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 خالصة وافية  - ثانيا  
 

 جزر البهاما  

 

  المتحدة األمم اتفاقية تنفيذ سياق  في البهاما لجزر والمؤسسي القانوني اإلطار عن عامة لمحة :مقد ِّمة - 1 
 الفساد  لمكافحة

اســترضرت فنفيج جزر البهاما لصفصــصين ال الل والران  من اقففافية فس الاــنة الرانضة من الورة اقســتضرات األول ، وقد 
 (. CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.29)  2016كانون ال انس/يناير    18نرشرت الخالصة الوافية لجلك اقستضرات فس  

نظـامهـا النـانونس المحصس، ومن ثم ق نم ن  إطـار وفتب  جزر البهـامـا نه ـا مزالوجـا فس ف بيق النـانون اـلدولس فس  
 إل  النانون األنغصوس اونس. ف بيق اقففافية ف بينا مباشرا. وياتند النظام النانونس لهجا البصد

تنفيج الفصــــــصين ال انس والخامال من اقففافية فس جزر المتضصنة ا وفشــــــمر التشــــــريضات والتدااير اسالارية الر ياــــــية  
عالم، وقانون اسالارة المالية ومراجضة الحاـــــــــــــانات، وقانون الماـــــــــــــاعدة النانونية المتبااللة البهاما قانون حرية اس

 ال نا ية(، وقانون عا دات ال ريمة، وقانون اساالغ عن المضامالت المالية.)الماا ر 

مفوضــــية وأهم المؤســــاــــات التس فشــــارع فس جهوال من  الفاــــاال واســــترالاال الموجوالات هس م ت  المدعس الضام، و 
 ، وقوة الشرطة المصكية ل زر البهاما، ووحدة اقستخبارات المالية.الخدمة الضمومية

 
 

 الوقائية  التدابير :الثاني الفصل - 2 

 االستعراض  قيد المواد تنفيذ على  مالحظات - 2-1 

 ( 6و 5سياسات وممارسات م افحة الفااال الوقا ية؛ هيئة أو هيئات م افحة الفااال الوقا ية )الماالفان   
 

ــاال منصـــــــــــــوم عصيها فس وثينة محدالة، فضتمد جزر البهاما عص   ــترافي ية وطنية لم افحة الفاـــــــــــ فس غياب اســـــــــــ
ــبوقيا كر من م ت  المدعس الضام، وقوة  ــاال. وي تم  أســــــــ ــرييية واسالارية لمن  الفاــــــــ م موعة من التدااير التشــــــــ

، ول نة األوراق المالية، وغيرها من الشـــــــــرطة المصكية ل زر البهاما، ووحدة اقســـــــــتخبارات المالية، ول نة الت مين
ها فيما يتضصق ناسطار  وفضهدالهيئات الح ومية المشاركة فس التنظيم واسنفاذ والتضاون النانونس وفباالل المضصومات 

مناقشـة مواضـي  م ر م افحة  من أجر  النانونس لصبصد اوصـفهم الص نة التوجيهية المضنية نططار المخاطر المحدالة،  
(. وأفاالت الاص ات ن نها  2018من قانون عا دات ال ريمة لضام  2منروءة ناققتران م  الماالة  ،6االة الفااال )الم

 ف تم  أنضا نانتظام م  الم تم  المدنس.

من قانون  4فحديد مدى كفايتها )الماالة اهدف وفاــــــــــتضرت ل نة إصــــــــــالر وفنميع النوانين الوريا جمي  النوانين  
م افحة الفاــاال، كما ن  المتضصنة تشــريضاتال وفنهاراج  فحدال الوفيرة التس ينبغس أن ف إصــالر وفنميع النوانين(. ولم 

 أن اقستضرات ق نغ س التدااير اسالارية.

 وجزر البهاما طرف فس اففافية البصدان األمري ية لم افحة الفااال وهس فشارع فس آلية متانضة فنفيجها.

ــاال وم ا ــيتان لصوقانة من الفاـــــــــ ــاال التان  لنوة والهيئتان الر ياـــــــــ فحته هما م ت  المدعس الضام وفرع م افحة الفاـــــــــ
صنزاهة لالشـرطة المصكية ل زر البهاما. وفس وقت الزيارة الن رية، كان يرنظر فس مشـاري  قوانين نشـ ن إنشـاء ل نة  

 مين المظالم.ألوم ت  

تشــــريضات ال  مشــــاري  ضــــا نصــــياغةوم ت  المدعس الضام هو فس المنام األول جهاز سنفاذ النانون، ولكنه ننوم أن 
، ناقســــــــــــتناال إل  جدول أعمال الح ومة. ويضــــــــــــ ص  فرع  نةفدااير الوقا م افحة الفاــــــــــــاال، نما فس ذلكالمتضصنة ن 

طنـفاذ الـنانون،  نـ  أخرى فتضصقالتحنيق فس ال را م المـالـية الـتان  لنوة الشــــــــــــــرطـة المصكـية ل زر البهـامـا نمهـام وـقا ـية و 
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ــاال  وفندرج التحمينات فس م ال نشـــــــر ا  ن اق اختصـــــــاصـــــــه. وينوم الفرع، فس جمصة أمور،  ضـــــــمن  م افحة الفاـــــ
ــا ا اسعالم و عالنات الخدمة  االمض ــ ة مختصم وســ ــاال اواســ ــ ن الفاــ ــؤول أمام مفوت الضموميةرف نشــ ، وهو ماــ

م  طص  ميزانيات إالارات الشـــرطة األخرى، وفس غياب فشـــري  محدال   ندمن طص  ميزانية الفرع ن أالشـــرطة. وم   
منظم ألنشـــــــــــ ته، فند أشـــــــــــارت ســـــــــــص ات جزر البهاما خالل الزيارة الن رية إل  أن الفرع ماـــــــــــتنر من الناحية 

من خالل الضمصية نفاـــها المتبضة فس فضيين ضـــباط الشـــرطة   همجميض  ون موظفا، نضين   20التشـــغيصية. ويضـــم الفرع 
 ه عص  ماا ر الفااال نالتحديد.ؤ ب أعضا. ويدرَّ اآلخرين

ــاعد  ــص ات التس نم ن أن فاــ ــص ة أو الاــ ــ ن الاــ وحت  اآلن، لم فبصغ جزر البهاما األمين الضام لألمم المتحدة نشــ
 لميام اجلك.ا ت نضرورةر ذك   قد الدول األطراف األخرى عص  وض  وفنفيج فدااير م افحة الفااال الوقا ية، و 

 
 

ام؛ مدونات قواعد سصوع لصموظفين الضموميين؛ التدااير المتضصنة نال هاز النضا س وأجهزة النيانة الضامة  الن اع الض   
 (11و   8و  7)المواال  

 

وعزلهم )عص  النحو  عصيهم  الـت اليبـية    رـقاـنةالســــــــــــــص ـة فضيين الموظفين الضموميين وممـارســــــــــــــة يتول  الحـامم الضـام  
الخدمة  مفوضـية يتصـرف وفنا لمشـورة   وهومن قانون التفاـير واألح ام الضامة(،  54فس الماالة  نصـوم عصيهالم

من الدستور(. والص نة مصزمة ن ن فرف  إل  الحامم الضام فوصيات نش ن فضيينات   108و  107)الماالفان  الضمومية 
ة(. وفشــــــــــــــرف موميــ الخــدمــة الض  مفوضــــــــــــــيــة  ( )أ( من لوا ع1)  15الموظفين الضموميين وفرقيتهم وننصهم )المــاالة  

ــيةال ــ  الضمومية عن طريق اقمتحان، وأي طرينة فوظي   مفوضـــــــــ وفوافق عص  أي مخ ا لصنبول فس المناصـــــــــ
 (.التنظيمية من الصوا ع 16أخرى، نما فس ذلك فضيين المرشحين و جراءات اختيارهم )الماالة 

اءات مفصــصة نشــ ن مختصم جوان  الضمالة الح ومية، وفحدال ســياســات الموارال البشــرية لح ومة جزر البهاما إجر 
 نما فس ذلك التضيين والترفية والتناعد والتدري  واسجراءات الت اليبية.

مرء الوظا م الشــاغرة من خالل الترفية أو الننر أو اسعالن الجي يؤالي إل  عمصية اقختيار. وفس حال   وي  
، ما لم عنها عن طريق اسعالنها   إخ ار ال مهور نشــــــــ ن الترفية، ن عن طريق  ةالشــــــــاغر الوظيفة  عدم مرء 

(. ولياــــــــــت هناع طرينة موحدة  التنظيمية من الصوا ع 17ة نخالف ذلك )الماالة مومي ة الخدمة الضمفوضــــــــــي فوجه  
ة الضمومية لإلعالن عن الوظا م الشـــــــــاغرة. ويصزم عند النظر فس الم البة اترفية أي موظم من موظفس الخدم

(. التنظيمية من الصوا ع 18ل دارة والندرة، وكجلك األقدمية والخبرة والمؤهالت الرســــــمية )الماالة مراعاة عناصــــــر ا
الجي يتصرف نضد ذلك وفنا  إل  الحامم الضام،عن طريق المفوضية فوجه فوصيات الترفية  ،وفس مضظم الحاقت

 (.التنظيمية من الصوا ع 24و 18و 15لتصك التوصيات )المواال 

المناصـ  التس فضتبر مضرضـة لصفاـاال لم فحدال رسـميا وم  غياب فشـري  نحدال نظاما عاما لصتناوب،  أنَّ وفس حين 
 عص  حدة. ةحالكر عص  أساس  اين الوزارات واسالاراتن وز فس أي وقت مناوبة الموظفين الضموميين  

 ويحدال اللير المرفبات جداول مرفبات الموظفين الضموميين.

 م الموظفين الضموميين أو فدريبهم نش ن األخالفيات والنزاهة ومخاطر الفااال.وق فوجد ارامج رسمية لتضصي 

 عضــــاء فس م صال النواب إذا كانوا( )أ( من مواطنس جزر البهاما الجين ق فنر كويؤهر األشــــخام ألن ينتخبوا  
فاريخ   مباشـــــــرةســـــــنة؛ )ب( مميمين عاالة فس جزر البهاما لمدة ق فنر عن ســـــــنة واحدة فاـــــــبق  21أعمارهم عن  

منها،   حاقت عدةمن الدســتور(. ويفند أي شــخل أهصيته لصترشــع لصمنصــ  فس   47فرشــيحهم لالنتخاب )الماالة 
 شــــــــــهرا أو أثناء أي فضصيق لهجه الضنوبة؛ )ب( إذا كان   12إذا كان( )أ( ننضــــــــــس عنوبة نالاــــــــــ ن فت اوز مدفها  

له مصـــــــصحة فس أي عند ح ومس ولم ن شـــــــم نشـــــــ ر  قد أالين ن ي جريمة فتضصق ناقنتخانات؛ أو )ج( إذا كانت
 ( من الدستور(.1) 48المصصحة )الماالة هجه  صحيع عن طبيضة هجا الضند و 
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 األحزاب الاياسية.   أو   المنتخبة   ترشيحات لصمناص  الضمومية ال ولم فضتمد جزر البهاما فشريضا نش ن فموير 

اسفصــــــار عن   عص  إلزامية اء واسجراءات الوزاريةوفنل قواعد الماــــــاءلة الوارالة فس اللير إجراءات م صال الوزر 
(. ايد أن هجه النواعد ق ففرت عنوبات 45-33صوزراء واألمناء البرلمانيين )المواال نالناــــبة ل فضــــارب المصــــالع

فضزيز الشــــفافية أو من   اهدف عص  عدم اقمت ال ولياــــت هناع قواعد فن بق عص  الموظفين الضموميين اآلخرين  
لع. وفس وقت الزيارة الن رية كان مشــــروع قانون ل نة النزاهة قيد النظر، وهو يهدف إل  جمصة  فضــــارب المصــــا

ــم عن الهدانا نما يت اوز المت صبات المحدوالة   ــالع. وليال هناع التزام نالكشــــــــ ــارب المصــــــــ أمور منها من  فضــــــــ
ق يرصزم الوزراء واألمنــاء أالنــاه(. و   52)انظر المضصومــات المنــدمــة فس منــاقشــــــــــــــــة المــاالة    قرارات الــجمــة المــاليــةس

أو اقســـت مارات أو المزانا نما يت اوز الكشـــم المحدوال   وظا مالبرلمانيون نالكشـــم عن األنشـــ ة الخارجية أو ال
 عن فضارب المصالع المجكور أعاله.

. فضص  ـسبير الم ال،  لضموميين ا لصموظفين  األخالقس  ـاصوع ال وفتـضمن نض  النواعد التنظيمية أح اما فهدف إل  فضزيز  
لصوزراء واألمناء البرلمانيين نشـــــــــ ن النزاهة ومن   مباالئ فوجيهية يوفر اللير إجراءات م صال الوزراء واسجراءات الوزارية 

كما فتضــمن صــ وع أخرى، م ر األوامر الضامة، أح اما فنظم وفنيد األنشــ ة الخارجية التس ننوم    . فضــارب المصــالع 
الضموميون. ايد أنه ق فوجد مدونة شـــــامصة لنواعد ســـــصوع الموظفين الضموميين. ويتضـــــمن ال دول األول   اها الموظفون 

مشـــــــــــــروع قانون ل نة النزاهة، الجي كان قيد النظر وقت الزيارة الن رية، مدونة لنواعد ســـــــــــــصوع موظفين عموميين  من  
 مدونة ولكنها لم فكن نافجة نضد. عدم اقمت ال لص   مفروضة عص  محدالين. ويتضمن مشروع النانون عنوبات  

ــ   ــاال المزعومة التس يرفكبها الموظفون الضموميون. وقد أنشـ ــير اساالغ عن أفضال الفاـ وليال هناع إطار محدال لتياـ
الهوية من قبر أي شـخل، نمن فس ذلك الون الكشـم عن  خا سـاخن للصـد ال ريمةل، نم ن اسـتخدامه لإلاالغ  

 الموظفون الضموميون.

(( 1) 96و 94ا ية ماـــــتنصة، وينظم الدســـــتور فضيين ومدال عمر قضـــــاة المح مة الضصيا )الماالفان  والاـــــص ة النضـــــ 
((، ولكن ذلك ق نشــــمر النضــــاة. ويتضين عص  النضــــاة التنحس إذا 1)  102و 99ومح مة اقســــتئناف )الماالفان  

ــالع. وفس غياب أح ام محصية محدالة، يتضين افباع م مارســـــــات المحامم فبين وجوال فحيز أو فضـــــــارب فس المصـــــ
من قانون مح مة اقســـــــــــتئناف(. ويم ن لألطراف فس اسجراءات طص  فنحس  9اسنكصيزية ذات الصـــــــــــصة )الماالة 

ومباالئ انغالور نشـــ ن ســـصوع ال هاز النضـــا س كمدونات  (قفيمر هاوس)كومنولل الالناضـــس. وفاـــتخدم مباالئ  
 النضا س.  هازال أعضاء لنواعد سصوع

من الدسـتور(. وي   عصيهم   117ويضين المدعون الضامون وفنا لنفال أسـصوب فضيين الموظفين الضموميين )الماالة 
ــاء التنيد نمدونة قواعد الاـــــــصوع الخاصـــــــة اننانة المحامين فس جزر البهاما وبمضايير   الماـــــــؤولية المهنية ألعضـــــ

النيانة الضامة وبيان واجبافهم وحنوقهم األسـاسـية التس اعتمدفها الران ة الدولية لصمدعين الضامين. ويتصن  المدعون 
 الضامون فدريبا عص  األخالفيات.

 
 

 (9المشتريات الضمومية و الارة األموال الضمومية )الماالة   
 

نض  األح ام الرفيضة الماــــتوى المتضصنة  2013)فضدير( لضام اسالارة المالية ومراجضة الحاــــانات  يتضــــمن قانون  
( ولكنه ق ينظم الضمصية نالتفصــــــــــــير. والمباالئ التوجيهية النا مة هس 19H–19A)المواال   ةالضمومي  مشــــــــــــترياتنال

ننصــــــــد نه الضمومية لصمشــــــــتريات    فس مشــــــــروع قانون جاريا ظر الن مباالئ الاخصية. وفس وقت الزيارة الن رية، كان 
 ومواءمته م  المضايير اسقصيمية والدولية. راءشت فحديل نظام اق

  ويندم م صال الض اءات الح ومية، المنشـ  نموج  قانون اسالارة المالية ومراجضة الحاـانات، فوصـيات إل  وزير المالية 
الوقر من   50  000  الوقرات جزر البهاما )ما ننارب الوقر من   50  000 الضنوال التس فتراور فيمتها اين إرســـــــاء نشـــــــ ن 
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الوقر من الوقرات جزر البهاما. ويتضين الحصــــــــول عص  موافنة م صال الوزراء    250  000و   الوقرات الوقنات المتحدة( 
 الوقر من الوقرات جزر البهاما.   250  000جمي  الاص  والخدمات التس فت اوز فيمتها  فيما نخل  

 فس وسا ا اسعالم المحصية وفس موق  الح ومة عص  شب ة اسنترنت. مناقصاتنالخاصة وثا ق الالوفنشر 

، يدع  الضمومية والمناقصـات المختارة. وفيما نخل المناقصـات   مومية وهناع طرينتان لصشـراء هما( المناقصـات الض 
فنـدنم خـدمـات    ضين مـا يت أفراال ال مهور المهتمين إل  فنـدنم ع ـاءافهم. أمـا المنـاقصــــــــــــــات المختـارة فهس ف ري عنـد 

 متخصصة وعند استيفاء المناولين لصمضايير/المت صبات األساسية ذات الصصة. 

راء، أو إجراء فشــــــــــــريضس لصحرمان، أو فدااير ت شــــــــــــ وق فوجد لدى جزر البهاما أح ام قانونية لص ضن فس قرارات اق
 ســـــــــتبضاال مندمس الض اءات.  قراســـــــــخ  راء، أو أي إجراء قانونس  ت شـــــــــ فتضصق نالموظفين الماـــــــــؤولين عن قرارات اق

 راء كما ق نخ ر مندمو الض اءات غير الناجحة.ت شوق فنشر مضايير اقختيار قبر عمصية اق

ــنة مالية   وجه وي  ــنوية سيراالات الخدمات    نطعداال   وزير المالية قبر نهانة كر سـ ــنة  الضمومية  فنديرات سـ ونفنافها خالل الاـ
ــتور؛ والماالة   129ضرت عص  م صال النواب )الماالة  وف المالية التالية،   من قانون اسالارة المالية ومراجضة    20من الدســــ
من النانون(.   21(. وبالم ر، يتضين فندنم اســــــــــــتضرات منتصــــــــــــم المدة ألالاء الميزانية )الماالة  )النانون(   الحاــــــــــــانات 

ــ  إعداال البيانات المالي  ــامر  ويخضــ ــ  نظام شــ ــبية الدولية لصن اع الضام. وقد أنشــ ــد نالمضايير المحاســ ــترشــ ة لصنانون وياــ
لضمصيات المراجضة الداخصية لصحاــانات )التس فنفجها وحدة المراجضة الداخصية لصحاــانات ذات الصــصة( وعمصيات المراجضة  

 . ( 1) ( )الباب الران  من النانون   األموال الضمومية صحاانات(، كوسيصة لمرافبة اسالارة  ل   الضام   مراج  ال الانوية )التس ينفجها  

من ـقانون    6الا م إل  الا رة محفوظـات جزر البـهاـما )الـماالة  عص  نحو  لحفظ  خـتار فر نـنر الاـــــــــــــ الت الـضاـمة التس  صزم  وي 
ــ الت الضامة(  ــرط  إق أنه  فس حين ن وز من حيل المبدأ ننر أي وثينة عمومية إل  المحفوظات،  و   . الاــ ليال هناع شــ

ألي ســـــــــــــ ـر أو ورقـة أو  التـدمير أو التزوير المتضمـد  وي رم  .  نـاألموال الضموميـة قـانونس محـدال لحفظ الوثـا ق المتضصنـة  
 انون الضنوبات(. ( من ق 1)   350موظم عمومس أو موظم فس شركة أو مؤساة )الماالة    حااب من جان  

 
 

 (13و 10إاالغ الناس؛ مشاركة الم تم  )الماالفان    
 

 فيما عدا الاـــــــــ الت المضفاة )المواال الضمومية طالع عص  الاـــــــــ الت  قنمنع قانون حرية اسعالم ال مهور حق ا
انون (، وهس الاــــــــــــــ الت التس فتضصق، فس جمصــة أمور، نــاألمن والــدفــاع والضالقــات الــدوليــة و نفــاذ النــ 14-5و  2

الضمومية واقمتياز النانونس واققتصــــــاال الوطنس والشــــــؤون الت ارية وبض  الوثا ق الخاصــــــة نضمصيات الاــــــص ات  
(. غير أن هجا النانون لم ن ن قد الخر حيز النفاذ الكامر فس  27-15والبيانات الشــــــخصــــــية الحاــــــاســــــة )المواال 

 ة نالكشم عن المضصومات.وقت الزيارة الن رية، ولم فكن الوكاقت الح ومية حينئج مصزم

ولم فتخج جزر البهاما حت  اآلن خ وات لتباــيا اسجراءات اسالارية نةية فياــير وصــول ال مهور إل  ســص ات  
 .( 2) الضموميةالنرار المختصة، وهس ق فنشر فنارير الورية عن مخاطر الفااال فس إطار اسالارة افخاذ 

 __________ 

م موعة من التشريضات التس    2021ت فس شباط/فبراير عرض صزيارة الن رية( أشارت سص ات جزر البهاما إل  أن الح ومة ل  قحقف ور  (1) 
فهدف إل  فحديد أوضع ألالوار وماؤوليات وزير المالية وكبار الماؤولين فس وزارفه. وسض  التشري  أنضا إل  فضزيز نظام الضنوبات  

الجين ف بت إالانتهم نطساءة التصرف ن موال الافضس الضرا  . وقد أقر ارلمان جزر البهاما  عص  الموظفين الضموميين المفروضة 
فموز/يوليه  1(  2021لضام  مومسالضصبحت نافجة المفضول فس التواريخ المشار إليها فيما يصس( قانون إالارة الدين أالتشريضات التالية التس 

 . 2021أيصول/سبتمبر    1( ةموميالض ؛ قانون المشتريات 2021فموز/يوليه  1( 2021لضام  األموال الضمومية؛ قانون إالارة 2021

عدالا من البوانات اسلكترونية التس فم ن ال مهور من التفاعر  تنش أصزيارة الن رية( أشارت سص ات جزر البهاما إل  أنها  ل  قحقف ور  (2) 
 .ةموميالض م ر إالارة فراخيل األعمال الت ارية ووزارة األشغال   ، م  مختصم الوزارات واسالارات
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الم تم  المدنس وأصــحاب المصــصحة اآلخرين. وفس وقت الزيارة الن رية وليال هناع إطار رســمس قا م لصتشــاور م  
الضام م  منظمات    مدعس مان نخ ا لتنفيج أنشـــــــــ ة إعالمية، م ر لأســـــــــبوع النزاهةل وقجتماعات فصـــــــــصية نضندها ال 

 الم تم  المدنس. 

قوة الشــرطة المصكية وفنشــر الاــص ات مضصومات عن أنشــ تها من خالل مواقضها عص  اسنترنت. وق ناــمع نطاالغ  
 فس جزر البهاما عن الحواالث الون الكشم عن هوية المبصغ.

 
 

 (12الن اع الخام )الماالة   
 

اعتمدت المضايير الدولية سعداال التنارير المالية ومضايير مراجضة الحاـانات، وحدالت الضنوبات المفروضـة عص  عدم 
(. ويتضين  2013من قانون الشـركات )المضدل( لضام   117A (5)إجراء أنشـ ة المحاسـبة والمراجضة الم صوبة )الماالة  

ولية أن فحتفظ فس م تبها الما ر نطعالن نفيد ن ن الشركة  عص  أي شركة فنش  نموج  قانون الشركات الت ارية الد 
من األمر الخام نشــــــــركات األعمال  2وفتيحها لوكيصها الماــــــــ ر )الفنرة  اها  فحتفظ ناــــــــ الت محاســــــــبية موثوق 

 (. 2016الت ارية الدولية )س الت المحاسبة( لضام 

صيال هناع إطار رســـمس لصتضاون اين أجهزة  وم  أن م ت  المدعس الضام يتشـــاور نانتظام م  الران ات المهنية، ف
 إنفاذ النانون والكيانات الخاصة ذات الصصة.

وهنــاع مـدونـات لنواعـد الاــــــــــــــصوع لـدى مختصم الران ــات المهنيــة، م ــر ران ــات مهنيس المحــاســــــــــــــبــة والمحــامين 
 والمصارف والشركات اقستئمانية.

قانون ســ ر المصكية النفيية، والغانة منه هس اقحتفاب ناــ ر يتضــمن  2018وقد اعتمدت جزر البهاما فس عام 
صــير، انظر أالناه افس إنشــاء و الارة الشــركات )لمزيد من التفالتس فشــارع  هوية الشــخصــيات اقعتبارية وال بييية 

 من اقففافية(. 52فس إطار الفنرة 

الة لمن  إســاءة اســتخدام إجراءات فنظيم الكيانات الخاصــة أو لفرت قيوال عص  فضيين  وليال لدى البصد فدااير محد
 المؤساات الخاصة. الموظفين الضموميين الااننين لصضمر فس

وفس حين فرصزم جمي  الشـركات الخاضـضة لنانون الشـركات ناقحتفاب نالدفافر والاـ الت وفنا لصمضايير المحاسـبية 
ــصة )الماالة  ــركات )المضدل( لضام  م   117Aذات الصـ ــوى   ،(2013ن قانون الشـ ــانات سـ فطنه ق يصزم نمراجضة الحاـ

الكيانات الخاضـــــــضة لصتنظيم فحاـــــــ . وفرصزم جمي  المصـــــــارف والشـــــــركات اقســـــــتئمانية، فضـــــــال عن اقفحاالات  
ــانات وبتزويد المصـــــــــرف المركزي ابيانات مالية   86ة )الماالمراجضة  اق تمانية، اتضيين مراجضين خارجيين لصحاـــــــ

شــــــــــــــركـات التـ مين اتنـدنم    . وفرصزم( 3) التضـاونس(نـافحـاال اق تمـان  المتضصق    2015( من قـانون جزر البهـامـا لضـام  7)
؛ 347( من قـانون التـ مين، الفصـــــــــــــــر 1)  58إل  ل نـة التـ مين فس جزر البهـامـا )المـاالة  مراجضـة ايـانـات مـاليـة  

 (.348من قانون الت مين الخارجس، الفصر  24والماالة 

الفتر   متضمد ألي موظم عمومس أو موظم فس شــــركة أو مؤســــاــــة ما عص  نحو  فالف أو فزوير  إ إخفاء أو  م   رَّ وي 
اســــتخدام  ( من قانون الضنوبات(، ويحظر اوجه عام فزوير الوثا ق الرســــمية أو  1)  350أو ورقة أو حاــــاب )الماالة 
ــاـــــــات    وما نضدها  366)الباب الخامال والضشـــــــرون، الماالة الوثا ق الرســـــــمية المزورة  من قانون الضنوبات(. والمؤســـــ

( نـاقحتفـاب 2018اساالغ عن المضـامالت المـاليـة لضـام    من قـانون   3المـاليـة مصزمـة )عص  النحو المحـدال فس المـاالة  

 __________ 

( من قانون فنظيم المصارف والشركات اقستئمانية لضام 1)   20الماالة    ن أ صزيارة الن رية( أشارت سص ات جزر البهاما إل   ل   قحق ف ور   ( 3)  
 أنضا فس هجا الصدال.ذات صصة    2020
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ضالقة  ال ن مي  الدفافر والاــــ الت المتضصنة ن صــــحاب مرافنها ومضامالفها لمدة ق فنر عن خمال ســــنوات نضد انتهاء  
 من النانون(.  15)الماالة الت ارية  

ــ لة ــركات فس جزر البهاما، فطن ماـ ــرا   عص  الدخر أو الشـ ــاوى    وبالنظر لضدم وجوال ضـ ــريبس لصرشـ ــم الضـ الخصـ
 وغيرها من المدفوعات غير النانونية ق فنش  هنا.

 
 

 (14فدااير من  غار األموال )الماالة   
 

ــات المالية )الماالة   ــاـــ ــمر المؤســـ ــتئمانية؛    3فشـــ ــركات اقســـ ــارف والشـــ من قانون اساالغ عن المضامالت المالية( المصـــ
ــركات ف مين محدالة؛ واقفحاالات اق تمانية الت  اسلكترونية  واأللضاب   اسلكترونية  ضاونية؛ وأصــــحاب فراخيل األلضاب وشــ

ــا نالوكالة واأللضاب  ــغصس الور األلضاب اس المحمولة واأللضاب اس   جهزة األ اواســـــ لكترونية؛  لكترونية التفاعصية المنيدة ومشـــــ
 (. النانون  من    (j) (1) 3الت ار. وهس فشمر أنضا أعماق ومهنا غير مالية مضينة )الماالة - والوس اء 

األراضـــــس، وف ار المضاالن وم ورو الاـــــماســـــرة الضناريون،   ضـــــمن األعمال الت ارية غير المالية المضيَّنة  ويندرج
واألح ار الكريمة، ومنرضـــو يوم الدف ، والمحاســـبون، والماـــتشـــارون، والمحامون، ومندمو الخدمات اقســـتئمانية 

 من النانون(. 4أمر وزاري )الماالة  نحدالهاالمالية التس   وخدمات الشركات، وغير ذلك من األعمال والمهن غير

والمهن غير المـاليـة   قـانون اساالغ عن المضـامالت المـاليـة المؤســــــــــــــاــــــــــــــات المـاليـة )نمـا فس ذلـك األعمـالويصزم  
نـافبـاع إجراءات قـا مـة عص    فوخس الضنـانـة الواجبـة ف ـاه الضمالءمنهـا مـا يصس( )أ(    الميـام ن مصـة أمورنـ المضينـة(،  

ــبوهة )الماالة 7-5فنييم المخاطر )المواال   (؛ )ج( اقحتفاب نالمضصومات، 25(؛ )ب( اساالغ عن المضامالت المشــــ
 ت اريةضالقة الالوالمضامالت، لمدة ق فنر عن خمال ســنوات نضد إنهاء    ضمالءالالمتضصنة ن نما فس ذلك المضصومات 

 (.18و 15أو إفمام المضامصة )الماالفان  

مركزي نماــــؤولية اسشــــراف عص  المصــــارف والشــــركات اقســــتئمانية واألعمال الت ارية غير ويضــــ ص  المصــــرف ال 
من قانون المصـرف المركزي ل زر    (d) (1) 5التحويالت النندنة واقفحاالات اق تمانية )الماالة  ن   تضصنة المصـرفية الم 

 (. 2015زر البهاما لضام من قانون افحاال اق تمان التضاونس فس ج   5البهاما، نصيغته المضدلة؛ والماالة  

 8المحصس والخارجس واسشــــــراف عصيها )الماالة عص  الصــــــضيدين الت مين    ق اعول نة الت مين ماــــــؤولة عن فنظيم  
من قانون الت مين الخارجس، الفصـــــــر    41و 10، نصــــــــيغته المضدلة؛ والماالفان  347من قانون الت مين، الفصــــــــر  

األوراق المـالـية ومنـدمس الخـدمـات المـالـية ق ـاعـات  (، وفضــــــــــــــ ص  ل ـنة األوراق المـالـية نماــــــــــــــؤولـية فنظيم  348
، نصـيغته 2011األوراق المالية لضام ق اع  من قانون  13و  12و 10)المواال واسشـراف عصيها  وخدمات الشـركات  

ل نماـــؤولية فنظيم األعمال والمهن غير المالية المضينة واسشـــراف عصيها )المواال المضدلة(. وفضـــ ص  ل نة اقمت ا
شــــــــــــــؤون األلضــاب  المضنس ن م صال  الفس حين نضــــــــــــــ ص     ،من قــانون اساالغ عن المضــامالت المــاليــة(  31-37

 ماالة)ال واقشراف عصيهم اسلكترونيةمشغصس وموظفس الكازينوهات والور األلضاب  لترخيل  النماؤولية   اسلكترونية
 (.2014لضام  اسلكترونيةمن قانون األلضاب  9

أالناه( أن فتضاون م   58ويم ن لوحدة اقســــــتخبارات المالية )انظر أنضــــــا المضصومات الوارالة فس مناقشــــــة الماالة 
 من النانون(. 25النظراء الوطنيين والدوليين وأن فتصن  التنارير عن المضامالت المشبوهة )الماالة 

وفاـــــتصزم حركة النند أو الصـــــ وع النااصة لصتداول أو المضاالن ال مينة أو األح ار الكريمة عبر الحدوال نما فبصغ فيمته أو  
الوقر من الوقرات جزر البهاما فندنم فصريع كتااس إل  سص ات جزر البهاما أو، فس حالة الرحالت   10  000فت اوز  
الحدوال فس    األمري ية، فندنم اقســــــتمارة التس فحدالها هيئة ال مارع وحمانة  الم ازة ماــــــبنا إل  الوقنات المتحدة  ال وية 

ــافر   التس نحمصها   ت ضمال ال التصــــــــريع ن من قانون   3الوقنات المتحدة األمري ية )الماالة   ــيغته   ، 2015ن لضام و الماــــــ نصــــــ
 النانون(. من   5المضدلة(. كما حدالت الضنوبات التس ففرت عص  عدم اقمت ال لجلك )الماالة  
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 3وي   عص  المؤســاــة المالية المرصــدرة لصتحوير أن فتحنق من هوية المرســر قبر فنفيج التحوير البرقس )الماالة 
(. وي ــ  أن 2018اساالغ عن المضــامالت المــاليــة )التحويالت البرفيــة( لضــام  المتضصنــة نــ من النواعــد التنظيميــة  

الوقر من الوقرات جزر البهاما ناسـم المرسـر والمرسـر إليه،  1 000يرفق أي فحوير ارقس نميمة فبصغ أو فت اوز 
ورقم الحاــــــــاب أو محدال هوية المضامصة الوحيد، وعنوان المرســــــــر، وفاريخ وم ان ميالاله، ورقم هويته الوطنية أو 

ــا إالراج  4رقم هوية الضمير )الماالة   ــتفيدة موجوالة فس الخارج، ن   أنضــــــ ــة المالية الماــــــ ــاــــــ (. و ذا كانت المؤســــــ
سـماء وأرقام الحاـانات أو محدالات هوية المضامالت الوحيدة فيما نخل التحويالت التس فنر فيمتها عن الحد  األ

(. وي وز أن فصـــح  التحويالت البرفية المحصية ارقم حاـــاب المرســـر أو نمحدال هوية المضامصة 7األالن  )الماالة 
فس جزر البهاما، وفندم موجوالفين الماتفيدة منه المؤساتان الماليتان المرصدرة لصتحوير و  فنا عندما فكون الوحيد  

ــة مالية  ــاــ ــر إل  أي مؤســ ــون ثالثة أنام عمر مضصومات كامصة عن المرســ ــدرة لصتحوير فس غضــ ــة المرصــ ــاــ المؤســ
(. وفصزم المؤسـاـات المرصـدرة لصتحوير ناقحتفاب نالمضصومات 6وسـي ة أو ماـتفيدة ف ص  هجه المضصومات )الماالة  

 (.8لمرسر إليه لمدة خمال سنوات )الماالة المرسر واالمتضصنة ن 

وفرصزم المؤســـاـــة المرصـــدرة لصتحوير ناقمتناع عن فنفيج التحوير البرقس فس حال عدم قدرفها عص  اقمت ال لشـــرط  
التحنق من هوية المرســــر أو عص  الحصــــول عص  المضصومات الم صوبة واقحتفاب اها، أو فس حال اشــــتباهها فس  

(. وي   عص  المؤسـاـات الماـتفيدة أن فضتبر المضصومات الناقصـة أو 9اسرهاب )الماالة  غاـر األموال أو فموير
غير الماـتوفاة عن المرسـر والمرسـر إليه عامال فس فنييم مدى كون التحوير أو المضامالت ذات الصـصة عمصيات 

 ((.4) 15   إاالغ وحدة اقستخبارات المالية نش نها )الماالة ن مشبوهة وما إذا 

البهاما عضــــــــــو فس فرقة الضمر الكاريبية المضنية ناسجراءات المالية، وفس الم موعة الكاريبية لصمشــــــــــرفين وجزر  
المصــــــرفيين، وران ة المشــــــرفين عص  مصــــــارف النارة األمري ية، والمؤفمر الدولس لصمشــــــرفين المصــــــرفيين، وهس 

ــصة. وقد   ــيات فرقة الضمر لكان هناع فنييم  فراعس المباالئ التوجيهية والمباالرات ذات الصــ تنفيج جزر البهاما لتوصــ
 الكاريبية المضنية ناسجراءات المالية، وذلك نصفتها عضوا فس فرقة الضمر هجه.

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  - 2- 2 

 (.14من الماالة  2شرط اسعالن عن حركة المضاالن واألح ار الكريمة عبر الحدوال )الفنرة  • 

   

 يات التي تواجه التنفيذ التحد ِّ  - 3- 2 

 فوص  جزر البهاما نما يصس(

 (.5الماالة من  1الفنرة وض  وفنفيج سياسات وطنية فضالة ومنانة لم افحة الفااال ) • 

الارية استدااير الالتنييم الجي ينبغس إجراؤه لتشريضات م افحة الفااال و ل  إالراج  وفيرة الاضس إل  فحديد  • 
 (.5من الماالة  3فس التنييم )الفنرة 

ــاال الوقـا ـية اقســــــــــــــتنالل الالزم، وفوفير الموارال المـاالـنة والموظفين   •  منع هيـئة أو هيـئات م ـافحـة الفاــــــــــــ
 (.6من الماالة  2المتخصصين )الفنرة 

ــضس إل  ف  •  ــميا اتحديد المناصـــــ  التس  ةر و نشـــــ اسعالنات الموحيد الاـــ ــاغرة؛ الميام رســـ عن الوظا م الشـــ
فضتبر عرضة لصفااال نصفة خاصة، واعتماال إجراءات مال مة قختيار من سيتولونها وفدريبهم وضمان  

 .(7من الماالة  1ناألخالفيات والنزاهة )الفنرة المتضصنة فناوبهم؛ وفضزيز ارامج التضصيم والتدري   

ــفافية فس فموير الترشـــــــيحات  •  ــامصة لتضزيز الشـــــ مناصـــــــ  لصالنظر فس افخاذ فدااير فشـــــــرييية و الارية شـــــ
 (.7من الماالة  3، وحي ما ان بق الحال، فموير األحزاب الاياسية )الفنرة المنتخبة الضمومية
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الاــــضس إل  اعتماال نظم فضزز الشــــفافية وفمن  فضــــارب مصــــالع الموظفين الضموميين من غير الوزراء  • 
 4فرت عنوـبات عص  عـدم اقمتـ ال )الفنرة   ناـــــــــــــــبر منهـاواألمـناء البرلمـانيين، وفضزيز النظم النـا مـة، 

 (.7من الماالة 

اـــــصوع لص اعتماال مدونات أو مضايير  بر منها ناـــــ فضزيز النزاهة واألمانة والماـــــؤولية اين الموظفين الضموميين،   •  
فوضــ  وفنا لصمباالرات ذات الصــصة و جراء التدري ؛ والنظر فس وضــ  وافخاذ فدااير ف اليبية أو فدااير أخرى  

 (. 8من الماالة   6والفنرة  3- 1ضد الموظفين الضموميين الجين ينته ون مدونات الاصوع أو مضاييره )الفنرات 

 3-1اعتماال مشــــــــروع قانون ل نة النزاهة، نما ن فر امت اله لهجه المت صبات )الفنرات  وفشــــــــ   جزر البهاما عص  
 (.8من الماالة  6والفنرة 

 وفوص  جزر البهاما نما يصس(

ــاال،  النظر  •   ــامصة فياـــر فيام الموظفين الضموميين نطاالغ الاـــص ات المضنية عن أفضال الفاـ ــاء فدااير شـ فس إرسـ
 (. 8من الماالة   4قنوات اساالغ المخصصة لصموظفين الضموميين )الفنرة    ن را ق منها 

واســت مارات   م ا  لهم من أنشــ ة خارجية ووظ  عما الاــضس إل  إلزام جمي  الموظفين الضموميين ن ن نفصــحوا   •  
 (. 8من الماالة   5وموجوالات وهبات أو مناف  كبيرة قد ففضس إل  فضارب فس المصالع )الفنرة  

افخاذ ام اشـتراء مناسـ  وشـامر ننوم عص  الشـفافية والتنافال والمضايير الموضـوقية فس عمصية إنشـاء نظ • 
ــتراء  ص مهور، ووضــــ  مضايير لصمشــــاركة  و فاحتها لالنرار، نما فس ذلك نشــــر المضصومات المتضصنة ناقشــ

ــاء، افخاذ فدااير نشــــــــــ ن موظوكجلك واقختيار، ونظام فضال لالســــــــــتضرات المحصس فس ، عند اققتضــــــــ
 (.9من الماالة  1المشتريات )الفنرة 

 1الضمومية، نما ن فر مراعافه لهجه الماـــا ر )الفنرة  المشـــتريات  وفشـــ   جزر البهاما عص  اعتماال مشـــروع قانون 
 (.9من الماالة 

 وفوص  جزر البهاما نما يصس(

حاســبية والبيانات فحديد مدة مناســبة لالحتفاب نالاــ الت لصمحافظة عص  ســالمة الدفافر والاــ الت الم • 
 (.9من الماالة  3المالية والماتندات األخرى المتضصنة نالنفنات واسيراالات الضمومية )الفنرة 

التنفيــج الفضــال لتــدااير فم  ن عــامــة النــاس من الحصــــــــــــــول عص  مضصومــات عن إالارفهــا الضموميــة وعن   • 
 )أ((. 10ن حرية اسعالم )الماالة النرارات واسجراءات النانونية التس فهم أفراال ال مهور، م ر قانو 

فبايا اسجراءات اسالارية من أجر فياير وصول ال مهور إل  الاص ات المختصة التس فتخج النرارات   • 
 )ج((.و )ب( 10ونشر فنارير الورية عن مخاطر الفااال )الماالة 

ــاال عن طريق جمصة   •  ــصوع الن اع الخام فس الفاــ أمور منها ما يصس(  فضزيز التدااير الرامية إل  من  ضــ
)أ( إضـــــفاء ال ان  الرســـــمس عص  التضاون اين أجهزة إنفاذ النانون والن اع الخام؛ )ب( من  إســـــاءة 

)ج( فوســـــي  ن اق ضـــــوانا المراجضة الداخصية لصحاـــــانات؛ )ال( فرت  اســـــتخدام اسجراءات والرخل؛
ة عص  عدم اقمت ال  قيوال مناســـــــــبة عص  فوظي  الموظفين الضموميين الاـــــــــاننين وفرت عنوبات فضال

 )و( منها(.و )ه(و )ال(و )أ( 2والفنرة  12من الماالة  1)الفنرة 

، ومضايير المحاســبة و عداال التنارير الماليةفوســي  ن اق المت صبات المتضصنة نماــك الدفافر والاــ الت،  • 
من   3من غير الموظفين الضموميين أو ماـؤولس الشـركات )الفنرة   اأشـخاصـ  لتشـمرومراجضة الحاـانات  

 (.12الماالة 
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فشـــــ ي  األفراال وال ماعات ممن ق ينتمون إل  الن اع الضام عص  المشـــــاركة النشـــــ ة فس من  الفاـــــاال  • 
أنشـــــ ة اسعالم وبرامج ف مي  ال مهور؛ وضـــــمان وعس أفراال ال مهور اوجوال  ناـــــبر منهاومحاربته،  
ــات م ــــ  الفاــــــــــــــــــاال، هيئــ ــا لإلاالغ عن  إليهــ ــة وصــــــــــــــولهم  ــانيــ ــة و م ــ الفاــــــــــــــــــاال ذات الصــــــــــــــصــ ــة   افحــ

 (.13من الماالة  2و 1عن الهوية )الفنرفان  الكشم نما فس ذلك اساالغ الون 

اسلزام النا م لصمؤسـاـات الماـتفيدة ن ن فضتبر غياب المضصومات عن النا م نالدف  والماـتفيد منه أو عدم  • 
مال فس فنييم مدى كون التحويالت أو المضامالت ذات الصـــــــــــــصة مشـــــــــــــبوهة  امتمال فصك المضصومات عا

ووجوب إاالغ وحدة اقسـتخبارات المالية اها، والنظر، ناسضـافة إل  ذلك، فس إلزام المؤسـاـات المالية 
نطجراء فحل القيق ل مي  التحويالت البرفية التس ق فتضـــــمن مضصومات كامصة عن مرصـــــدر التحوير،  

عبر الحـدوال أو محصـية وأي عتـبات لرف  عمصـيات من زة إذا كـاـنت التحويالت  نصــــــــــــــرف النظر عمـا  
 (.14من الماالة  3التحوير هجه )الفنرة 

 
 

دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  - 4- 2   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّ

والاـياسـات النا مة لم افحة الفاـاال فس وثينة أشـارت جزر البهاما إل  احتياجها لصماـاعدة عص  فوحيد التشـريضات  
 أو اللير واحد مناق لصاياسات.

   

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  - 3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  - 1- 3 

 (59و 56و 51ح م عام؛ التضاون الخام؛ اقففاقات والترفيبات ال نا ية والمتضدالة األطراف )المواال   
 

قانون مخصـــــل قســـــترالاال الموجوالات، نم ن فوفير التضاون الدولس فس ماـــــا ر اســـــترالاال الموجوالات عص    فس غياب 
اتباالل الماــــــــــاعدة النانونية أو عص  أســــــــــاس اسطار المحصس لصماــــــــــاعدة النانونية  المتضصنة  أســــــــــاس المضاهدات ال نا ية  

، وقانون عا دات ال ريمة،  1988ر ال نا ية( لضام المتبااللة، الجي نشـــــــمر قانون الماـــــــاعدة النانونية المتبااللة )الماـــــــا  
الضـداـلة ال ـنا ـية )التضـاون اـلدولس( )إنفـاذ أوامر  المتضصق نـ مر  األ ، و 2000وـقانون الضـداـلة ال ـنا ـية )التضـاون اـلدولس( لضـام  

ــاالرة فيـما وراء البحـار( لـضام  نـضاـ دات ال ريـمة )البـصدان واألـقاليم المحـدالة(. وجزر البـهاـما    متضصق واألمر ال   2002المصـــــــــــ
 عضو فس شب ة من نة البحر الكاريبس المشتركة اين الوكاقت قسترالاال الموجوالات. 

ــتفيدة لهجه األغرات من  الناحية  الومن    المؤمَّن  إنغمونت موق ضمصية، فتباالل جزر البهاما المضصومات فصنا يا، ماــــ
غمونت لوحدات اقســـــــتخبارات المالية وشـــــــب ة من نة البحر الكاريبس المشـــــــتركة اين الوكاقت  التان  لم موعة إن 

( 3) 61قســــــــــــــترالاال الموجوالات. وفيما يتضصق نال را م التس فندرج فس إطار قانون عا دات ال ريمة، فوفر الماالة 
 س لتباالل المضصومات هجا.من قانون وحدة اقستخبارات المالية األساس النانون   g.4.2من النانون والماالة

ولم فوق  جزر البهــامــا عص  أي اففــاقــات فرمس نــالتحــديــد إل  زيــاالة فضــاليــة التضــاون الــدولس فس م ــال اســــــــــــــترالاال 
ــاعــدة النــانونيــة المبرمتين م  كنــدا والوقنــات المتحــدة  الموجوالات؛ غير أن المضــاهــدفين ال نــا يتين لتبــاالل الماـــــــــــــ

عص  التوالس(. وقد وقضت جزر ،  17و 14إجراءات المصــــاالرة )الماالفان  فتضــــمنان أح اما نشــــ ن الماــــاعدة فس  
 المصاالرة.الموجوالات البهاما اففاقا عاما م  كندا ينل عص  إم انية فناسم 

 
 

 ( 58و 52من  وكشم إحالة الضا دات المت فية من ال ريمة؛ وحدة اقستخبارات المالية )الماالفان   
 

ــات المالية، نما فس   ــاــــ من قانون اساالغ عن   4و   3ذلك األعمال والمهن غير المالية المضينة )الماالفان  فصزم المؤســــ
فس التـضاـمر م  الزـبا ن والتحنق من هوـية أصـــــــــــــحـاب المرافق فيـما  الضـناـنة الواجـبة المـضامالت الـمالـية( ـنافخـاذ ـفدااير  
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ــانات، نغ  النظر عن فيمتها،   من   7- 5افباع نهج قا م عص  فنييم المخاطر )المواال  من خالل  يتضصق ن مي  الحاــ
 من النانون(.   2)الماالة   حصة غالبة فيها والمالكين المنتفضين الجين لهم الضمالء  النانون(. ويشمر أصحاب المرافق  

 .( 4) المنتفضينن وفس وقت الزيارة الن رية، كان ن ري إنشاء س ر لصمالكي 

ويشـــمر فضري  لاألشـــخام المضرضـــين ســـياســـيال األشـــخام المحصيين واألجان  المضرضـــين ســـياســـيا، واألشـــخام  
ــرهم  و الجين كصفوا أو عهد إليهم نمنصـــــــــــ  رفي  فس منظمة الولية أو فس أحد فر  عها المحصية أو األجنبية، وأفراال أســـــــــ

المنربون ن نهم أشــخام طبيضيون فرب هم صــصة وثينة نشــخل  من النانون(. ويضرف   2وشــركا هم المنربين )الماالة  
 من المباالئ التوجيهية لصمصرف المركزي(؛ وق يندرج ضمنهم األشخام اقعتباريون.   152مضرت سياسيا )الفنرة 

نيانة  التس نرحتفظ اهاويرصزم نطجراء فحل القيق لصحاـــــانات التس نحتفظ اها األشـــــخام المضرضـــــون ســـــياســـــيا أو 
 من النانون(. 15الة عنهم )الما

ــصة ات ميد الممتصكات الموجوالة فس جزر البهاما   وي وز لصحامم الضام إصــــــدار أوامر ناقمت ال لاللتزامات الدولية المتصــــ
ــة عصيها أو ح زها أو   ــافية((،    3)الماالة   فرت الحراسـ ــاالنة والتدااير اسضـ من قانون اقلتزامات الدولية )التدااير اققتصـ

اهـدف محـدال هو فنفـيج قرارات م صال األمن الـتان  لألمم المتحـدة. وفاـــــــــــــدي الص ـنة التوجيهـية المضنـية ـنططـار المخـاطر 
واجبة المضززة عص  المضامالت الناشـــئة عن المحدالة المشـــورة إل  المؤســـاـــات المالية نشـــ ن اقلتزامات ات بيق الضنانة ال 

المؤســـــــاـــــــات المالية األجنبية التس فحدالها الص نة وفرقة الضمر المضنية ناسجراءات المالية،    عن   الوقنات النضـــــــا ية أو 
وفنشــ  الص نة آليات مناســبة لتوفير المضصومات عن المخاطر المحدالة التس فتضرت لها المؤســاــات المالية ذات الصــصة 

 من قانون عا دات ال ريمة(.  (i) (3) 6و  (d) (3) 6فان الماال يئات الجافية التنظيم والران ات المهنية ) واله 

وي   عص  المؤســــاــــات المالية اقحتفاب ناــــ الت ومضصومات الاعمة لمدة ق فنر عن خمال ســــنوات نضد انتهاء 
لمضـامالت المـالـية(. كمـا حـدالت الضنوـبات من قـانون اساالغ عن ا 15أو ـفاريخ المضـامـصة )المـاالة    ت ـارـيةضالقـة الال

 من النانون(. 18عص  عدم اقمت ال لجلك )الماالة   المفروضة

ــاء و الارة  ــور ماالي فس الوقنة  نضرف   وهو ،  ة وهمي ال رف  ا مصـــــ مصـــــرف من ال ويحظر إنشـــ ن نه لمصـــــرف ليال له حضـــ
  24وسشـــراف موحد فضالل )الماالة  النضـــا ية التس أنشـــ  ورخل فيها، وق ينتاـــ  إل  م موعة مالية خاضـــضة لصمرافبة 

من النانون(. ويحظر عص  المؤسـاـات المالية أنضـا الدخول فس عالقات مراسـصة م  المصـارف الوهمية وم  مؤسـاـات 
 ( من النانون(. 1)   24)الماالة  أو مواصصة فصك الضالقات مضها   ، مراسصة فامع لصمصارف الوهمية ناستخدام حاانافها 

من قانون اسفصــــار الضصنس ن ن نفصــــع الموظفون الضموميون الجين نشــــغصون مناصــــ  عصيا   9وينضــــس الفصــــر  
. وقد فباينت أحدث مضدقت  وخصــومهمم و يراالافهم  موجوالافهوأعضــاء م صاــس الشــيوو والنواب ســنويا لص نة عن  

 __________ 

 جزر البهاما إل  ما يصس( نضد الزيارة الن رية، أشارت سص ات  (4) 
من هجا النانون عص  الكيانات    3. وفن بق الماالة  2018أقر ارلمان جزر البهاما قانون س ر المصكية النفيية فس كانون األول/النامبر   )أ( 

الت ارية الدولية، الفصصين  نشئت ن رينة أخرى وفنا لنانون الشركات وقانون الشركات  أ الم ت أو س صت أو ننيت قا مة أو  أ اقعتبارية التس  
 . وأقر فضدير النانون ليشمر الشرامات؛ 2019)فضدير( لضام  س ر المصكية النفيية  عص  التوالس. كما أقرت جزر البهاما قانون    309و   308

نناعدة    من النانون عص  أن فنش  الاص ة المختصة نظاما آمنا لصبحل نغرت فم ين كر وكير ما ر من اقحتفاب   4فنل الماالة   )ب( 
من النانون كر وكير ما ر    9الماالة    وفصزم   ايانات لصتفاصير الالزمة عن المصكية النفيية لصكيانات اقعتبارية التس فن  فحت ماؤوليته. 

أنضا من النانون نامت ال الكيانات    18قاعدة ايانات نم ن الوصول إليها اواس ة نظام البحل اآلمن. وفنضس الماالة  فضهد  طنشاء و ن 
 ؛ 2019بارية والوكالء الما صين لصمت صبات ال ديدة فس غضون سنة واحدة من ادء الضمر نالنانون، أي نحصول كانون األول/النامبر  اقعت 

. وسيتيع النظام البحل فس قواعد ايانات  2019ادأ فنفيج النظام الالمركزي لصبحل اآلمن عن المصكية النفيية فس حزيران/يونيه  )ج(
كيانات اقعتبارية الما صة أو المميمة فس جزر البهاما. وستتار المضصومات المتضصنة نالمصكية النفيية لصمدعس  الوكالء الما صين لص 

 الضام ووحدة اقستخبارات المالية وغيرهم من األشخام المضينين وفنا لهجا النانون؛
وكالء  اين ألولوية النصوى الما صين منذوي ا  من وكال ها 100عمصية إالراج   2019أممصت جزر البهاما فس أيصول/سبتمبر  )ال(

 شركات األعمال الت ارية الدولية والشركات المؤساة نموج  قانون الشركات الت ارية الدولية وقانون الشركات، عص  التوالس. 
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وكانت فصك المضدقت منخفضـــة فس  ،  فصـــريحاتاقمت ال المبصغ عنها مؤخرا اين فئات الموظفين المصزمين اتندنم  
من  13الكاذنة )الماالة التصــــــــــريحات  وعص   عدم التصــــــــــريع نض  الفئات. وحدالت الضنوبات المفروضــــــــــة عص  

وأن فنشــــــــــر موجزا لمحتويافها فس ال ريدة الرســــــــــمية التصــــــــــريحات النانون(، وينبغس لص نة أن فتحنق من جمي  
النبيـر لم ن ن جـاريـا فس وقـت الزيـارة الن ريـة؛ ولم ن ن مم نـا  من النـانون(. ولكن أي فحنق من هـجا    6)المـاالة  

لصاـــــــص ات الوصـــــــول إل  قواعد البيانات لغرت التحنق من المضصومات، التس كانت فندم نصـــــــيغة ورفية؛ وكانت 
 .2012خر الموجزات قد نشرت فس عام آ

ــافية غير الوارالة فس ال ناحية ال ومن  ــا فباالل المضصومات اسضـــ ــات مضينة، م ر   نظرية، نم ن أنضـــ ــاـــ الموجزات م  مؤســـ
 عن طريق المااعدة النانونية المتبااللة. عصيها  الدول األجنبية    إطالع م ت  المدعس الضام، الجي نم نه نضد ذلك 

توفي  أو أي ســص ة أخرى عص  حاــانات مالية الوق يوجد إلزام صــريع ن ن يبصغ الموظفون الضموميون عن ســص ة  
 فس الخارج.

عضو فس م موعة  و من قانون وحدة اقستخبارات المالية( هس وحدة إالارية  3رات المالية )الماالة ووحدة اقستخبا
إنغمونت. ويم ن لصوحدة أن ف مر، اناء عص  طص  من وحدة اســتخبارات مالية أجنبية أو من ســص ة محصية سنفاذ 

ــة أنام إذا اقتنضت ن ن ال  ص  يتضصق نضا دات أي من النانون، ات ميد حاــــــــــاب مصــــــــــرفس لمدة ق فت اوز خماــــــــ
من النانون(. وفس وقت الزيارة الن رية، كانت الوحدة فاــــــــــــض   c.4.2ال را م المحدالة فس ال دول ال انس )الماالة 

إل  التشـــاور م  النظراء الوطنيين نشـــ ن مجكرات مشـــتركة اين المؤســـاـــات ووضـــ  صـــيغها النها ية، وكانت قد  
  ن فباالل المضصومات.مجكرة نش 18وقضت أنضا م  نظراء الوليين 

 
 

فدااير اقسترالاال المباشر لصممتصكات؛ آليات استرالاال الممتصكات من خالل التضاون الدولس فس م ال المصاالرة؛   
 ( 55و 54و 53التضاون الدولس ألغرات المصاالرة )المواال 

 

ــير واألح ام الضامة، فضتبر الدول األجنبية  2نموج  الماالة  ــال، ومن ثم نم نها رف  من قانون التفاـــــــ ــخاصـــــــ لأشـــــــ
العوى مدنية أمام محامم جزر البهاما سثبات حق مصكية أو مصكية الممتصكات الم تاـبة عن طريق ارفكاب جريمة 

من قواعد المح مة الضصيا(. واســــــــــــتناالا إل  فضري  لاألشــــــــــــخامل   6من قانون المح مة الضصيا؛ واألمر  2)الماالة 
طرف مدان نارفكاب جريمة ادف  فضوي  مضنول لدولة أجنبية عن الضــــــــرر  نفاــــــــه، نم ن لصمحامم أن ف مر أي 

ــااها )الماالة  من قانون عا دات ال ريمة، التس   74و 55و 40من قانون الضنوبات(. وف يز المواال   122الجي أصـ
فتناول حمانة مصـــــــــالع المالكين الشـــــــــرعيين واألشـــــــــخام غير المضنيين، لمحامم جزر البهاما اقعتراف نحنوق  

 مصكية المشروعة لدولة طرف أخرى عند البت فس المصاالرة.ال

ويم ن إنفاذ أوامر المصـاالرة األجنبية الصـاالرة عن الاـص ة المختصـة فس لاصد مضينل فور فاـ يصها من قبر المح مة  
ميضهـا غير أن اـلدول األطراف فس اقففـافـية ق فضتبر ج   ، ( من أمر الضـداـلة ال ـنا ـية( 1)  10و   ( 1)  7الضصـيا )الفنرـفان  

 ألمر(. من ا   اصدانا مضينة )ال دول ال انس 

ــدر  ــا س نصــــ ــ  األجنبس نموج  ح م قضــــ ــاالرة الممتصكات ذات المنشــــ وي وز لمحامم جزر البهاما أن ف مر نمصــــ
من  71نشـــــــــ ن جريمة غاـــــــــر أموال أو أي جريمة أخرى، وفنال لصنواعد الضامة المن بنة عص  المصـــــــــاالرة )الماالة 

 ال ريمة(.قانون عا دات 

ــاس   ــتندة إل  إالانة إذا اقتنضت المح مة ن ن الممتصكات هس، عص  أســـ ــاالرة غير الماـــ ــدار أمر نالمصـــ وي وز إصـــ
 من النـــانون(.   50أو أالاة أو ممتصكـــات إرهـــاايـــة )المـــاالة  من عـــا ـــدات ال ريمـــة  اقحتمـــاقت الراجحـــة، عـــا ـــدات  

( من 8)  50من الوقرات جزر البهــامــا )المــاالة  الوقر    5  000وق ن وز رف  العوى إذا كــانــت الميمــة أالن  من  
النانون(. واســـــــــــتناالا إل  األح ام الضامة نشـــــــــــ ن الماـــــــــــاعدة النانونية المتبااللة، نم ن ل زر البهاما أن فندم فصك 
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الماــــاعدة فيما يتضصق ن وامر المصــــاالرة األجنبية غير الماــــتندة إل  إالانة ما الامت المصــــاالرة فاــــتوفس المضايير 
 ها لم فتصق حت  اآلن طصبا لصميام اجلك.نفاها، ولكن 

ظ عص  أســـــــــــــاس طص  الت ميد أو الح ز  ف  من أمر الضدالة ال نا ية لصمح مة الضصيا إصـــــــــــــدار أوامر فح   5وف يز الفنرة 
المـندم من اـصد مضين، ســـــــــــــواء أـمان ال ـص  مرفـنا أو غير مرفق ـن مر أجنبس ـنالت مـيد أو الح ز، حي ـما ـكاـنت إجراءات  

ــد المدع  عصيه فس البصد المضين و ف أ الدعوى قد   ــباب مضنولة لالعتناال  أ يمت ضـ ــاالرة، أو كانت هناع أسـ صـــدر أمر المصـ
رأت أن فنييد حي ما  نطم انية إصـدار هجا األمر فس م ر هجه اسجراءات. وي وز أنضـا لصمح مة الضصيا أن فصـدر أوامر 

تناال ن ن أمرا نالمصــــاالرة ســــيصــــدر فس ســــياق فصك اسجراءات ســــتنام فس اصد مضين وأن هناع أســــبانا مضنولة فاــــوغ اقع 
 اسجراءات. م  ذلك، وكما ذكر أعاله، فطن الدول األطراف فس اقففافية ق فضتبر جميضها اصدانا مضينة. 

أي طصبات من الولة أخرى نشـــــــــ ن مصـــــــــاالرة موجوالات كا نة فس جزر البهاما   لم فتصق جزر البهاما  ،وحت  اآلن
 .موجوالاتج  اقففافية. ايد أنها فصنت ونفجت طصبا واحدا ات ميد الفيما يتضصق نفضر م رم نمو 

من أمر الضدالة ال نا ية(،  12-10وباسضـافة إل  الشـروط الضامة المتضصنة نمضـمون طصبات الماـاعدة )الفنرات  
من  5نالماـــــــاعدة النانونية المتبااللة فنل عص  شـــــــروط إضـــــــافية )الماالة المتضصنة فطن نض  المضاهدات ال نا ية  

 مضاهدة المااعدة النانونية المتبااللة م  الوقنات المتحدة(.

من اقففافية، وهس ق فضتبر   55وقد قدمت جزر البهاما أثناء اقســـتضرات ناـــخا من فشـــريضافها التس فنفج الماالة 
 من اقففافية. 55من الماالة  2و 1وجوال مضاهدة شرطا قفخاذ التدااير المشار إليها فس الفنرفين  

صية، فرصـــــة لتندنم أســـــبااها المؤيدة لإلنناء منع، من الناحية الضمفر  ةلب اوقد أمدت الاـــــص ات أن الدولة ال رف ال 
 عص  سريان مفضول أي فداير مؤقت قبر رف  هجه التدااير.

ــنة النية محمية )المواال   ( 3)   7من قانون عا دات ال ريمة والفنرة   74و   55و   40و   28وحنوق األطراف ال ال ة الحاــ
 من أمر الضدالة ال نا ية(. 

 
 

 (57الماالة إرجاع الموجوالات والتصرف فيها )   
 

المصـاالرة  الموجوالات  المصـاالرة. وي وز، إذا قررت ل نة  الموجوالات  فنيد الموجوالات المصـاالرة لحاـاب صـندوق 
فس  حنوق ذلك، فاــــــديد مبالغ من ذلك الصــــــندوق، نما فس ذلك فضوي  الضــــــحانا أو الدف  ألطراف ثال ة مناار 

أي عا ق   ق يتضـمن  ل ريمة(. وم  أن التشـري من قانون عا دات ا  92-90الممتصكات حاـ  اققتضـاء )المواال  
نحول الون إرجاع الممتصكات إل  الدولة ال رف ال البة، فطن التشـــــري  نخصو أنضـــــا من أح ام محدالة فنل عص  

 اسلزام نطعاالة الممتصكات فس الحاقت المنصوم عصيها فس اقففافية.

( )ال( من 2) 91و  (1) 40ت المصــــاالرة )الماالفان إجراءاإطار  وحنوق األطراف ال ال ة الحاــــنة النية محمية فس 
 ( من أمر الضدالة ال نا ية(.3) 7قانون عا دات ال ريمة؛ والفنرة 

من قانون الماـــــــاعدة النانونية   19وفتحمر جزر البهاما جمي  التكالي  المرفب ة اتنفيج طص  الماـــــــاعدة )الماالة 
قات ال نا ية نخصـــــــم فكالي  محدالة م ر فكالي  ســـــــفر المتبااللة )الماـــــــا ر ال نا ية((. كما فاـــــــمع نض  اقففا

 ( من مضاهدة المااعدة النانونية المتبااللة م  الوقنات المتحدة(.2) 7الشهوال وأفضاب الخبراء )الماالة 

 فضصنت  وقد أارمت جزر البهاما عدة اففاقات مخصـصـة لصتصـرف النها س فس الموجوالات. غير أن فصك اقففاقات
 جرا م المخدرات، وجرى وفنها فناسم الموجوالات المصاالرة.ضا دات ن 
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 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  - 2- 3 

هناع اللير إجرا س نشـ ن التضاون الدولس متار عص  موق  ح ومس عص  شـب ة اسنترنت لماـاعدة الدول  • 
 (.51األخرى عص  فحديد أفضر الابر قلتماس التضاون )الماالة 

 (.58فنظم وحدة اقستخبارات المالية أحداثا عامة لتباالل المضصومات عن الورها وماؤوليافها )الماالة  • 

 
 

يات التي تواجه التنفيذ  - 3- 3   التحد ِّ

 فوص  جزر البهاما نما يصس(

إلزام المؤســاــات المالية نطجراء فحل القيق لصحاــانات التس ن ص  فتحها أو نحتفظ اها من قبر جمي   • 
نمن فيهم الشــــــخصــــــيات  أو نيانة عنهم،   الوثينس الصــــــصة ن شــــــخام مضرضــــــين ســــــياســــــيال   اقشــــــخام
 (.52من الماالة  1)الفنرة الوثينة الصصة اقعتبارية  

النظر فس التحـــديـــل والتنفيـــج الضمصس لنظم فضـــالـــة سقرار الـــجمـــة المـــاليـــة لصموظفين الضموميين المضنيين  • 
ر موارال كافية لصهيئة المختصة الماؤولة عن التحنق وفرت عنوبات عص  عدم اقمت ال، وضمان فوفي 

ــاالة    5من هـــجه اسقرارات )الفنرة   ــدااير سلزام الموظفين الضموميين  52من المـ ــاال فـ (؛ والنظر فس اعتمـ
ــاب مالس فس  المضنيين   ــصحة فس حاــ ــص ة أخرى عص  ذلك  الخارج الجين لهم مصــ ــص ة فوفي  أو ســ أو ســ

الضالقة واقحتفاب ناـــ الت مال مة اتصك الحاـــانات، م  النظر فس فرت الحاـــاب ناساالغ عن فصك 
 .(52من الماالة  6عنوبات مناسبة عص  عدم اقمت ال )الفنرة 

من اقففافية ل مي  الدول   55من الماالة    2و  1التضاون الدولس ألغرات الفنرفين   إم انية ضمان فوفير • 
 (.55من الماالة  2و 1والفنرفان  54ماالة من ال 2و 1األطراف فس اقففافية )الفنرفان 

من   57من المـاالة    3ضــــــــــــــمـان إرجـاع الممتصكـات المصـــــــــــــــاالرة إل  الـدولـة ال رف ال ـالبـة وفنـال لصفنرة   • 
 5و  3و 1اقففافية، نما نشـمر الحاقت التس ف يز فيها المضاهدات ال نا ية فناسـم الموجوالات )الفنرات 

 (.57من الماالة 

ــ ن  النظر فس إارام ا •  ففاقات أو فرفيبات محدالة م  الول أخرى من أجر فضزيز فضالية التضاون الدولس نشــــ
 (.59استرالاال الموجوالات )الماالة 

 


