كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 5السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
1

 - 3السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
 - 5الرائد علي عبداهلل اجلودر مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد.
- 3املالزم أول حممد يونس اهلرمي رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية.

51

 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة املواصالت:

51

- 5السيدة إبتسا م حممد الشمالن مدير إدارة النقل اجلوي بشؤون الطريان املدني.
- 3السيد عبداإلله إبراهيم العامر رئيس خدمات النقل اجلوي واالتفاقيات
بشؤون الطريان املدني.
 من مصرف البحرين املركزي:

31

 السيد أمحد جاسم بومطيع مدير إدارة املتابعة.كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد
للشــؤون الربملانيــة ،و الســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي 31
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()51

3153/4/51م

املضبطة 31

رئـــيس هيئـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيئـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضره ا عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
1

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة اخلامســة والعشــرين مــن دور
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعتــيرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األ عبــداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

51

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتير عن حضور هـي اجللسـة كـل مـن أصـحاب
الســعادة األعضــاء :الــدكتور ســعيد أمحــد عبــداهلل للســفر يف مهمــة رمسيــة
بتكليف من جهة أخرى ،ورباب عبدالنيب العريض ،وسعود عبدالعزيز كـانو 51
للسفر خارج اململكـة ،وخالـد حسـني املسـقطي لظـرف طـار  ،وعبـدالرمحن
إبراهيم عبدالسالم لظرف صحي طار  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا31 .
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضل األ أمحد
إبراهيم بهزاد.
31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل أمساء األعضاء املعتيرين اليت
ذكرت يف اجللسة السابقة ،ذُكر كيا نوع من أسباب االعتيار :السفر يف
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مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،ظرف طار  ،السفر يف مهمة رمسية
بتكليف من جهة أخرى ،وقد كان سبب اعتياري يف اجللسة السابقة هو
السفر خارج اململكة يف مهمة رسيمة بتكليف من اجمللس .سبق أن تطرقت
إىل املوضوع نفسه يف دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثاني ،جيب أن
يصنّف املعتير حبيث هل هو مبتعث من قبل اجمللس أم من جهة أخرى أم غري 1
ذلك ،كي يدرك الشخص اليي يقرأ املضبطة يف املستقبل ويعرف من هو
املعتير؟ وما سبب غيابه؟ وهل هو مبتعث من اجمللس أم ال؟ حنن سرنا على
هي الطريقة يف عدة جلسات وبعد ذلك توقفنا عن األخي بها ،ليا أرجو أن
نلتزم بالطريقة اليت كنا نسري عليها ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،لدي تصويب ومالحظة 51
عامة على مضبطة اجللسة السابقة .يف الصفحة  11السطر  31أرجو تغيري
عبارة «معنى إعادة الصياغة هو حيف أمور جوهرية يف مقرتح النواب» ،إىل
عبارة «أن الصياغة ال تعين حيف أمور جوهرية يف مقرتح النواب» ،ألن العبارة
السابقة أخلت باملعنى ،فأرجو تغيري ذلك .بالنسبة إىل املالحظة العامة ،حنن
أثناء مناقشاتنا نستخدم أحيانًا الكنية ونقول( :بوفالن) ،وقد ذكرت يف 31
مداخالتي يف اجللسة السابقة اسم األ حممد املسلم وذكرته بكنيته وهي
(بوجرب) ،وكانت املضبطة أمينة يف ذكر ذلك ولكن أعتقد أنه من األوىل
أن نيكر اسم العضو فالن بن فالن لكي يكون مرجعًا للحقيقة ملن يقرأ
اسم العضو ،ألن الشخص اليي سيقرأ املضبطة ال يعرف من هو (بوفالن)،
وخاصة أن أمساءنا متشابهة ،وكما تقول األخت لولوة العوضي دائمًا أن 31
املضبطة عنوان احلقيقة ،ليا أرجو أن نراعي ذلك مستقبالً .يف احلقيقة أنا
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أشكر قسم املضبطة والطباعة على الدقة واألمانة ولكن فقط أرجو مراعاة
التصويب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا مرسوم ملكي رقم 51
( )59لسنة 3153م بتعيني وزير للدولة لشؤون الداخلية ،تفضل األ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بتالوته .

األمني العام للمجلس:
51

شكرًا سيدي الرئيس،
مرسوم ملكي رقم ( )59لسنة 3153م
بتعيني وزير للدولة لشؤون الداخلية
حنن محد بن عيسى آل خليفة

31

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسـوم امللكـي رقـم ( )19لسـنة 3151م بتشـكيل الـوزارة ،وبنـاء علـى عـر
رئيس جملس الوزراء،
31

رمسنا باآلتي:
ــ املادة األوىل ــ
يعني اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزيرًا للدولة لشؤون الداخلية.
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ــ املادة الثانية ــ
على رئيس جملس الوزراء تنف يـي هـيا املرسـوم ،ويُعمـل بـه مـن تـاريخ صـدور ،
وينشر يف اجلريدة الرمسية.
ملك مملكة البحرين

1

محد بن عيسى آل خليفة
رئيس جملس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
51

صدر يف قصر الرفاع:
بتاريـخ  31 :مجادى األوىل 5434هـ
املوافـق  6 :إبــــــــــــريل 3153م

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك بيان بالرتحيب باستضافة مملكة البحرين لسباق 51
الفورموال واحد .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بالرتحيب باستضافة

31

مملكة البحرين لسباق الفورموال واحد :يعرب جملس الشورى عن ترحيبه
باستضافة مملكة البحرين لسباق الفورموال واحد خالل الفرتة من  59إىل 35
من الشهر اجلاري ،منوهني بالنجاح الكبري اليي حققته اململكة على مدار
السنوات املاضية يف تنظيم واحتضان هيا احلدث الرياضي العاملي ،ملا
متتلكه اململكة من إمكانيات وقدرات استطاعت مملكة البحرين من 31
خالهلا تعزيز موقعها على اخلريطة الدولية يف استضافة مثل هي الفعالية
املهمة  .ويف الوقت اليي يؤكد فيه جملس الشورى أن استضافة اململكة هليا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()54

3153/4/51م

املضبطة 31

احلدث الرياضي البارز ميثل اعرتافًا دوليًا بأن مملكة البحرين لطاملا عُرفت
ببلد األمن واألمان واالستقرار؛ فإنه ليشيد بالتوجيهات واجلهود احلكومية
املتواصلة برئاسة صاحب السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء املوقر لتقديم مجيع التسهيالت ،وتوفري اإلمكانيات اليت تدعم
ياح هي الفعالية الرياضية الدولية ،مشيدين يف الوقت ذاته برؤية صاحب 1
السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس جملس الوزراء ،وجهود مسو البارزة يف استقطاب هيا
املشروع احليوي إىل مملكة البحرين ،واليي يسهم مبردوداته اإلجيابية يف
دعم االقتصاد الوطين .إن جملس الشورى ليعرب عن ثقته بقدرة مملكة
البحرين هيا العام على تكرار ياحات استضافة سباقات الفورموال واحد51 ،
بفضل اجلهود املخلصة اليت يبيهلا اجلميع سواء العاملون يف حلبة البحرين
الدولية أو اجلهات احلكومية أو اخلاصة ،باإلضافة إىل حُسن الضيافة
والرتحيب والوفادة اليت يتميز بها شعب البحرين الويف ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،نقف اليوم على مشارف موسم الفورموال
العاملي بنسخته البحرينية ،أو موسم الفورموال البحريين بهويته العاملية ،ويف 31
مجيع األحوال فإن أهم ما يف هيا املوسم هو هيا الربط اجلوهري واحلقيقي
واإلجيابي بني البحرين والعاملية ،وهو أيضًا منوذج حي لقدرة البحرين على
املنافسة العاملية الحتواء مثل هي الفعالية وتنظيمها بأسلوب ومنهج أصبح
عالمة مسجلة وحمرتمة دوليًا .سيدي الرئيس ،هيا باإلضافة إىل ما يف هيا
املوسم من مكتسبات ثقافية وسياحية واقتصادية وحضارية ،وإىل كون هي 31
املكتسبات هي جلميع الوطن ولشرحية مهمة من شرائح القطاعني
االقتصادي والسياحي يف اململكة .وبالنظر إىل ما مسعنا ونسمعه من
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تهديدات مؤسفة للغاية جتاوزت الطابع السياسي ،فقد بتنا خنشى من
اتساعها لتأخي صورًا احتجاجية أو ختريبية أخرى ال ميكن التحكم بها،
وال تتوقف عند حدود الفورموال ،بل متتد إىل تهديد الناس يف أمنهم وحياتهم
وممتلكاتهم وتهديد مرافق الوطن العامة واخلاصة .لكل ذلك امسحوا لي
سيدي الرئيس أن أهيب بكم وبهيا اجمللس املوقر ،ليكون لنا موقف وطين 1
من هي التهديدات ،ومن كل ما من شأنه أن يضع االقتصاد والسمعة
البحرينية والتنمية رهنًا للمواقف السياسية ليصل إىل قلوب املواطنني وعقوهلم
وإىل قلوب وعقول السياسيني واملسؤولني يف كل اجلمعيات والفصائل
السياسية ،وأدعو اجلميع إىل أن يتقوا اهلل يف البحرين وشعبها ،وأن ينحازوا
إىل العقالنية واحملافظة على القوانني من أجل البحرين أوالً ،ومن أجل أبنائها 51
وبناتها وشبابها ،ومن أجل مسعتها واقتصادها ومكانتها ال من أجل الفورموال
وحسب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص 51
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالتا معالي السيد خليفة 31
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع
التهرب املالي فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل .وقد متت إحالته
إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون 31
التشريعية والقانونية .وقرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن
تعديل البند (هـ) من املادة ( )5من القانون رقم  53لسنة 5991م بشأن تنظيم
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معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة( .املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات .واقرتاح
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 5995م بإصدار
قانون املرافعات املدنية والتجارية ،واملقدم من سعادة العضو رباب عبدالنيب
العريض .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة 1
مقدمة من أصحاب السعادة األعضاء :عبدالرمحن عبداحلسني جواهري،
وعبدالرمحن حممد مجشري ،والدكتورة ندى عباس حفاظ ،والسيد حبيب
مكي هاشم ،والدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،بشأن طلب سحب االقرتاح
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )36لسنة 3153م بشأن
إصدار قانون العمل يف القطاع األهلي ،وذلك إلعادة دراسته .إلخطار اجمللس51 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل إىل البند التالي اخلاص بتقرير جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على 51
الربوتوكول بني مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية
اخلدمات اجلوية املوقع عليها يف املنامة بتاريخ  55يوليو 5991م ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )6لسنة 3153م .وأطلب من األ علي عبدالرضا
العصفور مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

31

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.

31

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفاقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )26

1

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املباد واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.

51

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع القانون ومت تبادل
وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي شؤون
الطريان املدني ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة
على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،واليي جاء مؤكدًا لسالمة 51
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .وعليه توصي اللجنة
باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بني
مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقع
عليها يف املنامة بتاريخ  55يوليو 5991م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم  6لسنة
3153م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق ،والرأي 31
مرتوك لكم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟

31

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.
1

العضو علي عبدالرضا العصفور:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
51

هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
51

هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ

31

مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
31

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هي املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هي املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد يف 51
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هي املادة؟

51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هي املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ

31

مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على هي املادة كما جاءت من
احلكومة.
31
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هي املادة؟

(ال توجد مالحظات)

1

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هي املادة؟

(أغلبية موافقة)

51

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هي املادة .وبهيا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخي الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بإضافة 31
مادة جديدة برقم ( )395مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )51لسنة 5996م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 3153م.
وأطلب من األ عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة
فليتفضل.
31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 6صفحة )77

51

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املباد واألسس العامة ملشروع القانون .تفضل األ
مقرر اللجنة.

51

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنـة مشـروع القـانون بإضـافة مـادة
جديدة برقم ( )395مكررًا إىل قانون العقوبات الصـادر باملرسـوم بقـانون رقـم
( )51لســـنة 5996م ،املرافـــق للمرســـوم امللكـــي رقـــم ( )11لســـنة 3153م مـــع
ممثلــي مصــرف البحــرين املركــزي ،وممثلــي وزارة الداخليــة ،وممثلــي وزارة

العدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف ،واملستشـارين القـانونيني لشـؤون اللجـان 31
بــاجمللس ،واطلعــت اللجنــة علــى قــرار جملــس النــواب ومرفقاتــه بشــأن مشــروع
القــانون ،وعلــى رأي جلنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة مبجلــس الشــورى،
والـــيي جـــاء مؤكـــدًا لســـالمة مشـــروع القـــانون مـــن النـــاحيتني الدســـتورية
والقانونيـــة .ورأت اللجنـــة أن مشـــروع القـــانون املـــيكور يهـــدف إىل احلـــد مـــن
ظاهرة قيام بعض املستثمرين واملضاربني مبملكة البحرين باستثمارات وهمية 31
عن طريق استثمار أموال اجلمهور من املواطنني واملقيمني مـن خـالل شـركات
وهمية مما يعر

أموال األفراد إىل اخلسارة والضياع ،ونظـرًا إىل خلـو قـانون

العقوبات احلالي من نص يعاقب على مثل هيا النـوع مـن اجلـرائم؛ فـإن اللجنـة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()33

3153/4/51م

املضبطة 31

ترى أهمية وجود الضوابط الرقابية واحملاسبية بهدف احلد من هي الظاهرة،
ومــن أجــل محايــة املــواطنني واملقــيمني مــن مثــل هــيا النــوع مــن االســتثمار غــري
اآلمــن .وعليــه توصــي اللجنــة باملوافقــة مــن حيــث املبــدأ علــى مشــروع القــانون
امليكور ،واملوافقة على مواد املشروع بعد إجراء بعض التعديالت الالزمة على
1

البند ( )5من املادة األوىل كما ورد يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟
51

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

51

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواد مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
31

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

1

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هي املادة بالتعديل الوارد يف 51
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هي املادة؟ تفضل األ الدكتور عبدالعزيز
51

حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم وصباح اإلخوان مجيعًا
بكل خري .أعتقد أننا سنناقش املادة فقرة فقرة وليس املادة ككل .يف آخر
الفقرة األوىل من النص األصلي وردت عبارة «ومصادرة عائدات اجلرمية» من 31
دون اإلشارة إىل أين تيهب ،وقد يفهم منها أنها تيهب إىل امليزانية العامة،
ولكن تعديل اإلخوة النواب اليي وافقت عليه اللجنة يقول« :ومصادرة
عائدات اجلرمية للمحكمة» ،ثم تقول املادة «وللمحكمة أن تأمر،»...
وأعتقد أن إضافة عبارة «للمحكمة» غري دقيقة؛ ألن احملكمة ليست هلا
خزينة حتى ييهب املُصادَر من األموال أو من عائدات اجلرمية إىل احملكمة31 ،
فاحملكمة ليست هلا ميزانية خاصة ،وبالتالي فإن اإلضافة ليس هلا موقع من
اإلعراب ،والنص األصلي هو األصح «مصادرة عائدات اجلرمية» ،وأعتقد أن
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اإلخوة فاتهم التدقيق يف املادة ،فأصبحت ركيكة عند القول أوالً
«للمحكمة» ثم «وللمحكمة» ،فالصياغة نفسها غري دقيقة ،وواقعيًا غري
صحيحة بأن تيهب األموال إىل خزينة احملكمة .وأعتقد أننا هنا نتحدث عن
عائدات اجلرمية ونقيس على عائدات اجلرمية من أموال مهربة أو من أعمال
بيع خمدرات ،ويف هي احلالة ليس صحيحًا أن نقيس على هيا املوضوع ألن 1
األموال هلا أصحاب أصالً ،ومن عمل على استثمارها بشكل غري قانوني
ليس هو صاحب املال األصلي ،وبالتالي فإن العائد منها ال ميكن مصادرته
للدولة أو للمحكمة؛ ألن عائد األموال من رأس املال ينبغي أن يعود إىل
أصحابه األصليني ،وليس إىل احملكمة أو الدولة ،ويف حالة تهريب املخدرات
فإن املالك هو من هرَّب ،وتريد أن تعاقبه أيضًا مبصادرة أدوات اجلرمية أو 51
املال العائد منها ،وهنا اخللل واضح ،فمن سيتضرر هو صاحب املال األصلي
اليي خُدِع باالستثمار مع شخص غري مرخص له ،وبالتالي أعتقد أن املصادرة
جيب النظر فيها ،مبعنى أنه ال تتم مصادرة األموال بل تعاد عوائد اجلرمية
إىل أصحاب املال األصليني ،وأعتقد أن هي هي العدالة يف هيا املوضوع وال
51

ميكن أن تعاد عوائد اجلرمية إىل الدولة أو تصادر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني للمجلس.
31

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن عبارة «للمحكمة» خطأ مطبعي
أضيف يف قرار جملس النواب ويف قرار اللجنة .فمجلس النواب مل ييكر
إضافة هي العبارة حينما أوصى بتعديل املادة ،ففي بداية قرار جملس النواب
ذُكر التالي« :املادة األوىل :ــ إعادة صياغة البند  4من املادة وفقًا للمشروع 31
على النحو الوارد أدنا  .ــ مراعاة تصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية أينما
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وردت يف املادة .وعلى ذلك يكون نص املادة بعد التعديل ،»...إذن إضافة
العبارة هي خطأ مطبعي ورد يف قرار جملس النواب وهو غري مقصود،
وتكرر هيا اخلطأ يف توصية اللجنة وقرارها النهائي ،فبخصوص ما تفضل
به األ الدكتور عبدالعزيز أبل ،ال ينبغي أن يعول على عبارة «للمحكمة» يف
1

هيا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
51

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،البند  5من املادة مل ينص على حد معني من
املبالغ اليت مجعها أو تلقاها اجلاني ،يف حني يقول البند« :يعاقب بالسجن أو
بغرامة ال تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد على مثلي ما مجعه ،»...وإذا كان
ــ مثالً ــ ما مجعه أقل من مائة ألف دينار فماذا حيدث يف هي احلالة؟ جيب أن

حيدد املبلغ اليي جيمعه حتى يتناسب مع مبلغ مائة ألف دينار اليي يعترب حدًا 51
أعلى .وخبصوص البند  5أيضًا ،أتفق مع ما ذكر األ الدكتور عبدالعزيز
أبل ،وحتى لو كان يف البند خطأ مطبعي فمن املفرت

أن ينص على اجلهة

اليت ستيهب إليها هي العائدات ،فعندما تصادر هي األموال أعتقد أنه من
األجدى أن ينص يف هيا البند على أن هي األموال توزع على املستثمرين ألنها
أصبحت حقًا من حقوقهم طاملا أنها عائدات لالستثمار .بالنسبة إىل البند 31 ،3
ال نستطيع أن نعرف هنا يف أي حالة يتم اختيار إحدى العقوبتني؟ البند يقول:
«يعاقب باحلبس وبغرامة ال جتاوز مخسني ألف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني  ،»...يف أي حالة تكون العقوبة الغرامة؟ ويف أي حالة تكون
العقوبة احلبس؟ البند  5مل ينص على االختيار بني عقوبتني ،حيث نص على
العقوبتني ،بينما قال هـــيا البند« :أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .»...ويف البند 31
 1ــ مع أن اللجنة قالت إنها صححت األخطاء اللغوية واإلمالئية ــ يد أن
عبارة «تلقي أمواالً» ،والصحيح هو «تلقي أموال» ألن كلمة «أموال» مضاف
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إليه وهي جمرورة بالتأكيد ،فيجب تدقيق األمور قبل أن تعر

على

اجمللس ،وقد أكدت هيا املوضوع أكثر من مرة؛ ألنه ال يصح أن خيرج
قانون من هيا اجمللس وبه أخطاء فادحة من هيا النوع ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أثين على ما تفضلت به األخت
الدكتورة بهية اجلشي فيما يتعلق باألخطاء اللغوية ،وجملس النواب ــ كما 51
نرى ورأينا يف السابق ــ يقوم بتعديل أي خطأ لغوي وينص يف تقرير
ومالحظاته على أنه أجرى تعديالً فيما يتعلق بالنواحي اللغوية واإلمالئية .ويف
هيا اجمللس ــ كما يف اجللسة السابقة ــ يد أن هناك بعض األخطاء اللغوية
واإلمالئية ،وقد جتاوز عنها اجمللس وأشار إىل أنه سيتم تعديلها من دون
النص عليها يف املالحظات ،فالبد على السلطة التشريعية أن تنتهج منهجًا 51
واحدًا متوازيًا ومتساويًا مع جملس النواب اليي دأب على تصحيح األخطاء
اإلمالئية أو النحوية يف مالحظاته .خبصوص ما تفضل به األ الدكتور
عبدالعزيز أبل ،صحيح أن عائدات اجلرمية ال ترجع إىل احملكمة وهيا خطأ
مادي يف النص ،ولكن هي املادة بها عوار ،واأل الدكتور عبدالعزيز أبل
واألخت الدكتورة بهية اجلشي قاال إن األموال ترجع إىل صاحبها ،والنص 31
واضح وهو يلزم اجلاني برد األموال إىل أصحابها ومصادرة عائدات اجلرمية،
فما هي عائدات اجلرمية اليت ختتلف عن األموال اليت تلقاها اجلاني من
أصحابها؟ نريد أن نعرف الفلسفة التشريعية ملا تضمنه هيا النص من حكم
بإعادة األموال اليت استلمها اجلاني إىل أصحابها ومصادرة عوائد اجلرمية،
ما هي عوائد اجلرمية اليت نظر إليها املشرع واليت هي غائبة عن تفكريي؟ 31
كما أن هي املادة وهيا القانون مهمان نظرًا إىل ما صادفنا من حاالت مجع
األموال بغري الطريق القانوني أو من غري أن يكون الشخص مرخصًا له
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واملصائب اليت توالت على من سلم أمواله طواعية لشخص غري موثوق به وغري
مرخص له ،ولكن إذا كان هدف التشريع هو محاية من يقومون بتسليم
أمواهلم طواعية ألفراد بقصد استثمارها والربح من خالهلا ،فالشعب
البحريين وخاصة املوظفني ــ وسأقول ذلك مبنتهى الصراحة ــ يقومون فيما
بينهم بتكوين مجعية لتلقي أموال ويستلمونها آخر الشهر ،وهي احلاالت 1
ليس بها شيء من االستثمار أو اإلدارة أو التوظيف ،بل هي مجعيات بسيطة
تنشأ بني املوظفني ،وأعتقد أن الكل يعلم بهيا النوع من اجلمعيات أو
التوافقات بني املوظفني سواء يف القطاع العام أو القطاع اخلاص ،فهل هيا
املشروع سيعاقب هؤالء؟ ألن النص وارد على إطالقه فهو يقول :كل من
استلم بقصد االستثمار أو أدار أو وظف ،فهي اجلمعيات البسيطة اليت تنشأ 51
بني املوظفني ال يكون قصدها الربح أو االستثمار ،بل هي تقوم بتجميع
أموال ملساعدة بعضهم البعض عند نهاية الشهر أو للقيام بعمل معني
كمساعدة تكافلية جمتمعية بينهم .وأريد أن أسأل األ مقرر اللجنة أو
رئيسها :هل هيا يدخل ضمن التجريم؟ حتى يكون الشعب البحريين واعيًا؛
ألن املادة جاءت على إطالقها .خبصوص الشروع ،مت التطرق إىل ذلك يف 51
البندين  5و ،3وأتت املادة قبل نهايتها وتكلمت عن من نشر الدعوة للجمهور،
وأريد من األ مقرر اللجنة أن يوضح لنا ما هي مظاهر الشروع يف هي
اجلرائم ــ واليت هي البندان  5و 3ــ واليت قد ختتلف عما نصت عليه املادة
عندما تكلمت عن توجيه الدعوة إىل اجلمهور لالستثمار أو مجع األموال؟
وأكثر ما يهمين يف هي املقام هو هل هيا املشروع سيطبق على اجلمعيات 31
اليت تنشأ بني صغار املوظفني أو الناس خدمةً لبعضهم البعض؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

31

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اجلمعيات اليت تتكلم عنها األخت لولوة
العوضي ختتلف عن الشركات االستثمارية اليت يتكلم عنها مشروع
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القانون ،فهي مجعيات تسليف بسيطة بني املوظفني واتفاق بني املوظفني
أنفسهم لتلبية احتياجات معينة لدى املوظفني ،فمشروع القانون ال ينطبق على
هؤالء.
1

الرئيـــــــــــــــس:
لديها سؤال آخر وهو :ما هي العوائد من هي األموال غري األموال اليت
دفعت؟

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
سيدي الرئيس ،إذا كانت هي شركات وهمية فأي عوائد نتكلم 51
عنها؟!

الرئيـــــــــــــــس:
ليست هي اإلجابة ،فهي األموال أُخيت بقصد االستثمار ،وإذا كان
هناك أي دخل متأتٍ من هيا االستثمار فيجب أن يصادر ،واأل الدكتور 51
عبدالعزير أبل يقول إن اإلخوة وضعوا هي األموال بقصد االستثمار ،فمن
املفرت

أن يرجع هيا العائد إىل من استثمر وال ييهب إىل خزينة الدولة.

فاألخت لولوة سألت :ما هو العائد؟ وطبعًا هو العائد من االستثمار ،وإذا مت
استثمار هي األموال فهناك عوائد ،وإذا حتققت هي العوائد فهناك اقرتاح
بأن تكون العوائد من حق من استثمر وال تيهب إىل خزانة الدولة .أما 31
خبصوص اجلمعيات اليت مت التطرق إليها فهي تعترب مجعيات ادخار وليست
بها فوائد أو غري ذلك 51 ،أشخاص يشرتكون فيها ويف نهاية كل شهر
يستلم أحدهم مبلغًا يقضي به حاجاته ثم يقسطه يف بقية الشهور األخرى ،وال
أعتقد أن ذلك من ضمن أغرا

هيا القانون .تفضل األ الدكتور علي

حسن الطوالبة املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس.
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املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،املقصود بعوائد اجلرمية هو األرباح املتحصلة
نتيجة اجلرمية ،هناك مال استثمر من قبل هؤالء األشخاص وحصلوا على
ربح ،فرمبا يكون املبلغ  5111دينار وحصلوا على  3111دينار ،ويف هي
احلالة يعاد املبلغ األصلي إىل صاحبه ،واأللف دينار األخرى املتحصلة من 1
اجلرمية تيهب إىل خزينة الدولة ،أي تصادر؛ ألن هي مصادرة وجوبية وال
يتمتع بها حسن النية.

الرئيـــــــــــــــس:
ما كنت أقوله هو أن هناك اقرتاحًا من قبل األ الدكتور عبدالعزيز 51
أبل بأن تيهب عوائد اجلرمية إىل صاحب املال األصلي.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
هناك مصادرة جوازية ألموال تستخدم يف جرمية ،وهناك مصادرة
وجوبية ألن أصل األموال غري مشروع ،ويف هي احلالة قدر املشرع أن هيا 51
املال غري مشروع ،وبالتالي تكون مصادرته وجوبية ،فتصادر األموال يف كل
األحوال ألن أصل األموال غري مشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتقدم بالشكر إىل رئيس وأعضاء جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على جهودهم املبيولة خبصوص
مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )395مكررًا إىل قانون العقوبات 31
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة 5996م .حنن بالتأكيد مع تعزيز
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األحكام والقوانني املوجهة للمحافظة على األموال العامة واخلاصة ،ومحاية
الناس من أشخاص أو شركات فقدوا الضمري وختلوا عن احلالل واختاروا
احلرام ،ومنهم من حقق ثراء من وراء ذلك ،ومنهم من متكن ــ بفضل تراخي
القوانني أو جهل الضحايا ــ من اإلفالت من العقوبة بشكل جيعل من القوانني
ألعوبة يف أيدي هؤالء ،ومع تأييدنا لكل هي التعديالت ،بل مع اختاذ أقصى 1
أنواع الشدة فيها ،إال أنين أالحظ مفارقة غريبة ورمبا عجيبة أيضًا بني البنود
 1 ،3 ،3 ،5من جهة والبند  4من جهة أخرى ،وألتمس من سعادتكم الطلب
من األ املستشار القانوني للمجلس توضيح األمر ،وإن كانت هناك
إشكالية قانونية فعالً يف هي املفارقة فإن هيا يعد خرقًا خطريًا ملبدأ
العدالة ،فبينما ينص البند  4على انقضاء الدعوى اجلنائية جملرد قيام اجلاني 51
بتسديد املبالغ اليت حصل عليها أثناء احملاكمة ،وبالتالي انتفاء العقوبة ،أو
تسديد املبالغ بعد صدور احلكم ،وبالتالي وقف تنفيي العقوبة .بينما يد أن
البند  3ينص على عقوبة حبس وغرامة قابلتني للتنفيي الكامل جلرمية
الشروع حتى لو مل يتحصل اجلاني من ذلك على أي أموال ،وكيلك نص
البند  1على عقوبة احلبس وغرامة ال تتجاوز  511ألف دينار ملن شرع 51
باجلرمية نفسها من خالل اإلعالن لتلقي أموال بصور غري مشروعة ،وأعتقد
هنا أن املفارقة تتأتى من أن األخي مببدأ انقضاء الدعوى ،يعين أن املشرع
اعترب اجلرم مرتبطًا حبيازة األموال جرّاء القيام باألعمال املعنية ،وإعادة
األموال إىل أصحابها تعين انقضاء الدعوى ،فكيف يكون العقاب مشددًا
على من شرع باجلرم ،ومل يتحصل منه على أي أموال ،بينما هناك ظروف 31
ختفيفية للمجرم اليي قام بالعملية كلها وحتصل على أموال اآلخرين وحازها
فرتة من الوقت ،ثم قرر إعادتها حتت طائلة العقوبة؟! هناك مفارقة كربى
حتى يف مبدأ العدالة وهو أمر يقتضي التوضيح ممن ميلك اإلجابة عنه،
وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع نص مشروع القانون ككل .أوالً:
النص العقابي يف هيا املشروع جاء كأمر تنظيمي جراء ما حيدث يف جماالت
االستثمار وتوظيف األموال ،وينص هيا املشروع على معاقبة من لديه ترخيص
رمسي من مصرف البحرين املركزي أو غري من اجلهات اإلدارية املختصة 1
اليت ختضع لرقابة مصرف البحرين املركزي؛ وذلك لتتم مراقبة جتميع
األموال واستثمارها وتوظيفها ،أو من لديه ترخيص رمسي من اجلهات
األخرى اليت قد تنشأ أيضًا من خالل وزارة التجارة والصناعة فقط ،وال
تكون حتت مظلة مصرف البحرين املركزي .ثانيًا :بالنسبة إىل ما تطرق إليه
األ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق بعائدات اجلرمية ،فإن احملكمة 51
حبسب نص مشروع القانون ستحكم على اجلاني برد األموال ألصحابها
بقدر األموال املستثمرة ،وبالتالي ال تشمل األموال املرجعة العائدات من
اجلرمية؛ ألن عائدات اجلرمية قد تكون ــ كما تفضل األ الدكتور
عبدالعزيز أبل ــ أمواالً مشروعة ،وقد تكون أمواالً غري مشروعة ،ولكن ما
يرد من أموال ألصحابها يكون بقدر األموال اليت فعالً مت استثمارها حبسب 51
مقدار االستثمار املقدر هلم خالل فرتة معينة من دون أن يتم صرف العائدات
كلها هلم باعتبار أنهم قد يستلمون أكثر مما هو مستحق .ثالثًا :بالنسبة إىل
تساؤل األخت الدكتورة بهية اجلشي عن نسبة الغرامة يف حالة إذا كان
املبلغ اليي تلقا ومجعه اجلاني أقل من  511ألف دينار وهو احلد األدنى
للغرامة ،هي العقوبة قررت للفعل نفسه اليي اعترب هو جرمية بغض النظر 31
عن األموال اليت مجعها اجلاني بهدف استثمارها أو توظيفها طاملا أنه مارس
هيا العمل من دون ترخيص ،وبالتالي مقدار عقوبة الغرامة املقررة هنا ليس
هلا ارتباط حبجم األموال اليت تكون خاضعة لالستثمار .رابعًا :بالنسبة إىل
النقطة اليت أثارتها األخت لولوة العوضي فيما يتعلق جبمعيات األفراد
املشاركني مع بعض حبيث يستلم كل شهر فرد من املشاركني يف اجلمعية 31
مبلغًا معينًا ،هي األموال ال تندرج حتت مسألة االستثمار أو التوظيف باعتبار
أن ذات املبلغ اليي تساهم فيه مني البداية مع جمموعة من األفراد يرد إليك،
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وعادة هيا النوع من القضايا يف حالة عدم التزام الشخص اليي يقوم بتجميع
هي األموال بإعطائها لألشخاص املشاركني حبسب ترتيبهم املتفق عليه،
يندرج حتت باب خيانة األمانة املقررة يف قانون العقوبات .خامسًا :حسنًا أنه مت
األخي برأي اجمللس األعلى يف مسألة إعفاء اجلاني من انقضاء الدعوى
اجلنائية متى ما مت رد املبالغ املتحصلة ،وحنن نعلم متامًا أنه متت املوافقة على 1
أكثر من نص يف هيا املعنى بنية تشجيع الشخص على القيام برد األموال،
وهيا أمر وارد حتى يف مسائل االختالس ،فمبادرة اجلاني إىل رد األموال
املختلسة تؤخي كسبب النقضاء الدعوى اجلنائية ،وحنن يد أيضًا أن قانون
العقوبات أخي مبسألة إعفاء اجلاني من املسؤولية ،حيث ورد ذلك بشكل
خاص يف جرمية الشك .وبالنسبة إىل التدرج يف العقوبات بالسجن أو 51
بالغرامة ،قد تكون هيئة املستشارين أوردت الرد اخلاص بيلك ،ولكن حنن
يد أن العقوبات نوعان وهي إما جنايات وإما جنح ،وحبسب النص الوارد يف
هيا املشروع فإن اجلناية تكون متى ما مت توظيف األموال بدون احلصول
على ترخيص رمسي من اجلهات املختصة ،ولكن يد أيضًا أن قانون
العقوبات عندما نص على موضوع الغرامة أعطى احلق يف أن تقرر للجنايات 51
غرامات ،وحدد هلا احلد األدنى واحلد األعلى ما مل ينص القانون اخلاص
ألي جرمية على غرامة حتدد بأعلى من ذلك ،وأجاز الربط بني السجن أو
حتديد الغرامة ،ولكن يد هنا حتى الغرامات عندما وضعت بهيا احلد
الكبري يف نصوص املواد ،جاءت نتيجة ما نشهد يف الواقع ،حيث إننا يد
أن الكثري من املواطنني البسطاء اليين يعملون على توظيف أمواهلم يف 31
االستثمار كانوا ضحايا ألشخاص متمرسني يف هيا اجملال ،وحلق الضرر
بهم ،وقد يكونوا هم أساسًا قد ساهموا بأمواهلم بناء على قرو

اقرتضوها

بقصد االستثمار ،وضاعت هي األموال بسبب غياب مثل هيا النوع من
التنظيم ،وبالتالي نرى ــ بوجود مثل هيا النوع من التنظيم وبوجود هي
العقوبات املقررة ــ أن يتم وضع حد للتجاوزات اليت حتدث حاليًا يف هيا 31
اجملال ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر األخت دالل الزايد على ما تفضلت 1
به ،حيث إنها مل ترتك لي جماالً للرد على النقاط اليت تطرق إليها اإلخوة
األعضاء ،فقد قامت بالرد على مجيع النقاط تقريبًا .بالنسبة إىل ما تطرق
إليه األ الدكتور عبدالعزيز أبل خبصوص احملكمة ،أريد أن أضيف إىل ما
ذكرته األخت دالل الزايد ،أن املادة  64من قانون العقوبات الفرعية تنظم
هي العملية وجتيز للقاضي ــ إذا حكم بالعقوبة ــ أن حيكم مبصادرة 51
األشياء املضبوطة ،فهناك ما ينظم هي العملية .بالنسبة إىل تصويب
األخطاء ،هيا األمر مرتوك للمختصني يف األمانة العامة .بالنسبة إىل ما
تطرقت إليه األخت الدكتورة بهية اجلشي ،هناك حد أدنى وحد أقصى
للغرامة ،ولكن املهم يف املوضوع هو العقوبة نفسها ،حيث إن العقوبة
بالغرامة تكون على اجلرمية حبد ذاتها وليس على املبلغ املتحصل من قبل 51
اجلاني .بالنسبة إىل سؤال من يقرر العقوبة؟ من يقرر العقوبة هو القاضي،
وحنن اآلن نشرع للقاضي جماالً لتحديد هي العقوبة بالسجن أو بالغرامة،
وبالتالي القاضي هو اليي حيدد وليس حنن؛ ألنه يرى أمورًا كثرية ال نستطيع
أن نتداركها مسبقًا يف التشريع .بالنسبة إىل كالم األخت لولوة العوضي
خبصوص قضية اجلمعيات اخلاصة اليت تكون بني املوظفني ،هي شؤون 31
خاصة ،مثل من يقرت

مبلغًا من شخص آخر ،إن اسرتد هيا القر

فكان

بها ،وإن مل يسرتد فهناك قوانني وأنظمة تغطي هي األمور .هيا القانون
يتحدث عن شركات وهمية ،وليس متعلقًا بالسلف والعالقات الشخصية بني
األفراد ،وأعتقد أن هيا القانون هام جدًا وخاصة بالنسبة إلينا يف مملكة
البحرين؛ ألننا مجيعًا شهدنا الكثري من التالعب واالحتيال يف هيا اجملال31 ،
ولألسف الشديد أن من مت النصب واالحتيال عليهم عانوا كثريًا ومل
يستطيعوا اسرتداد أمواهلم؛ ليلك هي املادة أتت متوازنة ،وتشجع اجلاني على
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املبادرة إىل رد أموال هؤالء املواطنني أكثر من أنها تطرح عقوبة على اجلرمية
نفسها .وحنن نعرف أن آخر جرمية ارتكبت كانت مببلغ ال يقل عن 3
ماليني ،وهناك جرمية قبلها زادت على  55مليون دينار ،وهي اجلرائم
لألسف مل تغطها هي املادة ،فهي املادة مل تكن موجودة ،والعقوبة عليها
كانت خمففة وكأمنا هي قضية شيك بدون رصيد ،ومل جترم هي احلاالت 1
على أساس أنها نصب واحتيال ،بينما هي املادة تضع اإلطار الصحيح
لالحتيال والنصب وتغطي هي الثغرة يف القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،للمرة الثانية أحتدث عن هي املادة .ال أتكلم
عن وجود أي مشكلة يف الفرع األول من املادة ،بل هناك مشكلة بالنسبة إىل
مسألة مصادرة عائدات اجلرمية ،ألننا عندما نتكلم عن االستثمار ،فإن 51
االستثمار املالي اليوم متعدد ومتشعب ،وأعتقد أن حمافظ مصرف البحرين
املركزي موجود هنا وبإمكانه أن يشرح لنا ذلك .حنن نتكلم عن حادثة
قرية السنابس اليت تُقدر ــ إذا صح الرقم ــ بـ  35مليونًا ،وحادثة أخرى تُقدر
بـ  59مليونًا ،وباإلمكان أن تودع هي املبالغ يف وديعة معينة لفرتة زمنية
معينة ،أو تستثمر يف مشاريع مالية .عندما نتكلم عن املسائل املالية فهي 31
ليست بهي البساطة حتى نقول :مصادرة عائدات اجلرمية ،هيا التبسيط
مُخل بكل املسائل املالية واالستثمار املالي؛ ألن العائد قد ال يكون ملموسًا،
وإمنا يكون عن استثمار يف شركة أو وديعة يف بنك ،وبالتالي ال نستطيع أن
نقول بكل بساطة :سوف أُصادر هي األموال! قد يكون هيا احملتال دخل يف
شراكة مع شخص أو اشرتى عقارًا وهيا العقار قد يكون مؤجرًا ،فأعتقد 31
أن املواضيع معقدة؛ ليا أقرتح أن تتم دراسة هيا النص بشكل أوسع وذلك
بتطبيقة على مواضيع االستثمار املالي حتديدًا وليس االستثمار العقاري ،ألن
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االستثمار العقاري من السهولة أن تصادر أمواله ألن العقار موجود ،وأنا لست
مع مصادرته أصالً وإعادته إىل خزينة الدولة؛ ألن املال اليي اُستثمر عبارة عن
مال حالل وطبيعي جدًا ،واملخدوعون هم أصحاب املال ،وبالتالي ال جيب
معاقبتهم مرتني ،املرة األوىل عندما خسروا الفرصة الضائعة ،فبدالً من أن
يستثمروا أمواهلم استثمارًا صحيحًا أعطوها شخصًا حمتاالً وضاعت عليهم 1
فرصة مُعينة ،وهي الفرصة هي فرصة زمنية وحمسوبة ويسمونها

Lost

 .opportunityأعتقد أن أي إنسان يعمل يف جمال االستثمار يعرف أنك حينما
تستثمر يف موضوع معني قد تُفوّت عليك فرصة استثمار أخرى يف مشروع
آخر ،وبالتالي فإن هلا قيمة .النقطة األخرى هي أنه على الرغم من عدم
احلصول على عوائد من االستثمار خالل سنة كاملة تقوم الدولة مبصادرة 51
األموال! أرى أن هيا األمر غري منطقي ،ألن الدولة ليست حباجة إىل تلك
األموال ،بل جيب أن تُعاقب من خَدع الناس ومن ثم تُعيد احلقوق إىل
أصحابها ،هي هي الطريقة الصحيحة وليست أن تأخي العوائد ،وخصوصًا
إذا كان العائد ماليًا ،وقد ال يكون العائد ملموسًا ألن االستثمارات خمتلفة
ومتنوعة .ليلك أنا ال أقرتح شطب العبارة اخلاصة بهيا األمر وإمنا إعادة 51
تعريفها بشكل سليم ،حبيث ختدم أوجه االستثمار املالي اليي من املمكن
أن يكون فيه نوع من االحنراف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
31

شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممن مجشري :
شكرًا سيدي الرئيس ،ليس القصد من املصادرة هنا هو استيالء
الدولة على املال العام ،وإمنا املصادرة من أجل مصلحة املستثمرين ،وذلك
حتى تنقله من حيّز غري آمن إىل حيّز آمن ،وبعد ذلك يتم توزيع األموال على 31
املستثمرين ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا معالي الرئيس ،كما ذكرت قبل قليل أن بعض املواد يف 1
القانون تُغطي هي املادة ،وخاصة املادة  64من قانون اجلنايات .بالنسبة إلينا
ــ بصفتنا مشرعني ــ األهم هو إرجاع هي األموال إىل أصحابها ،وكما ذكر
األ الدكتور عبدالعزيز أبل هناك حادثتان وقعت يف البحرين حادثة تقدر
بــ  35مليونًا وأخرى تقدر بــ  59مليونًا ،وما قلته أنا  55مليونًا ،يف احلقيقة
هناك ماليني واهلدف اآلن هو إرجاع هي األموال إىل أصحابها كخطوة أوىل 51
ورئيسية .بال شك حنن نعلم أنها جرمية ،ولكن نُريد أن نُشجع على إرجاع
هي األموال ،وإذا كان الشخص سيُسجن مدة عشر سنوات ــ وسيُسجن يف
كل األحوال ــ فلن يتم إرجاع هي األموال ،بل على العكس إذا كان
الشخص سيُسجن استنادًا إىل هي اجلرمية وبهيا العدد من السنوات ــ يف
كال احلالتني سواء مت إرجاع األموال أم ال ــ فبال شك أنه لن يُرجعها .ما 51
يهمنا اآلن هو تشجيع احملتال أو اجملرم على إرجاع هي األموال إىل أصحابها،
ومن ثم الرتكيز على القضايا األخرى إذا كانت هناك عائدات أو غري ذلك.
األمر اآلخر هو أن هي اجلرائم عبارة عن تأسيس شركات وهمية ،ومل
يكن هناك أي استثمار هلي الشركات حتى يكون هناك عائدات منها،
مبعنى أن هؤالء مل يستثمروا هي األموال يف استثمار معني ،إمنا صادروا هي 31
األموال وأودعوها يف بنوك يف اخلارج ،وأصبحت القضية هنا كأنها قضية
شيكات بدون رصيد؛ ليلك تعترب هي الشركات شركات وهمية ال وجود
هلا أساسًا ويُعاقب عليها القانون بناء على هي املادة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أُرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة
مدرسة اجلابرية الثانوية الصناعية للبنني ومرافقيهم ،مُقدرين الدور اليي
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تقوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية ألبنائنا الطلبة ،واهتمامها املتواصل
اليي يهدف إىل تسخري مجيع اإلمكانات هلم مبا يعود بالنفع على هؤالء
الطلبة من خالل زياراتهم امليدانية ،للتعرف عن قُرب على سري العمل يف
جملس الشورى ،وهو ما يُسهم بال شك يف تعزيز قُدراتهم ومعلوماتهم يف
موادهم الدراسية وخاصة يف مادة املواطنة .متمنني هلم االستفادة ودوام التوفيق 1
والنجاح ومرحبني بهم ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً
ال بكم .تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
وسه ً

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أحببت أن أوضح أن النص يف املادة 51
األوىل جاء عامًا ومطلقًا ،والعام واملطلق يُؤخيان على إطالقهما إال إذا وُجد
وجه من وجو التخصيص .الكالم اليي أُثري يف هي اجللسة ــ أيضًا على
لسان األ مُقرر اللجنة ــ هو أن هيا النص خاص بالشركات الوهمية،
وعندما نرجع إىل النص ال نرى أي تفسري أو أي نص أو عبارة تَدُل على أنه
يُخاطب الشركات الوهمية ،إمنا النص يُخاطب كل من تلقى أموا ًال بقصد 51
استثمارها وإدارتها أو توظيفها .فيما يتعلق باجلمعيات البسيطة ،أتفق مع
األخت دالل الزايد يف أن هيا املوضوع حيكمه قانون العقوبات فيما يتعلق
خبيانة األمانة ،لكن مع وجود هيا النص سترتتب إشكالية عليه؛ ألن هيا
النص ال يقتصر على االستثمار فقط وإمنا يشمل اإلدارة والتوظيف أيضًا،
وأنا أحببت أن أُثري هي النقطة لكي تُعترب مضبطة جلسة اليوم أعماالً 31
حتضريية هليا املشروع إذا مل يُعدل النص ،حتى يفهم القاضي واملُتقاضي
والناس أن هيا النص ال عالقة له باجلمعيات اليت تقوم بني األفراد بقصد
االدخار ومساعدة بعضهم البعض ،ولكن مع ذلك ورد النص على إطالقه.
قانون مصرف البحرين املركزي مل يُجرّم من يقوم باستالم األموال وإدارتها
مبوجب حافظات أو أسهم ،فاألسهم أيضًا إذا مل يكن هلا ترخيص فال 31
يُعاقب عليها قانون مصرف البحرين املركزي وال لوائحه وال قانون العقوبات.
فيا حبيا لو يتفضل سعادة األ رشيد بن حممد املعراج ويوضح لنا هي
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احلاالت وما إذا كان كالمي خطأ أو صوابًا ،ألن لدي قضية تتعلق بشخص
قام باستثمار األموال ودخل يف أسهم بدون أن يكون له ترخيص بيلك،
وحينما راجعنا القوانني ــ قانون مصرف البحرين املركزي وقانون العقوبات ــ
وجدنا أنها مل تُجرم هيا الفعل وجاءت قاصرة عن مثل هيا التجريم ،فاملسألة
ليست مسألة تلقي أموال للقيام بعمل من أعمال البنوك أو جهات االستثمار 1
بدون ترخيص ،مبعنى أن املسألة من املفرت

أن تتماشى مع كل موجبات

العمل وليست قاصرة على ما وجدنا وناقشته وسائل اإلعالم وهو استالم
األموال بقصد االستثمار ،ألن هناك من يقوم بعملية املضاربة بدون ترخيص،
ليس يف األموال فقط وإمنا حتى يف حوافظ االستثمار وأسهم الشركات.
كلمة العوائد مت تفسريها يف هي اجللسة تفسريًا سطحيًا ،وأنا أتفق مع األ
الدكتور عبدالعزيز أبل يف كل ما تعر

51

له ،فهي قِيست على أدوات

اجلرمية بالنسبة إىل جرائم القتل واملخدرات واجلرائم األخرى .هي اجلرائم
عوائدها من املفرت

أن يُجند هلا نص خاص ،ألننا حينما نقول «مُصادرة»

ــ وأنا أختلف هنا مع األ عبدالرمحن مجشري ــ فاملصادرة هنا ليس القصد
منها هو إرجاع األموال إىل أصحابها ،وإمنا مصادرة العائدات للدولة51 ،
واملصادرة يف القانون معناها أن احملكمة تُصادر وترجع أدوات املصادرة
وأدوات اجلرمية إىل الدولة ،فاملخدرات تُعدم ،واجلرائم األخرى تُرحل إىل
خزينة الدولة ،وهنا املصادرة ال تعين أن احملكمة تُصادرها وتُرجعها إىل
أصحاب الشأن ،وأنا أختلف مع األ عبدالرمحن مجشري يف تعريف املصادرة
ألن املصادرة هلا مدلوالتها املعينة .خبصوص رد األموال ،حينما يأتي املشروع 31
ويقول «تُرد األموال» ،فمعنى ذلك أن رأس املال أو أصل املال ُيرد إىل
أصحابه ،ولكن هناك عوائد من هي اجلرائم وحنن نشهدها يف ساحات
احملاكم .أحد األشخاص اليين قاموا جبمع األموال اشرتى له  51مبانٍ ،فهل
تُصادر احلكومة هي املباني حلسابها؟! العوائد ليست بهي السطحية اليت
نقيسها على جرائم أخرى ،ألن هي العوائد حتتاج إىل حتقيق ،وإىل ندب 31
خرباء ،فنحن حوّلنا احملاكم اجلنائية إىل حماكم مدنية ،وحينما نقول إن
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الدولة تُصادر األموال ،فأين حق هؤالء اليين مت االستيالء على أمواهلم بدون
وجه حق يف الرجوع على الشخص اجلاني بالتعويض؟ إذا قامت الدولة
مبصادرة أمواله أو العوائد اليت جناها من استالم األموال من الغري ،فما هو
حق هؤالء يف الرجوع عليه بالتعويض؟ أنا أعتقد أن اليي وضع هيا النص مل
يُدرك معنى العوائد املتحصلة من هي اجلرمية ،ومل يوازن بني أصحاب الشأن 1
وحق الدولة وحقهم يف التعويض ،مبعنى أن شخصًا يقوم باالستثمار وجيين
فوائد طائلة حبيث يؤسس شركات .لدينا يف الواقع أشخاص قاموا جبمع
األموال واشرتوا منها عقارات وأسسوا بها شركات ،فهل كل ذلك يُصادر
ويُرحل إىل خزانة احملكمة ،ويُحرم منه اليين هم أساسًا يف هي املشاريع؟!
أنا أرى أن هيا النص حباجة إىل دراسة ،وأقرتح على اللجنة أن تسرتد وتُعيد 51
دراسته على ضوء املالحظات القوية واجلوهرية اليت تفضل بها األ الدكتور
عبدالعزيز أبل ،ومناقشته أيضًا على ضوء أحكام قانون مصرف البحرين
املركزي ،ألن هيا القانون أيضًا حباجة إىل تعديل فيما يتعلق باالستثمارات
الكربى ــ ليس فقط جمرد مجع األموال ــ وهي التعامل مع األدوات اليت نص
عليها قانون مصرف البحرين املركزي ،مبا معنا أن هناك حاجة ضرورية 51
وملحة إىل إعادة ودراسة هي املادة على ضوء املناقشات اليت طُرحت يف هي
اجللسة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

31

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا معالي الرئيس ،يف الواقع تطرقت أنا شخصيًا إىل موضوع
الشركات الوهمية ،ألن هي املادة بالفعل تعين هي الشركات ،ولكن مل
يُيكر هيا املصطلح ــ شركات وهمية ــ ألننا ال نُريد أن يتعير أي مُحتال 31
ويقول :إنين مل أُنشئ شركة ،بينما يف احلقيقة هو مارس هي املمارسة
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بطرق احتيالية معينة ،حبيث سوف يستثمر ويُدير هي األموال؛ ليلك ذكرنا
يف هي املادة عبارة «بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها» ،ولكن
املوضوع هو موضوع وهمي .مرة أخرى بالنسبة إىل العائدات ،أنا أعتقد أن
األهم ــ كما هو موجود يف املادة ــ هو «ويُحكم على اجلاني برد األموال إىل
صاحبها» .أما فيما خيتص بالعائدات ــ كما ذكرت ــ فالقاضي أيضًا لديه ــ 1
يف مواد أخرى من قانون اجلنايات ــ ما ينظم هي العملية ،وهي األمور ليست
مرتوكة ،ولكننا نتكلم هنا عن حالة معينة يف هي املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
51

شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم اليوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هيا املشروع بقانون مهم جدًا وذلك من خالل
التجارب اليت مررنا بها ،وأعتقد أن هناك جتارب أحدث من هي التجارب
اآلن ،وذلك عن طريق اإلنرتنت واهلاتف ،وعن طريق الشركات اليت تكون 51
خارج اإلقليم كالشركات الدولية .املشكلة تكمن يف مسألة العوائد
ومسألة احلقوق ،حتى يف قضايا الناس اليين تعاملوا يف مضاربات أو مع
شركات وهمية ال توجد أرقام حقيقية ومعلومة لكي نقول إن هيا الشخص
دفع  11ألف دينار أو  511ألف دينار وترجع إليه ،هيا فيه نوع من الفوضى
وعدم املصداقية ،وليست هناك شفافية أو حتى أرقام معروفة ،فكيف 31
تتعامل ــ كما تفضل األ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ مع شيء جمهول من
اجلميع؟! هي الشركات الوهمية ال تفصح عن عوائدها ،وال يُفصح املستثمر
عن مقدار املبلغ اليي دفعه .وقد تفاجأنا يف األحداث اليت حدثت يف البحرين
بأن هناك من دفع  311ألف و 311ألف ،وإذا نظرنا إىل مدخوله نتساءل من
أين أتى بهي املبالغ؟! كيف تضبط هي املواضيع؟ وبعد ذلك نقول إرجاع 31
احلق ألصحابه املستثمرين أو املودعني! ليست هناك أرقام حقيقة ،فالعملية
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كلها فوضى ،وليس فيها أي أوراق أو إثباتات ،والعملية ليست سهلة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة 1
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،يتعني علينا النظر
إىل هيا القانون على أنه شُرِّع ملواجهة ظاهرة يف اجملتمع البحريين ظهرت 51
مؤخرًا ،وهي ما يُسمى (توظيف األموال) ،جرمية توظيف األموال ال تتطلب
من اجلاني أي نشاط إجرامي معني مثل االحتيال أو التدليس أو النصب ،بل
على العكس قد يتوجه إىل األشخاص اليين سوف يستثمر أمواهلم ويؤكد
هلم أنه ال حيمل ترخيصًا ،ومع ذلك يقوم الناس عن ثقة منهم يف هيا الشخص
بإعطائه األموال من أجل أن يستثمرها هلم ،إذن اجلرمية هي جرمية خاصة51 ،
فاجلاني ليس حمتاالً أو نصابًا ،وقد يقوم فعالً باستثمار هي األموال ويعطي
العائد أصحاب األموال ،ولكن اخلطورة تكمن يف أن األشخاص اليين ليس
لديهم ترخيص ملباشرة هي النشاط قد يؤثرون بفعلهم هيا على االقتصاد
الوطين ،وبالتالي نشأت هي اجلرمية .ونالحظ أن القانون مل يقل «اجملين
عليه» ،فهو ليس جمنيًا عليه ،بل هو شخص تقدّم بكامل اختيار إىل شخص 31
ــ قد يعلم أنه ليس لديه ترخيص ــ وطلب منه أن يستثمر له أمواله ،وبناء عليه
عندما آتي اليوم وأريد أن أقضي على هي الظاهرة فيجب أن أقضي عليها من
اجلانبني ،جانب اجلاني ،وجانب صاحب املال ،وعندما أقول إنين سوف أرد
األموال والعائدات تصادر فهيا هو ما سيمنع األفراد من اللجوء إىل هي
الطريقة ،وإذا قلت إن العائدات واستثماراتها سوف تعود ألصحابها فإن ذلك 31
سيُشجع الناس على أن تدخل يف هيا االستثمار ،وبالتالي هي اجلرمية هلا
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ظروف خاصة وذات نوعية خاصة ال يتعني معها أن أطبق عليها القواعد
العامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
1

شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة هي املادة جاءت نتيجة عدة عمليات
احتيال ،وبقصد واضح ،وهيا ما حدث للمستثمرين ،وكل ذلك كان
مبوجب عقود بني الطرفني حبسب نسبة معينة ،وسؤالي حملافظ مصرف 51
البحرين املركزي ــ واملصرف هو اجلهة اليت يفرت

أن تقوم بوضع التنظيم

واإلجراءات اخلاصة بيلك االستثمار ــ ما هي املستجدات التنظيمية
واإلجرائية اليت قام بها مصرف البحرين املركزي لضبط هي العملية ومحاية
املستثمرين؟ وهل لدى املصرف املركزي إحصائية بعدد هي الشركات
51

الصحيح والقانوني منها؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.
31

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هي املادة كُتبت لكي تناقش
احلاالت الفردية ،وليس للرقابة على أعمال الشركات ،الشركات ترخص
من وزارة الصناعة والتجارة ،وبالتالي من ال حيمل ترخيصًا جلمع أموال وعند
ترخيص جتاري ،فقد ارتكب خمالفة للقانون وخمالفة لرتخيصه ،ولكن إذا

كانت الشركة مُرخصّة من مصرف البحرين املركزي فإنها ختضع لرقابة 31
املصرف املركزي .هنا نتكلم عن حاالت ليست رمسية ،نتكلم عن أفراد أو
فرد قام جبمع أموال ليس مرخصًا له من أي جهة رمسية جلمع هي األموال،
وبالتالي هي احلاالت مل يتناوهلا قانون الشركات ــ اخلاص بالشركات ــ وال
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قانون مصرف البحرين املركزي ــ اخلاص باملؤسسات املالية ــ وأعتقد أن
مكانها الصحيح فعليًا هو قانون العقوبات ،هيا أوالً .عبارة «الشركة
الوهمية» هي لفظ دارج ،وليس هناك شيء امسه شركة وهمية ،وإمنا درجنا
حنن على أن نسمي من جيمع األموال بأنهم مؤسسة أو أفراد شكلوا شركة
جلمع هي األموال ،وبالتالي خال القانون من لفظ «شركة وهمية»1 ،
والشركة احلقيقية هي شركة بني شخصني إما معلنة وإما مسترتة إذا
كانت شركة توصية أو شركة حماصة ...وإىل آخر  ،وقانون الشركات
يُنظم ذلك .ثانيًا :أنا أتفق متامًا مع األ املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف أن القانون يريد أن يعاقب الطرفني ،يريد أن
يُعاقب من مجّع األموال ومن قدّم أمواالً إىل جهة غري مرخص هلا ،اجلهالة ال 51
تعين اإلساءة إىل اقتصاد الوطن ،وعندما ييهب شخص ويعطي شخصًا آخر
أمواالً إلدارتها أو توظيفها أو استثمارها وميارس هيا الشخص خمالفة ضد
القانون فال يتوقع أن أجازيه على إدارة أمواله ،صحيح أنه قد خُدع ولكين
لن أرجع له العوائد ،جيب أن تتم مصادرة العوائد وتيهب إىل املال العام،
أسوة بأي أموال غري نظيفة مل تتأتَ من عمل جتاري أو مالي مرخص له51 ،
وبالتالي فإن النص صحيح بعد إدخال التعديل بإلغاء كلمة «احملكمة».
العوائد جتب مصادرتها ،ولكن العوائد املصادرة تتم مصادرتها بعد أن حتدد
احملكمة قيمة األموال املستثمرة ،فقد يكون الشخص قد مجّع  51ماليني،
ويف يد مليون دينار ،ولكن عند عمارات وأسهم واستثمارات بـ  51مليونًا،
وبالتالي أصبحت العوائد املوجودة هي  6ماليني ،تعاد الـ  51ماليني األصلية 31
إىل أصحابها ،واملاليني الـ  6العوائد تُصادر ،هيا هو نص املادة ،ولكن أن
أعيد املاليني الستة إىل األشخاص املغلوبني على أمرهم ــ اليين أقدموا على
االستثمار بهي الطريقة ــ هيا خطأ ،البد أال أعيد إليهم هي العوائد ألنهم
شاركوا يف اخلطأ ،وشجعوا هيا اخلطأ؛ اجلهل بالقانون ال يعفيهم من هيا
األمر ،هيا جانب .اجلانب اآلخر ،أعتقد أن هي املادة صيغت صياغة 31
مُحكمة وتغطي حاالت اجتماعية اآلن ،ويف املستقبل إذا طرأ أي شيء آخر
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فسوف نعدّل هي املادة أو مواد أخرى .وأرجع وأقول سيدي الرئيس إنه جيب
عدم الربط بني هي املادة وأحكام قانون الشركات التجارية وقانون
املصرف املركزي ،فهي تُنظم شركات رمسية ،وتلك تُنظم عمالً غري
رمسي ،وشكرًا.

1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.

51

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،أريد أن أشري إىل البند  5من املادة األوىل،
اللجنة يف تعديلها قامت بإلغاء عبارة «أو بإحدى هاتني العقوبتني» ،والنص
اليي جاء مع املشروع ينص على السجن أو الغرامة اليت ال تقل عن  511ألف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وجاءت اللجنة وحيفت عبارة «أو بإحدى

هاتني العقوبتني» بينما توافق جملس النواب مع النص احلكومي ،وأعتقد أن 51
النص األصلي هو الصحيح ،ألن اجلرائم ختتلف ،هنالك جرمية تتلخص يف
أن شخصًا أنشأ شركة وهمية وحصل على  31مليونًا ،وهناك شخص آخر
قد يكون أنشأ شركة ومل يبدأ يف مجع األموال أو أنه مجع شيئًا بسيطًا،
فيجب أن تتناسب العقوبة مع اجلرم ،وإذا طبقنا عقوبة واحدة لكل هي
اجلرائم فمعنى ذلك أننا سوف نعطي القاضي فرصة تربئة املتهم ،ألن العقوبة 31
سوف تكون كبرية جدًا مقارنة مع اجلرم اليي اُرتكب .ويف احلقيقة حيف
عبارة «أو بإحدى هاتني العقوبتني» يف رأيي غري صحيح ،وجيب أن نعطي
املرونة للقاضي يف هيا النص ،والنص ــ كما قال اإلخوان ــ اليي جاء من
احلكومة هو نص متقن ،هيا أمر .األمر اآلخر ،بالنسبة إىل قضية
العائدات ،جيب أن نعلم أن هيا العمل هو عمل غري قانوني ،فهي شركة 31
وهمية اشرتك فيها أشخاص ،ويف بعض الدول تتم معاقبة األشخاص اليين
يشاركون يف هي الشركات ،ومن غري الصحيح أن أعيد إىل هؤالء
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األشخاص ما مت استثمار يف مثل هي الشركات ،إذا استطعنا أن نعيد إليهم
أمواهلم األصلية فهيا أمر جيد ،ولكن أي عائدات أخرى البد أن تصادر،
وهيا ما هو متبع يف كل مكان ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أكرر ما ذكر األ املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف واأل مجال فخرو وسعادة 51
األ وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ،وهو أن املستثمر استثمر يف
شركة وهمية ومل ييهب إىل بنك أو مؤسسة معتمدة ،وإمنا أغري باملال،
وقد مسعنا عن ذلك ،وبالفعل مت ذلك .أريد أن أعطي أمثلة ــ أظن أننا نعرفها
مجيعًا ــ حيث قال البعض إنهم خالل  3أشهر أُعطوا حوالي  31إىل %31
أرباح ،وبالفعل تسلموا شيكات بيلك يف أول مرحلة ،وطبعًا احملتال أو هي 51
الشركة الوهمية تُنمي هي األموال إىل أن تصل إىل املاليني ،ويف البداية
تدفع بالفعل مبالغ مغرية ،ومَنْ منا يصدق أن حيصل على  31أو  %31خالل
شهرين أو ثالثة أو أربعة أو حتى ستة شهور! وإذا سألت هي الشركة الوهمية
عن هي األرباح اخليالية ،يكون جوابهم من قال لك إن البنوك ال تربح مثل
هي األرباح؟! ليلك من اتبع هيا األسلوب ال يعاقب ــ مثلما ذكر سعادة األ

31

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ــ ولكن على األقل يُعاد إليه املبلغ
املُستثمر ،ولكن العائدات ال تعود إليه ألن هي العائدات غري قانونية بتاتًا،
وهي غري قانونية من الطرفني ،أعين من طرف الشركة الوهمية أو من طرف
املستثمر ،فكيف نوزع هي العائدات؟! علمًا بأنك ستشجع ــ كما ذكر
اإلخوان ــ هيا الفعل اإلجرامي يف حال توزيع العائدات ،ألننا إذا علمنا أن 31
أموالنا ستعاد إلينا مع العوائد فإننا كلنا سوف نقدم على الدخول يف مثل
هي االستثمارات غري القانونية .وأحب أن أؤكد نقطة مهمة هنا ــ أظن أننا
مجيعا نعرفها ــ وهي أن هؤالء يُصدِرون شيكات مقدمة بأرباح ال تقل عن 31
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و %41وأحيانًا  ،%11فإذا أودعت اليوم  51آالف دينار حتصل على شيك
يُصرف بعد  3أو  4أشهر مببلغ  51ألف دينار ،واخلمسة آالف الربح هي غري
واقعية مطلقًا ،ليست واقعية على مستوى البنوك أو األرباح أو غريها ،ليلك
فإن الوهم يقع هنا ،الوهم هو أن حتصل على  31و %41يف فرتة قصرية جدًا،
ومعنى ذلك أن الطرفني يعلمون أن هناك سوءًا يف استخدام هيا النوع من 1
التعامل غري القانوني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة العوضي تكلمتِ مرتني ،واأل الدكتور
عبدالعزيز أبل تكلم هو اآلخر مرتني ،ليلك سوف أعطي الكلمة لألخت 51
دالل الزايد ،ومن ثم أعود ألعطيكما الكلمة .تفضلي األخت دالل جاسم
الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك جزئية اختلف فيها مع ما تفضل به األ

51

سعيد حممد عبداملطلب ،وكيلك ما تفضل به األ مجال فخرو يف هي
النقطة .من واقع نصوص هيا املشروع من يقوم بدفع األموال بقصد
استثمارها لشخص يدعي أن لديه ترخيصًا لالستثمار هو موضع محاية يف
هيا القانون وليس موضع عقاب ،كل النصوص املوجودة يف مشروع القانون
تعاقب من يقوم باستثمار هي األموال دون أن يكون لديه ترخيص من 31
اجلهات املختصة سواء من قبل مصرف البحرين املركزي أو من أي جهة
إدارية أخرى ،وإذا نظرنا إىل العقوبات األخرى فسنجد أنها حددت نوع
العقوبة على أنها جنحة لألشخاص اليين يقومون بتلقي هي األموال
كوسطاء أو من يقومون بتوجيه الدعوة للجمهور بغر

تلقي أمواهلم ،فال

يوجد أي نص جيرم أو يقرر عقوبة ملن قام بدفع هي األموال لشخص بقصد 31
االستثمار ألنهم يف هيا القانون موضع محاية ،وهيا النص هو نص مشابه
لعدد من القوانني اليت جاءت بنص خارج إطار قانون العقوبات ،حيث أفرد له
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قانون خاص يسمى قانون توظيف األموال ،فهي النصوص مدرجة بهي
الطريقة .بالنسبة إىل نص هي املادة أنا أتفهم ختوف األخت لولوة العوضي
خبصوص مصادرة عائدات اجلرمية ،فبحسب مفهومنا ملوضوع عائدات
اجلرمية وهو أنها األموال املكتسبة من أنشطة غري مشروعة ،فإن عائدات
هي اجلرمية هي اليت سيتم مصادرتها ،فإذا استثمرت اليوم لدى شخص 1
وأخي مين مبلغ  511ألف دينار فال يوجد ما مينعين من رفع دعوى ضد
ملسؤوليته جتا هي األموال اليت تسلمها مين بغية االستثمار ومل يردها إذا
كان لدي مقتضى تعويض بأن أرفع عليه دعوى بطلب التعويض ،خبصوص
ما يتعلق مبصادرة عائدات اجلرمية فهو وارد يف عدد من النصوص اخلاصة
بقانون العقوبات ،ويوجد هنا نص يعطي احلماية ولكن مل يربط الشخص 51
باألموال املتحصلة منه ،بأن يصدر عليه حكمًا برد األموال إىل اجملين
عليهم ،وبالتالي ال يوجد يف هي النصوص ما مينع الشخص املتضرر من
مقاضاة الشخص اليي قام مبقاضاته .وفيما يتعلق بهي املادة حتديدًا وكما
تفضل سعادة األ عبدالعزيز الفاضل بشأن االختالف بني النصني فإن باقي
النصوص متشابهة ،وإن االختالف هو فقط بني ما أخيت به اللجنة وبني رأي 51
جملس النواب .مشروع احلكومة أعطى القاضي احلق يف احلكم إما
بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني ،فقد يقرر عليه السجن فقط أو
الغرامة فقط ،لكن التعديل اليي أوصت به اللجنة واإلخوة النواب هو أن
حيكم القاضي بالعقوبتني معًا ،أي بالسجن والغرامة ،أما باقي النصوص
فيما يتعلق بالعوائد ومصادرتها فيات النص املوجود يف مشروع احلكومة 31
تكرر يف توصية اللجنة ،وهيا هو الفرق فقط وليست له عالقة بالعوائد.
أحببت أن أؤكد أنه إقرارنا هلي املادة ــ بالبند رقم ( )5ــ أن يكون موضع
احلماية ملن يتم العبث بأمواهلم مقابل إيداع األموال بقصد االستثمار هم
أشخاص ال تطبق عليهم عقوبة يف مشروع القانون هيا ،بل هم موضع محاية
حبسب املباد واألسس اليت بُين عليها مشروع القانون أساسًا واليي تكرر 31
يف ميكرة احلكومة وميكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر األخت دالل الزايد 1
ويؤسفين اليوم أن أمسع من األ املستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف ،ومن األ مجال فخرو أن الدولة ستعاقب من سُلبت
أمواله ،أنتم تقولون إن هناك نوعًا من العقاب ملن استلم املال وسُلم إليه أيضًا،
وهيا مبين على قرينة قاطعة تفضل بها األ املستشار القانوني ،وهي أن يعلم
الكل أن هيا الشخص أو الشركة ليس لديها ترخيص ،إذا كان مبنى 51
مشروعات القوانني أو هيا املشروع هو أنه سيعاقب الطرفني فهو قانون غري
دستوري ،وإذا كان هيا هو اهلدف ــ وهيا سيثبت يف مضبطة اجللسة ــ
فسيكون عوارًا هليا املشروع ،وكما تفضلت األخت دالل أن الدولة ممثلة يف
السلطتني التشريعية والتنفييية القصد منها هو محاية الناس ،وإذا افرتضنا
أن من سلّم املال ومن استلمه قابلني بيلك ،فلماذا تتدخل الدولة؟ لتحمي من؟ 51
ستحمي الدولة مَن يف هيا القانون؟ وما هو الضرر اليي أصاب اجملتمع من
تراضي طرفني يف أن يسلم شخص األموال وآخر يتسلمها ليستثمرها؟!
الشخصان موافقان على ذلك فلماذا تتدخل الدولة إذا كان القصد من هيا
املشروع هو معاقبة من سلّم أمواله؟! أنت تتكلم عن شركات وهمية،
وليست هناك شركات وهمية ،إمنا هيا القانون وجّه إىل كل من استلم 31
أمواالً سواء كانت شركة مرخصة وجتاوزت ترخيصها أو كان شخصًا
ليس لديه ترخيص ،فاألمور ليس مقصود منها الشركات الوهمية مبعنى
الشركات الوهمية ،فالشركة الوهمية إما أن تكون غري موجودة فعليًا وإما
أن تكون قد جتاوزت اختصاصاتها أو قد يكون شخص قام جبمع األموال،
فإذا كان مبدأ املصادرة مبنيًا على أنه عقاب ملن سلم أمواله ،وعلى قرينة أن 31
من سلّم أمواله يعلم علم اليقني ــ وغري قابل إلثبات العكس ــ أن هيا الشخص
أو هي الشركة ليس لديها ترخيص ،فهيا مبدأ لألسف خطري ،ومبدأ ال
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جيوز حتى التكلم فيه ،وهو أن الدولة ستصادر األموال ألنها تعاقب الطرفني
وال تعاقب طرفًا واحدًا فقط ،بينما املفرو

من مشروعات القوانني هو أنها

حتمي ال أن جتازي ،فهي جتازي اجلاني إن ارتكب خمالفة لكن ال تعاقب
املواطن البسيط اليي قد يكون أُستُغل وغُرر به ،ألنه يف مثل هي العملية
البد أن يقوم صاحبها بأعمال احتيال كما شهدنا يف قضية مستثمري 1
السنابس ،حيث ييهبون إىل أشخاص ويقولون هلم حنن سنستثمر لكم
أموالكم ،فهيا هو نفسه الفعل االحتيالي وهو فعل التدليس ــ ال أقول إنه
فعل جمرد من التدليس أو االحتيال ــ فلنكن حيرين يف التعامل مع نصوص
القوانني ،فإذا كان هيا هو القصد من إصدار هيا القانون فأنا أقول مبنتهى
الصراحة إنين ضد هيا املشروع بقانون ،ألنه سيعاقب الطرفني ومل أمسع قط 51
عن مشروع قانون يعاقب اجلاني واجملين عليه معًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

51

شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع هيا ليس عقابًا إمنا ال نريد منه أن
يستفيد ــ وال نستطيع حتى أن نيكر أنه اجملين عليه ــ صاحب املال ،وهيا ما
أتت به املادة ،فاملادة مل تتكلم عن اجملين عليه بل تكلمت عن صاحب
املال ،وهو باعتبار هي املادة مل يكن يف احلقيقة جمنيًا عليه ،ألنه استثمر 31
استثمارًا يف مكان غري رمسي ،ليلك ال نريد أن نشجعه على مثل هيا
االستثمار وإال فسيكون يف اجملتمع تشجيع على مثل هي االستثمارات اليت
تضر باالقتصاد الوطين بشكل مباشر ،ونكرر أنه ليس عقابًا إمنا ال نريد
أن يستفيد صاحب املال من هي االستثمارات الوهمية .يف هي املادة ــ وكما
نرى من النقاش ــ نقطتان رئيستان ،وهما :أوالً :ما أتينا به يف اللجنة من 31
إقرار إحدى هاتني العقوبتني وإضافة احلرف "أو" ،وبعد التشاور مع األ
املقرر ليس لدينا مانع من الرجوع إىل نص احلكومة ،يف أن نرتك اجملال
للقاضي أن حيكم بإحدى هاتني العقوبتني ،نتيجة ما توصلنا إليه من نقاش
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()11

3153/4/51م

املضبطة 31

مع اإلخوة أعضاء اجمللس .ثانيًا :حنن نتمسك برأينا فيما يتعلق مبصادرة
العائدات ،ألن احلكومة وجملس النواب واللجنة متوافقون على هي الصيغة،
ليا نرى أن نرجع إىل النص احلكومي ،وهو ما سنصوت عليه ،وشكرًا.
1

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار
القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بعقوبة السجن والغرامة فمن 51
اجلائز أن ينص القانون على مقرتف عمل معني بالسجن وبالغرامة ،وحينما
ينص على السجن فمعنى ذلك أنه اعترب هيا العمل جناية ،ومل يسبق يف قانون
العقوبات أن وضعت مثل هي العبارة بعد عقوبة السجن والغرامة ،فقد تقرن
عقوبة السجن بغرامة ولكن أبدًا مل يتبع ذلك بعبارة "أو بإحدى هاتني
العقوبتني" ،وبيلك ختتلف اجلناية عن اجلنحة ،فاجلنحة ميكن أن يفر
القانون بشأنها احلبس والغرامة وجييز أن تفر

51

إحدى العقوبتـني .أما

بالنسبة إىل اجلناية فدائمًا تكون العقوبة السجن ،وميكن أن تقرن به
الغرامة ،ولكن أبدًا ال ميكن أن تكون عقوبة اجلناية الغرامة فقط،
وشكرًا.

31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانونـي بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

31

املستشار القانونـي بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،وشكر خاص لألخت لولوة العوضي على ما
أبدته من مالحظات .حنن مل نقل إن مَن دفع األموال جمرم ،وما ذكرنا هو
أننا اليوم حناول أن نقضي على ظاهرة ،فمن يدفع هي األموال هو يعلم،
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وجيب أن نضع يف اعتبارنا أنه ليس مطلوبًا من اجلاني استعمال طرق احتيال
وال تدليس وال نصب ،بل ميكن أن يتوجه إىل الشخص ويقول له :ليس لدي
ترخيص ،ومع ذلك يوافق ،فأنا اليوم أريد أن أقضي على ظاهرة .إن مصادرة
العائدات هي لعدم تشجيع األفراد على الدخول يف مثل هيا النوع من
االستثمارات ،وليس العتبار جانيًا ،هيا هو املقصود من كالمنا .وكما 1
قلنا إن التشريع يعاجل حالة خاصة أو حياول القضاء على ظاهرة ،فقد نرجع
عن القواعد العامة املتعارف عليها يف بعض األمور ،هيا فقط ما أردنا
توضيحه لألخت لولوة العوضي ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق أيضًا مع تفسري األختني لولوة
العوضي ودالل الزايد فيما يتعلق باملصادرة ،وسأقرأ مادتني من قانون مصرف 51
البحرين املركزي الصادر حاليًا ،املادة ( )41منه تنص على" :حيظر تقديم أي
من اخلدمات اخلاضعة للرقابة يف اململكة إال برتخيص من املصرف
املركزي ،مع مراعاة قانون الشركات التجارية" فال جيوز تأسيس أي من
املؤسسات املالية يف اململكة إال بعد موافقة مصرف البحرين املركزي .املادة
( )43تنص على« :يُحظر على غري املرخص هلم تقديم أي من اخلدمات 31
املصرفية أو استعمال كلمة بنك أو مرادفاتها يف أية لغة أو استعمال كلمة أو
عبارة أخرى تدل على القيام باألعمال املصرفية سواء يف االسم اخلاص أو
الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتري أو اخلطابات أو اإلخطارات» .وتأتي
املادة  565من القانون نفسه يف موضوع العقوبات وتقول «مع عدم اإلخالل بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالغرامة اليت 31
ال تتجاوز مليون دينار حبريين كل من خالف أي حكم من أحكام املادتني
 41و 45من هيا القانون أو اللوائح الصادرة تنفييًا حلكم املادة  43وتقضي
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احملكمة مبصادرة عائدات اجلرمية» ،إن هيا القانون نافي يا سيدي
الرئيس ،ويقول إنه إذا قبض الشخص أمواالً ــ وهو مؤسسة مرخصة ومل
يكن ضمن أغراضه قبض هي األموال ــ تُصادر عوائد اجلرمية .وحنن نقول
يف هي املادة أيضًا إذا قبض أخونا أمواالً تُصادر عوائد اجلرمية ،ويف مجيع
األحوال اليين قدموا األموال هم أفراد ،واليي قدم إىل هي املؤسسة اليت 1
ادعت أن لديها ترخيصًا وكيلك من ادعى أن له حقًا يف استالم األموال ،هم
أيضًا أفراد ،فكيف أقول يف هيا القانون إنين سوف أُرجع إىل هيا الفرد
أمواله وأُصادر عوائد اجلرمية ،وحينما آتي إىل وضع أسوأ ــ وهو أفراد
آخرون ــ ال أُصادر عوائد اجلرمية؟! وأنا يف دولة واحدة ويف مملكة واحدة،
وهيا القانون نافي مني سنة 3116م ،فأرجو أن يكون األمر واضحًا يا سيدي 51
الرئيس ،فاملصادرة ال يقصد بها املعاقبة ،إمنا هي األموال أموال فاسدة،
وأموال بُنيت على باطل ،وما بُين على باطل فهو باطل؛ من قام بتقديم املال
تصرّف تصرفًا خاطئًا ،ومن قبض املال تصرف تصرفًا خاطئًا ،وما تبع ذلك
املال هو أموال خاطئة جيب أن تُسرتد ،وال أقول للفرد إنك استثمرت وسوف
أعطيك  51أو  %31من استثماراتك ،وكأنين أُشجع على الدخول يف هيا 51
اجملال .هي املواد يا سيدي الرئيس واضحة وقائمة ،وأعتقد أننا نكتفي مبا
ذكرته بأنه جتب مُصادرة عوائد اجلرمية ،ولكن مع إعطاء صاحب احلق
رأس ماله ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول
بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املسـتـشـار القـانـونـي األول بـوزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب:

31

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً البد أن ننظر إىل الفلسفة العامة للتشريع
بالنسبة إىل قانون العقوبات يف هي اجلرائم ،اهلدف من التجريم ليس فقط
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محاية األفراد ،ولكن أيضًا محاية املؤسسات املالية للدولة ألن هؤالء األفراد
يقومون بيات الدور اليي تقوم به البنوك ،وهو األمر اليي يؤدي إىل التأثري
على أي اقتصاد ألي دولة إذا تركت هيا املوضوع بال رقابة وبال وضع
ضوابط له .هؤالء األفراد ال يتدخلون ،بل من يقوم بإيداع هي األموال ليس
بهدف املشاركة معه ،إمنا بهدف استثمارها أو احلصول على عائد ،هيا 1
العائد قد يكون أكثر من العائد اليي حيصل عليه من البنك ،وكان البد
أن يتدخل املشرع ،وللعلم أغلبية دول العامل جلأت إىل هيا التشريع حتى
حتافظ على مؤسساتها املالية من التالعب يف الدولة .بالنسبة إىل املصادرة
البد أن ننظر إىل أن املال أصبح ماالً جمرمًا مبجرد اعتماد هيا القانون،
فأصبحنا أمام مصادرة أموال جمرمة ،ألن ما خيص األفراد هو رد األموال 51
إليهم ،وقد يكون العائد من هيا املال املُجرم غري مشروع ،فمن يستثمر
أمواله يف جتارة أسلحة أو جتارة املخدرات ،كيف نقول إنه يتم بيعها ونعرت
بيلك يف قانون ويوزع على األفراد؟! ليا كان البد من املصادرة ،هيا أوالً.
ثانيًا :إذا اقرتنت عقوبة اجلناية بالغرامة ،فالغرامة معروف أنها أيضًا من
اجلُنح ،فالبد أن نرتك للقاضي السلطة التقديرية حبيث خيتار ما بني توقيع 51
العقوبة السالبة للحرية أو أن يوقع عليه العقوبة املالية ألن من جيمع مليون
دينار ليس كمن جيمع  51أو  31مليون دينار ،فالبد أال نُقيد القاضي وتُرتك
له سلطة تقديرية يف هيا الشأن ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صوتي إىل صوت األخت لولوة
العوضي فيما يتعلق بإقرار مبدأ معاقبة الضحية يف هي التعامالت ،واليي 31
دفع األموال يف نهاية األمر هو ضحية ،ومشروع القانون جاء ليحمي هي
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الضحية ،وليحمي األفراد اليين غُرر بهم من قِبل أفرادٍ آخرين من أجل
الدخول يف استثمارات غري صحيحة وغري قانونية ،وبالتالي فإن األموال اليت
دفعوها حتّى وإن مت احلصول على أرباح فيها عن طريق االستثمارات اليت
وُضعت فيها من قِبل املستثمر الوهمي جيب أن تعود إليهم من أجل اإلنصاف
ومن أجل أال يكون هناك نوع من املعاقبة ،فهو دفع األموال يف هيا الوعاء أو 1
يف هي احملفظة الوهمية وكان بإمكانه أن يضعها يف استثمارات بديلة
أخرى ،ورمبا أنه قد حقق أرباحًا يف جماالت أخرى ،فحرمانه من أي شيء
من هي األرباح يُعترب نوعًا من أنواع العقوبة ،وبالتالي أنا أضم صوتي إىل
صوت األخت لولوة العوضي يف هي النقطة ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.
51

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع أنا استمعت إىل الكثري من
املالحظات اليت تناوهلا اإلخوان ،وجزء منها كان خبصوص ما هي الرتتيبات
اليت كنا نسري عليها يف الفرتة السابقة .اخللل اليي كان موجودًا يف قانوننا
هو يف املادة  ،565وهي يف حالة تقديم خدمات خاضعة للرقابة من غري

رخصة ،وكانت الغرامة ال تتجاوز مليون دينار يف أقصاها ،وهيا ما واجهنا 31
من بعض الشركات اليت استطعنا أن نتحقق من أنها تُقدم خدمات مالية من
غري ترخيص .حنن ــ يف الواقع ــ يف السنوات املاضية ومن خالل املعلومات اليت
وصلتنا قدمنا جمموعة من الشركات إىل النيابة العامة وكان ذلك بالتنسيق
مع وزارة التجارة ،ولكن حينما نظرت النيابة يف هي املواضيع وجدت أن هي
العقوبة املنصوص عليها يف قانون املصرف املركزي ال تتناسب وحجم الضرر 31
اليي أحدثته مثل هي املخالفة ،وترتب على ذلك إعادة النظر يف هيا املوضوع
حبيث يتم النص على ذلك يف قانون العقوبات .بشأن احلاالت اليت ذكرها
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بعض اإلخوان بالنسبة إىل متى يكون مجع األموال يعاقب عليه القانون يف
حالة عدم وجود رخصة؟ يكون ذلك يف حالة قيام شركة ويكون من خالل
استثمار رأس ماهلا سواء يف أعمال جتارية خاضعة فقط أو خاصة فقط
مبؤسسي الشركة ،فنحن ــ بصفتنا جهة رقابية ــ ال منلك السلطة يف هيا
املوضوع .متى تكون رقابة املصرف املركزي؟ تكون يف حالة مجع أموال 1
من أجل طرف ثالث ،أي من يقوم بإدارة حمافظ نيابة عن أطراف أو يستثمر
هلم أمواالً من دون احلصول على ترخيص من قِبل املصرف املركزي.
فاحلاالت اآلن واضحة بالنسبة لنا وصرنا نعرف متى يكون الشخص أو
الشركة معاقبة حبسب القانون ،ومتى يكون العمل خاصًا مبتطلبات
الشركة املؤسس هلا بغر

االستثمار ألصحاب رأس املال .كما ذكرت 51

لكم يف ملخص احلديث أننا حوّلنا بعض الشركات إىل اجلهات املختصة
ولكننا وجدنا أن هناك خلالً ــ فقرة ــ يف قانون مصرف البحرين املركزي،
ألنه يف هي احلاالت ال يكون هناك حبس ،وهيا ما اقتضى التوضيح
خبصوص هيا املوضوع ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع حنن أمضينا ساعتني من الوقت يف 31
مناقشة هي املادة ،واستمعنا إىل العديد من اآلراء املختلفة ،واالختالف أيضًا
ظهر بني املستشارين ،ال نريد أن نتخي قرارًا خبصوص هي املادة بعد ما
مسعنا من اختالف وجهات النظر اليت قد يكون بعضها صائبًا وبعضها
اآلخر حيتاج إىل تفسري ؛ ليلك أقرتح على اللجنة وعلى رئيسها اسرتجاع املادة
ومناقشتها يف جلسة مُخصصة ،ألننا اآلن أمام تشريع جيب أن يكون 31
مكتمالً من مجيع النواحي ومُحققًا العدالة جلميع األطراف ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أشكرك على إتاحة الفرصة لي للتكلم 1
للمرة الثالثة .يف مداخليت األوىل كنت مع هيا املشروع بقانون حبسب ما
فهمته من نصوص هي املواد ،ومن األسس واملباد اليت رُفع على أساسها
هيا املشروع .إذا نظرنا إىل املباد اليت مت وضع مشروع القانون بناء عليها
وباليات رقم  3ــ كما ورد من احلكومة ــ فسنجد يقول «محاية مجهور
املواطنني واملقيمني من االستثمارات واملضاربات أو ما يُعرف بتوظيف األموال 51
اليي تقوم به شركات وهمية مما يُعرّ

أموال األفراد إىل اخلسارة

والضياع» ،وبالتالي ما مسعنا من ممثلي احلكومة يف هيا اجلانب بأنه
موضع عقاب مبثل هي النصوص جيعلين أرفض أن أبين عليه تفسري قبولي
هليا النص بهي الطريقة ،باعتبار أنه يُفرت

فيه العلم ،ليس اجلميع خيضع

لعملية تضليل يف األموال اليت يرغبون يف استثمارها أو يعلمون أن الشخص 51
ليس لديه ترخيص ،ألنه قد يظهر لي مبظهر الشخص اليي لديه ترخيص؛
وليلك هي املادة وردت ضمن جرائم االحتيال يف قانون العقوبات ،وبالتالي
حنن لسنا هنا أمام شخص لنعاقبه .ما فهمته من عائدات اجلرمية أنها ختتص
ــ كما قلنا ــ باألنشطة غري املشروعة ،وهيا هو تعريفها .ملاذا قلنا إن الفرد
موضع محاية من املشرع وليس موضع أنين أُعاقبك ألنك استثمرت أموالك مع 31
هيا الشخص؟! ألن نص املادة يقول «ويُحكم برد األموال» ،ومعنى ذلك أنه
حمل محاية ،فإذا كانت األموال اليت مت التحصل عليها من األموال املستثمرة
فمن األوىل أن تكون من نصيب األشخاص اليين تعرضوا هليا األمر
واستثمروا أمواهلم ،فاحلكمة من التشريع ليس التنظيم فقط بأن تكون
هي الشركة مرخصة ،وتدفع رسوم ترخيص للشركات املختصة ،ليس 31
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األمر كيلك ،بل البد أن أمحي كيلك من تعر

لالحتيال من قبل هؤالء

األشخاص سواء علموا أو مل يعلموا؛ ألن هي املادة مندرجة حتت املادة 395
من قانون العقوبات .خبصوص ما مت التطرق إليه بشأن مصرف البحرين
املركزي ،املواد  54و 41و 561حصرت الفعل وعاقبت الشخص اليي يقوم
بالتوظيف ومل تعاقب األشخاص املتعاملني معه ،وقد أوضح األ رشيد املعراج 1
األمر؛ ألن هناك نقصًا يف تشريعهم يف هيا اجلانب ،وليلك هو حيتاج إىل
تشريع متمم ،وبالتالي عندما نتكلم عن املصادرة فهي عقوبة تبعية منصوص
عليها يف قانون العقوبات ،وال تعترب جزءًا من موضوع العقوبات .بالنسبة إىل
قانون مصرف البحرين املركزي ،أحب أن أؤكد أن املواد اليت مت التطرق
إليها تعاقب الشخص نفسه اليي يقوم بتجاوز ترخيصه أو غري ذلك ،فبالنظر 51
إىل قانون مصرف البحرين املركزي ــ ومن املؤكد أن األ رشيد املعراج يعلم
هي األمور ــ يد يقول« :للمصرف دون غري حق إصدار النقد يف اململكة،
وحيظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية أو أي مستندات
أو وصكوك تدفع حلاملها عند الطلب ويكون هلا مظهر النقد أو ميكن
تأويلها بأنها نقد» ،هنا الشخص املعاقب هو الشخص اليي يقوم بهي األفعال 51
وليس املتعاملني معه ،وأكرر أن يف مشروع احلكومة ــ كما ورد يف األسس
ــ املواطن اليي يتعر

ملثل هي األفعال هو موضع محاية ،وإذا كنا نسمع

اليوم من ممثلي احلكومة يف هي النقطة خالف ذلك فهيا يعين نسفًا
لألسس واملشروع ،ويف هيا أتفق مع األ أمحد بهزاد ،فالبد أن تعود املادة
إىل اللجنة ،ويتم بيان املقصود بعائدات اجلرمية تفصيالً ،وما هي احلماية 31
اليت سنقررها؟ ألن هناك نصوصًا يف قوانني العقوبات استوجبت رد ما يضبط
من أموال حبوزة الشخص ،هيا إذا كنا نريد أن نفعل النص طاملا أن
احملكمة حتكم بالرد وتكون له ميزة فيما يتعلق باألموال اليت تستهدف؛
ألنه يف نهاية املطاف إذا وجدت مثل هيا النص وفق التفسري اليي مسعته
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فمعنى ذلك أنين أعطيت الدولة األفضلية بأن تأخي رسومًا من الرتخيص
وتأخي عائدات اجلرمية وأموال الناس املستثمرين ،إذن ما هي احلماية اليت
وضعتها للمواطنني اليين كانوا ضحية مثل هيا االستثمار؟! مل أضع شيئًا،
أعطيت تنظيمًا كامالً ،رسوم تستحصل وعائدات تستحصل ،وليس يف هيا
إنصاف وعدالة ،فأتبنى اقرتاح األ أمحد بهزاد بأن تعاد املادة إىل اللجنة ويتم 1
ضبط النص وتبني فيه حتديدًا األسس اليت أقيم عليها هيا املشروع ويبني
املراد من عائدات اجلرمية وكيفية محاية املتعاملني مع هؤالء األشخاص،
وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بال شك أن هيا النقاش املستفيض من قبل
اإلخوة األعضاء سيضيف إىل هي املادة ورأي اللجنة فيها ،وعليه نطلب 51
اسرتداد هي املادة ملزيد من الدراسة ،ألن هناك أيضًا آراء خمتلفة لإلخوة
املستشارين حول الشق األول .ونرجو من اجمللس املوقر أن يوافق على اسرتداد
هي املادة ،وشكرًا.
31

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك طلب باسرتداد هي املادة .فهل يوافق اجمللس على
اسرتداد املادة ملزيد من الدراسة وتأجيل مناقشة املادة الثانية املتبقية من
مشروع القانون إىل جلسة الحقة؟

31

(أغلبية موافقة)
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