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وزارة�ال�ضناعة�والتجارة�وال�ضياحة

�قرار��رقم�)173(�ل�ضنة�2017
�ب�ضاأن�اللتزامات�املتعلقة�باإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�ضل�الأموال

لني�بال�ضجل�التجاري� �ومتويل�الإرهاب�يف�اأعمال�الأ�ضخا�س�امل�ضجَّ
ِقي�احل�ضابات�مبملكة�البحرين و�ضجل�مدقِّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
 1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته,
ِقي احل�شابات,   وعلى املر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1996 ب�شاأن مدقِّ

ومتويل  الأموال  غ�شل  ومكافحة  حْظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
الإرهاب وتعديالته, وعلى الأخ�س املادة )4( منه,

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته,

وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته,
وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006 وتعديالته,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2015 ب�شاأن ال�شجل التجاري,

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2017 بالت�شديق على التفاقية العربية ملكافحة غ�شل الأموال 
ومتويل الإرهاب,

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة,
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2001 بالتزامات املوؤ�ش�شات ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال,
ذة يف جمال  وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2002 يف �شاأن حتديد اخت�شا�شات الوحدة املنفِّ
بالقرار رقم )9(  ل  املعدنَّ الإرهاب,  الأموال ومتويل  قانون حْظر ومكافحة غ�شل  اأحكام  تطبيق 

ل�شنة 2007,
وعلى القرار رقم )126( ل�شنة 2011 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 
لي بال�شجل التجاري مبملكة البحرين,  غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجنَّ

ل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2012, املعدنَّ
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ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل  وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل جلنة و�شْ
الأموال ومتويل الإرهاب,

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة,

�قرر�الآتي:
مادة�)1(
تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف قانون حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل 
نَة قريَن  د  يف تطبيق اأحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَّ الإرهاب, ُيق�شَ

كلٍّ منها, ما مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية ب�شئون التجارة.

ِقي  ـــد في ال�شجل التجاري اأو �شجل مدقِّ ـــل: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقينَّ ال�ضخ�ـــس�الم�ضجَّ
الح�شابات, ويخ�شع لأحكام هذا القرار ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

ل.  عميل: اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع �شخ�س م�شجنَّ
ـــل؛ ليراقب مدى التزام هذا  م�ضئـــول�التـــزام: هـــو الموظف الذي يعينَّن من ِقَبل ال�شخ�س الم�شجنَّ

ال�شخ�س بمتطلبات هذا القرار طبقًا لأحكام المادتين )7( و)9( منه. 
ع �شيا�شات حْظر ومكافحة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب المن�شو�س عليها  اللجنـــة: لجنة و�شْ
فـــي المادة )4( من المر�شوم بقانون رقـــم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال 

وتمويل الإرهاب. 
عالقـــة�عمـــل: الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر, والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 
رة بينهم, اأو التي تكون فيها قيمة المعامالت غير معروفة  ت�شهيل تنفيذ معامالت منتِظمة اأو متكرِّ

ق منها.  عند التعاقد, مما ي�شتوجب التنََّحقُّ
عملية�منف�ضلة: اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

ْفع فيها نقدًا  ال�ضفقات�الم�ضبوهة�اأو�غير�العادية: عملية اأو مجموعة من العمليات التي يتم الدنَّ
اأو عينـــًا )وتخـــرج منها العمليات التي تتم عبـــر النظام الم�شرفي( تقـــوم �شبهة لدى ال�شخ�س 
ـــل ب�شـــاأن �شلتها بغ�شل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب اأو النقل غير الم�شـــروع لالأموال عبر  الم�شجنَّ
الحدود, وذلك من خالل حجمها غير العادي, اأو تكرارها, اأو طبيعتها, اأو الظروف والمالب�شات 
التي تحيط بها, اأو نمطها غير العادي الذي ل ينطوي على هدف وا�شح اأو غر�س قانوني ظاهر, 
اأو اإذا كان ن�شـــاط الأ�شخا�ـــس الم�شاركيـــن فـــي العمليـــة – اأو العمليات – ل يتفـــق مع ن�شاطهم 
العـــادي, اأو كان موطـــن هوؤلء في دول ل تطبـــق اإجراءات حْظر ومكافحة غ�شـــل الأموال وتمويل 
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الإرهاب ب�شكل كاٍف.
ذة بوزارة الداخلية والوحدة المخت�شة بالوزارة. الجهة�المخت�ضة: الوحدة المنفِّ

الوحدة�المخت�ضة�بالوزارة: الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )8( من هذا القرار.
 

مادة�)2(
الأ�ضخا�س�اخلا�ضعون�لهذا�القرار

ح لهم مبمار�شة الأن�شطة التالية: لي امل�شرنَّ ت�شري اأحكام هذا القرار على الأ�شخا�س امل�شجنَّ
1- بيع وتجارة المجوهرات.

2- تدقيق الح�شابات.
3- ال�شيارات. 

وذلك  اأو خارجها,  البحرين  العاملة يف مملكة  �شواًء  لهم  التابعة  وال�شركات  الفروع  وكذا 
الأ�شخا�س  تطبيقه  نطاق  من  ويخرج  الوزارة.  لدى  املعتَمد  املخاطر  على  املبني  للمنهج  ِوْفقًا 
لون اخلا�شعون لإ�شراف وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية  امل�شجنَّ
لون اخلا�شعون لرتخي�س اأو رقابة  الجتماعية وم�شرف البحرين املركزي, والأ�شخا�س امل�شجنَّ

اأية جهة ر�شمية اأخرى.
لي اخلا�شعي لهذا  وتن�شر الوزارة على موقعها الإلكرتوين قائمة باأن�شطة الأ�شخا�س امل�شجنَّ

القرار.
عن  ال�شادرة  والأدلة  التنظيمية  اللوائح  بكافة  َقيُّد  التنَّ لي  امل�شجنَّ الأ�شخا�س  على  ويجب 

الوزارة. 
مادة�)3(

لني التزامات�الأ�ضخا�س�امل�ضجَّ
ل مبا يلي:  يلتزم ال�شخ�س امل�شجنَّ

اأ- تطبيـــق كافـــة الإجراءات وال�شيا�شات المن�شو�س عليها فـــي المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 
2001 ب�شـــاأن حْظـــر ومكافحة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب, وتلك التـــي ت�شعها اللجنة اأو 
د من عدم ا�شتغالل العمليات التي يقوم بها في اأغرا�س غ�شل الأموال اأو تمويل  الوزارة للتاأكُّ

الإرهاب. 
ب- عدم اإن�شاء عالقة عمل يكون هدفها غ�شل الأموال اأو تمويل الإرهاب. 

ج- التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة اللتزامات الواردة بالبندين ال�شابقين.

د- بذل عناية خا�شة في جميع اأنماط العمليات وال�شفقات. ويتعينَّن فْح�س خلفية واأغرا�س تلك 
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ل اإليها كتابة, ورْفع تقرير  العمليـــات وال�شفقات, والعمل على تدوين النتائج التي يتم التو�شُّ
عنها اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة ب�شكل اإلكتروني ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده الوزارة. 

هــــ- اإلـــزام فروعه التابعة لـــه العاملة بالخـــارج بتطبيق تدابيـــر مكافحة غ�ْشل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب بما يتوافـــق وتو�شيات مجموعة العمـــل المالي )الفاتـــف(, وتوجيههم اإلى تطبيق 
اأحكام هذا القرار اإلى المدى الذي ت�شمح به الأنظمة والقوانين ال�شارية في تلك الدول التي 
تعمل بها, وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في دول ل تتقينَّد بما ورد بالقرار اأو اأْن يكون تَقيُُّدها 
بـــه غيـــر كاٍف. كما يلتزم باإبالغ الجهة المخت�شة في حالة مـــا اإذا كانت قوانين الدول التي 

تعمل بها تلك الفروع تعيق تطبيق اأحكام هذا القرار. 

�مادة�)4(
ِقي�احل�ضابات اللتزامات�الإ�ضافية�املتعلقة�مبدقِّ

احل�شابات  ُقو  مدقِّ يلتزم  القرار,  هذا  من   )3( باملادة  الواردة  اللتزامات  اإلى  بالإ�شافة 
لون لدى الوزارة اأثناء التدقيق على ح�شابات جميع عمالئهم بالتنََّحقُّق مما يلي: امل�شجنَّ

د والإبالغ عـــن العمليات  �شْ اأ- وجـــود اأنظمـــة رقابـــة داخلية واإجراءات لـــدى العميل كفيلـــة بالرنَّ
الم�شبوهة اأو غير العادية. 

ق من هوية زبائن العميل.  ب- كفاية الأنظمة والإجراءات الداخلية للتنََّحقُّ

ِقي الح�شابات  ج- عـــدم وجود معامالت م�شبوهة اأو غيـــر عادية لدى عمالئهم, ويتعينَّن على مدقِّ
ف لهم وجود معامالت م�شبوهة اأو غيـــر عادية اأْن يقوموا باإر�شال تقرير عنها  فـــي حال تَك�شنَّ

اإلى الجهة المخت�شة. 

ِقي احل�شابات بالإ�شافة اإلى  لي, فيجب على مدقِّ ويف حال كْون العميل من الأ�شخا�س امل�شجنَّ
ما ورد اأعاله التنََّحقُّق مما يلي:

ل بالإبالغ عن كافـــة ال�شفقات الم�شبوهة اأو غيـــر العادية اإلى الجهة  اأ( قيـــام ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
المخت�شة.

ل اأو م�شئول اللتـــزام لديه باأيٍّ مـــن التزاماتهم المن�شو�س  ب( عـــدم اإخالل ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
عليها في هذا القرار.

ِقي احل�شابات اأو خطابات  ِقي احل�شابات اإثبات ذلك يف جميع تقارير مدقِّ ويجب على مدقِّ
ع املايل ال�شادرة عنهم.  �شالمة الو�شْ
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مادة�)5(
هوية�العمالء

اأوًل: اإجراءات اإثبات الهوية:
ق  ل قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عمليـــة اأو عمليات منف�شلة بالتنََّحقُّ اأ- يلتـــزم ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
ة العميل وم�شدر اأمواله بكافة و�شائل الإثبات, كما يلتزم بعدم التعامل مع اأ�شخا�س  من هوينَّ

مون اإثباتًا عن هوينَّتهم. مجهولي الهوية اأو ل يقدِّ
ع الإجراءات المنا�شبة التي ُتلِزم كل عميل يرغب في اإن�شاء  ل و�شْ ب- يجب على ال�شخ�س الم�شجنَّ

ته واأْن يقدم اأدلة كافية.  عالقة عمل اأو عملية اأو عمليات منف�شلة معه, باأْن يثبت هوينَّ
ج- عنـــد اندماج اإحدى الموؤ�ش�شات فـــي موؤ�ش�شة اأخرى, ل ُيطَلب من الموؤ�ش�شة المندَمج فيها اأْن 

تثبت هوينَّة عمالء الموؤ�ش�شة المندِمجة طبقًا لأحكام هذا القرار, اإذا كانت:
اإجراءات الِحْفظ المن�شو�س عليها في الفقرات )اأ(  1- الموؤ�ش�شة المندِمجة قد طبنَّقت 

و)ب( و)ج( من المادة )6( من هذا القرار. 
2- التحريات الدقيقة لم ت�شفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات الموؤ�ش�شة المندِمجة 
لمتطلبات المر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

ثانيًا: بيانات الهوية:
ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمالء من الأ�شخا�س  اأ( ن�شخة عن بيانات الهوية التي يجب التنََّحقُّ

الطبيعيين, وهي:
1- البيانات الكاملة لجواز ال�شفر. 

2- بطاقة الهوية.
3- المهنة. 

4- محل الإقامة الدائم. 
5- ا�شم �شاحب العمل وعنوانه. 

6- تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْملتها وتفا�شيلها. 
ق منها وِحْفُظها في �شجالت العمـــالء بالن�شبة لالأ�شخا�س  ب( بيانـــات الهوية التي يجـــب التنََّحقُّ

العتباريين, وهذه البيانات هي:
1- ال�شم التجاري. 
2- ال�شكل القانوني. 
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3- رقم ومكان الت�شجيل. 
4- نوع الن�شاط الذي يبا�شره. 

5- عنوان المركز الرئي�شي والفروع )اإْن ُوِجدت(. 
6- اأ�شماء اأع�شاء مجل�س الإدارة. 

ته ومعلومات الت�شال به.  7- الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيانات هوينَّ
8- تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها وُعْمَلُتها وتفا�شيلها. 

ق من م�شتندات تاأ�شي�س ال�شخ�س العتباري, مبا يف ذلك عْقد  ويجب ف�شاًل عما تقدم التنََّحقُّ
التاأ�شي�س, والنظام الأ�شا�شي, و�شند متثيل ال�شخ�س العتباري.

زة( في حالت  ـــن علـــى الأ�شخا�س الم�شجلين تنفيذ اإجـــراءات )العناية الواجبـــة المعزِّ ج( يتعينَّ
ال�شتبـــاه بوجـــود خطـــر اأكبر لحتمال وقـــوع جريمة غ�ْشل الأمـــوال اأو تمويل الإرهـــاب ِوْفقًا 

للحالت الآتية:
ف على وجود  1- اإذا اأدت الإجراءات الواردة في الفقرتين )اأ( اأو )ب( اإلى تحديد اأو التعرُّ

مخاطر عالية.
2- عندما يكون العميل غير موجود فعليًا عند القيام باإجراءات تحديد الهوية.

3- عند الدخول في عالقة تجارية مع اأحد الأ�شخا�س ال�شيا�شيين ذوي المخاطر.
4- اأية حالة اأخرى, حيث يكون هناك خطر اأكبر لحتمال وقوع جريمة غ�ْشل اأموال اأو تمويل 

اإرهاب.

  وَتعتِمد م�شتويات املخاطر التي ي�شننَّف فيها العمالء على العوامل الآتية:
1( خلفية العمالء.

2( الجن�شية/ بلد المن�شاأ.
3( الح�شابات المرتبطة مع العمالء.

4( نوع الأن�شطة التجارية.
زة الإجراءات الآتية: د( ت�شمل العناية الواجبة المعزِّ

ة العميل والم�شتفيد الحقيقي. 1- الح�شول على مزيد من المعلومات لتحديد هوينَّ
مة من حيث الطبيعة وال�شحة وما  ق من الم�شتندات المقدنَّ 2- تطبيق تدابير اإ�شافية للتنََّحقُّ

�شابه.
ْفع عن طريق حوالة, فيجب التاأكد من اأننَّ المبلغ مدفوع من ح�شاب تم فْتُحه  3- اإذا كان الدنَّ

مع موؤ�ش�شة مالية معتَرف بها, وتطبنَّق قواعد مكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.
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4- اإثبات م�شدر الأموال والغر�س من ال�شفقة اأو المعاملة.
5- بذل تدابير خا�شة لمعرفة الم�شتفيد النهائي من الترتيبات القانونية.

هــــ( في حالة ما اإذا كان العميل جهة حكوميـــة اأو �شبه حكومية اأو تابعة لحكومة مملكة البحرين 
ل  اأو اإحـــدى دول مجل�س التعاون لدول الخليـــج العربية, اأو كان معروفًا لدى ال�شخ�س الم�شجنَّ
ل الكتفاء باإجراءات الفقرتين )اأ(  مـــن خالل معامالته ال�شابقة, فيمكن لل�شخ�ـــس الم�شجنَّ

و)ب( من هذه المادة.
ـــق من هوينَّة  ل تطويـــر وتحديـــث اإجراءاته فيما يتعلـــق بالتنََّحقُّ و( يجـــب علـــى ال�شخ�ـــس الم�شجنَّ
العمـــالء, وذلـــك ِوْفق المنهج المبني علـــى المخاطر المعتَمد لدى الـــوزارة, كما يجب عليه 
اإجـــراء مراجعـــة م�شتمرة لمعامالت زبائن العميل واإنهاء اأية عالقة عمل في حال تَبينَّن فيما 

بعد اأنها م�شبوهة اأو غير عادية, ويجب اإبالغ الجهة المخت�شة عنها فورًا.

 
مادة�)6(

اإجراءات�ِحْفظ�امل�ضتندات�وال�ضجالت
ة العمالء  ليـــن الحتفـــاظ بالمعلومات والم�شتنـــدات الخا�شـــة بهوينَّ اأ- علـــى الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
وممثليهـــم والمنتفعين بال�شفقة, وب�شجالت محا�شِبيـــة واأخرى تتعلق بتفا�شيل المعامالت, 
وت�شتمل على نوع ال�شفقة وتاريـــخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها وتفا�شيلها, والبيانات الخا�شة 
ة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية تغييرات تطراأ على اأو�شاع العمالء  ْفع, وبيانات الهوينَّ بو�شيلة الدنَّ
لين نظام واإجراءات تكفل تحديث هذه  ب�شكل منتظم. ويلزم اأْن يكون لدى الأ�شخا�س الم�شجنَّ
ف على ال�شفقة – �شواء كانت  ال�شجالت. ويجب اأْن تكون البيانات والم�شتندات كافية للتعرُّ
مفـــَردة اأو مجموعـــة �شفقـــات – ابتداًء مـــن الم�شتندات الأولية وحتى اإتمـــام ال�شفقة. كما 
ل الحتفاظ بالنتائج التي تم التو�شل اإليها لل�شفقات الم�شبوهة  يجب على ال�شخ�س الم�شجنَّ
وغيـــر العادية, واإتاحـــة معلومات العناية الواجبـــة تجاه العمالء, والنتائـــج التي تم التو�شل 

اإليها, و�شجالت العمليات للجهة المخت�شة ح�شب الإجراءات.
ب- يجب الحتفاظ بالم�شتندات وال�شجالت الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة, وكافة المرا�شالت 
المتعلقة بال�شفقات مدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء ال�شفقة, ويتعينَّن اأْن تكون ال�شجالت 

دة لها قابلة لال�شترجاع ب�شهولة.  نة والم�شتندات الموؤيِّ المخزنَّ
ج- اإذا ارتبطـــت ال�شفقـــة بتحويالت ح�شابيـــة – من العمالء اأو نيابة عنهـــم – فاإنه يجب على 
ق مـــن اأننَّ هذه التحويالت ت�شتمل على ا�شـــم الآمر والم�شتفيد  لين التنََّحقُّ الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
ورقم ح�شابه وعنوانه ومبلغ وم�شدر التحويل, واأْن يكون التحويل من خالل النظام الم�شرفي 
فقط. ويترتب على عدم ا�شتيفاء البيانات الم�شار اإليها فور طلبها اعتبار ال�شفقة م�شبوهة 

اأو غير عادية, ويجب تبليغ الجهة المخت�شة عنها فورًا. 
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لين ا�شتيفاء كافـــة البيانات والم�شتنـــدات وال�شجالت الم�شار  د- يجـــب على الأ�شخا�ـــس الم�شجنَّ
اإليها في هذه المادة خالل فترة ل تجاوز – في جميع الأحوال – �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار. 
لين تقديم تقرير �شنوي ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج الذي  هـ- يجب علـــى الأ�شخا�س الم�شجنَّ
تعتمـــده الـــوزارة اإلى الوحدة المخت�شة بالوزارة من خالل الموقـــع الإلكتروني للوزارة, على 
اأْن يت�شمن تفا�شيل كافة عمليات البيع النقدي الم�شبوهة التي تمت خالل ال�شنة. ويجب اأْن 
ي�شتمـــل هذا التقرير على كافـــة المعلومات المن�شو�س عليها في البند ثانيًا من المادة )5( 
مـــن هذا القرار, على اأْن يتم ت�شليمه في فترة ل تتجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية 

اأو ال�شنة الميالدية بح�شب الأحوال. 

 
مادة�)7(

اإجراءات�الإبالغ�الداخلية
يـــن كم�شئول  ـــل تعيين من يـــراه منا�شبًا مـــن موظفيه المخت�شِّ اأ- يجـــب علـــى كل �شخ�س م�شجنَّ
ل لمتطلبات هذا القرار, على اأْن يكفل لم�شئول  التزام ليراقب مدى التزام ال�شخ�س الم�شجنَّ
اللتزام ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوافرة 

المتعلقة بهم.
ل �شنويًا بما يلي: ب- يلتزم م�شئول اللتزام تجاه ال�شخ�س الم�شجنَّ

لدى  بها  المعمول  الداخلية  والإجــراءات  والأنظمة  ال�شوابط  التاأكد من مدى مالءمة   -1
ل لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار. ال�شخ�س الم�شجنَّ

ل على التدريب المالئم لأداء  ق من ح�شول الموظفين التابعين لل�شخ�س الم�شجنَّ 2- التنََّحقُّ
المهام المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار. 

ال�شوابط  تطبيق  ب�شاأن  ال�شابق  بالبند  اإليهم  الم�شار  الموظفين  التزام  مدى  مراقبة   -3
والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تحديث  تكفل  واإجـــراءات  ُنُظم  ع  و�شْ ب�شاأن  ل  الم�شجنَّ ال�شخ�س  التزام  مدى  مراقبة   -4
ال�شجالت, ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات ب�شكل منتظم.

التزام  تكفل  التي  التاأديبية  والإجــراءات  للنُُّظم  ل  الم�شجنَّ ال�شخ�س  ع  و�شْ من  التاأكد   -5
العاملين التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار. 

ل لأية منتجات جديدة, فيجب بذل ذات القواعد الخا�شة  6- في حال طْرح ال�شخ�س الم�شجنَّ
ة العمالء الواردة في المادة )5( من هذا القرار. ق من هوينَّ بالتنََّحقُّ

ِقه مما ورد فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المادة اإبالغ  ج- يجـــب علـــى م�شئـــول اللتزام اأثنـــاء َتَحقُّ
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ل في حـــال تَبينَّن له اإخالل  ق ح�شابـــات ال�شخ�س الم�شجنَّ الوحـــدة المخت�شة بالـــوزارة ومدقِّ
ل باأيٍّ من اللتزامات الواجبة عليه.  ال�شخ�س الم�شجنَّ

�مادة�)8(
الوحدة�املخت�ضة�بالوزارة

يكون الق�شم املعِني مبكافحة عمليات غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب باإدارة رقابة ال�شركات 
اأو غري  امل�شبوهة  ال�شفقات  اللتزام عن  ي بالغات م�شئول  بتلقِّ بالوزارة  املخت�شة  الوحدة  هو 
العادية, واأية بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام هذا القرار, كما يكون الق�شم 
لي يف كافة املهام ذات ال�شلة مبكافحة  الأ�شخا�س امل�شجنَّ الرقابة والإ�شراف على  م�شئوًل عن 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.
�مادة�)9(

الإبالغ�عن�ال�ضفقات�امل�ضبوهة�اأو�غري�العادية
اأ- يجـــب علـــى م�شئول اللتزام اإبالغ الجهة المخت�شة عن ال�شفقـــات الم�شبوهة اأو غير العادية 

فورًا خالل اأول يوم عمل على الأكثر من معرفته بذلك.
ب- يِعـــدُّ م�شئـــول اللتـــزام تقريرًا – طبقًا للنمـــوذج المعتَمد لدى الوزارة – ب�شـــاأن ال�شفقة اأو 
ال�شفقـــات الم�شبوهـــة اأو غير العادية من واقـــع المعلومات والبيانـــات وال�شجالت الخا�شة 
بالعمـــالء, ويجب اأْن يت�شمن التقرير و�شفـــًا كاماًل لل�شفقة ونوعها وقيمتها وُعْمَلِتها وتاريخ 
اإجرائهـــا واأ�شمـــاء الأطراف الم�شتركيـــن فيها, والأ�شبـــاب التي دعت اإلى اعتبـــار ال�شفقة 
م�شبوهـــة اأو غيـــر عاديـــة, وكافـــة البيانات والمعلومـــات الإ�شافيـــة التي قـــد تطلبها الجهة 

المخت�شة.
ج- فـــي حالة اإبالغ م�شئـــول اللتزام بوجود �شكوك حول �شفقة م�شبوهة اأو غير عادية, فاإننَّ عليه 
ـــق من ذلك من واقـــع البيانات وال�شجالت والمعلومات الخا�شة بالعميل. وعليه اإذا ما  التنََّحقُّ
دة لذلك, ول يلزم في  تَبينَّن له اأن ال�شفقة عادية وغير م�شكوك فيها اأْن يدون الأ�شباب الموؤيِّ

هذه الحالة اإعداد التقرير الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة.
ة, اأْن  د- علـــى م�شئـــول اللتزام اإذا ظهر له – فيمـــا بعد – عدم دقة التحريـــات المتعلقة بالهوينَّ
ف على  َقيُّد بمتطلبات التعرُّ ُيْبِلغ الجهة المخت�شة بذلك, واأْن يتخذ ما يلزم من اإجراءات للتنَّ

ة. الهوينَّ
هــــ- يجب الحتفاظ ب�شجل خا�ـــس بال�شفقات الم�شبوهة اأو غير العاديـــة, على اأْن ي�شتمل  هذا 
ال�شجـــل علـــى تف�شيالت كافيـــة – بما في ذلك نوع ال�شفقة وتاريـــخ الإبالغ وبيانات العميل 
ومبلـــغ العملية – تتيح تكوين �شورة وا�شحة عن هـــذه ال�شفقات وتفا�شيل كافة الإجراءات 

التي اتُِّخذت ب�شاأنها.
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و- ت�شلنَّم التقارير الم�شار اإليها في الفقرة )ب( من هذه المادة ب�شورة اإلكترونية مع م�شتندات 
الهويـــة الخا�شة بالأطراف ذوي العالقـــة بالمعاملة واأية م�شتنـــدات ذات عالقة اإلى الجهة 
المخت�شـــة, وُتحفظ هـــذه التقارير لفترة ل تقل عن خم�س �شنوات مـــن تاريخ انتهاء اأيٍّ من 

تلك ال�شفقات. 
لين الإف�شاح للعميل عن اإر�شال بـــالغ ا�شتباه اأو اأية معلومات  ز- ُيحَظـــر علـــى الأ�شخا�س الم�شجنَّ

ذات �شلة اإلى الجهة المخت�شة. 

�مادة�)10(
اأيِّ �شخ�س كم�شئول التزام متى ما  يحق للوحدة املخت�شة بالوزارة العرتا�س على تعيي 
توافرت لديها مربرات لذلك, كما يحق لها �شْطُب ا�شم اأيِّ م�شئول التزام من �شجالتها وطلُب 
تعيي �شخ�س اآخر يف حال عدم قيام م�شئول اللتزام بالوفاء باأيٍّ من التزاماته املن�شو�س عليها 

يف هذا القرار.  
�مادة�)11(

ل اأو اأيٌّ من موظفيه مدنيًا اأو جنائيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم مبوجب  ل ُي�شاأل اأيُّ �شخ�س م�شجنَّ
اأحكام هذا القرار. 

مادة�)12(
العقوبات

ُيعاَقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )3( الفقرة 
)3-6( من القانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب. 

 
�مادة�)13(

يلغى القرار رقم )126( ل�شنة 2011 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 
لي بال�شجل التجاري مبملكة البحرين. غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجنَّ

 
�مادة�)14(

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

وزير�ال�ضناعة�والتجارة��وال�ضياحة
زايد�بن�را�ضد�الزياين

�شدر بتاريخ: 29 ذي الحجة 1438هـ
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