
 وزارة الداخلية

   

  ٢٠٠٢لسنة  ) ١٨( قرار رقم 

  في شأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في 

  مجال تطبيق أحكام قانون حظر ومكافحة غسل األموال

   

  : وزير الداخلية

  , وتعديالته١٩٦٦ بعد اإلطالع على قانون أصول المحاآمات الجزائية لعام    

  , وتعديالته١٩٧٦لسنة ) ١٥(سوم بقانون رقم  وعلى قانون العقوبات الصادر بالمر   

  , بشأن حظر ومكافحة غسل األموال٢٠٠١لسنة ) ٤( وعلى المرسوم بقانون رقم    

ذ  ٢٠٠١لسنة ) ١٠٢(  وعلى القرار الوزاري رقم          بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفي

  , األموال بشأن حظر ومكافحة غسل٢٠٠١لسنة ) ٤(أحكام المرسوم بقانون رقم 

  , وبناًء على عرض وآيل وزارة الداخلية   

  :قرر

   ) ١( المادة  

انون حظر ومكافحة غسل                       ا من اختصاصات بموجب ق يط به تختص الوحدة المنفذة بما أن

  : األموال وعلى األخص

  . تلقي البالغات عن جرائم غسل األموال والجرائم المرتبطة بها      .أ         

وال والجرائم                اتخا      .ب      ذ إجراءات التحري وجمع االستدالالت والتحقيق في جرائم غسل األم

  .المرتبطة بها

سل               .ج      ة غ ر ومكافح انون حظ ي ق واردة ف دولي ال اون ال ة بالتع راءات المتعلق ذ اإلج تنفي

  . األموال



اآم المخ         .د         ن المح صادرة م ام ال ر واألحك رارات واألوام ذ الق سل   تنفي رائم غ ي ج صة ف ت

  .األموال والجرائم المرتبطة بها

   ) ٢(  المادة  

ة          خص أو جه زام أي ش ق ال ي التحقي ن قاض ر م صدار أم د است ذة بع دة المنف للوح

    :باآلتي

    .تسليم أية مستندات أو سجالت أو أوراق أو تقديم أية معلومات تفيد التحقيقات      .أ         

دخو        .ب      د           السماح ب ستندات أو سجالت تفي ياء أو م ة أش ة والخاصة لضبط أي اآن العام ل األم

  . التحقيقات

التحفظ على أية أموال أثناء إجراء التحريات وجمع المعلومات لحين التأآد من مشروعية                   .ج      

  . مصدرها

   )٣( المادة 

شية من التصرف     للوحدة المنفذة لمكافحة جرائم غسل األموال في حاالت اإلستعجال والخ             

ق    ى قاضي التحقي ر عل ى أن يعرض األم ا عل التحفظ عليه أمر ب ا أن ت شتبه فيه وال الم ي األم ف

  . خالل ثالثة أيام من صدور هذا األمر

   ) ٤( المادة  

ا              وال أو الجرائم المرتبطة به على الوحدة المنفذة إحالة آافة أوراق قضايا جرائم غسل األم

    .ا يلزم بشأنهاإلى اإلدعاء العام إلتخاذ م

   ) ٥( المادة 

وال والجهات                       ة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األم للوحدة المنفذة أن تطلب من لجن

  : المختصة إلزام المؤسسات باآلتي

عدم فتح حسابات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية أو أذون بأسماء                       .أ          

  . سرية أو مجهولة أو وهمية



ؤالء     .ب   ع ه ل م ة التعام د بداي ك عن مية وذل ائق رس ى وث تنادًا إل ا اس ة عمالئه ن هوي ق م التحق

  . العمالء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو نيابة عنهم أو منحهم أية تسهيالت أخرى

ة أو    .ج    اء العملي اريخ انته ل عن خمس سنوات من ت دة ال تق اظ لم ل الحساب بكاف االحتف ة  قف

ة أو   واء آانت محلي ة س ة والنقدي صفقات التجاري ة وال امالت المالي ضاح التع سجالت إلي ال

دم   ات الشخصية وأن تق ائق الهوي ة ووث سابات والمراسالت التجاري ات الح ة وبملف خارجي

  . هذه السجالت والملفات والوثائق عند طلبها إلى الوحدة المنفذة

ستندات أو أوراق أو          .د      ة م دى الوحدة          تقديم أي وافرت ل ائع ت ة وق ق بأي ياء تتعل  معلومات أو أش

وال أو                      ة من جرائم غسل األم ر شبهة جريم المنفذة معلومات عنها من مصادر أخرى تثي

  . الجرائم المرتبطة بها

المبادرة عند توفر دالئل آافية في حاالت إجراء العمليات والصفقات المعقدة أو الضخمة أو                  .ه     

  : التي تثير الشكوك والشبهات حول طبيعتها أو الغرض منها إلى اتخاذ اإلجراءات التالية

ديها عن                   )١ وفرة ل ات والمعلومات المت ة البيان إعداد تقرير مفصل عنها يتضمن آاف

  . ألطراف ذات الصلةتلك العمليات وا

 ساعة فور اإلنتهاء من إعداد التقرير المذآور بعد ٢٤إبالغ الوحدة المنفذة خالل     )٢

  . مراجعة الجهة المختصة المعنية

   )٦( المادة 

ا أو        شتبه فيه ات م ق بعملي ة تتعل ة أجنبي ن دول ات م ب معلوم ة طل ي حال ذة ف دة المنف للوح

 في تلك العمليات أو في جريمة غسل األموال أن تلزم           بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين    

  :  باآلتي أي شخص أو جهة بعد أن تستصدر أمرًا من قاضي التحقيق

د           .أ          رى تفي ياء أخ ستندات أو أش ة م ضبط أي خاص ل اآن أو أش ة أم يش أي سماح بتفت ال

  .التحقيقات



سا             .ب    وال          تسليم أية مستندات أو أشياء أخرى يمكن أن ت ة أم ى أي ى التعرف عل ان  , عد عل ومك

ي   ان ف وال أو إذا آ ل األم ى أي شيء آخر يتصل بتحوي ا أو التعرف عل ا وآميته وجوده

ام                   ة ق ة عملي وفرة حول أي حيازة أو ملكية الشخص موضوع الطلب وآذلك المعلومات المت

  .حقيقبها ذلك الشخص أو قام بها الغير لمصلحته خالل الفترة التي يحددها قاضي الت

التحفظ على األموال التي تكون في ملكية أو حيازة الشخص المسمى في الطلب لمدة       .ج     

وإدارة األموال أو التصرف فيها لغرض إنهاء أي نزاع حول ملكيتها أو , يحددها األمر

  . مصلحة فيها أو في أي جزء منها ولسداد أي مصروفات أي

   ) ٧( المادة 

اءً  ذة بن دة المنف دى      للوح ن إح ادر م أمر ص صحوبًا ب ة م ة أجنبي ن دول دم م ب مق ى طل  عل

محاآمها إلى شخص يقيم في دولة البحرين يقضي بأن يسلم نفسه أو مستند أو شئ في حيازته أو                  

صدر  ة أن تست ك الدول ه تل ق تجري ات تحقي ق بمجري ة وألغراض تتعل ة األجنبي ى الدول ه إل ملكيت

وى ا        ك الشخص           أمرًا من المحكمة يتضمن نفس محت ى ذل ة إل ة األجنبي ألمر المرفق بطلب الدول

ال   ك بإرس د ذل ذة بع دة المنف وم الوح شخص وتق ك ال ماع ذل راءات س ق إج ولى قاضي التحقي ويت

  . المحضر إلى الدولة األجنبية

   )٨( المادة 

يجوز للوحدة المنفذة فيما يتعلق بمجريات تحقيق تجريه أن تستصدر أمرًا من قاضي التحقيق               

ه                    موجهًا ستند أو أي شيء في حيازت سه أو أي م  إلى شخص متواجد في دولة أجنبية بأن يسلم نف

ك      ة تل د موافق ة بع ة األجنبي ي الدول صة ف ة المخت ى المحكم ق أو إل ى قاضي التحقي ه إل أو ملكيت

  . الدولة

   

   )٩( المادة 



ة   للوحدة المنفذة تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات المختصة في ا            دول األجنبي ل

ى طلب مناسب من الجهات المختصة          ,فيما يتعلق بجرائم غسل األموال      ويجوز لها استجابة إل

خاص         ا أو األش شتبه فيه ات الم ن العملي ة ع ات المطلوب ا المعلوم وفر له ة أن ت ة أجنبي ي دول ف

ش                      ام ب ات أو في التحقيق أو االته ك العملي ورطين في تل اريين المت ة   الطبيعيين أو اإلعتب أن جريم

    .غسل األموال

   ) ١٠( المادة 

ادة             م الم رار حك ذا الق ام ه ى آل من يخالف أي من أحك سرى عل من المرسوم    ) ٥ ـ  ٣(ي

ة              ٢٠٠١لسنة   ) ٤(بقانون رقم    ذات العقوب وال ويعاقب ب  بشأن حظر ومكافحة جرائم غسل األم

  . المقررة فيها

   ) ١١( المادة 

  . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ذا القرارعلى وآيل وزارة الداخلية تنفيذ ه

   

  وزير الداخلية

  محمد بن خليفة آل خليفة 

   هـ١٤٢٢ ذي القعدة ١٢  صدر بتاريخ

   م٢٠٠٢ يناير ٢٦  الموافق
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