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جمل�ض�اإدارة�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�قرار�رقم�)2(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�اإجراءات�حْظر�ومكافحة�غ�ْسل�الأموال�ومتويل�الإرهاب

�ض�لهم والنقل�غري�امل�سروع�لالأموال�عرب�احلدود�يف�اأعمال�املرخَّ

مبزاولة�اأن�سطة�القطاع�العقاري

وقواعد�جتميد�الأموال�ورفع�التجميد�وحْظر�التعامل�مع�الأ�سخا�ض

اأو�الكيانات�املدَرجني�يف�قوائم�الإرهاب

رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري:

ِقي احل�شابات، بعد الطالع على 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 قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

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

ومتويل الإرهاب،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017،

وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�شية ال�شادر بالقانون رقم )30( ل�شنة 2018،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

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

ل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2007، تطبيق اأحكام قانون حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال، املعدنَّ

وعلى القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة 

ِقي  لني بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال الأ�شخا�س امل�شجنَّ

ل بالقرار رقم )108( ل�شنة 2018، احل�شابات مبملكة البحرين، املعدنَّ

ومكافحة  حْظر  باإجراءات  املتعلقة  اللتزامات  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )3( رقم  القرار  وعلى 

�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري، غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخنَّ

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2021 ب�شاأن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س 
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الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�شادرة حتت الف�شل ال�شابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�شاأن مْنع 

وقْمع الإرهاب ومتويله ومْنع وقْمع ووْقف انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،

غ�ْشل  ومكافحة  حْظر  �شيا�شات  ع  و�شْ جلنة  بت�شكيل   2021 ل�شنة   )73( رقم  القرار  وعلى 

الأموال ومتويل الإرهاب،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )4( ل�شنة 2001 ب�شاأن 

حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبّينَة 

قريَن ُكلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانـــون:�المر�شـــوم بقانون رقم )4( ل�شنـــة 2001 ب�شاأن حْظر ومكافحة غ�ْشـــل الأموال وتمويل 

الإرهاب.

الموؤ�س�سة:�موؤ�ش�شة التنظيم العقاري.

�ـــض�لـــه:�كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري مقينَّد لدى الموؤ�ش�شة، ويخ�شع لأحكام هذا القرار  المرخَّ

ِوْفقًا لن�س المادة )2( منه.

�س له. العميل:�اأيُّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتعامل اأو يرغب في التعامل مع المرخنَّ

العمليـــات�الم�سبوهـــة�اأو�غيـــر�العاديـــة: اأيـــة عالقـــة عمل اأو عمليـــة منف�شلة مرتبطـــة باأعمال 

المرخ�ـــس لهم والتـــي ُي�شتَبه اأْن تكون لها �شلـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شـــرة بالجرائم المن�شو�س 

عليها في الفقرة )2-1( من المادة )2( من القانون، اأو العمليات التي تتعار�س في طبيعتها مع 

ن�شاط العميل. 

المحاولـــة�فـــي�التعامل:�البـــدء اأو ال�شعي في اإن�شاء اأية عالقة عمـــل اأو عملية منف�شلة مرتبطة 

باأعمال المرخ�س لهم بغ�س النظر عن طبيعتها. 

عالقـــة�عمـــل:�الترتيبات الم�شتمرة بين طرفين اأو اأكثر، والتـــي يتولى بمقت�شاها اأحد الأطراف 

رة ل�شالح الطرف الآخـــر، اأو التي تكـــون فيها قيمة  ت�شهيـــل تنفيـــذ معامـــالت منتِظمة اأو متكـــرِّ

ق منها. المعامالت غير معروفة عند التعاقد، مما ي�شتوجب التنََّحقُّ

عملية�منف�سلة:�اأية عملية خارج نطاق عالقة العمل.

م�سئـــول�التـــزام: ال�شخ�س الذي يعينَّن مـــن ِقَبل المرخ�س له، ليراقب مـــدى التزامه بمتطلبات 

القوانين والقرارات ذات العالقة. 



العدد: 3544 – الخميس 5 أغسطس 2021

164

نائـــب�م�سئـــول�التزام:�ال�شخ�ـــس المعينَّن لدى المرخ�س له ليقوم مقـــام م�شئول اللتزام بتاأدية 

اأعماله في حالة غيابه.

موظف�اللتزام: ال�شخ�س المعينَّن في كل فرع من فروع المرخ�س له – اإْن ُوِجدت – والذي تكون 

مهامه التوا�شل مع م�شئول اللتزام للقيام باإجراءات الإبالغ الداخلية عن اأية عملية م�شبوهة اأو 

غير عادية اأو المحاولة في التعامل فيها والتي حدثت في الفرع الذي يعمل فيه. 

م اأو  الم�ستفيـــد�النهائـــي:�ال�شخ�س الظاهـــر اأو الم�شتتر الذي يملك اأو لديه القـــدرة على التنََّحكُّ

ال�شيطـــرة اأو التاأثيـــر على ال�شخ�س العتبـــاري ب�شكل مبا�شر اأو من خـــالل التمويل وُمتعلقاته اأو 

اأيـــة و�شائـــل اأخرى، اأو الـــذي تتم اإجراء التعامـــالت ل�شالحه وتوؤول الأربـــاح اأو الخ�شائر كلها اأو 

بع�شها لح�شابه، وذلك كله ب�شْرف النظر عن ملكيته اأو م�شاركته في ملكية ال�شخ�س العتباري، 

وي�شري الأمر على ال�شخ�س الطبيعي الذي يتم اإجراء المعاملة نيابة عنه اأو ل�شالحه.

ف ومكافحـــة الإرهاب وتمويلـــه وغ�ْشل الأمـــوال الُمن�شاأة بموجب  اللجنـــة:�لجنـــة محاربة التطرُّ

المر�شوم رقم )50( ل�شنة 2020.

الوحدة�المخت�سة�بالموؤ�س�سة:�الوحدة المن�شو�س عليها في المادة )10( من هذا القرار.

يات المالية بوزارة الداخلية. ذة: اإدارة التنََّحرِّ الوحدة المنفِّ

الـــدول�عاليـــة�المخاطر:�الـــدول الم�شّنفة �شمن قائمـــة الدول عالية المخاطـــر على الم�شتوى 

الدولي ِطْبقًا للقائمة ال�شادرة من مجموعة العمل المالي )فاتف(.

ال�سخ�سيـــات�العامـــة�ممثلـــو�المخاطر:��شاِغلو الوظائـــف العليا وال�شيا�شيـــون والق�شاة ورجال 

الديـــن والدبلوما�شيـــون واأع�شـــاء ال�شلطـــة الت�شريعية وروؤ�شـــاء الجمعيات ال�شيا�شيـــة والخيرية 

والنقابات العمالية والفنانون وغيرهم من ال�شخ�شيات العامة�

دة ِوْفقًا  قائمـــة�الجـــزاءات:�قائمة ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات الخا�شعة لعقوبات مالية محدنَّ

لقـــرارات الجهة ذات ال�شلة في مجل�س الأمن الدولي وكافـــة المعلومات التعريفية الخا�شة بهم 

وباأ�شباب اإدراجهم.

قوائـــم�الإرهاب�الوطنية: القوائـــم التي ُيدَرج فيها الأ�شخا�س والكيانات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من مجل�س الوزراء.

م بها  ف في اأية اأموال منقولة اأو غيـــر منقولة يملكها اأو يتحكنَّ تجميـــد:�حْظـــر جميع اأنواع الت�شرُّ

الأ�شخا�س اأو الكيانات المدَرجة اأ�شماوؤهم في قوائم الإرهاب الوطنية اأو قائمة الجزاءات �شواًء 

بوا�شطتهم اأو لم�شلحتهم باأيِّ �شكل من الأ�شكال.

مادة�)2(

َريان نطاق�ال�سَّ

حْظر  باإجراءات  اخلا�شة  باللتزامات  املتعلقة  الأعمال  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 
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ومكافحة غ�ْشل الأموال ومتويل الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود وقواعد جتميد 

الأموال ورْفع التجميد وحْظر التعامل مع الأ�شخا�س اأو الكيانات املدَرجني يف قائمة اجلزاءات 

ـ�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري املن�شو�س  اأو قوائم الإرهاب الوطنية على اأعمال املرخنَّ

ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  من  الثاين  الباب  يف  عليها 

2017، وكذا الفروع وال�شركات التابعة لهم �شواًء العاملة يف مملكة البحرين اأو خارجها، وذلك 

ِوْفقًا للمنهج املبني على تقييم املخاطر املعتَمد لدى املوؤ�ش�شة.

مادة�)3(

التزامات�املرخ�ض�له

يجب على املرخ�س له اللتزام مبا يلي:

تطبيق كافة الإجراءات وال�شوابط المن�شو�س عليها في القانون، وتلك التي ت�شعها الموؤ�ش�شة   -1

ـــد من عدم ا�شتغالل اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعمال المرخ�س لهم  للتاأكُّ

التـــي يقومون بها ل�شالح العمـــالء، لأغرا�س غ�ْشل الأموال اأو تمويـــل الإرهاب اأو النقل غير 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

َقيُّد بكافة اللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات والتعاميم والقواعد والأدلة الإر�شادية  التنَّ  -2

ال�شادرة عن الموؤ�ش�شة.

ع الإجراءات الداخلية الكفيلة بتمكين م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – من  و�شْ  -3

تطبيق الأحكام المن�شو�س عليها في الفقرة )ج( من المادة )6( من هذا القرار.

ع وتطبيق ُنُظم واإجراءات ِوْفقًا للمنهج المبني على تقييم المخاطر، وتطبيق نتائج تقرير  و�شْ  -4

التقييـــم الوطني للمخاطر على الم�شتوى الوطنـــي وعْك�ُس نتائجه على العمليات والإجراءات 

الداخليـــة، وتحديث تلك الإجـــراءات على نحو يواكب اأينَّ تحديث يطـــراأ على تقرير التقييم 

الوطني للمخاطر.

ـــن فْح�س خلفية  بـــذل عنايـــة خا�شة في مراقبـــة جميع اأنماط العمليـــات وال�شفقات. ويتعينَّ  -5

ل  واأغرا�س تلك العمليات وال�شفقات الم�شبوهة، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التو�شُّ

اإليهـــا كتابًة، ورْفع تقرير عنها اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ِوْفقًا للنموذج ال�شادر عن 

الموؤ�ش�شة.

6-  اإلـــزام فروعـــه التابعة له العاملـــة بالخارج بتطبيق تدابيـــر مكافحة غ�ْشـــل الأموال 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 

تعمـــل بهـــا، وخا�شة اإذا كانت تلك الفروع في الدول عاليـــة المخاطر اأو في دول ل تتقينَّد بما 
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ورد بالقـــرار، اأو اأْن يكـــون تَقيُُّدها به غير كاٍف. كما يلتـــزم باإبالغ الوحدة المنفذة والوحدة 

المخت�شـــة بالموؤ�ش�شـــة في حالة ما اإذا كانت قوانين الدول التـــي تعمل بها تلك الفروع تعيق 

تطبيق اأحكام هذا القرار.

تطبيق جميع التو�شيات ال�شادرة عن مجموعة العمل المالي )الفاتف(.  -7

ـــع �شوابـــط واإجراءات كفيلة وكافيـــة للتطبيق الفوري لقرارات مجل�ـــس الأمن والمتعلقة  و�شْ  -8

بالأ�شخا�س والكيانات المدرجة اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية.

يجـــب على المرخ�س لـــه الذي يتنَّخذ �شكل �شركة تعيين ال�شريـــك اأو ع�شو مجل�س الإدارة اأو   -9

مجل�ـــس المديريـــن، بح�شب الأحوال، ليكون م�شئـــوًل عامًا على م�شتـــوى ال�شركة عن تطبيق 

اأحكـــام هذا القرار ومـــا ت�شدر من قـــرارات اأو تعاميم اأو تعليمات بموجبـــه. ويجب اإخطار 

الوحـــدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة عـــن هذا التعييـــن، ويكون ال�شخ�ـــس المعينَّن م�شئـــوًل اأمام 

الموؤ�ش�شة.

ويف حالة ما اإذا كان املرخ�س له يتخذ �شكل �شركة مملوكة ل�شخ�س واحد يكون املالك هو 

امل�شئول العام.

مها العميل عن اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة  ق من المعلومات التي يقدِّ 10-   التنََّحقُّ

مة عن هويته وهويـــة الم�شتفيد النهائي  حة البيانـــات المقدنَّ باأعمـــال المرخ�ـــس له، وعن �شِ

ذة  وتدوين تلـــك المعلومات في ال�شجالت المعتَمدة من ِقَبل الموؤ�ش�شة، واإبالغ الوحدة المنفِّ

واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها، والعمل على تحديث 

البيانـــات والمعلومـــات والم�شتندات ب�شورة دورية. ول يجـــوز التعامل مع اأ�شخا�س مجهولي 

الهويـــة اأو ممتنعيـــن عن اإثبات هويتهم اأو هوية الم�شتفيـــد النهائي، اأو اإذا لم َت�شتوِف عالقة 

العمل اأو العملية المنف�شلة الم�شتندات المتعلقة بتطبيق اأحكام المادة )5( من هذا القرار.

11-   تجميد اأية اأموال اأو اأعمال لديهم تكون ذات �شلة اأو منفعة لأيٍّ من الأ�شخا�س اأو الكيانات 

المدَرجـــة اأ�شماوؤهـــم في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهـــاب الوطنية، كما يتعينَّن الحتفاظ 

ـــذة واللجنة واإخطـــار الوحـــدة المخت�شة  �ـــس لذلك، واإبـــالغ الوحـــدة المنفِّ ب�شجـــل يخ�شنَّ

بالموؤ�ش�شة بالتفا�شيل الآتية: 

اأو  اأية عالقة عمل  اأو  المتنََّخذة عند تحديد الأموال  التدابير والإجــراءات  اأ(. توثيق لكافة 

رْفع  اأو  تجميد  اإلى  بحاجة  هي  والتي  له،  المرخ�س  باأعمال  مرتبطة  منف�شلة  عملية 

تجميد، وتكون ذات �شلة اأو منفعة ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر بالأ�شخا�س اأو الكيانات 

المدَرجة اأ�شماوؤهم في قائمة الجزاءات اأو قوائم الإرهاب الوطنية.

ن جميع ما تم تجميده، مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه وعما اإذا  ب(. ك�شف تف�شيلي يت�شمنَّ
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د يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة وذلك فور اإيقاع التجميد. كان المال الُمجمنَّ

ن جميع ما تم رْفع التجميد عنه مع بيان طبيعته وقيمته ونوعه  ج(. ك�شف تف�شيلي يت�شمنَّ

وما قد نتجت عنه من فوائد اأو اأرباح اأو ما �شابه ذلك، وعما اإذا كان المال المرفوع عنه 

التجميد يحتاج اإلى اإدارة اأو ذا طبيعة خا�شة.

12-   عـــدم الت�شريـــح عـــن اأيـــة معلومات اإلـــى العميل اأو �شكـــوك خا�شة فيما يتعلـــق بالعمليات 

الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، وعدم اإبالغه حول اأيِّ اإجراء اتُِّخذ 

اأو �شُيتنََّخذ بموجب اأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

13-   مع عدم الإخالل بالبند ال�شابق، على المرخ�س له اإخطار العميل فور النتهاء من اإجراءات 

التجميد اأو رْفِعه. 

مادة�)4(

اللتزامات�املهنية�على�املرخ�ض�له

ُيعتَمـــد ح�شـــاب م�شرفـــي مهني للمرخ�س لـــه في اأحـــد الم�شارف المعتَمـــدة من م�شرف  اأ- 

البحريـــن المركـــزي، توَدع فيـــه جميع المبالغ التي يتـــم تح�شيلها ل�شالـــح عمالئه، ويجب 

اإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ببيانات هذا الح�شاب.

يحظـــر على المرخ�ـــس له اإتمام اأية عمليات نقدية يتجاوز مبلغهـــا األفي دينار اإل من خالل  ب- 

النظام الم�شرفي. وي�شتثنى من ذلك المطورون العقاريون الذين يتعين عليهم اإتمام جميع 

العمليـــات العقاريـــة، فيما عدا الم�شاريـــع ذات رخ�شة اإعالن البحـــث الميداني، من خالل 

ح�شاب ال�شمان الخا�س بكل م�شروع.

يلتـــزم المرخ�س لـــه باإن�شاء �شجـــلٍّ معلوماتي اإلكترونـــي خا�س ُتقينَّد فيه جميـــع المعلومات  ج- 

ة العمالء وممثليهم والمنتفعيـــن بالعملية، وب�شجالت محا�َشِبية  والم�شتنـــدات الخا�شة بهوينَّ

واأخرى تتعلق بتفا�شيل العمليات، وت�شتمل على نوع العملية وتاريخ اإجرائها وقيمتها وُعْمَلِتها 

ـــة. وُتثَبت بهذه ال�شجالت اأية  ْفع، وبيانات الهوينَّ وتفا�شيلهـــا، والبيانات الخا�شـــة بو�شيلة الدنَّ

�س لهم  تغييـــرات تطـــراأ على اأو�شـــاع العمالء ب�شـــكل منتِظم. ويلـــزم اأْن يكون لـــدى المرخنَّ

نظـــام واإجراءات تكفل تحديث هذه ال�شجالت. ويجب اأْن تكون البيانات والم�شتندات كافية 

ف علـــى العملية – �شواء كانـــت مفَردة اأو مجموعة عمليات – ابتـــداًء من الم�شتندات  للتعـــرُّ

�س له الحتفاظ بالنتائج التي تم التو�شل  الأولية وحتى اإتمام العملية. كما يجب على المرخنَّ

اإليها عن العمليات الم�شبوهة اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها، واإتاحة معلومات 

العنايـــة الواجبة تجـــاه العمالء والنتائج التي تم التو�شل اإليهـــا و�شجالت العمليات، للوحدة 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة ح�شب الإجراءات. المنفِّ
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�س له تقديم تقرير �شنوي - ب�شورة اإلكترونية ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده  يجب على المرخنَّ د- 

الموؤ�ش�شة - اإلـــى الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة من خالل الموقع الإلكتروني للموؤ�ش�شة، على 

اأْن يت�شمن تفا�شيل كافة عمليات البيع النقدي الم�شبوهة التي تمت خالل ال�شنة. ويجب اأْن 

ي�شتمل هذا التقرير على كافة المعلومات المن�شو�س عليها في المادة )5( من هذا القرار، 

علـــى اأْن يتـــم ت�شليمه في غ�شون ثالثـــة اأ�شهر من انتهاء ال�شنة الماليـــة اأو ال�شنة الميالدية، 

بح�شب الأحوال. 

هـ-   ُيحَظر اإعدام اأية �شجالت تتعلق بعالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعمال المرخ�س 

ذة والوحدة  ة دون الت�شاور مع الوحدة المنفِّ ي من ِقَبل الجهات المخت�شنَّ لـــه كانت قْيد التحرِّ

المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

مع مراعاة حكم الفقرة ال�شابقة، يجب على المرخ�س له الحتفاظ بالمعلومات والم�شتندات  و- 

ليهم وما يتعلق باأعمالهم، وذلك لمدة خم�س �شنوات من تاريخ  الخا�شـــة بهوية العمالء وممثِّ

انتهاء عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة المرتبطة باأعمال المرخ�س له.

يلتزم المرخ�س له بال�شتعانة باأحد مكاتب التدقيق المرخ�س لها من الوزارة المعنية ب�شئون  ز- 

التجـــارة، للقيام باأعمـــال التدقيق المالي، وعلى م�شئول اللتـــزام موافاة الوحدة المخت�شة 

بالموؤ�ش�شـــة بتقرير المدقق المالي فـــي نهاية كل �شنة مالية اأو ميالديـــة -بح�شب الأحوال- 

بمـــدة ل تجـــاِوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ انتهاء ال�شنة، وُتراَعـــى في اإعداد التقرير اللتزامات 

الإ�شافية الواردة بالمادة )4( من القرار رقم )173( ل�شنة 2017 ب�شاأن اللتزامات المتعلقة 

لين  باإجـــراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهـــاب في اأعمال الأ�شخا�س الم�شجنَّ

ِقي الح�شابات بمملكة البحرين. بال�شجل التجاري و�شجل مدقِّ

يجـــب علـــى المرخ�س له ال�شتراك - كلمـــا اأمكن - في برامج التدريـــب الخا�شة بمكافحة  ح- 

غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود التي ُتعَقد من ِقَبل 

الموؤ�ش�شـــة بالتن�شيق مع الجهات ذات العالقة. ويجوز للمرخ�س له تنفيذ البرامج التدريبية 

الخا�شـــة بمكافحـــة غ�شل الأمـــوال وتمويل الإرهاب تجـــاه العمالء على م�شتـــوى المجموعة 

التجاريـــة، �شريطـــة اإخطار الوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شـــة م�شبقًا عن محتـــوى اأي برنامج 

تدريبي والح�شول على موافقتها.

يجـــب على المرخ�س لـــه تحديث بيانات العاملين لديه ب�شورة دوريـــة، اأو كلما يطراأ تعديل  ط- 

عليها، واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة بوا�شطة اإحدى الو�شائل المعتَمدة.

يجب على المرخ�س له تقديم اأية م�شتندات اأو معلومات اأو بيانات اأو تقارير تطلبها الوحدة  ي- 

ذة  ذة اأو الوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة، والرد على اأية ا�شتف�شارات ترى الوحدة المنفِّ المنفِّ

اأو الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة لزوم الرد عليها متى ما دعت ال�شرورة لذلك.
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مادة�)5(

زة�جتاه�العمالء العناية�الواجبة�العادية�واملعزِّ

زة جتاه العمالء وذلك  يجب على املرخ�س له تطبيق اإجراءات العناية الواجبة العادية واملعزِّ

على النحو الآتي:

اأوًل:�هوية�العمالء:

ق  �س له قبل اإجراء اأية عالقة عمل اأو عملية منف�شلة مرتبطة باأعماله بالتنََّحقُّ يلتـــزم المرخنَّ اأ- 

باع  من هوية العميل والم�شتفيد النهائي من عالقة العمل اأو العملية المنف�شلة، كما يلتزم باتِّ

ق من م�شدر الأموال باأية و�شيلة اإثبات ممكنة. اإجراءات معقولة وكافية للتنََّحقُّ

ع الإجـــراءات المنا�شبة التي ُتلِزم كل عميـــل يرغب في اإن�شاء  �س لـــه و�شْ يجـــب على المرخنَّ ب- 

عالقـــة عمل اأو عمليـــة منف�شلة معـــه مرتبطة باأعماله، بـــاأْن يثِبت هويته وهويـــة الم�شتفيد 

النهائي، واأْن يقدم اأدلة كافية بذلك.

�س له المندَمج  �س له اآخر، ل ُيطَلب مـــن المرخنَّ �س لهم مع مرخنَّ عنـــد اندماج اأحـــد المرخنَّ ج- 

�س له المندِمج طبقًا لأحكام هذا القرار، اإذا كان: اإليه اأْن يثبت هوينَّة عمالء المرخنَّ

)اأ(  الفقرات  المن�شو�س عليها في  المهنية  التزاماته  المندِمج قد طبنَّق  له  �س  1- المرخنَّ

و)ب( و)ج( و)و( من المادة )4( من هذا القرار.

�س له المندِمج  2- التحريات الدقيقة لم ُت�شِفر عن اأية �شكوك حول مطابقة اإجراءات المرخنَّ

لمتطلبات القانون.

ثانياً:�العناية�الواجبة�العادية�تجاه�العميل:

علـــى المرخ�س له تطبيق اإجـــراءات العناية الواجبة العادية في كل عملية منف�شلة مرتبطة  اأ- 

باأعماله المقدمة اإلى العميل اإلى جانب اللتزامات العامة المن�شو�س عليها في المادة )3( 

من هذا القرار، وذلك في الأحوال الآتية:

1- اإذا كان العميل �شخ�شًا طبيعيًا ولم يكن اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.

2- اإذا كان العميل وزارة اأو جهة اأو هيئة حكومية اأو اأية �شخ�شية اعتبارية مملوكة بالكامل 

�س لها من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. للدولة، اأو كانت موؤ�ش�شة مالية ُمرخنَّ

3-  اإذا كان العميل هو الم�شتفيد النهائي.

4- في حالة ما اإذا لم يكن العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية. 

اأعمال المرخ�س له  اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر، وكانت  5- اإذا كان العميل 

ة على م�شائل ل تت�شمن نقاًل لالأموال من خاللها اأو التعامل بها.  بنَّ المطلوبة منه ُمن�شَ

6- اإذا كانت اأعمال المرخ�س له المطلوبة من العميل ل تدخل في ِنطاق العمليات الم�شبوهة 

عالية  الــدول  من  بدولة  مرتبطة  وغير  فيها،  التعامل  في  المحاولة  اأو  العادية  غير  اأو 
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المخاطر، ول تدخل في نطاق عالقة عمل.

يجـــب علـــى المرخ�س له في تطبيقـــه لإجراءات العنايـــة العادية اإلزام العمـــالء اأْن ُيرفقوا  ب- 

الة على البيانات الآتية: بطلباتهم في اأية عملية منف�شلة مرتبطة باأعماله الم�شتندات الدنَّ

1- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا، وهي:

اأ(. ال�شم.

ب(. العنوان بالكامل )العنوان ومحل الإقامة(.

ج(. الجن�شية.

د(. المهنة.

هـ(. بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

و(. تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

يتعني  طبيعيًا،  �شخ�شًا  كان  اإذا  العميل  بيانات  يف  ذكرها  الوارد  البيانات  اإىل  وبالإ�شافة 

اإلزام ال�شخ�شيات العامة ممثلي املخاطر بتقدمي ما يفيد م�شروعية م�شدر اأموالهم، وكذلك 

اأفراد عائالتهم والأ�شخا�س املقربني منهم متى كان ذلك ذا �شلة.

2- بيانات العميل اإذا كان �شخ�شًا اعتباريًا، وهي:

اأ(. ال�شم التجاري.

ب(. ال�شكل القانوني.

ج(. رقم القيد ومكان الت�شجيل.

د(. طبيعة الن�شاط والأغرا�س.

هـ(. عنوان المركز الرئي�شي والفرع )اإْن ُوِجد(.

و(. بيانات عن مالك ال�شركة والم�شاهمين الرئي�شيين فيها.

ز(. ا�شم المدير اأو المديرين اأو اأع�شاء مجل�س الإدارة )بح�شب الأحوال(.

ح(.  الممثل القانوني لل�شخ�س العتباري وبيان هويته.

ط(. التواقيع المعتَمدة.

ي(. تاريخ بدء العملية المنف�شلة ونوعها ومبلغها وُعملتها وتفا�شيلها.

م، ُيكتَفى بطلب م�شتخَرج ال�شجل التجاري بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة  وا�شتثناًء مما تقدنَّ

العامة.

3- بيانات الوكيل الُمناب من العميل، وهي:

اأ(. ال�شم.

ب(.  العنوان بالكامل.

ج(. الجن�شية.

د(. المهنة.
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هـ(. بيانات بطاقة الهوية اأو جواز ال�شفر.

يلتـــزم الُعمالء بتقديم ُن�َشخ جديـــدة من الوثائق الم�شار اإليها فور اإدخـــال اأيِّ تعديل عليها،  ج- 

ي الهويات مع تطبيق جميع  ويجـــوز العتماد على الطرق والو�شائل الإلكترونية المعتَمدة لتَلقِّ

التو�شيـــات ال�شـــادرة عن مجموعـــة العمل المالي )فاتـــف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية 

ذة باأية بيانات م�شكوك في �شحتها. )Digital Identity(، واإبالغ الوحدة المنفِّ

زة: ثالثاً:�الأحوال�التي�ت�ستلزم�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

زة وتدابري اأكرث فاعلية جتاه  ـ�س له تطبيق اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ ُي�شتلَزم على املرخنَّ

م اإىل العميل، وذلك يف اأيٍّ من الأحوال الآتية: العمالء يف كل عمل من اأعمال املرخ�س له ُمقدنَّ

اإذا كان العميل اأحد ال�شخ�شيات العامة ممثلي المخاطر.   -1

في حالة ما اإذا كان العميل ُمدَرجًا في قائمة الجزاءات اأو في قوائم الإرهاب الوطنية.  -2

اإذا لم يكن العميل هو الم�شتفيد النهائي.  -3

مة اإلى العميل تدخل في نطاق عالقة عمل. اإذا كانت الأعمال المقدنَّ  -4

فة على اأنها عالية  مة اإلى العميل مرتبطـــة بدولة ُم�شننَّ اإذا كانـــت اأعمال المرخ�س له المقدنَّ  -5

المخاطر اأو �شُتجَرى فيها اأو اإذا كان الم�شتفيد النهائي مقيمًا فيها اأو منتميًا بجن�شيته اإليها، 

اأو اإذا كان م�شدر الأموال من تلك الدول اأو ماآل الأموال اإليها.

ب�شفـــة عامـــة، اإذا تبينَّن للمرخ�س له اأن العملية المنف�شلة التي يطلبها العميل اأو اإذا اتنَّ�شح   -6

ف من خاللها، اأنهـــا تنطوي على مخاطر  مـــن خالل تقييـــم م�شتويات المخاطر التـــي يتك�شنَّ

كبيـــرة اأو احتماليـــة عالية لوقـــوع جريمة غ�ْشل اأمـــوال اأو تمويل اإرهاب اأو نقـــل غير م�شروع 

لالأمـــوال عبـــر الحدود، ولو لم تتحقق اأيٌّ من البنود مـــن )1( اإلى )5( من )ثالثًا( من هذه 

المادة.

زة: رابعاً:�قواعد�تطبيق�اإجراءات�العناية�الواجبة�المعزِّ

بالإ�شافة اإىل اإجراءات العناية الواجبة العادية املن�شو�س عليها يف )ثانيًا( من هذه املادة، 

املادة تطبيق  دة يف )ثالثًا( من هذه  املحدنَّ اأيٍّ من احلالت  ق  حَتقُّ له عند  املرخ�س  يجب على 

زة التالية جتاه العميل، على اأن ُيخَطر م�شئول اللتزام اأو نائبه –  اإجراءات العناية الواجبة املعزِّ

بح�شب الأحوال – فور البدء يف تطبيقها:

الح�شـــول علـــى مزيـــد من المعلومـــات لتحديد هويـــة العميـــل والم�شتفيد النهائـــي، ويجوز   -1

ـــي الهويات مـــع تطبيق جميع  العتمـــاد علـــى الطـــرق والو�شائـــل الإلكترونيـــة المعتَمدة لتَلقِّ

التو�شيـــات ال�شـــادرة عن مجموعـــة العمل المالي )فاتـــف( والمتعلقة بالهويـــة الإلكترونية                       

ـــذة واإخطار الوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة باأية  )Digital Identity(، واإبـــالغ الوحدة المنفِّ
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بيانات م�شكوك في �شحتها.

ـــق مـــن مالَءَمة عالقة العمـــل اأو العمليـــة المنف�شلة المرتبطة باأعمـــال المرخ�س له  التنََّحقُّ  -2

لطبيعة ن�شاط العميل.

ال�شتف�شـــار عـــن م�شدر الأموال والغر�س من عالقة العمـــل اأو العملية المنف�شلة المرتبطة   -3

مة اإلـــى العميل وعلـــى الأخ�ـــس ال�شخ�شيات العامـــة ُمَمثلي  باأعمـــال المرخ�ـــس لـــه المقدنَّ

المخاطر.

دة اأو غير العادية وهدفها عندما يكون ذلك غير وا�شح. طلب ا�شتي�شاح العمليات المعقنَّ  -4

اأيـــة اإجـــراءات اأخرى اأو تدابيـــر اأكثر فاعلية بما يتنا�شب مع طبيعة عالقـــة العمل اأو العملية   -5

المنف�شلة المرتبطة باأعمال المرخ�س له.

خام�ساً:�تبادل�معلومات�العناية�الواجبة�تجاه�العمالء:

يجوز تبادل معلومات العناية الواجبة جتاه العمالء على م�شتوى املجموعة التجارية �شريطة 

اللتزام بال�شرية، على اأن يلتزم املرخ�س له باإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عن اأي تبادل 

للمعلومات.

مادة�)6(

تعيني�م�سئول�اللتزام�واخت�سا�ساته

يجب على المرخ�س له تعيين م�شئول التزام، طبقًا لالأو�شاع الآتية: اأ- 

1- بالن�شبة للمرخ�س له الذي يتكون من �شخ�س واحد ويقوم بجميع مهام موؤ�ش�شته ولديه 

فرع واحد فقط فيكون هو م�شئول اللتزام.

2- بالن�شبة للمرخ�س له الذي يتنَّخذ �شكل �شركة تتكون من اأكثر من �شخ�س واحد، يعينَّن 

اأحد العاملين في ال�شركة كم�شئول التزام. 

وعلى املرخ�س له التاأكد من عدم ُخُلو من�شب م�شئول اللتزام يف جميع الأحوال ولأيِّ �شبب 

من الأ�شباب، ويجب عليه اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتِّخاذ ما يلزم 

من اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

ُي�شتَرط فيمن يعينَّن كم�شئول التزام ال�شتراطات الآتية: ب- 

1- اأن يكون بحريني الجن�شية.

2- اأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءًة وكتابًة.

الإدارة  اأو  المحا�شبة  في  البكالوريو�س  درجة  عن  يقل  ل  جامعي  موؤهل  لديه  يكون  3- اأن 

المالية اأو ما يعادلها.
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جمعية  عن  �ــشــادرة  معتمدة  اأمـــوال  غ�شل  مكافحة  اأخ�شائي  �شهادة  لديه  تكون  4- اأن 

.ACAMS الأخ�شائيين المعتَمدين لمكافحة غ�شل الأموال

�شة في مجال مكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير  5- اأن يجتاز دورة متخ�شِّ

دها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة. الم�شروع لالأموال عبر الحدود والتي تحدِّ

وي�شتثنى املرخ�س له الذي يتكون من �شخ�س واحد من ال�شروط الواردة يف البنود من )1( 

اإىل )4( من الفقرة ال�شابقة.

يكون اخت�شا�س م�شئول اللتزام تنفيذ اأحكام هذا القرار والك�شف عن العمليات الم�شبوهة  ج- 

ذة  دها اإلى الوحدة المنفِّ اأو غير العادية اأو المحاولة في التعامل فيها والإبالغ عنها فور ر�شْ

واإخطار الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة بها، ويخت�س بوجه عام بما يلي:

ُتكَفل  اأن  على  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  لمتطلبات  له  المرخ�س  التزام  مدى  1- مراقبة 

له ال�شتقاللية وال�شالحية لالطالع على معلومات العمالء وجميع البيانات المتوافرة 

ذة والوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة حالما يتبينَّن عدم  المتعلقة بهم، واإخطار الوحدة المنفِّ

تطبيق المرخ�س له لأيٍّ من اللتزامات المفرو�شة عليه.

لدى  بها  المعمول  الداخلية  والإجــراءات  والأنظمة  ال�شوابط  مالءمة  مدى  من  2- التاأكد 

المرخ�س له، لتحقيق متطلبات واأحكام هذا القرار.

ق من ح�شول العاملين التابعين للمرخ�س له على التدريب المالئم لأداء المهام  3- التنََّحقُّ

المنوطة بهم طبقًا لأحكام هذا القرار.

4- مراقبة مدى التزام جميع العاملين لدى المرخ�س له ب�شاأن تطبيق ال�شوابط والأنظمة 

غير  والنقل  الإرهــاب  وتمويل  الأمــوال  غ�ْشل  بمكافحة  المتعلقة  الداخلية  والإجـــراءات 

الم�شروع لالأموال عبر الحدود.

ع ُنُظم واإجراءات تكفل تحديث ال�شجالت،  5- مراقبة مدى التزام المرخ�س له ب�شاأن و�شْ

ومدى تطبيق هذه النُُّظم والإجراءات ب�شكل منتِظم.

التاأديبية التي تكفل التزام العاملين  للنُُّظم والإجراءات  ع المرخ�س له  6- التاأكد من و�شْ

التابعين له بتنفيذ اأحكام هذا القرار.

واإجراءات  العمالء،  تجاه  العادية  الواجبة  العناية  واإجراءات  اأنظمة  ق من كفاية  7- التنََّحقُّ

المعلومات  – وم�شداقية  ذلك  تتطلب  التي  الأحــوال  – في  زة  المعزِّ الواجبة  العناية 

المتعلقة بهم.

لأداء  الالزمة  له  المرخ�س  لدى  وال�شجالت  والبيانات  المعلومات  كافة  على  8- الطالع 

عمله.
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مادة�)7(

تعيني�نائب�م�سئول�التزام�واخت�سا�ساته

نائب مل�شئول اللتزام من بني  اأكرث تعيني  اأو  الذي ي�شتخدم عاماًل  له  يجب على املرخ�س 

دة يف  اأحد العاملني، يكون خمت�شًا بتنفيذ ذات الخت�شا�شات املناطة مب�شئول اللتزام واملحدنَّ

املادة )6( من هذا القرار، وينطبق عليه ما ينطبق على م�شئول اللتزام بخ�شو�س �شرط اجتياز 

الدورة.

وعلى املرخ�س له التاأكد من عدم ُخُلو من�شب نائب م�شئول اللتزام يف جميع الأحوال ولأيِّ 

�شبب من الأ�شباب، ويجب عليه اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتخاذ ما 

يلزم من اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

مادة�)8(

تعيني�موظف�اللتزام�واخت�سا�ساته

د فروع املرخ�س له، يجب عليه حتديد اأحد العاملني لديه يف كل فرع من تلك  يف حالة تعدُّ

الفروع ليكون موظف التزام.

وتكون مهمته اإبالغ م�شئول اللتزام اأو نائبه – بح�شب الأحوال – عن العمليات امل�شبوهة 

اأو غري العادية واملحاولة يف التعامل فيها والتي وقعت يف ذلك الفرع، وله ال�شالحية الكاملة يف 

الع على كافة البيانات واملعلومات وال�شجالت الالزمة لأداء عمله. الطِّ

وُي�شرَتط على موظف اللتزام عند تعيينه اجتياز دورة تاأهيلية حتددها الوحدة املخت�شة 

باملوؤ�ش�شة.

ويجب التاأكد من عدم ُخُلو من�شب موظف اللتزام يف كل فرع يف جميع الأحوال ولأيِّ �شبب 

من الأ�شباب، ويجب اإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة عند ُخُلوه مبا�شرة واتِّخاذ ما يلزم من 

اإجراءات لتعيني �شخ�س جديد.

مادة�)9(

اإجراءات�الإبالغ�الداخلية�واآليات�تطبيقها

اأوًل: الإبـــالغ عن اإخالل المرخ�س لـــه بالتزاماته، وعن العمليات الم�شبوهـــة اأو غير العادية اأو 

المحاولة في التعامل فيها:

واإخطار  ذة  املنفِّ الوحدة  – اإبالغ  الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يجب 

الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة فور اكت�شافه للعمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل 

�شاعة  مدة ل جتاِوز )24(  وذلك خالل  له،  املرخ�س  ِقَبل  من  اإخطار  ي  تَلقِّ حالة  اأو يف  فيها، 

اأو الإخطار بتلك الوقائع وذلك على النموذج الإلكرتوين املعتَمد من ِقَبل  من تاريخ الكت�شاف 

املوؤ�ش�شة.
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ويتعنينَّ عند الك�شف عن العمليات امل�شبوهة اأو غري العادية اأو املحاولة يف التعامل فيها، اأن 

يتقينَّد مبا يلي:

غير  اأو  الم�شبوهة  العمليات  اإعداد تقرير – ِوْفقًا للنموذج الذي تعتمده الموؤ�ش�شة – ب�شاأن   -1

العاديـــة اأو المحاولـــة في التعامل فيها مـــن واقع المعلومات والبيانـــات وال�شجالت الخا�شة 

ن التقرير و�شفًا كاماًل للعملية ونوِعهـــا وقيمِتها وُعْمَلِتها وتاريخ  بالعمـــالء. ويجـــب اأن يت�شمنَّ

اإجراِئهـــا واأ�شمـــاء الأطـــراف الم�شتركين فيهـــا، والأ�شباب التـــي دعت اإلى اعتبـــار العملية 

م�شبوهـــة اأو غير عاديـــة اأو محاولة في التعامل فيها، وكافة البيانـــات والمعلومات الإ�شافية 

التي قد تطلبها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة، وي�شلنَّم التقرير ب�شورة اإلكترونية، وُيخِطر به 

الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

اإبـــالغ الوحدة المخت�شـــة بالموؤ�ش�شة اإذا ظهر – فيما بعد – عـــدم دقة التحريات المتعلقة   -2

بالهويـــة الخا�شـــة بالعميـــل والأطـــراف ذوي العالقـــة بعالقة العمـــل اأو العمليـــة المنف�شلة 

المرتبطـــة باأعمـــال المرخ�ـــس له اأو المحاولـــة في التعامـــل فيهما، واأن يتنَّخذ مـــا يلزم من 

ق من الهوية، وُيخِطر بها الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة. اإجراءات للوفاء بمتطلبات التنََّحقُّ

الحتفـــاظ ب�شجل خا�س بالعمليات الم�شبوهة اأو غير العاديـــة اأو المحاولة في التعامل فيها   -3

دها والإبالغ عنها، على اأن ي�شمل هذا ال�شجل على وجه الخ�شو�س نوع العملية  التـــي تم ر�شْ

وتاريخ الإبالغ وبيانات العميل ومبلغ العملية.

ت�شليـــم جميـــع التقارير ب�شـــورة اإلكترونيـــة ُمرَفقة بها م�شتنـــدات الهويـــة الخا�شة بالعميل   -4

ذة والوحدة  والأطراف ذوي العالقة بالمعاملة، واأية م�شتندات ذات عالقة اإلى الوحدة المنفِّ

المخت�شة بالموؤ�ش�شة.

ثانياً: الإبالغ عن التعامل مع اأ�شخا�س ُمدَرجة اأ�شماوؤهم على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب 

الوطنية:

واللجنة  ذة  املنفِّ الوحدة  – اإبالغ  الأحوال  – بح�شب  نائبه  اأو  اللتزام  م�شئول  على  يتعنينَّ 

�ْشر بقائمة  واإخطار الوحدة املخت�شة باملوؤ�ش�شة خالل فرتة اأق�شاها )24( �شاعة من تاريخ الننَّ

باأعمال  مرتبطة  منف�شلة  عملية  اأو  عمل  عالقة  باأية  الوطنية،  الإرهاب  قوائم  اأو  اجلزاءات 

املرخ�س لهم اأو عمليات م�شبوهة اأو غري عادية اأو املحاولة يف التعامل فيها مهما كان نوعها اأو 

الكيانات املدَرجني يف تلك القوائم. ويكون  اأو  اأيٍّ من الأ�شخا�س  اأو قيمتها لديهم مع  طبيعتها 

املوؤ�ش�شة                           لدى  املعتَمد  الإلكرتوين  الربيد  عرب  واإر�شاله  �س  املخ�شنَّ النموذج  ملء  عرب  الإبالغ 

يف  عليها  املن�شو�س  التفا�شيل  كافة  بالبالغ  ُيرِفق  اأن  ويجب   ،)AML@RERA.GOV.BH(

عملية  اأو  عمل  عالقة  اأية  وجود  عدم  حالة  ويف  القرار.  هذا  من   )3( املادة  من   )11( البند 

منف�شلة مرتبطة باأعمال املرخ�س له، يجب على املرخ�س له الرد بذلك.
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مادة�)10(

الوحدة�املخت�سة�باملوؤ�س�سة

اأ- يكـــون الق�شـــم المعنـــي بمكافحة عمليـــات غ�ْشل الأموال وتمويـــل الإرهاب بـــاإدارة ال�شيا�شات 

والتخطيـــط ال�شتراتيجي فـــي الموؤ�ش�شة هي الوحدة المخت�شة، وتكـــون لها الخت�شا�شات 

الآتية:

1- مْنح الت�شريح الم�شبق لتعيين م�شئول اللتزام ونائبه وموظف اللتزام.

واأية  فيها،  التعامل  محاول  اأو  العادية  غير  اأو  الم�شبوهة  العمليات  عن  البالغات  ي  2- تلقِّ

بالغات اأو تقارير اأو بيانات اأو معلومات ِوْفقًا لأحكام هذا القرار.

�س لهم في كافة المهام والمجالت ذات ال�شلة بمكافحة  3- الرقابة والإ�شراف على المرخنَّ

غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا  من   )4( المادة  من  )ج(  الفقرة  في  اإليها  الم�شار  الإلكترونية  ال�شجالت  4- َت�َشلُّم 

القرار، وكذلك تقارير التدقيق المالي المعتَمدة في نهاية كل عام ميالدي من المرخ�س 

ق من �شحة  لهم والتدقيق عليها. ولها اأْن تطلب ما تحتاج اإليه من اأوراق وم�شتندات للتنََّحقُّ

و�شالمة تلك ال�شجالت والتقارير المالية.

يجـــوز للوحـــدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة العترا�ـــس على تعيين اأيِّ �شخ�ـــس كم�شئول التزام اأو  ب- 

نائـــب له اأو كموظف التزام متى ما توافـــرت لديها �شبهات متعلقة بال�شخ�س المراد تعيينه، 

كمـــا يحق لها �شْطب ا�شم اأيِّ منهم من �شجالتها، وطلـــب تعيين �شخ�س اآخر في حالة عدم 

قيام اأيٍّ منهم بالوفاء باأيٍّ من التزاماته المن�شو�س عليها في هذا القرار، مع عدم الإخالل 

ة في حالة وجود �شبهة جنائية بحقه. باإحالة اأيٍّ منهم للجهة المخت�شنَّ

ِقي الح�شابات الخارجيين  يجوز لأع�شاء الوحدة المخت�شة بالموؤ�ش�شة عند القت�شاء اأو مدقِّ ج- 

المكلنَّفين من ِقَبل الموؤ�ش�شة القيام بزيارات ميدانية لمقر المرخ�س له للتدقيق على الأوراق 

وال�شجـــالت والم�شتندات المتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل الأموال وتمويل الإرهاب 

والنقـــل غير الم�شروع لالأموال عبر الحدود، للوقوف على مـــدى التزامه بتنفيذ اأحكام هذا 

القرار.

مادة�)11(

الإعفاء�من�امل�سئولية

ونائبه  اللتزام  وم�شئول  له  املرخ�س  ُي�شاأل  ل  القانون،  من  املادة )5(  اأحكام  مراعاة  مع 

وموظف اللتزام جنائيًا اأو مدنيًا اأو تاأديبيًا ب�شبب اأداء التزاماتهم املقررة مبوجب اأحكام هذا 

القرار.
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مادة�)12(

العقوبات�واجلزاءات�الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )3-6( من املادة )3( من القانون، 

 )2( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإدارية  بالعقوبات  القرار  هذا  اأحكام  ُيخالف  َمن  كل  يعاَقب 

مكررًا منه.

مادة�)13(

توفيق�الأو�ساع

اأو�شاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار خالل فرتة ل تتجاوز  يق  على جميع املرخ�س لهم توفِّ

�شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة�)14(

الإلغاء

ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللتزامات املتعلقة باإجراءات حْظر ومكافحة غ�ْشل 

�س لهم مبزاولة اأن�شطة القطاع العقاري. الأموال ومتويل الإرهاب يف اأعمال املرخنَّ

مادة�)15(

النفاذ

على الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض�جمل�ض�اإدارة�موؤ�س�سة�التنظيم�العقاري

�سلمان�بن�عبداهلل�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 19 ذي الحجة 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 29 يــــولـيــــــــو  2021م


