
 

 

 م.2021 أبریل 28التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 
واألمن  الشؤون الخارجیة والدفاعجنة لل الثالث عشر تقریرالیسرني أن أرفع إلى معالیكم  

بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2020) لسنة 29بقانون رقم (مرسوم الالوطني بشأن 

 .بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 2001) لسنة 4(
 

 برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،
 
  
       

         
 يوسف أمحد الغتم                              

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                       

 والدفاع واألمن الوطني                                                                   
 
 

 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول المرسوم بقانون. .1
 والقانونیة بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون التشریعیة  .2
 .المذكورجدول مقارنة بشأن المرسوم بقانون  .3
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .4
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 3د 5/ ف ل خ أص  627الرقـــم: 
م 1202  أبريل 21التاريخ:   

 
 احملرتم    يوسف أمحد حسن الغتم /    السيدسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم ــ  ل ـــــ ــ  أ  أر ـــــ ــ  لـــــ ــم   يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم بقـــــ ــ   29املرســـــ  2020( لســـــ
بشــــــ   ب ــــــر  2001( لســــــ   4بتعــــــضيل بعــــــو أب ــــــام املرســــــوم بقــــــا و  رقــــــم  

 .وم ا ح  غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ــم ا    ــ  ق مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــضاد تقريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــا  م اقشـــــــ برجـــــــ

رأي ــــــم لعر ــــــق   ــــــق امل  ــــــا يــــــ ل مو ــــــض أق ــــــا     ــــــ  أســــــاب   مــــــ  
 تاريخق.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون  2020) لسنة 29مرسوم بقانون رقم (ال

 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 2001) لسنة 4رقم (

  الحكومة أصل مشروع القانون

 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2021أبریل  21 اإلحالة إىل اللجنةتاريخ 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2021أبریل  26 انتهاء اللجنة من املناقشة

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

بنية ومضمون املرسوم 

 بقانون

 مواد خمس + دیباجة

الواردتین استبدال تعریف كلمتي (أموال، اإلرھاب)،  یتضمن المرسوم بقانون
بشأن حظر ومكافحة  2001) لسنة 4رقم ( ) من المرسوم بقانون1في المادة (

والتوسع في تجریم غسل األموال المتحصلة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، 
قوبات البحریني جرائم، بحیث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العالمن 

أو القوانین األخرى أو االتفاقیات الدولیة التي تكون مملكة البحرین قد صادقت 
، بات تكمیلیة للعقوبات األصلیةعلیھا وأصبحت طرفًا فیھا، وإضافة عقو

ررة جراء مخالفة اللوائح والقرارات المنظمة للقانون، قوتغلیظ العقوبات الم
غرامات إداریة على المؤسسات ومنح الجھات المختصة صالحیة فرض 

وتوسیع ، الصادرة بموجب ھذه القانون و القراراتأحكام اللوائح أل المخالفة
دائرة االلتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم حظر ومكافحة 

 ،یر المشروع لألموال عبر الحدودغسل األموال وتمویل اإلرھاب والنقل غ
ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا، وتطویر عمل (لجنة وضع 

یة، سات حظر ومكافحة غسل األموال) بمنحھا اختصاصات أكثر شمولاسی
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إدارة األموال  بشأنلمحاكم المختصة والنیابة العامة اوتوسیع صالحیة 
المتحفظ علیھا في قضایا غسل األموال وتمویل اإلرھاب، وإلزام األشخاص 
الطبیعیین واالعتباریین بتنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي تحت 
الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة بشأن منع وقمع اإلرھاب وتمویلھ بناء 

 .الصادرة عن مجلس الوزراء على اآللیات واإلجراءات التنفیذیة

مربرات االستعجال يف 

 إصدار املرسوم بقانون

تم إصدار المرسوم بقانون تماشیًا مع التزام مملكة البحرین برفع تقریر متابعة 
سنوي لتقییم التزامھا بتوصیات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي أُلزمت 

سعیًا إلحكام كفاءة منظومة الدول بإصدار تشریعات تتالءم مع توصیاتھا؛ 
التشریعات الوطنیة وقیاس مدى فعالیتھا للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل 

 األموال وتمویل اإلرھاب.

یعد إصدار المرسوم بقانون مؤشًرا على رغبة مملكة البحرین في رفع درجة 
التزامھا للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادیة، 

عزیز مركزھا ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل األموال وت
 وتمویل اإلرھاب.

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 

 

لدى  آراء اجلهات خالصة 

حضورها اجتماع اللجنة 

 مبجلس الشورى

 :داخلیةوزارة ال •

تؤكد وزارة الداخلیة على أنھ تماشیًا مع التزام مملكة البحرین برفع تقریر 

متابعة سنوي لتقییم التزام المملكة بتوصیات مجموعة العمل المالي (فاتف) 

والتي ألزمت الدول بإصدار تشریعات تتالءم مع توصیاتھا، وذلك سعیًا منھا 

مدى فعالیتھا للتصدي إلحكام كفاءة منظومة التشریعات الوطنیة، وقیاس 

وحظر ومكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب، فقد استوجب ذلك 

، حیث 2020) لسنة 29إصدار التعدیالت  الواردة في المرسوم بقانون رقم (

إن ذلك یعد مؤشًرا على مدى رغبة مملكة البحرین في رفع درجة التزامھا 

ة المتابعة العادیة، وتعزیز للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحل

مركزھا ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل األموال وتمویل 

 اإلرھاب.
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 :العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقافوزارة  •

 اآلتي:العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف بینت وزارة 

جاءت التعدیالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل 

اإلرھاب لتصب في مسار تنفیذ التوصیات األربعین لمجموعة العمل المالي 

 (الفاتف)، وااللتزام بتطبیقھا.

إن ھذه التعدیالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل 

اإلرھاب تؤكد استمرار مملكة البحرین بااللتزام بمواكبة الجھود الدولیة 

سل األموال وتمویل اإلرھاب، ووقف انتشار الرامیة إلى حظر ومكافحة غ

أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا، وذلك عبر معالجة أوجھ القصور والفراغ 

 التشریعي والقانوني لتلك الظاھرة.

 الموافقة على المرسوم بقانون قرار جملس النواب

 الموافقة على المرسوم بقانون توصية اللجنة

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م.2021أبریل  28التاریخ: 

 )13الرقم: (
 

 تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

بعض أحكام املرسوم بتعديل  2020) لسنة 29رسوم بقانون رقم (خبصوص امل

 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 2001) لسنة 4بقانون رقم (
 

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمــة:

صاحب المعالي السید علي استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب 

 21) المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ / ف  627رقـم ( ىبن صالح الصالح رئیس مجلس الشور

) لسنة 29مرسوم بقانون رقم (الم، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2021أبریل 

بشأن حظر ومكافحة غسل  2001) لسنة 4بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 2020

لمالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي على أن تتم دراستھ وإبداء ا ،األموال وتمویل اإلرھاب

 اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

في اجتماعھا الحادي عشر المنعقد بتاریخ   –آنف الذكر  –تدارست اللجنة المرسوم بقانون  )1(

 م.2021أبریل  26
 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراس�������تھا على الوثائق المتعلقة بالمرس�������وم بقانون موض�������وع البحث  )1(

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:
 

 نص المرسوم بقانون المذكور. -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  -

 .جدول مقارنة بشأن المرسوم بقانون المذكور -

 ھ بشأن المرسوم بقانون. قرار مجلس النواب ومرفقات -

 

 :بدعوة من اللجنة حضر االجتماع كل من 
 

 المنصب االسم

 وزارة الداخلية

رئیس شعبة اللجان الوزاریة_ إدارة  الرائد محمد یونس الھرمي
 الشؤون القانونیة

 إدارة الشؤون القانونیة النقیب فیصل عبدالعزیز النجار

 إدارة التحریات المالیة السیدة مھا غازي المسلم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 مستشار قانوني إسماعیل أحمد العصفور

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 أخصائي عالقات عامة عبدالمحسن الظھراني
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 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: •
 

 المنصب االسم

 املستشارين القانونيني هيئة

 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ً
 ثاني

انتھت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى إلى سالمة المرسوم بقانون من 

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.

 
: رأي وزارة الداخلية:

ً
 ثالثا

ریر متابعة سنوي لتقییم تؤكد وزارة الداخلیة على أنھ تماشیًا مع التزام مملكة البحرین برفع تق  

التزام المملكة بتوصیات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتي ألزمت الدول بإصدار تشریعات 

تتالءم مع توصیاتھا، وذلك سعیًا منھا إلحكام كفاءة منظومة التشریعات الوطنیة، وقیاس مدى 

د استوجب ذلك فعالیتھا للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب، فق

، حیث إن ذلك یعد مؤشًرا 2020) لسنة 29إصدار التعدیالت  الواردة في المرسوم بقانون رقم (

درجة التزامھا للخروج من مرحلة المتابعة المعززة على مدى رغبة مملكة البحرین في رفع 
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مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل إلى مرحلة المتابعة العادیة، وتعزیز مركزھا ضمن 

 األموال وتمویل اإلرھاب. 

 

: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
ً
 رابعا

 
 بینت وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف اآلتي:

جاءت التعدیالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  -1

یذ التوصیات األربعین لمجموعة العمل المالي (الفاتف)، وااللتزام لتصب في مسار تنف

 بتطبیقھا.

إن ھذه التعدیالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب  -2

الدولیة الرامیة إلى حظر ومكافحة الجھود تؤكد استمرار مملكة البحرین بااللتزام بمواكبة 

غسل األموال وتمویل اإلرھاب، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا، وذلك عبر 

 معالجة أوجھ القصور والفراغ التشریعي والقانوني لتلك الظاھرة.

 
ا: رأي اللجنة:خامس

ً
 ـ

 

كام المرسوم بقانون بتعدیل بعض أح 2020) لسنة 29مرسوم بقانون رقم (التدارست اللجنة  

، بحضور ممثلي كل بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 2001) لسنة 4رقم (

والمستشار القانوني للجنة،  العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف،من وزارة الداخلیة، ووزارة 

یة والقانونیة واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ، وعلى رأي لجنة الشؤون التشریع

 والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة. 

(المواد األولى من خمس مواد، تضمنت  –فضالً عن الدیباجة  -ویتألف المرسوم بقانون   

استبدال تعریف كلمتي (أموال، اإلرھاب)، والتوسع في تجریم غسل األموال  والثانیة والثالثة)

لمتحصلة من الجرائم، بحیث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في قانون العقوبات البحریني أو ا
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القوانین األخرى أو االتفاقیات الدولیة التي تكون مملكة البحرین قد صادقت علیھا وأصبحت 

طرفًا فیھا، وإضافة عقوبات تكمیلیة للعقوبات األصلیة، وتغلیظ العقوبات المقررة جراء مخالفة 

ائح والقرارات المنظمة للقانون، ومنح الجھات المختصة صالحیة فرض غرامات إداریة اللو

ألحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب ھذه القانون، وتوسیع  على المؤسسات المخالفة

حظر ومكافحة غسل األموال دائرة االلتزامات المفروضة على المؤسسات لمكافحة جرائم 

وتمویل اإلرھاب والنقل غیر المشروع لألموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل 

وتمویلھا، وتطویر عمل (لجنة وضع سیاسات حظر ومكافحة غسل األموال) بمنحھا 

في  اختصاصات أكثر شمولیة، وتوسیع سلطات الجھات المختصة بالتنسیق مع الوحدة المنفذة

إصدار القرارات الالزمة بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب والنقل 

غیر المشروع لألموال عبر الحدود، وإلزام الوحدة المنفذة بإجابة طلب الدول األجنبیة التي تطلب 

لیات معلومات محددة تتعلق بعملیات مشتبھ فیھا أو أشخاص طبیعیین أو اعتباریین في تلك العم

أو إبالغ ھذه الدول باألسباب التي تحول دون االستجابة لطلبھا، أو إعطاء صالحیة للمحاكم 

المختصة والنیابة العامة بتعیین مدیر إلدارة األموال المتحفظ علیھا في قضایا غسل األموال 

مجلس وتمویل اإلرھاب، وإلزام األشخاص الطبیعیین واالعتباریین بتنفیذ القرارات الصادرة عن 

األمن الدولي تحت الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة بشأن منع وقمع اإلرھاب وتمویلھ، بناء 

على  المادة الرابعةعلى اآللیات واإلجراءات التنفیذیة الصادرة عن مجلس الوزراء. فیما نصت 

مرسوم ) من ال2) من المادة (2-1حذف عبارة (الرسوم الجمركیة) من البند (ي) من الفقرة (

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. في حین  2001) لسنة 4بقانون رقم (

 تنفیذیة. المادة الخامسةجاءت 
 

ویھدف المرسوم بقانون إلى مواكبة الجھود الدولیة الھادفة إلى تعزیز إجراءات حظر ومكافحة   

عبرالحدود، ووقف انتشار  غسل األموال، وتمویل اإلرھاب،  والنقل غیر المشروع لألموال

أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا، ورفع تصنیف مملكة البحرین من خالل مراجعة تقییم المخاطر 
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على المستوى الوطني في جمیع المجاالت، وتطبیق التوصیات األربعین لمجموعة العمل المالي 

 م).2018(مینافاتف) بشأن مكافحة غسل األموال التي تم إقرارھا في (یونیو 

 

أنھ تم إصدار المرسوم بقانون تماشیًا مع التزام مملكة البحرین برفع تقریر  ورأت اللجنة  

متابعة سنوي لتقییم التزامھا بتوصیات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي أُلزمت الدول 

س بإصدار تشریعات تتالءم مع توصیاتھا؛ سعیًا إلحكام كفاءة منظومة التشریعات الوطنیة وقیا

مدى فعالیتھا للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل األموال وتمویل اإلرھاب، كما یعد إصدار 

المرسوم بقانون مؤشًرا على رغبة مملكة البحرین في رفع درجة التزامھا للخروج من مرحلة 

المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادیة، وتعزیز مركزھا ضمن مصاف الدول المتقدمة 

) من الدستور منحت الحق 38ولما كانت المادة (افحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب. بمجال مك

لصاحب الجاللة الملك المفدى، بأن یصدر فیما بین أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب، أو 

في فترة حل مجلس النواب، مراسیم تكون لھا قوة القانون في األمور التي یرى اإلسراع في إنفاذ 

 تحتمل التأخیر بشأنھا، وبالتالي فإن تقدیر حالة االستعجال بشأن إصدار المراسیم ھي تدابیر ال

 سلطة دستوریة لجاللتھ.
  

وتماشیًا مع ما تقدم، ونظًرا لصدور المرسوم بقانون في فترة غیاب البرلمان بین دوري 

االعتبار ظروف االنعقادین العادیین الثاني والثالث من الفصل التشریعي الخامس، وأخذًا في 

االستعجال التي استوجبت إصدار األداة القانونیة الالزمة، حیث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا 

) من الدستور؛ وعلیھ فإن اللجنة تتفق مع أھداف المرسوم بقانون ومبرراتھ، وترى 38للمادة (

 أھمیة التوصیة بالموافقة علیھ.
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ـدسسا
ً
 ـ

 
) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39(إعماالً لنص المادة      

 من:

ا أصل  العرادي سعادة األستاذ علي عبداهللا .1
ً
 مقرر

ً
   ا.ي

ا  سعادة األستاذ محد مبارك النعيمي .2
ً
 احتياط مقرر

ً
 ا.ي

 
 ـسابع

ً
 ا: توصية اللجنة:ـ

 

سة المرسوم بقانون، فإن اللجنة       في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء درا

 توصي بما یلي:

بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون  2020) لسنة 29مرسوم بقانون رقم (الالموافقة على   -

 .بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب 2001) لسنة 4رقم (
 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 
 

 يوسف أمحد حسن الغتم                               علي النعيمي راشد فيصل   

     رئيس اللجنة                                                   نائب رئيس اللجنة       

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 الثايناملرفق 
 

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 
 بمجلس الشورى

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2021 أبريل  22  التاريخ: 

 
 

 

 احملرتم   يوسف أمحد حسن الغتم      األستاذ/سعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني رئيــس جلنة 

 
 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2020( لسنة  29المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 . ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاببشأن حظر  2001( لسنة 4)

 

 

المجلس أرفق  ،  م2021  أبريل  21بتاريخ        رئيس  الصالح  بن صالح  علي  السيد  ، معالي 

( لسنة  29المرسوم بقانون رقم ) نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    628م )ضمن كتابه رق

ومكافحة غسل  بشأن حظر    2001( لسنة  4بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2020

اإلرهاب وتمويل  لمناقش  ىإل  ،األموال  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  وإبداء لجنة  ته 

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.لعليه المالحظات  

 

بع  ارالعقادت لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة اجتمااع اا    م2021  أبريلل   22وبتااريخ      

، كما اطلعت  وقرار مجلس النواب بشأنه ،المذكور قانونمرسوم بال، حيث اطلعت على والثالثين

 .على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة
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لمبااد  وأحااام    قاانونمرسااااوم بالإلى عادم مخاال اة    –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانت ات اللجناة        

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام المرسوم   2020( لسنة  29المرسوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

( رقم  لسنة  4بقانون  وتمويل    2001(  األموال  غسل  ومكافحة  حظر  من   ، اإلرهاببشأن 

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ثالثالاملرفق 

 

جدول مقارنة بشأن المرسوم بقانون 
 المذكور

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



مقارنة بین نصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 
 2001 بشأن حْظـر ومكافحة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب وبین النصوص في المرسوم بقانون النافذ

المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعدیل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 

 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

 المادة األولى:
) من 1یُـستبدَل بتعریفَـي (أموال) و(اإلرھاب) الواردین في المادة (

بشأن حْظـر ومكافحة غْسـل األموال  2001) لسنة 4المرسوم بقانون رقم (
 وتمویل اإلرھاب، التعریفان اآلتیان:

 
واألشیاء ذات  جمیع األصول والممتلكات والموارد االقتصادیة(أموال)  

ً كان نوعھا أو وْصـفُـھا أو طبیعتھا  ، أو كیفیة الحصول علیھاالقیمة أیا
أو غیر ملموسة، ، منقولة أو ثابتة، ملموسة وسواء كانت مادیة أو معنویة

 وتشمل على سبیل المثال ال الحصر:
والعمالت الرقمیة واألصول العمالت الوطنیة واألجنبیة        -أ

واألدوات  والتجاریةوالكمبیاالت واألوراق المالیة  االفتراضیة
ـرة لحاملھا.  المتداَولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو الُمـَظـھَّ

النقد والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى   -ب
 سواء داخل المملكة أو خارجھا.

 والمجوھرات والمعادن الثمینة. والتحفاألعمال الفنیة     -ج

 
 
 
 
 
 

نوعھا أو وصفھا أو طبیعتھا,  ــع األشیاء ذات القیمة أیاً كان(أمـوال) جمی
سواء كانت منقولة أو غیر منقولة, ملموسة أو غیر ملموسة وتشمل على 

 -سبیل المثال:
 
العمالت الوطنیة واألجنبیة والكمبیاالت واألوراق المالیة واألدوات   -  أ 

 المتداولة والقابلة للتداول أو المدفوعة أو المظھرة لحاملھا.
 
 

والودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالیة أوراق النقد   -  ب
          األخرى.

 األعمال الفنیة والمجوھرات والمعادن الثمینة وغیرھا.  -  ج
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

والحقوق المتعلقة بھا شخصیة كانت أو  والمنقوالتالعقارات       -د
 عینیة.

 وق الِمـْلـكیة الفكریة.العالمات التجاریة وحق       -ـھ
رات التي تُـثْـبِـت      -و المستندات القانونیة والوثائق والصكوك والمحرَّ

ً كان شكلھا بما فیھا اإللكترونیة أو  ِمـْلـكیة األموال أو حصة منھا أیا
 الرقمیة، وجمیع الحقوق المتعلقة بأّيٍ منھا.

 
 

) 58) من القانون رقم (1(ذات التعریف المشار إلیھ في المادة (اإلرھاب) 
 بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة. 2006لسنة 

 وقد جاء التعریف المشار إلیھ كاآلتي: 
استخدام للقوة أو التھدید باستخدامھا أو أي وسیلة أخرى غیر  اإلرھاب: 

مشروعة تشكل جریمة معاقب علیھا قانوناً، یلجأ إلیھا الجاني تنفیذاً 

إجرامي فردي أو جماعي، بغرض اإلخالل بالنظام العام أو لمشروع 

تعریض سالمة المملكة وأمنھا للخطر أو اإلضرار بالوحدة الوطنیة أو 

أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إیذاء األشخاص و بث الرعب 

 العقارات واألموال والحقوق المتعلقة بھا شخصیة كانت أم عینیة.   -  د
 

      .وتمویل اإلرھاب أي شئ یسـتخدم في غسل األموال  -ھـ 
 
 
 
 
 
 

 (اإلرھاب):
كل فِْعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیاً كانت بواعثھ أو أغراضھ، یقع 

عب بین  تنفیذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویھدف إلى إلقاء الرُّ

الناس، أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو أعراضھم أو حریتھم 

ئة أو بأحد المرافق أو أو أمنھم أو حقوقھم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبی

األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللھا أو االستیالء علیھا، أو تعریض 

أحد الموارد الوطنیة أو المرافق الدولیة للخطر، أو تھدید االستقرار أو 
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 

 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

و تعریض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق   بینھم و ترویعھم

یئة أو الصحة العامة أو االقتصاد الوطني أو المرافق أو الضرر بالب

االستیالء علیھا و عرقلة أدائھا ألعمالھا،   المنشآت أو الممتلكات العامة أو

أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم عن 

 .ممارسة أعمالھا

السالمة اإلقلیمیة أو الوحدة السیاسیة أو سیادة الدول 

                  .المستقلة

 المادة الثانیة
)، والفقرات ۲) من المادة (۱-۲یُـستبدَل بنصوص البند (ن) من الفقرة (

) من ٥-٤) و(۲-٤)، والفقرتین (۳) من المادة (٦-۳) و(٤-۳) و (۳-۳(
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
 غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب

)، ٦) من المادة (۱-٦)، والبند (ج) من الفقرة (٥)، والمادة (٤المادة (
 2001) لسنة 4)، من المرسوم بقانون رقم (۸)) من المادة (۱(۸والفقرة (

 بشأن حْظـر ومكافحة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب، النصوص اآلتیة:
 

 ) بند (ن):۱-۲) فقرة (۲مادة (
وارد في قانون العقوبات البحریني أو أّيٍ من القوانین  أيُّ نشاط إجرامي

األخرى والجرائم الواردة في االتفاقیات الدولیة والبروتوكوالت الملَحـقة 
 بھا التي تكون المملكة طرفاً فیھا.

 

 
 
 
 

 ) بند (ن):۱-۲) فقرة (۲مادة (
واردة في قانون العقوبات البحریني أو أّيٍ من القوانین  أیة جرائم أخرى

األخرى والجرائم الواردة في االتفاقیات الدولیة والبروتوكوالت الملحقة 

متى كانت معاقباً علیھا في القانون بھا التي تكون مملكة البحرین طرفاً فیھا 

 .البحریني

 ):۳-۳) فقرة (۳مادة (
أیة مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة یُـحَكـم على كل َمـن ارتكب 

باإلضافة للعقوبة  جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون
رة بمصادرة األموال موضوع الجریمة أو أیة أموال مملوكة لھ  المقرَّ

 مساویة في القیمة لألموال موضوع الجریمة.
صادرة األموال حال انقضاء الدعوى الجنائیة وعلى القاضي أن یحكم بم

ـلھا من الجریمة.  لوفاة المتھم والتي قام الدلیل على تَـَحـصُّ
 

 ):3-3) فقرة (3المادة (
جریمة مع عدم اإلخالل بحقوق الغیر حسن النیة یُحَكم على كل من ارتكب 

 ،باإلضافة للعقوبة المقررة وتمویل اإلرھاب من جرائم غسل األموال
بمصادرة األموال موضوع الجریمة أو أیة أموال مملوكة لھ مساویة في 

 القیمة لألموال موضوع الجریمة.
وعلى القاضي أن یحكم بمصادرة األموال حال انقضاء الدعوى الجنائیة 

لھا من الجریمة.  لوفاة المتھم والتي قام الدلیل على تََحصُّ
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 ):٤-۳) فقرة (۳مادة (
مع عدم اإلخالل بمسئولیة الشخص الطبیعي، یعاقَـب الشخص االعتباري 
رة في ھذا القانون إذا ارتُـِكـبت أیة جریمة من الجرائم  بالغرامة المقرَّ

، مع مصادرة األموال أو لحسابھأو بواسطتھ  باسمھالمنصوص علیھا فیھ 
لألموال أو أیة أموال مملوكة لھ مساویة في القیمة موضوع الجریمة 
 موضوع الجریمة.

 

 ):٤-۳) فقرة (۳مادة (
 وتمویل اإلرھاب في األحوال التي ترتكب فیھا جریمة غسل األموال   

بواسطة شخص اعتباري ودون اإلخالل بمسئولیة الشخص الطبیعي, 
یعاقب الشخص االعتباري بالغرامة المقررة في ھذا القانون مع مصادرة 

 األموال موضوع الجریمة.

 ):٦-۳) فقرة (۳( مادة
القرارات الصادرة بموجب ھذا  أو یعاقَـب كل َمـن یخالف أحكام اللوائح

أو بالعقوبتین  بالغرامة التي ال تجاوز مائة ألف دینارأو  بالحبسالقانون 
 معاً.

 

 ):٦-۳) فقرة (۳مادة (
القرارات الوزاریة الصادرة ویعاقب كل من یخالف أحكام اللوائح  

القانون بالحبس مدة ال تزید على ثالثة أشھر أو بغرامة ال بموجب ھذا 
 ً  تتجاوز عشرین ألف دینار أو بالعقوبتین معا

 ):۲-٤) فقرة (٤مادة (
 وتختص اللجنة على وجھ الخصوص بما یلي:

ـمة لعملھا.       -أ  وْضـع اإلجراءات المنّظِ
السیاسات العامة بشأن حْظـر ومكافحة غْسـل األموال  دراسة تطویر  -ب

 وتمویل اإلرھاب.
 

 ):۲-٤) فقرة (٤مادة (
 -الخصوص بما یلي:وتختص اللجنة على وجھ   
 وضع اإلجراءات المنظمة لعملھا. -  أ

وتمویل  وضع السیاسات العامة بشأن حظر ومكافحة غسل األموال -ب

 .اإلرھاب
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القواعد اإلرشادیة لإلبالغ عن العملیات المشتبھ فیھا  دراسة    -ج
 بالتنسیق مع الجھات المختصة.

دراسة ومتابعة التطورات العالمیة واإلقلیمیة في مجال غْسـل       -د

التوصیات بشأن تطویر القواعد األموال وتمویل اإلرھاب لتقدیم 

 اإلرشادیة واقتراح التعدیالت المناسبة في القانون.

التنسیق مع الجھات المختصة بھدف تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة        -ه

لمكافحة اإلتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثِّـرات العقلیة، 

ي المخدرات واالتفاقیة العربیة لمكافحة اإلتجار غیر المشروع ف

والمؤثِّـرات العقلیة، واالتفاقیة الدولیة لقْمـع تمویل اإلرھاب، واتفاقیة 

األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظَّـمة عبر الوطنیة والبروتوكولین 

ـلین لھا، وغیر ذلك من االتفاقیات والمواثیق واألنظمة  المكّمِ

ر من توصیات والقرارات ذات الصلة المعمول بھا، ومراعاة ما یصد

 عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب.

 
 

إصدار القواعد اإلرشادیة لإلبالغ عن العملیات المشتبھ فیھا بالتنسیق  -ج

 مع الجھات المختصة.

 في مجال غسل األموالدراسة ومتابعة التطورات العالمیة واإلقلیمیة   -د

لتقدیم التوصیات بشأن تطویر القواعد اإلرشادیة و  وتمویل اإلرھاب

 اقتراح التعدیالت المناسبة في القانون.

التنسیق مع الجھات المختصة بھدف تنفیذ اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  -ھـ

االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة، واالتفاقیة 

ربیة لمكافحة االتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات الع

العقلیة، واالتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرھاب، واتفاقیة األمم المتحدة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتوكولین المكملین لھا، 

وغیر ذلك من االتفاقیات والمواثیق واألنظمة والقرارات ذات الصلة 

مول بھا، ومراعاة ما یصدر من توصیات عن مجموعة العمل المع

 .المالي لمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
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) ومتابعة NRAإعداد مقترح متطلبات التقریر الوطني للمخاطر (     -و
 أیة مستجدات في ھذا الشأن.

التنسیق مع الجھات المختصة إلعداد اإلحصائیات والمعلومات      -ز
 .والبیانات الوطنیة ذات الصلة

تقدیم التوصیات المتعلقة بتنظیم آلیات وإجراءات وقواعد تطبیق     -ح
وتنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تحت 
الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة بشأن مْنـع وقْمـع اإلرھاب 

وتمویلھا، وتمویلھ ومْنـع وقْمـع ووْقـف انتشار أسلحة الدمار الشامل 
وكذلك المتعلقة بقوائم اإلرھاب الوطنیة، والقرارات ذات الصلة وما 

 یرتبط بھا من التزامات.
ترفع اللجنة إلى وزیر الداخلیة مقترحاتھا وتوصیاتھا طبقاً ألحكام     -ط

 ھذه الفقرة، وتقاریر دوریة بنتائج أعمالھا.
 

 ):٥-٤) فقرة (٤مادة (
 القرارات الالزمةتُـصِدر الجھات المختصة بالتنسیق مع الوحدة المنفِّـذة 

بشأن إجراءات حْظـر ومكافحة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب والنقل 
 غیر المشروع لألموال عبر الحدود بما في ذلك اآلتي:

 ):٥-٤) فقرة (٤مادة (
بشأن  تعلیماتتصدر الجھات المختصة بالتنسیق مع الوحدة المنفذة 

وتمویل اإلرھاب والنقل غیر إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال 
 -بما في ذلك اآلتي:المشروع لألموال عبر الحدود 
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بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على التقاریر المنتظمة من المؤسسات        -أ
بما في  -بشأن العملیات المشتبھ فیھا  كافة المعلومات والتفاصیل الالزمة

 بغض النظر عن قیمتھا. -محاوالت إجراء العملیات ذلك 
بما في  -عن أیة عملیات مشتبھ فیھا  فوراً قیام المؤسسات باإلبالغ   -ب

بشكل دقیق ومتكامل یحتوي على  -ذلك محاوالت إجراء العملیات 
 كافة المعلومات والتفاصیل الالزمة بغض النظر عن قیمتھا.

عمالئھا والمنتفعین من عمالئھا والتحقُّـق إثبات المؤسسات لھویة     -ج
 من تلك الھویة.

 متطلبات اإلبالغ الداخلیة لدى المؤسسات.      -د
كافة االشتراطات التنظیمیة بما فیھا المؤھالت األكادیمیة        -ـھ

والخبرات العملیة الالزم توفرھا لدى العاملین في المؤسسات الذین 
غ عن العملیات المشتبھ فیھا، وذلك بما یكفل قیامھم یتَولَّون مسئولیة اإلبال

 بإرسال تقاریر دقیقة ومتكاملة عن ھذه العملیات.
 

 التقاریر المنتظمة من المؤسسات بشأن العملیات المشتبھ فیھا. -  أ
 
 

 قیام المؤسسات باإلبالغ عن أیة عملیات مشتبھ فیھا. -ب 
 
 

إثبات المؤسسات لھویة عمالئھا والمنتفعین من عمالئھا والتحقق  -ج 
 من تلك الھویة.

 متطلبات اإلبالغ الداخلیة لدى المؤسسات.  -د 
 

 
 ):٥مادة (

 المؤسسات
 تلتزم المؤسسات بما یلي:

 
 ):٥مادة (

 المؤسسات
 :تلتزم المؤسسات بما یلي
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االحتفاظ لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة بنسخة من مستندات        -أ
الصادرة  والقراراتالھویة لكل متعامل حسب ما یحدَّد في اللوائح 

 بموجب ھذا القانون.
دقیق ومتكامل یحتوي على كافة المعلومات االحتفـاظ بسجـل   -ب

بما في ذلك  -لكل عملیة جدیدة أو غیـر متصلة  والتفاصیل الالزمة
لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة التي  - محاوالت إجراء العملیات

 بغض النظر عن قیمتھا. ،أو محاولة إجرائھاتم تسجیلھا 
فوراً بشكل دقیق ومتكامل منفِّـذة والجھات المختصة إبالغ الوحدة ال    -ج

بما في  -بأیة عملیة یحتوي على كافة المعلومات والتفاصیل الالزمة 
یشتبھ فیھا الموظف المختص عـن طبیعة  - ذلك محاولة إجرائھا

بغض األشخاص المتعاملین أو طبیعة العملیة أو أیة ظروف أخرى 
 النظر عن قیمتھا.

أو معلومات أو مساعدة إضافیة تطلبھا الوحدة  مستنداتأیة  تقدیم      -د
 الجھات المختصة.المنفِّـذة أو 

االلتـزام بتوجیھات الجھات المختصة فیما یختص بوْضـع وتطبیق        -ه
سیاسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلیة بما في ذلك تحدید موظفي 

حة غْسـل األموال وتمویل التطبیق والرقابة على مستوى اإلدارة لمكاف

االحتفاظ لمدة خمس سنین بعد انتھاء العملیة بنسخة من مستندات    -أ
الھویة لكل متعامل حسب ما یحدد في اللوائح الصادرة بموجب ھذا 

 القانون.
متصلة لمدة خمس االحتفــاظ بسجـــل لكل عملیة جدیدة أو غیر     -ب

 سنین بعد انتھاء العملیة التي تم تسجیلھا.
 
 

إبالغ الوحدة المنفذة والجھات المختصة بأیة عملیة یشتبھ فیھا     -ج
الموظف المختص، عـن طبیعة األشخاص المتعاملین أو طبیعة العملیة 

 أو أي ظروف أخرى.
 
 
 الوحدة المنفذة.تقدیم أیة معلومات أو مساعدة إضافیة تطلبھا      -د
 

االلتزام بتوجیھات الجھات المختصة فیما یختص بوضع وتطبیق    -ھـ 
سیاسات واجراءات ووسائل الرقابة الداخلیة بما في ذلك تحدید موظفي 

توى االدارة لمكافحة غسل األموال وتمویل التطبیق والرقابة على مس
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اإلرھاب، ووْضـع قواعد للتدقیق تتیح تقییم تلك اإلجراءات والسیاسات 
 ووسائل الرقابة الداخلیة.

 
 التعاون مع أیة جھة حكومیة بما في ذلك الوحدة المنفِّـذة.     -و
وْضـع وتطبیق إجراءات التدقیق لضمان االلتزام بأحكام ھذه      -ز

 المادة.
 حْظـر فتْـح أو االحتفاظ بأیة حسابات سریة أو وھمیة أو مجھولة.    -ح
تطبیق السیاسات واإلجراءات الكفیلة بمكافحة غْسـل األموال     -ط

وتمویل اإلرھاب، بما فیھا المنظَّـمة لتبادل المعلومات الخاصة بالعنایة 
مة البرامج الواجبة تجاه العمالء وإدارة المخاطر وتحلیل التقاریر وإقا

التدریبیة ووْضـع نُـُظـم رقابة داخلیة وإجراءات تضمن سریة 
المعلومات، والتي تسري على كافة الشركات في المجموعة التجاریة 
بما فیھا الفروع والشركات التابعة لھا والمرتبطة بھا سواًء كانت داخل 
المملكة أو خارجھا، وذلك ِوْفـق القرارات الصادرة عن الجھات 

 ختصة المتعلقة في ھذا الشأن.الم
 

والسیاسات  ووضع قواعد للتدقیق تتیح تقییم تلك اإلجراءات اإلرھاب،
  ووسائل الرقابة الداخلیة.

 
 التعاون مع أیة جھة حكومیة بما في ذلك الوحدة المنفذة.     -و
تدقیق لضمان االلتزام بأحكام ھذه وضع وتطبیق إجراءات ال    -ز

 المادة.
 حظر فتح أو االحتفاظ بأیة حسابات سریة أو وھمیة أو مجھولة.    -ح
 

 ) بند (ج):۱-٦) فقرة (٦مادة ( (ج):) بند ۱-٦) فقرة (٦مادة (
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َحـفُّـظ ومْنـع التصرف  بالنسبة ألیة أموال تخضع للمصادرة  أو اإلدارةالتـَّ
ِوْفـق  أو أیة أموال مملوكة مساویة في القیمة لألموال موضوع الجریمة

 أحكام ھذا القانون.
 

التحفظ ومنع التصرف في أیة أموال تخضع للمصادرة وفق أحكام ھذا 
 القانون.

 

 )):۱(۸) فقرة (8مادة (
 

في حالة طلب دولة أجنبیة معلومات محدَّدة تتعلق بعملیات مشتبھ فیھا أو 

أشخاص طبیعیین أو اعتباریین متورطین في تلك العملیات أو في تحقیق 

أو اتھام بشأن جریمة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب، على الوحدة 

اب التي المنفِّـذة أن تقوم بتنفیذ الطلب، أو إبالغ الدولة األجنبیة باألسب

وال یخل ذلك بترتیب تحول دون االستجابة لطلبھا أو أّيِ تأخیر في تنفیذه، 

 األولویات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.

 

 )):۱(۸) فقرة (8مادة (
 

في حال طلب دولة أجنبیة معلومات محددة تتعلق بعملیات مشتبھ فیھا أو 

أشخاص طبیعیین أو اعتباریین متورطین في تلك العملیات أو في تحقیق 

دة المنفذة على الوح أو اتھام بشأن جریمة غسل األموال وتمویل اإلرھاب،

تحول دون أو إبالغ الدولة األجنبیة باألسباب التي  أن تقوم بتنفیذ الطلب،

 .االستجابة لطلبھا أو أي تأخیر في تنفیذه
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 المادة الثالثة
) مكرراً بعنوان (الغرامة اإلداریة) إلى ۲تُـضاف مادة جدیدة برقم (

بشأن حْظـر ومكافحة غْسـل األموال  2001) لسنة 4المرسوم بقانون رقم (

) ۲المادة () إلى ۸-۲وتمویل اإلرھاب، كما تُـضاف فقرات جدیدة بأرقام (

) من ذات ۱۰)) إلى المادة (۷(۱۰)) و(٦(۱۰) و(۸)) إلى المادة (۷(۸و(

 المرسوم بقانون، نصوصھا اآلتیة:

 

 ) مكرراً:۲مادة (

 الغرامة اإلداریة

مع عدم اإلخالل بأیة غرامة إداریة أشد، للجھات المختصة فْرض غرامة 

ال مخالفتھا إداریة ال تزید على خمسین ألف دینار ضد المؤسسات في ح

ألحكام اللوائح أو القرارات الصادرة بموجب ھذا القانون. وتتعدَّد الغرامة 

 بتعدُّد المخالفات.
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م منھا والطَّـْعـن علیھا  َظـلـُّ وتخضع إجراءات فْرض الغرامة اإلداریة والتـَّ

ـمة للمسئولیة التأدیبیة أو ال عقوبات اإلداریة في كل لألحكام القانونیة المنّظِ

ویجوز الجْمـع بین الغرامة اإلداریة وأیة عقوبة تأدیبیة أو  مختصة جھة

إداریة أخرى تفرضھا تلك الجھات. ویحوز القرار الصادر بالغرامة 

رة  ـنَـد التنفیذي متى ما استُـنِفـدت طرق الطَّـْعـن المقرَّ اإلداریة قوة السَّ

 بشأنھ أو بفوات مواعیدھا.

ألحكام المسئولیة التأدیبیة أو العقوبات  وفي حالة عدم وجود تنظیم قانوني

 ا القانون فْرض الغرامة اإلداریةاإلداریة فللجھة المختصة بموجب ھذ

ویجوز لمن صدر ضده قرار بفْرض غرامة إداریة أن یتظلَّـم من ھذا 

القرار خالل أربعة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بھ أمام الجھة المختصة، 

م خالل أربعة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، على أن یتم البت في التّـ َظـلـُّ

م. َظـلـُّ  ویُـعتبَر ُمـِضـيُّ ھذه المدة دون رد بمثابة رْفـض ضمني للتـَّ

ً أن یطعن أمام المحكمة الكبرى  ولمن ُرفِـض تظلُّـمھ صراحةً أو ضمنا

ن تاریخ المدنیة خالل ستین یوماً من تاریخ إخطاره برْفض تظلُّـمھ أو م
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ً  اعتبار م من القرار.  تظلُّـمھ مرفوضا وال تُـقبل الدعوى إال بعد التّـَظـلـُّ

ـنَـد التنفیذي بفوات میعاد  ویحوز القرار الصادر بالغرامة اإلداریة قوة السَّ

م دون التّـَظـلُّـم منھ، أو بانقضاء مدة الطعن المشار إلیھا ما لم تأمر  التّـَظـلـُّ

 المحكمة بوْقـف تنفیذه.
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المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حْظـر ومكافحة 
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 ):۸-۲) فقرة (۲(مادة 
یعاقَـب كل َمـن ساھم من األشخاص الطبیعیین أو االعتباریین في الجرائم 
رة  المنصوص علیھا في ھذه المادة بوصفھ فاعالً أو شریكاً بالعقوبات المقرَّ

رة للجریمة التامة.  لھا، كما یعاقَـب على الشروع فیھا بالعقوبات المقرَّ
 

 

 )):۷(۸) فقرة (۸مادة (
تشكیل فرق بحث أو إجراء تحقیقات مشتركة مع دولة واحدة أو یجوز 

دة األطراف.  أكثر بناًء على ترتیبات تعاون أو اتفاقات ثنائیة أو متعدِّ
ویُـصِدر مجلس الوزراء قراراً بتحدید الجھات التي یجوز لھا ذلك 

 واإلجراءات الواجب اتِّـباعھا.
 

 

 )):٦(۱۰) فقرة (۱۰مادة (
 -بحسب األحوال  -أو المحكمة المختصة عند نظر الدعوى للنیابة العامة 

ظ علیھا. ویُـصِدر وزیر  إصدار أمرھا بتعیین مدیر إلدارة األموال المتحفـَّ
العدل بالتنسیق مع الجھات المختصة القرارات الالزمة لتنظیم القواعد 

 واإلجراءات الخاصة بذلك.
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 )):۷(۱۰) فقرة (۱۰مادة (

الطبیعیون واالعتباریون بتطبیق القرارات الصادرة عن یلتزم األشخاص 

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة تحت الفصل السابع من میثاق األمم 

المتحدة بشأن مْنـع وقْمـع اإلرھاب وتمویلھ ومْنـع وقْمـع ووْقـف انتشار 

أسلحة الدمار الشامل وتمویلھا فوراً دون تأخیر، وكذلك بتطبیق القرارات 

ً لآللیات الصا درة بشأن قوائم اإلرھاب الوطنیة، وذلك كلھ ِوْفـقا

 واإلجراءات والقواعد التي تصدر بتحدیدھا قرارات من مجلس الوزراء.

 

 

 المادة الرابعة

) ۱-۲تُـحذَف عبارة (الرسوم الجمركیة) الواردة في البند (ي) من الفقرة (

بشأن حْظـر  2001) لسنة 4) من المرسوم بقانون رقم (۲من المادة (

 ومكافحة غْسـل األموال وتمویل اإلرھاب.
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 المادة الخامسة

تنفیذ أحكام ھذا  –كٌل فیما یخصھ  –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 القانون، ویُـعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نْشـِره في الجریدة الرسمیة.
 

 

 

 فاطمة غانم الذوادي                                          

 في ھیئة المستشارین القانونیین باحث قانوني                    



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 رابعالاملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ
 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



۲۰ أبریل ۲۰۲۱

۱۳٥ ف ٥ د۳



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(1) 
 

 
 
 
 
 
 



8 oct 2020



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.11.2020



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(3) 

 
 
 
 
 
 



3.11.2020

















































4/4/2021





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(4) 
 

 
 
 
 
 
 
 



AKD

Deena 

3020
22

25.10.2020



ahmedaref
البريد الوارد







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(5) 
 

 



AKD

Deena 

3500
  17



hassan
البريد الوارد







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ةــــــــــــايــــــــــــهــــــــــــن
 مرفقات التقرير

 


	رسالة التقرير
	رسالة الإحالة
	جدول ملخص التقرير
	تقرير اللجنة
	رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس
	جدول مقارنة بشأن المرسوم بقانون
	قرار مجلس النواب
	المرسوم بقانون
	
	يوسف أحمد الغتم
	رئيس لجنــة الشؤون الخارجية

	والدفاع والأمن الوطني




