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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
قرار رقم ( )29ل�سنة 2021
ب�ش�أن االلتزامات املتعلقة ب�إجراءات ْ
حظر ومكافحة متويل الإرهاب
املرخ�ص له بج ْمع املال للأغرا�ض العامة ْ
يف �أعمال َّ
وحظر التعامل مع
الأ�شخا�ص �أو الكيانات املد َرجني يف قوائم الإرهاب
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن ْ
غ�سل الأموال
حظر ومكافحة ْ
ومتويل الإرهاب ،وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمع املال للأغرا�ض العامة،
غ�سل الأموال
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2017بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة ْ
ومتويل الإرهاب،
وعلى املر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2013بتحديد الوزارة املخت�صة وبت�سمية الوزير املخت�ص
بتطبيق املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمع املال للأغرا�ض العامة ،املُعدل
باملر�سوم رقم ( )8ل�سنة ،2021
وعلى املر�سوم رقم ( )50ل�سنة  2020ب�إن�شاء وت�شكيل جلنة حماربة التطرف ومكافحة
الإرهاب ومتويله وغ�سل الأموال،
وعلى القرار رقم ( )7ل�سنة  2001بالتزامات امل�ؤ�س�سات ب�ش�أن ْ
غ�سل الأموال،
حظر ومكافحة ْ
وعلى القرار رقم ( )18ل�سنة  2002ب�ش�أن حتديد اخت�صا�صات الوحدة املن ِّفذة يف جمال
تطبيق �أحكام قانون ْ
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،املع َّدل بالقرار رقم ()9
حظر ومكافحة ْ
ل�سنة ،2007
وعلى الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم ج ْمع املال
للأغرا�ض العامة ال�صادرة بالقرار رقم ( )47ل�سنة ،2014
و�ضع �سيا�سات ْ
غ�سل
وعلى القرار رقم ( )18ل�سنة  2019بت�شكيل جلنة ْ
حظر ومكافحة ْ
الأموال ومتويل الإرهاب،
وعلى القرار رقم ( )50ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم احل�سابات الت�شغيلية للمراكز التابعة
لوزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف،
وعلى القرار رقم ( )93ل�سنة  2020ب�ش�أن االلتزامات املتعلقة ب�إجراءات ْ
حظر ومكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �أعمال َّ
املرخ�ص له بج ْمع املال للأغرا�ض العامة و�ضوابط
ْ
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التدقيق والرقابة عليها،
وعلى القرار رقم ( )12ل�سنة  2021ب�ش�أن قوائم الإرهاب الوطنية وتنفيذ قرارات جمل�س
الأمن التابع للأمم املتحدة ال�صادرة حتت الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ب�ش�أن م ْنع
وق ْمع الإرهاب ومتويله وم ْنع وق ْمع وو ْقف انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ومتويلها،
وبنا ًء على ع ْر�ض وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية،

ُقرر الآتي:
مادة ()1
تعاريف

مع عدم الإخالل بالتعاريف املن�صو�ص عليها يف املر�سوم بقانون رقم ( )4ل�سنة  2001ب�ش�أن
ْ
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املب َّين َة
حظر ومكافحة ْ
قرينَ ٍّ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
كل منها ،ما مل ِ
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العدل.
القانون :المر�س���وم بقانون رقم ( )4ل�س���نة  2001ب�ش����أن ْ
غ�س���ل الأموال وتمويل
حظر ومكافحة ْ
الإرهاب.
وغ�س���ل الأموال ال ُمن�ش����أة بموجب
اللجن���ة :لجن���ة محاربة التط ُّرف ومكافح���ة الإرهاب وتمويله ْ
المر�سوم رقم ( )50ل�سنة .2020
وحدة المتابعة :الوحدة المن�صو�ص عليها في المادة ( )4من هذا القرار.
الوحدة المنفذة� :إدارة الت ََّح ِّريات المالية بوزارة الداخلية.
ج ْمع المال :كل ن�شاط يقوم به �شخ�ص طبيعي يكون الغر�ض منه ج ْمع الأموال �أو قبول ال َّت َب ُّرعات
النقدية �أو العينية للأغرا�ض الدينية ب�أية و�س���يلة من و�س���ائل ج ْمع المال ،وذلك من � ِّأي �ش���خ�ص
طبيعي �أو اعتباري داخل المملكة �أو خارجها.
َّ
المرخ����ص ل���ه :كل �ش���خ�ص طبيعي تم م ْن ُحه ترخي�ص��� ًا بج ْمع المال �أو �أخطرت���ه الوزارة بقبول
ال َّت َب ُّرع بالن�س���بة للأغرا�ض الدينية ِو ْفق ًا لأحكام المر�س���وم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن
تنظيم ج ْمع المال للأغرا�ض العامة.
ال ُمتب���رع ل���ه :ال�ش���خ�ص الطبيعي �أو االعتباري المقي���م في المملكة �أو خارجها ال���ذي ت�ؤول �إليه
ح�ص���يلة التبرعات النقدية �أو العينية من �أجل �ص���رفها في الغر�ض الذي تم الت�ص���ديق عليه من
ِق َبل الوزارة.
م�سئ���ول االلتزام :ال�ش���خ�ص الم�س���ئول عن مراقبة الأ�ش���خا�ص المك َّلفين من ِق َبل���ه بج ْمع المال
للأغرا����ض العام���ة ،ومدى التزامه���م بتطبيق �أح���كام القوانين والق���رارات ذات العالقة بحظر
ومكافحة غ�سل الأموال وتمويل االرهاب.
المكتب :مكتب ق ْيد طلبات ترخي�ص ج ْمع المال للأغرا�ض الدينية بالوزارة.
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قائمة الجزاءات :قائمة ُيد َرج فيها الأ�ش���خا�ص والكيانات الخا�ضعة لعقوبات مالية مح َّددة ِو ْفق ًا
لقرارات الجهة ذات ال�ص���لة في مجل�س الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخا�ص���ة بهم
وب�أ�سباب �إدراجهم.
قوائم الإرهاب الوطنية :القوائم التي ُيد َرج فيها الأ�ش���خا�ص والكيانات التي ي�ص���در بتحديدها
قرار من مجل�س الوزراء.

مادة ()2
التزامات َّ
املرخ�ص له

يلتزم املُ َّ
رخ�ص له بالآتي:
�أ -تطبيق كافة الإجراءات وال�ضوابط المن�صو�ص عليها في القانون ،وتلك التي ت�ضعها اللجنة
�أو ال���وزارة للت�أ ُّك���د م���ن عدم ا�س���تغالل ال ُمرخ�ص له �أو ال ُمتبرع له لن�ش���اط ج ْم���ع المال في
�أغرا�ض تمويل الإرهاب.
ب -ال َّت َث ُّبت من �أن ح�ص���يلة التبرعات قد ُ�س��� ِّلمت للمتبرع له �شخ�صي ًا �أو لمن ينوب عنه قانون ًا �أو
لوكيله ال ُم�ص���رح له بموجب وكالة خا�ص���ة با�س���تالم المبالغ نيابة عنه ،و�أن التب ُّرع ُ�ص ِر َف �أو
�س ُي�صرف لذات الغر�ض الذي تم الت�صديق عليه من ِق َبل الوزارة.
ج -الت ََّح ُّقق من عدم ارتباط ال ُمتبرع له ب�شخ�ص �أو كيان �أو تنظيم �أو جماعة ُمد َرجة على قائمة
الج���زاءات �أو قوائ���م الإرهاب الوطنية ،والت�أكد من عدم �إدراج ا�س���مه ف���ي تلك القوائم� ،أو
اال�ش���تباه ب�أن �أن�ش���طته لها �ص���لة مبا�ش���رة �أو غير مبا�شرة بالجرائم المن�ص���و�ص عليها في
الفقرة ( )1-2من المادة ( )2من القانون ،وفي هذه الحالة ُيحظر على المرخ�ص له جمع
المال ل�صالح ال ُمتبرع له.
د -عدم ت�سليم ما تم جمعه من تبرعات �إلى ال ُمتبرع له في حال �أُدرج ا�سمه على قائمة الجزاءات
�أو قوائ���م الإرهاب الوطني���ة �أثناء قيام المرخ����ص له بجمع التبرعات ل�ص���الحه ،وفي هذه
الحالة عل���ى المرخ�ص له �إخطار الوحدة المنفذة واللجنة ووحدة المتابعة فور ًا خالل فترة
�أق�ص���اها (� )24ساعة من تاريخ ال َّن ْ�شر بقائمة الجزاءات �أو قوائم الإرهاب الوطنية ،ويكون
الإب�ل�اغ عبر ملء النم���وذج المعتمد من الوحدة المنف���ذة ووحدة المتابعة و�إر�س���اله �إليهما
و�إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني المعت َمد من قبلهما ،كما يتوجب عليه �إعادة المبالغ �إلى
المتبرعين – قدر الإمكان – بالإي�ص���ال ال ّدال على ذلك ،وفي حال تعذر عليه الأمر ،فعليه
التقدم بطلب �إلى المكتب لتعديل الغر�ض ال ُمرخ�ص له بجمع المال من قبل الوزارة.
ه -الت�أك���د م���ن تقديم ال ُمتبرع ل���ه كافة المتطلب���ات الالزم تقديمه���ا ابتدا ًء وبع���د انتهاء مدة
الترخي�ص وا�ستالمه ح�صيلة التبرعات ،وهي كالآتي:
-1ك�شف با�سم �أو ب�أ�سماء ال ُمتبرع لهم وبياناتهم الثبوتية �سواء كان ذلك قبل �أو �أثناء �أو بعد
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انتهاء مدة الترخي�ص ،بح�سب الأحوال.
-2ما يدل على م�شروعية الحاجة �إلى الأموال �سواء كان ذلك قبل �أو �أثناء �أو بعد انتهاء مدة
الترخي�ص ،بح�سب الأحوال.
-3تقديم الم�ستندات الثبوتية الدالة على �إنفاق الأموال في الغر�ض الذي ُجمع من �أجله
وذلك بعد انتهاء مدة الترخي�ص.
-4تقديم ُرخ�صة البناء �أو الترميم للم�شروع وكافة الم�ستندات الثبوتية الالزمة بما فيها
موافقة �إدارة الأوقاف ال�سنية �أو الجعفرية – بح�سب الأحوال  -التي يطلبها المكتب في
حال كان الغر�ض من جمع المال بناء �أو ترميم دور عبادة �أو مركز ذو ن�شاط ديني �أو
دعوي وذلك قبل منح الترخي�ص.
َ
-5ما يفيد �إيداع ح�صيلة التبرعات في الح�ساب البنكي المخ�ص�ص للتبرع والمعتمد من
قبل �إدارة الأوقاف ال�سنية �أو الجعفرية – بح�سب الأحوال – في حال كان الغر�ض من
التبرعات بنا ًء �أو ترميم دور عبادة وذلك بعد انتهاء مدة الترخي�ص.
�	-6أي م�ستندات �أو �أوراق �أخرى تطلبها الوزارة �أو المكتب.

مادة ()3
م�سئول االلتزام

يكون َّ
املرخ�ص له م�سئول االلتزام يف حال ما �إذا ك َّلف �شخ�ص ًا �أو �أكرث – بعد موافقة املكتب
– مل�ساعدته يف ج ْمع املال ،ويكون خمت�ص ًا ُمبراقبة مدى التزامهم بتنفيذ �أحكام هذا القرار،
وعليه الإبالغ عن �أي �إخالل ي�صدر منهم ُمبا�شرة لوحدة املتابعة والوحدة املن ِّفذة ِو ْفق ًا للنموذج
الإلكرتوين املعت َمد من ِق َبل الوزارة.
و ُيعترب املرخ�ص له هو امل�سئول عن �صرف احل�صيلة النهائية للتربعات �إىل املُتربع له.

مادة ()4
وحدة املتابعة

ُتن�ش�أ يف املكتب وحدة ت�سمى (وحدة املتابعة) تخت�ص مبراقبة مدى التزام َّ
املرخ�ص لهم
والأ�شخا�ص املكلفني مب�ساعدتهم يف جمع املال مبتطلبات القوانني والت�شريعات ذات العالقة
ِب ْ
حظر ومكافحة متويل الإرهاب ،وت َل ِّقي الإخطارات من م�سئول االلتزام.
ويتوىل املكتب مراقبة مدى التزام املرخ�ص له باملتطلبات املن�صو�ص عليها يف املادة ()2
من هذا القرار وال�ضوابط الأخرى املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم جمع املال للأغرا�ض العامة ال�صادرة بالقرار رقم ( )47ل�سنة
.2014
ويجب على وحدة املتابعة �إبالغ الوحدة املنفذة فور ًا عن �أي �شبهة يف �صحة تلك الإجراءات
�أو �إخالل بتطبيق ال�ضوابط املُ�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
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مادة ()5
الإعفاء من امل�سئولية

ال ُي�س�أل َّ
املرخ�ص له مدني ًا �أو جنائي ًا ب�سبب �أداء التزاماته مبوجب �أحكام هذا القرار.

مادة ()6
العقوبات واجلزاءات الإدارية

مع عدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )6-3من املادة ( )3من القانون،
يعا َقب كل َمن ُيخالف �أحكام هذا القرار بالعقوبات الإدارية املن�صو�ص عليها يف املادة ()2
مكرر ًا منه.

مادة ()7
الإلغاء

ُيلغى القرار رقم ( )93ل�سنة  2020ب�ش�أن االلتزامات املتعلقة ب�إجراءات ْ
حظر ومكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب يف �أعمال َّ
املرخ�ص له بج ْمع املال للأغرا�ض العامة و�ضوابط
ْ
التدقيق والرقابة عليها.

مادة ()8
النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�سالمية تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير العدل
وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 26 :شعبان 1442هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق� 8 :أبـ ــري ــل 2021م

