو ا�حقق املع�ن من قبلھ. كما  

  ، املصرف ع�� أي مسئول �عمل لدى املرخص لھ �� عضو�ة مجلس اإلدارة أو �� الوظائف التنفيذية إذا ثبت أنھ خالف أح�ام قانون  

 لھأو اللوائح أو القر 
ً
 .ارات أو التوج��ات الصادرة تنفيذا

تجاه   .63 الواجبة  بالعناية  ا�خاصة  التوج��ات  بتطبيق  املشفرة  األصول  خدمات  مزودي  جميع  املركزي  البحر�ن  مصرف  يلزم 

املصرفية   العمالء املراسلة  وعالقات  ا�خاطر  ممثلو  السياسيون  واأل�خاص  بال�جالت  واالحتفاظ  ا�خاطر  ع��  القائم  واملن�ج 

ثالثة و  ال��قية واالعتماد ع�� أطراف  �� ا�خارج  التحو�الت  التا�عة  والدول مرتفعة ا�خاطر   والرقابة الداخلية والفروع والشر�ات 

واإلبالغ عن العمليات املشبوهة. إذ يجب ع�� مزود خدمات األصول االف��اضية املستفيد اتخاذ تداب�� معقولة لتحديد تحو�الت  

االف��اضية ال�ي تفتقر إ�� املن��ئ املطلوب أو معلومات املستفيد املطلو�ة. قد �شمل هذه التداب�� مراقبة ما �عد ا�حدث أو  األصول  

هو�ة   من  التحقق  املستفيد  االف��اضية  األصول  خدمات  مزود  ع��  و�جب  ممكًنا،  ذلك  �ان  حيثما  ا�حقيقي  الوقت   �� املراقبة 

مزودي خدمات األصول االف��اضية تنفيذ  كما تلزم    الهو�ة مسبًقا، واالحتفاظ ��ذه املعلومات.املستفيد، إذا لم يتم التحقق من  

�جب  و .  وكذلك انتشار التس�ح  قرارات مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة واالل��ام ��ا فيما يتعلق بمنع وقمع اإلرهاب وتمو�ل اإلرهاب

إتاحة أي أموال أو أصول    ع�� مزودي خدمات األصول االف��اضية تجميد األموال أو األصول األخرى، دون تأخ��، وضمان عدم 

ومن جانب آخر، اشار قانون م�افحة غسل األموال وتمو�ل   ن.إ�� أو لصا�ح أي �خص أو كيا   ، أخرى، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر 

بيعي�ن أو االعتبار��ن املتورط�ن �� تلك  اإلرهاب تبادل املعلومات العامة أو ا�حددة حول العمليات املشتبھ ف��ا أو األ�خاص الط 

ا�ختصة   وا�جهات  املنفذة  الوحدة  جانب  من  اإلرهاب  وتمو�ل  األموال  غسل  جر�مة  �شأن  اال��ام  أو  التحقيق   �� أو  العمليات 

ية، إال أنھ لم  واملتمثلة من الـــوزارات وا�جهات ا�ح�ومية ا�ختصة ب��خيص املؤسسات واإلشراف والرقابة عل��ا لدى الدول األجنب

 يت�ح تبادل املعلومات �� ما يخص ا�جرائم األصلية كما أنھ لم يت�ح مدى سرعة توف�� املعلومات املشار لها. 

من خالل االل��امات   �شــــ�ل كب��،  15متطلبات التوصــــية  معظم  يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن اســــتوفت    االســــتنتاج: .64

ذات الصـلة بمزودي خدمات األصـول االف��اضـية وال�ي �شـمل (أ) اسـم املن�ـ�ئ؛ (ب) رقم حسـاب املن�ـ�ئ (مثل رقم ا�حسـاب املصـر��  

الدو�� أو محفظة األصـــول املشـــفرة) حيث يتم اســـتخدام هذا ا�حســـاب ملعا�جة املعاملة؛ (ج) عنوان املن�ـــ�ئ أو رقم الهو�ة الوطنية  

ر�ف العميل أو تار�خ وم�ان امليالد؛ (د) اسـم املسـتفيد؛ و (هــــــــــــــ) رقم حسـاب املسـتفيد (مثل رقم ا�حسـاب املصـر�� الدو��  أو رقم �ع

أن لدى املصـرف املركزي العديد من التداب��  أو محفظة األصـول املشـفرة) حيث يتم اسـتخدام هذا ا�حسـاب ملعا�جة املعاملة، كما  

لكية �� املؤسـسـات ا�خاضـعة لرقابتھ والتحقق م��ا بالعديد من الوسـائل، إال أ��ا تنصـب �شـ�ل  ال�ي يتخذها �شـأن السـيطرة ع�� امل 

كب�� ع�� السـيطرة ع�� امللكية والوظائف الرئيسـية دون أن تمتد إ�� التعر�ف الشـامل للمسـتفيد ا�حقيقي، كما أنھ لم يتب�ن وجود  

تطلبات املعيار بخالف وســائل التواصــل االجتما��، ولم تت�ــح  إجراءات لتحديد مزاو�� النشــاط دون ترخيص أو ��ــجيل حســب م

آليات التنظيم واإلشـــراف القائم ع�� ا�خاطر او الرقابة من قبل مصـــرف البحر�ن املركزي ومدى كفاي��ا بما �شـــمل أنظمة لضـــمان  

علومات �� ما يخص ا�جرائم  ،  كما لم يت�ـــــــــــــح تبادل امل 27و 26االمتثال للمتطلبات الوطنية بما يتما�ـــــــــــــ�ى مع متطلبات التوصـــــــــــــية  

�� هذه التوصــــــــــية ��   الف�ي و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام األصــــــــــلية كما أنھ لم يت�ــــــــــح مدى ســــــــــرعة توف�� املعلومات املشــــــــــار لها.

 ".مل��م إ�� حد كب��"
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 الرقابة الداخلية والفروع والشر�ات التا�عة �� ا�خارج (مل��م إ�� حد كب��) – 18التوصية 

أح�ام معّينة للتأكد من توف�� ضـــــــــــمانات �افية �شـــــــــــأن الســـــــــــر�ة واســـــــــــتخدام    غياب  تقر�ر التقييم املتبادل ململكة البحر�ن، ورد ��   .65

واملتمثلـة فيمـا يخص تبـادل    18املعلومـات املتبـادلـة. بـاإلضـــــــــــــافـة �عـد اعتمـاد تقر�ر التقييم املتبـادل طرأت �عـديالت ع�� التوصـــــــــــــيـة  

او األ�شــــطة ال�ي تبدو غ�� اعتيادية (�� حال  املعلومات ع�� مســــتوى ا�جموعة، ينب�� أن يتضــــمن ذلك املعلومات وتحليل التقار�ر  

تم اجراء ذلك التحليل) وكذلك ينب�� أن تتلقى الفروع والشــــر�ات التا�عة مثل هذه املعلومات من الوظائف االل��ام والتدقيق و/أو  

ينب�� أن �شـــــــــــــمـل  م�ـافحـة غســـــــــــــل األموال وتمو�ـل اإلرهـاب ع�� مســـــــــــــتوى ا�جموعـة و�مـا يتالءم و�تنـاســـــــــــــب مع إدارة ا�خـاطر؛ كمـا  

 الضمانات �شأن السر�ة واستخدام املعلومات املتبادلة، ضمانات لعدم التنبيھ.

قامت      ، املن�جيةالواردة ��   املتطلبات ا�جديدةتقر�ر التقييم املتبادل باإلضــــــــــــافة إ�� اســــــــــــتيفاء أوجھ القصــــــــــــور الواردة �� وملعا�جة   .66

. إذ  2020) لســــــــنة 29من خالل مرســــــــوم بقانون رقم ( 2001) لســــــــنة  4م (مملكة البحر��ن بتعديل �عض أح�ام املرســــــــوم بقانون رق

ــــــــــــــــــــل األموال وتمو�ل اإلرهاب، بما ف��ا املنظــــــــــــــــــــمة لتبادل   ــْ تلزم املؤســـــــســـــــات بتطبيق الســـــــياســـــــات واإلجراءات الكفيلة بم�افحة غســـــ

ـــــــــــــــــــم رقابة   املعلومات ا�خاصـــــة بالعناية الواجبة تجاه العمالء و�دارة ا�خاطر وتحليل التقار�ر و�قامة
ُ
ال��امج التدر�بية ووضـــــع ُنـــــــــــــــــــظ

داخلية و�جراءات تضـمن سـر�ة املعلومات، وال�ي �سـري ع�� �افة الشـر�ات �� ا�جموعة التجار�ة بما ف��ا الفروع والشـر�ات التا�عة  

ـــــــــــــق القرارات الصادرة عن ا�جهات ا�ختصة
ْ
املتعلقة �� هذا الشأن.    لها واملرتبطة ��ا سواًء �انت داخل اململكة أو خارجها، وذلك ِوف

كمـا يلزم جميع املؤســـــــــــــســـــــــــــات املـاليـة تطبيق املتطلبـات الواردة �� مجلـد التوج��ـات بمـا �� ذلـك تنفيـذ ا�جموعـات املـاليـة برامج ع��  

 مستوى ا�جموعة وال�ي يجب أن �شمل ضمانات �افية �شأن السر�ة واستخدام املعلومات املتبادلة.

 عن الصـــــــــادر التوج��ات مجلد من املالية ا�جرائم وحدة �� املالية املؤســـــــــســـــــــات املركزي  البحر�ن مصـــــــــرف ومن جانب آخر، يلزم .67

 الســــــياســــــات ذلك �� بما اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال غســــــل  مل�افحة ا�جموعة مســــــتوى  ع�� برامج بتنفيذ املركزي  البحر�ن مصــــــرف

 ت�ون  أن يجب وال�ي اإلرهاب،  وتمو�ل  األموال غســـــل  م�افحة ألغراض ا�جموعة داخل  املعلومات بمشـــــاركة ا�خاصـــــة واإلجراءات

 �شــــأن ضــــمانات �افية ال��امج هذه �شــــمل  أن يجب لها. التا�عة والشــــر�ات املالية ا�جموعة فروع �جميع ومناســــبة للتطبيق قابلة

 املتبادلة. املعلومات واستخدام السر�ة

حيث عا�جت مملكة البحر�ن    ، 18متطلبات التوصـــــــــــــية  جميع  يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن اســـــــــــــتوفت    االســــــــــــتنتاج: .68

األوجھ القصــور املشــار إل��ا �� تقر�ر التقييم املتبادل من حيث توف�� ضــمانات �افية �شــأن الســر�ة واســتخدام املعلومات املتبادلة  

ــادرة عن  �� املؤســـــــســـــــات املالية من خالل ا�جلدات ال  ــادرة من مصـــــــرف البحر�ن املركزي، و�� ما يخص املتطلبات ا�جديدة الصـــــ صـــــ

مجموعــة العمــل املــا�� واملتعلقــة �� فيمــا يخص تبــادل املعلومــات ع�� مســـــــــــــتوى ا�جموعــة، تضـــــــــــــم�ن املعلومــات وتحليــل التقــار�ر او  

علومات من الوظائف االل��ام والتدقيق و/أو م�افحة  األ�شطة ال�ي تبدو غ�� اعتيادية وتلقي الفروع والشر�ات التا�عة مثل هذه امل 

غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب ع�� مستوى ا�جموعة و�ما يتالءم و�تناسب مع إدارة ا�خاطر باإلضافة إ��  شمول الضمانات �شأن  

لصــــــــادرة عن مصــــــــرف  الســــــــر�ة واســــــــتخدام املعلومات املتبادلة، ضــــــــمانات لعدم التنبيھ بموجب نصــــــــوص ا�جلدات املشــــــــار إل��ا وا

 ".مل��م�� هذه التوصية �� "الف�ي و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام   البحر�ن املركزي، 

 التنبيھ وسر�ة اإلبالغ (مل��م إ�� حد كب��)  – 21التوصية 

تمّتع املؤســـــــــــــســــــــــــــات املـاليـة ومـديروهـا وموظفوهـا بـا�حمـايـة من املســـــــــــــؤوليـة ا�جنـائيـة    ورد �� تقر�ر التقييم املتبـادل ململكـة البحر�ن،  .69

توضـــــــــــيح النّص املتعلق باإلبالغ عن االشـــــــــــتباه بتمو�ل   ، ا�� جانب ضـــــــــــرورةواملدنية بالرغم من عدم مطالب��م باإلبالغ "بحســـــــــــن نية"



 ململكة البحر�ن  الثالثاملعززة تقر�ر املتا�عة 

 

17 

 

 للمعيار  ال ينب   فتتمثل بأناما �� شـــــــأن املتطلبات ا�جديدة �� املن�جية    اإلرهاب.
ً
عملية   21.2�� أن �عيق أح�ام منع اإلفصـــــــاح طبقا

 .18مشاركة املعلومات بموجب التوصية  

  املن�جية، أشــــــــــــاروملعا�جة أوجھ القصــــــــــــور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل باإلضــــــــــــافة إ�� اســــــــــــتيفاء املتطلبات ا�جديدة الواردة ��  .70

ع�� املؤســــــســــــات املالية ومدير��ا ومســــــؤول��ا وموظف��ا عدم تحذير، أو إبالغ  ا�� أنھ قانون م�افحة غســــــل األموال وتمو�ل االرهاب، 

فيد أو األ�ـــــــــــخاص اآلخر�ن من تقار�ر املعامالت املشـــــــــــبوهة عندما يتم إبالغ الســـــــــــلطات ا�ختصـــــــــــة باملعلومات  عمال��م، أو املســـــــــــت 

ــادر عن   2001) لعـام  7والقرار الوزاري رقم (  و�عـديالتـھ  2001) لســـــــــــــنـة  4املتعلقـة ��م. أح�ـام القـانون ( وكـذا مجلـد التوج��ـات الصـــــــــــ

وفيما يخص املتطلبات    .مصـــــــــرف البحر�ن املركزي (وحدة ا�جرائم املالية)، نطاقها واســـــــــع بما فيھ الكفاية لتغطية متطلبات املعيار

، مشـــــــاركة املعلومات بموجب الت 21ا�جديدة للتوصـــــــية  
ً
وصـــــــية  ، أشـــــــارت مملكة البحر�ن إ�� أن تطبيق هذه األح�ام ال �عيق، عمليا

18. 

من خالل معا�جة    �شـــ�ل كب��،  21متطلبات التوصـــية   معظم  اســـتوفتقد  يتب�ن من التحليل أعاله أن مملكة البحر�ن    االســتنتاج: .71

  أوجھ القصور الواردة �� تقر�ر التقييم املتبادل باإلضافة إ�� استيفاء املتطلبات ا�جديدة الواردة �� املن�جية إال فيما يخص اإلدالء

ديدة حول اإلجراءات ال�ي قامت ��ا من أجل عكس متطلب اإلبالغ بحســن نية وهو قصــور ضــئيل تم تحديده �� تقر�ر  بمعلومات ج

 ".مل��م إ�� حد كب���� هذه التوصية �� "الف�ي و�ناًء عليھ فإن درجة االل��ام   ، املتبادلالتقييم  

 ا�خالصة

درجـات االل��ام    �عض   املرفقـة بطل��ـا إلعـادة تقييمي�خص املراجعون �عـد تحليـل املعلومـات من قبـل الســـــــــــــلطـات �� مملكـة البحر�ن   .72

 إ�� ما ي��: )23،  22،  21،  18، 15،  7،  6،  5  ، 2الف�ي �� التوصيات (

 التوصيات ال�ي طلبت الدولة إعادة تقييم درجات االل��ام الف�ي: . أ 

 لف�ي من "رفع درجة االل��ام ا 
ً
 .)23،  7،  6،  5،  1(  للتوصيات"  إ�� حد كب��  مل��م" إ�� درجة "مل��م جزئيا

   كما �� بدرجة " )22(إبقاء التوصية 
ً
 ".مل��م جزئيا

 التوصيات ال�ي طلب��ا الدولة وطرأت عل��ا �عديالت من قبل مجموعة العمل املا��: . ب

 " 18،  2(للتوصيت�ن  "  مل��مدرجة "" إ��  مل��م إ�� حد كب��رفع درجة االل��ام الف�ي من(. 

  إ�� حد كب��مل��م  درجة “كما �� ب  )21(رقم   ةإبقاء التوصي. " 

  مل��م إ�� حد كب��" إ�� "مل��ممن درجة "  )15(خفض التوصية رقم." 

 تتخلص درجات االل��ام الف�ي �عد إعادة التقييم �� ا�جدول اآل�ي: .73
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 م 2022، مايو االل��ام الف�يدرجات تقييم ): 2ا�جدول رقم (

 1التوصية  2التوصية  3التوصية  4التوصية  5التوصية  6التوصية  7التوصية  8التوصية  9التوصية  10التوصية 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 مل��م

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب��   
 مل��م

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 مل��م

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

20التوصية  19التوصية   18التوصية   17التوصية   16التوصية   15التوصية   14التوصية   13التوصية   12التوصية   11التوصية    

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 مل��م مل��م

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 مل��م

30التوصية  29التوصية   28التوصية   27التوصية   26التوصية   25التوصية   24التوصية   23التوصية   22التوصية   21التوصية    

 مل��م مل��م
مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 
ً
 مل��م جزئيا

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

40التوصية  39التوصية   38التوصية   37التوصية   36التوصية   35التوصية   34التوصية   33التوصية   32التوصية   31التوصية    

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 

مل��م إ�� حد  

 كب�� 
 مل��م

، غ�� مل��م  أر�عمالحظة: هناك 
ً
 ). مستو�ات محتملة لالل��ام الف�ي (مل��م، مل��م إ�� حد كب��، مل��م جزئيا

 

) توصـــية، ودرجة 30، و"مل��م إ�� حد كب��" �� (ات) توصـــي 9ع�� درجة "مل��م" �� (  مملكة البحر�نع�� ما ســـبق، فقد حصـــلت    و�ناءً  .74

  "
ً
من التوصـــــــــــــيــات األر�ع�ن وذلــك نتيجــة لتحليــل طلــب إعــادة تقييم درجــات االل��ام الف�ي �� تقر�ر    �� توصـــــــــــــيــة واحــدة"مل��م جزئيــا

 لإلجراءات املعمول ��ا �� مجموعة العمل املا�� ملنطقة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال أفر�قيا،  
ً
املتا�عة املعززة الثالث. و�ناًء عليھ ووفقا

والثالثون ��   الســـادسضـــمن عملية املتا�عة املعززة، ع�� أن تقدم تقر�ر املتا�عة املعززة الرا�ع لالجتماع العام    مملكة البحر�نقى  تب 

  م.2023  مايو
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