كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
5

- 2السيد مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول.
 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:

01

 - 0الشيخة مي بنت حممد آل خليفة مدير إدارة التحريات املالية.
 - 2املقدم راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
 - 3النقيب حسني سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
- 4املالزم صاحل عبدالرمحن سنان ضابط حبث وحتري بإدارة التحريات املالية.
 من وزارة املالية:

05

 - 0السيد أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون املالية.
- 2السيد أنور علي األنصاري مدير الرقابة واملتابعة.
- 3السيد حممد أمحد حممد مدير إدارة امليزانية.
- 4السيد طه حممود فقيهي مدير إدارة املشاريع.
21

- 5السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير األنظمة املالية.
- 6السيد علي أمحد زباري مدير إدارة اخلزانة.
 من وزارة الرتبية والتعليم:
 -السيد هاني رزق العشري املستشار القانوني.

25
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 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
السيد سعيد حمم د عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء واملاء:
5

 - 0السيد أمحد علي بشري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية.
- 2السيدة ندى يوسف الصحاف مدير إدارة املوارد املالية واخلدمات.
 من وزارة الصحة:
 - 0السيد حممد أمحد ناصر مدير إدارة املوارد املالية.

01

 - 2السيد حممود رشيد شريف مستشار شؤون اجملالس.
 من وزارة اإلسكان:
- 0السيد خالد يعقوب العامر الوكيل املساعد للسياسات واخلدمات اإلسكانية.
- 2الشيخ أمحد بن عيسى آل خليفة رئيس إدارة املوارد املالية.

05

- 3السيد حممد أمحد حممد مدير إدارة امليزانية.
 من مصرف البحرين املركزي:
 - 0السيد عبدالرمحن حممد الباكر املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية.
 - 2السيد أمحد جاسم بومطيع مدير إدارة املتابعة.

21
كمــا حضــرها الــدكتور عصــام عبــدالوهاب الربزجنــي رئــيس هي ــة
املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هي ـــة املستشـــارين القـــانونيني
ب اجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام ومـوظفي
األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
25
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الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم نفتــتح اجللســة السادســة والعشــرين مــن دور
االنعقــاد العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمس ـاء
األعضــاء املعتــذرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األ عبــداجلليل
5

إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتـذر عـن حضـور هـذل اجللسـة صـاحبا السـعادة:
الدكتورة بهية جواد اجلشي للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهة أخـرى01 ،
وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 05
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  55السطر  01ذُكرت عبارة يف 21
مداخلة معاليكم يف مضبطة اجللسة السابقة وهي «عفوًا األخت دالل ،نقطة
النظام تعين أن هناك أمرًا إجرائيًا ،وإال عد كالمك مداخلة» ،وهذل العبارة
كأنها موجهة إىل األخت دالل الزايد ،ولكن يف واقع األمر هذا الكالم
كان موجهًا إليّ ،لذا أرجو تصحيح ذلك ألن أي شخص عندما يقرأ هذل
العبارة سيعتقد أن األخت دالل الزايد هي اليت طلبت نقطة نظام .بالنسبة إىل 25
مداخالتي ،مت شطب ما تعرضت له خبصوص وجود شركة يف البحرين يف
التسعينيات جتاوزت نظامها األساسي وقامت بتجميع األموال وأحدث هناك
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ضررًا ،فقد أشرت إىل هذل القضية بالذات ولكن مل أجدها يف املضبطة،
وكالمي مل يرتجم كامالً يف املضبطة ،لذا أرجو من اإلخوة يف قسم
املضبطة مراجعة الفقرة املتعلقة بهذا األمر وإضافتها إىل املضبطة ،وشكرًا.
5

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

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  54السطر  25أرجو تغيري عبارة
«فيما يتعلق باإلقرار ،فاإلقرار مبدأ يف هذا اجمللس ،وهو معاقبة الضحية يف 01
التعامالت» إىل عبارة «فيما يتعلق بإقرار مبدأ معاقبة الضحية يف هذل
التعامالت» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة جناح 21
سباقات جائزة البحرين الكربى للفورموال واحد هلذا العام .تفضل األ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة جناح سباقات 25
جائزة البحرين الكربى للفورموال واحد هلذا العام :مبناسبة النجاح الكبري
الذي حققته مملكة البحرين يف تنظيم واحتضان سباقات جائزة البحرين
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الكربى للفورموال واحد هلذا العام؛ يسر جملس الشورى أن يرفع أمسى آيات
التهاني والتربيكات إىل مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعال ،وإىل صاحب السمو امللكي
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،وإىل صاحب السمو
امللكي األمري سلمان بن محد ال خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 5
األول لرئيس جملس الوزراء حفظهما اهلل .معربني عن اعتزازنا وفخرنا
باحتضان مملكة البحرين هلذا احلدث الرياضي العاملي املهم ،مبا يؤكد
املكانة الكبرية اليت وصلت إليها اململكة بني دول العامل كمقصد رياضي
وسياحي ،كما يعكس ثقة العامل بشكل عام وفرق الفورموال واحد
بشكل خاص فيما متتلكه اململكة وأجهزتها املختلفة من إمكانيات 01
وقدرات الستضافة وتنظيم مثل هذل الفعاليات واألحداث الرياضية

الكربى.

كما يبارك جملس الشورى لشعب البحرين الكريم هذا النجاح الذي حتقق
باقتدار ومتيز ،مشيدين يف هذا اإلطار باجلهود املخلصة اليت بذهلا اجلميع يف
مملكة البحرين ،سواء اجلهات احلكومية أو اخلاصة أو املواطنون أنفسهم،
واليت أسهمت يف جناح اململكة يف استضافة وتنظيم هذا احلدث البارز .كما 05
ال يفوتنا يف هذا املقام أن نشيد برؤية صاحب السمو امللكي األمري سلمان
بن محد ال خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس
الوزراء يف استقطاب هذا املشروع احليوي الكبري ،ملا يشكله من أهمية
بالغة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي ،باإلضافة إىل ما يقدمه من فرصة
إلبراز الوجه احلضاري ململكة البحرين ،وتعزيز مكانتها يف اجملالني 21
الرياضي والسياحي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام 25
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالتا معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :مشروع قانون التسجيل العقاري ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )54لسنة 2102م ،ومشروع قانون بتعديل املادة ( )66من قانون التسجيل 5
العقاري الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0969م( .املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وقد متت إحالته إىل جلنة املرافق
العامة والبي ة مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ومشروع قانون
بإلغاء املادة ( )09من القانون رقم ( )03لسنة 0965م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة .وقد متت إحالته إىل جلنة اخلدمات 01
مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة سعادة األ الدكتور
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص رغبة اللجنة اسرتداد تقريرها اخلاص مبشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0966م
(يف شأن جرائم القتل واإلخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن 05
والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة
األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين) .املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب؛ وذلك ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على الطلب املذكور؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا الطلب .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال
واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول
بني مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية
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املوقع عليها يف املنامة بتاريخ  00يوليو0991م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )6لسنة 2103م .وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف
اجللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل إىل البند التالي من جدول

األعمال واخلاص بالتقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع 01
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )4لسنة 2110م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة 2116م( .املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس الشورى) .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة 2110م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب05 ،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )000لسنة 2100م .وأطلب من األ عبدالرمحن
حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 21
املضبطة.

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

25

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

31

(انظر امللحق  / 1صفحة )87
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن حظر 5
ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة
2116م( .املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع
قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 2110م بشأن حظر
ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )000لسنة 2100م ،وذلك حبضور املستشار القانوني لشؤون اللجان 01
باجمللس .وقد متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء ألخذ رأيه حول مشروع
القانون ،حيث أفاد بعدم وجود مالحظات عليه يف صيغته النهائية ،كما
اطلعت اللجنة على رأي مصرف البحرين املركزي ،وعلى رأي جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية باجمللس .وقد أخذت اللجنة بعني االعتبار ما ورد يف
املذكرة املقدمة من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية واملذكرة املقدمة من 05
مصرف البحرين املركزي ،وعليه انتهت اللجنة إىل إجراء التعديالت الالزمة
على مواد مشروع القانون كما هو موضح يف اجلدول املرفق ،مبعنى أننا
توافقنا مع رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية حول هذا املشروع ،لذا
قامت اللجنة بسحب حتفظاتها على هذا املشروع ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة بقراءة املواد.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على الديباجة بالتعديل الوارد يف 25
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي حتفظ على املوافقة على قرار جملس
النواب حبذف احلكم الصادر عن احملكمة الدستورية ،وذلك ألن لنا سابقة
تشريعية يف هذا اجملال ،وذلك عند صدور املرسوم بقانون بإنشاء غرفة
البحرين لتسوية املنازعات ،حيث أشار املرسوم بقانون إىل االطالع على

املالحظات الواردة يف حكم احملكمة الدستورية ،كما أن اإلبقاء على هذل 01
العبارة ليس فيه خمالفة للدستور أو القانون ،هذا أوالً .ثانيًا :هي من قبيل
تعزيز مكانة القضاء البحريين يف التشريعات ،وبقاء هذل العبارة لن يضر،
بل على العكس سوف يفيد ويؤسس لسوابق ،وقد كانت السابقة األوىل يف
مرسوم قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية املنازعات ،والسابقة الثانية يف هذا
املشروع ،وهذا فيه تعزيز لدور القضاء البحريين يف التشريعات ،وحتى نبيّن 05
أن هناك توافقًا بني النصوص والتطبيق يف مملكة البحرين ،وهذل نقطة
مهمة .هذا املشروع جاء على أساس عدم جمازاة أقارب أو أبناء اجلاني يف هذل
اجلرائم إذا كانت هلم أمالك ليست متحصلة من ريع هذل اجلرائم ،وهو
أساس حكم احملكمة الدستورية ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ
مقرر اللجنة.
5

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

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟ تفضل األ سعيد حممد 01
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،التعديل الذي ورد على املادة حبذف املعيار
اخلاص بتحديد اجلرائم املتحصل منها املال ــ موضوع الغسل ــ وهي عبارة 05
«وسواء وقعت هذل اجلرائم يف داخل اململكة أو خارجها متى كانت معاقبًا
عليها يف أي من القانونني البحريين أو األجنيب» ،هذا احلذف سوف يُخرج
جرمية غسل األموال عن مضمونها .اجلرمية املتحصل منها املال قد تُرتكب
يف البحرين وقد تُرتكب يف اخلارج ،وإذا اُرتكبت يف اخلارج فبالطبع سوف
تكون وفقًا للقانون الذي وقعت ضمن نطاقه خارج البحرين ،أعين إذا كانت 21
اجلرمية مُعاقبًا عليها يف القانون خارج البحرين ،والدليل أن من ضمن
اجلرائم اليت وردت يف هذا النص جرمية القرصنة ،فهل هناك عقوبة جلرمية
القرصنة يف القانون البحريين؟! ال يوجد ،ولكن املقصود أن تكون اجلرمية
املتحصل منها املال موضوع الغسل معاقبًا عليها ،إذا اُرتكبت داخل البحرين
تكون معاقبًا عليها طبقًا للقانون البحريين ،وإذا ارتكبت يف خارج البحرين 25
تكون معاقبًا عليها يف القانون اخلارجي .وحنن نرى أن هذا األمر ليس فيه
أي خمالفة دستورية كما ورد يف تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية،
بل إن النصوص اليت استندت إليها يف اتفاقية األمم املتحدة تؤكد ضرورة أن
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تكون اجلرمية املتحصل منها املال معاقبًا عليها يف القانون البحريين أو
القانون األجنيب ،وبالتالي نرى اإلبقاء على النص كما ورد من جملس النواب
ألنه األصح يف هذل احلالة ،وخصوصًا أن املادة األوىل من قانون غسل األموال
عرّفت النشاط اإلجرامي بأنه أي نشاط يشكل جرمية معاقبًا عليها سواء يف
مملكة البحرين أو يف أي دولة أخرى ،فكيف آتي اليوم وأحذف هذل العبارة 5
من دون مربر؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أرد على مالحظة األ املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لدي استفسار أوجهه إىل
األ مقرر اللجنة ،البند (ك) من املادة يقول «جرائم تقديم اخلدمات املالية

باملخالفة للقواعد املقررة قانونيًا ،وجرائم األشخاص املطلعني واجلرائم 05
املتعلقة مبعلومات السوق» ،وسؤالي هو :ما املقصود بـ «األشخاص املطلعني»؟
وردت هذل العبارة عامة يف هذا النص ،حنن عَرَفنا املقصود بـ «جرائم تقديم
اخلدمات املالية باملخالفة للقواعد املقررة قانونيًا» ولكن مل نعرف املقصود
من عبارة «جرائم األشخاص املطلعني» ،وسؤالي« :املطلعني» على ماذا؟! وهذا
االستفسار حتى نفهم النصوص اليت أمامنا .فيما يتعلق مبا تفضل به األ

21

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،لو رجعنا إىل
املادة فسنجد أنها ذكرت «جرائم اخلطف والقرصنة» ،وهذا القانون يُعاقب
على مثل هذل اجلرائم وعلى األموال املتحصلة من هذل اجلرائم ،وال أعتقد أن
هناك هدرًا للمبدأ الذي أقيم عليه هذا املشروع بقانون ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس« ،املطلعني» كلمة واضحة ،وتعين أي شخص
مطّلع على أسرار معينة يستطيع أن يستفيد منها بطريقة غري قانونية ،وهذل
كلمة واضحة وال حتتاج إىل تفسري ،وتعين أيضًا أي شخص لديه معلومات
خاصة بأي مؤسسة يستطيع أن يستفيد منها ماليًا ،أو أن يكون قد اطلع على 5
هذل املعلومات بطريق غري قانوني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانوني
01

لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل استفسار األخت لولوة العوضي،أود
أن أبني أن النص الذي ذكرته ورد يف املرسوم بقانون رقم  36لسنة 2112م
بشأن تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات احلكومية وتعديالته05 ،
ووردت هذل التسمية ضمن الباب األول ونوع اجلرائم ،أي أن التعبريات موجودة
يف ظل هذا القانون ،ومفسرة يف مرسوم القانون نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة إىل أن هذل املواد موجودة يف قانون
مصرف البحرين املركزي .أما بالنسبة إىل األ املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف فال شك أن هناك قانونًا دوليًا واتفاقيات 25
دولية وقعتها البحرين وهي ملتزمة بها ،وهي يف احلقيقة ختص قضايا
القرصنة وما شابه ذلك ،فهناك قانون دولي وهناك اتفاقيات دولية وقعتها
البحرين وهي ملتزمة بها .هذا ما أردت توضيحه ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال مشابه لسؤال األخت لولوة 5
العوضي ،وأريد أن استفسر عن عبارة «اجلرائم املتعلقة مبعلومات السوق»،
فكلمة «السوق» هي كلمة واسعة وتشمل معاني كثرية إذا أخذناها على
إطالقها ،فقد تكون سوق التجزئة أو سوق اجلملة أو سوق القماش أو سوق
األسهم أو سوق األوراق املالية ،فكيف نضعها هنا على إطالقها « ...اجلرائم
املتعلقة مبعلومات السوق»؟ وما املقصود بكلمة «السوق» حتديدًا؟ وذلك حتى 01
نكون واضحني عندما نقر هذل املادة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
05

لشؤون اللجان باجمللس.

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذل القضية نظمها املرسوم الذي تكلمنا عنه
منذ قليل ،وهذا املرسوم نظّم كل العمليات واجلرائم اليت من املمكن أن
يكون فيها اطالع على املعلومات أو من املمكن أن يكون فيها أشخاص 21
يطلعون على معلومات أو على مناقصات أو مزايدات يف املؤسسات احلكومية
أو غريها ،ولذلك فإن كل ما ذكر أو ما يتم االستفسار عنه هي جرائم تقع
ضمن هذا املرسوم ،ونظمت فيه بشكل كامل ومفصل ،وميكن أن نزود
اإلخوة األعضاء باملرسوم لالطالع عليه ،ألن مجيع اجلرائم منظمة فيه،
25

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف
البحرين املركزي.
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حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة األعضاء ،وردت هذل املادة
أيضًا يف قانون مصرف البحرين املركزي يف املادة  96بالنسبة إىل تعريف
الشخص املطلع ،وهي واضحة وحمددة بالكثري من املعايري ،ومن ضمنها
استخدام معلومات حبكم وظيفة الفرد ،نعين معلومات غري متاحة للجمهور5 ،
وبالتالي هو يتعامل بها ويستفيد منها بناء على ذلك .هذل املادة حمددة يف نص
قانون مصرف البحرين املركزي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحب أن أسجل شكري للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على احرتامها لتقرير جلنة الشؤون
التشريعية وما ورد فيه من حتفظات ،وعلى العمل معًا يف اللجنتني على إزالة 05
ما كان موضعًا للتحفظات .فيما يتعلق مبا تفضل به األ سعيد عبداملطلب،
لن أكرر الكالم الذي قلنال من قبل ،وأعتقد أنه يف اجللسات السابقة
عندما أعيدت هذل املادة حتديدًا إىل اللجنة كانت هناك قراءة مستفيضة ملا
ورد يف االتفاقية املُنظمة واملتعلقة مبواضيع غسل األموال ،وكان التطرق
إليها مبين على رفضنا له يف اللجنة على أساس أنه كان هناك احرتام ألنها 21
سوف تُجرّم يف القانون الداخلي للدولة ،وهذا كان بنص صريح وواضح يف
االتفاقية ،وقد متت قراءة النص كامالً وهو موجود عند اللجنة .فيما يتعلق
بكون القرصنة غري معاقب عليها ،أساس التعديل الوارد يف هذا املشروع
بقانون هو حتديد اجلرائم اليت تعد من جرائم غسل األموال وهو ما انتهجه
املشروع احلالي املنظور أمامنا .كما أن املادة  3من املرسوم بقانون النافذ 25
بشأن غسل األموال حددت العقوبات املقررة بشكل عام بالنص على مجيع
اجلرائم اليت تعد من جرائم غسل األموال ،وإذا أراد اإلخوة األعضاء االطالع
عليها فهي واردة يف الصفحة  316من التقرير املوجود أمامنا املؤر بتاريخ 5
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إبريل ،وهذا هو أساس التعديل الذي مت االستناد إليه ،ومجيع ما ذكر من
جرائم قد نصّ على العقوبات املقررة عليها مبوجب املادة  3من املرسوم
بقانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األ مجعة حممد الكعيب.

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن إضافة عبارة «حظر غسل األموال املتحصلة
من جرائم االجتار باآلثار سواء وقعت داخل البحرين أو خارجها» هي صياغة 01
حممودة اجته إليها مشروع القانون ،حيث مشل اآلثار داخل اململكة
وخارجها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أضيف على ما ذكرته األخت دالل
الزايد ،لكن أحببت أن أشكر اللجنة على أخذها مبا انتهت إليه جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وكنت أمتنى أن يتضمن التقرير املناقشات 21
اليت متت يف اجللسة السابقة خبصوص هذا املشروع ،وأن يشري إىل أنها قد
أُخذت بعني االعتبار أو ال .مع احرتامي لكل ما تفضل به اإلخوة من رد على
استفساري بشأن كلمة «املطلعني» ،فإننا هنا يف جمال قانون عام ــ مكافحة
غسل األموال عامة ــ وما تفضل به األ الدكتور علي الطوالبة وسعادة األ
حمافظ مصرف البحرين املركزي يتعلق بقوانني خاصة ،فقانون املصرف 25
يتكلم عن اختصاصات مصرف البحرين املركزي واملؤسسات التابعة له،
وقانون املناقصات يتكلم أيضًا عن املناقصات أو املزايدات اليت تطرحها
الدولة ،بينما حنن نتكلم هنا عن قانون عام ،وإذا مل حتدد املادة ما املقصود
باملطلعني أو اجلرائم املتعلقة بالسوق فقد نواجه إشكاليات عند التطبيق،
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هل نرجع إىل تعريفات قانون مصرف البحرين املركزي أو قانون املناقصات
يف تعريف كلمة «املطلعني»؟ فإما أن حنددها حتديدًا فتكون «املطلعني على
أسرار» وإما أن حنددها بقوانني حمددة ،صحيح أن الديباجة قالت :بعد
االطالع على قانون مصرف البحرين املركزي وعلى عدة قوانني أخرى،
لكن النص القانوني جيب أال يكون عامًا وجمردًا وقائمًا بذاته ،حنن أمام 5
نص عام وجمرد ،والتعريف ورد يف قانون املصرف وقانون املناقصات لكنه
ليس قائمًا بذاته ،فالبد أن أرجع إىل التعريفات الواردة يف قانون مصرف
البحرين املركزي أو القوانني األخرى ،ومن حسن سياسة التشريع أن يكون
النص القانوني عامًا وجمردًا وقائمًا بذاته تسهيالً على القاضي واملتقاضي
01

ومحاية ملن سيقع عليهم اجلزاء أيضًا نتيجة هذل القوانني ،وشكرًا.

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

05

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة الصطالح املطلعني ،قانون مصرف
البحرين املركزي واملؤسسات املالية عرّف املطلع بشكل تفصيلي ،فأعتقد
أنه حينما يرد يف قانون اصطالح معني وهذا االصطالح معروف يف قانون

خاص أو عام ،فهذا يكفي للداللة على معنال .املادة  96من قانون مصرف 21
البحرين املركزي عرّفت الشخص املطلع بأنه «يف تطبيق أحكام هذا الفصل
يُقصد بالشخص املطلع ،كل من حصل على املعلومات املنصوص عليها يف
الفقرة (أ) من املادة  95من هذا القانون إذا مت ذلك0 :ــ حبكم عمله أو مهنته.
2ــ بسبب وظيفتــــه أو كونـــه مساهمًا يف الشخص مصدر األوراق املالية.
- 3بطريق غري مشروع .ويعترب الشخص مطلعًا إذا كان يعلم بأن هذل 25
املعلومات تعد معلومات داخلية ،وإن مل تتوفر يف شأنه أي من احلاالت
السابقة» .املادة  96أحالت إىل الفقرة (أ) من املادة « 95املعلومات الداخلية
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والربح أــ يف تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بعبارة (معلومات داخلية) ما
يلي- 0 :معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غري
مباشرة بواحدة أو أكثر من األوراق املالية أو مبصدريها- 2 .معلومات مل
تعلن للجمهور- 3 .معلومات قد حيدث اإلعالن عنها تأثريًا واضحًا على أسعار
األوراق املالية أو أسعار مشتقاتها- 4 .بالنسبة إىل املشتقات اخلاصة بالسلع 5
املعلومات اليت تتعلق بصورة مباشرة أو غري مباشرة بهذل املشتقات  ،»...إذًا بيّن
قانون مصرف البحرين املركزي املقصود باملطّلع ،وأعتقد أن أي قانون يفسر
هذا املصطلح يكون ذا أهمية يف نص هذل املادة ،وشكرًا.
01

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل مداخلة األخت لولوة العوضي
خبصوص عدم مشولية التقرير ملداخالت األعضاء عند مناقشة هذا املشروع 05
سابقًا ،أعتقد أن حمل ذلك املضبطة فال ميكن أن خنلط بني املضبطة وبني
تقرير اللجنة ،وال ميكن أن نضمن كل ما يتعلق بهذا املوضوع يف تقرير
اللجنة التكميلي ،هلذا ال ميكن أن يشمل تقرير اللجنة هذل املداخالت
بالرغم من أننا عند مناقشة هذا املشروع بقانون نأتي باملداخالت مجيعها
ونقرأها لكن ال نضمنها يف التقرير .بالنسبة إىل القانون العام والقانون 21
اخلاص أعتقد أن القانونني يكمالن بعضهما ،وكون األ الدكتور علي
الطوالبة املستشار القانوني لشؤون اللجان واأل املستشار القانوني للمجلس
قد ذكرا القانون اخلاص فال يعين ذلك أنه يتنافر مع القانون العام بل على
العكس فهما يكمالن بعضهما البعض ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أساس إرجاع مشروع القانون إىل اللجنة يف
اجللسة املاضية هو ما أثارته جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية
املادة اليت ذكرناها ،فقد توافقنا مع اللجنة يف قرارها وقد ذُكر هذا يف
5

تقريرنا ،وهو أساس اخلالف ،وشكرًا.

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

01

املستشار القانونـي بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على كالم األخت دالل الزايد
خبصوص القانون البحريين والقانون األجنيب ،فمفهوم جرمية غسل األموال
ختتلف قليالً عن اجلرائم األخرى .بالنسبة إىل جرمية غسل األموال ،هناك

جرمية أصلية وهي اجلرمية اليت حتصل منها املال القذر ،هذل اجلرمية قد 05
ترتكب يف البحرين وقد ترتكب يف اخلارج ،وأنا هنا يف البحرين عندما
أنظم هذا املوضوع فليس لي عالقة باجلرمية اليت ارتكبت يف اخلارج ــ سواء
كانت جنحة أو جناية أو أيًا كان وضعها ــ املهم هو أن تكون متحصلة من
جرمية ،وعندما أقول إنها جرمية متحصلة من اخلارج ،إذن القانون األجنيب
ينص على أنها جرمية ،وبالتالي ليست له عالقة مبحاكمة اجلاني على هذل 21
اجلرمية ،إمنا أحاكمه على قيامه باإلتيان بهذا املال إىل اململكة ثم
مباشرته يف أنشطة مشروعة ،هذل هي اجلرمية اليت أعاقبه عليها ،وهي أن
هذا املال متحصل من جرمية ارتكبت يف اخلارج .ولو أخذنا مبفهوم املخالفة
أو أخذنا بالوضع احلالي فسوف تصبح اململكة مرتعًا لكل من حياول غسل
األموال ،وسوف يبحث فيما إذا كانت هذل اجلرمية اليت ارتكبها معاقبًا 25
عليها يف البحرين أو ال ،وإن مل تكن معاقبًا عليها فسوف يقرر اجمليء إىل
البحرين لغسل األموال هنا ،وهذا هو املفهوم املخالف للفكرة ،إىل جانب أنه
إذا أخذنا بهذل الفكرة فسوف حيدث فعالً تناقض يف القانون ،آتي يف املادة
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األوىل من القانون وأقول :إن النشاط اإلجرامي هو نشاط يُشكل جرمية
معاقب عليها سواء يف مملكة البحرين أو يف أي دولة أخرى ،ثم آتي يف هذا
النص وأرفض هذا املعيار ،ما هو وجه التناقض املوجود بهذا الشكل؟ فأرجو
أن نأخذ بالصيغة اليت جاءت من جملس النواب .وللعلم فإن جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية عندما اعرتضت على هذا النص فقد اعرتضت عليه 5
عندما كان النص يقول :يف القانون البحريين والقانون األجنيب ،ويف هذل
احلالة كان الوضع صحيحًا ،لكن بعد تعديله يف جملس النواب أصبح األمر
مستقيمًا ،لذا أرجو األخذ بهذا التعديل ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا .إذا أخذنا برأي األ سعيد
حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل فأرى أن الفقرة (ن) اليت 05
نصت على عبارة «االتفاقيات الدولية والربوتوكوالت امللحقة بها ،اليت تكون
مملكة البحرين طرفًا فيها متى ما كانت معاقبًا عليها يف القانون البحريين»
فيها تزيّد ،ألن بداية الفقرة (ن) تقول« :أية جرائم أخرى واردة يف قانون
العقوبات البحريين أو أي من القوانني األخرى واجلرائم الواردة يف االتفاقيات
الدولية والربوتوكوالت امللحقة بها اليت تكون مملكة البحرين طرفًا فيها»21 ،
فعندما تكون بروتوكوالت دولية والبحرين معرتفة بها فمعنى ذلك أن
البحرين ستطبق هذل القوانني ،لذا أعتقد أن هناك تزيدًا يف السطر األخري
ليس له داعٍ إال إذا كان هناك ختريج قانوني لذلك ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()25

2103/4/22م

املضبطة 26

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أعلم إن كان اإلخوة األعضاء قد
اطلعوا على رسالة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ اليت استلمتها جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين أو ال ــ املرفقة مع تقرير اللجنة،
ولكنين سأقرأ لكم الفقرة اليت توافقنا معهم عليها« :تقرتح اللجنة ــ جلنة 5
الشؤون التشريعية والقانونية ــ إلزالة شبهة عدم الدستورية يف املادة األوىل
حذف عبارة (متى كان معاقبًا عليها يف أي من القانونني البحريين واألجنيب)
الواردة يف الفقرة الثانية من املادة ،وذلك لألسباب األتية- 0 :ليتسق النص
مع املادة  21من الدستور واليت تنص على (أال جرمية وال عقوبة إال بناء على
قانون ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه)01 .
- 2سوف ختضع مسألة جتريم األفعال فيه للقواعد العامة وفق قانون
العقوبات أو أي قانون آخر- 3 .أن االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها
مملكة البحرين اشرتطت أن يكون الفعل املعاقب عليه جمرمًا يف القانون
احمللي فقط ،دون اشرتاط جتريم الفعل ذاته يف القانون األجنيب ،فاتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني 05
املكملني هلا نصت يف الفقرة (ج) من املادة ( 6جتريم غسل العائدات
االجرامية) على (ألغراض الفقرة الفرعية (ب) ،يتعني أن تشمل اجلرائم
األصلية اجلرائم املرتكبة داخل وخارج الوالية القضائية للدولة الطرف
املعنية ،غري أنه ال تكون اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة
الطرف جرائم أصلية إال إذا كان الفعل ذو الصلة فعالً إجرامًا مبقتضى 21
القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها ،وأن ميثل فعالً إجراميًا مبقتضى
القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو تطبق هذل املادة إذا ارتكب
هناك) .كما نصت الفقرة (ج) من املادة ( :23غسل العائدات اإلجرامية) من
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على «ألغراض الفقرة الفرعية (ب)
أعالل ،تشمل اجلرائم األصلية املرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف 25
املعنية وخارجها ،غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة
الطرف ال متثل جرائم أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعترب فعالً
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إجراميًا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها وكان من شأنه
أن يعترب فعالً إجراميًا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تنفذ أو
تطبق هذل املادة لو كان قد ارتكب هناك» .ثانيًا :تقرتح اللجنة صياغة
الفقرة حبسب النص الذي ذكرنال ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،جرمية غسل األموال البد أن تكون ناجتة 01
عن جرمية أصلية ،وبالتالي هي تبعية للجرمية األصلية ،وال ميكن أن نعاقب
على جرمية غسل األموال يف حالة عدم وجود جرمية أصلية ،وإنْ كانت
جرمية غسل األموال تعترب جرمية مستقلة من ناحية األركان ،والقانون
السابق مل حيدد اجلرائم األصلية ،وبالتالي كانت هناك شبهة عدم دستورية
ونوع من التحكم القضائي ،حيث ميكن يف بعض القضايا أن يتم حتريك 05
دعوى جنائية يف جرمية غسل أموال ،ويف البعض اآلخر يتم التغاضي عن
ذلك ،ووجود هذا النص معنال أن يقيد القاضي بوجوب حتريك جرمية غسل
األموال باعتبار أن اجلرائم األصلية الناجتة عنها جرائم غسل األموال حمددة
يف هذا املشروع .بالنسبة إىل ما طرحه األ سعيد حممد عبداملطلب بشأن أن
البحرين من املمكن أن تكون مرتعًا يف حالة حذفنا هذا النص من أحد 21
القانونني ،البحرين لن تكون مرتعًا؛ ألن البحرين مرتبطة باتفاقيات دولية
وهناك تعاون دولي ،مبعنى أنه إذا ارتكب الشخص جرمية معاقبًا عليها يف
بلد ما وأتى وغسل أمواله يف البحرين فإن هذل الدول ليست غافلة وبالتالي
ميكن حتريك الدعوى اجلنائية من قبلها وميكن املطالبة باألموال،
فاالتفاقيات الدولية ــ وهي اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية اجلرائم املنظمة 25
عرب الوطنية ــ بها نصوص صرحية ،وإذا كانت هذل األموال ناجتة عن غسل
أموال فمن املمكن املطالبة بها ويتم التحقيق يف الدولة نفسها اليت مل جترم
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الفعل أساسًا ،وقد طلبنا حذف نص هذل املادة حتى ال نتدخل يف سيادة دول
أخرى ،كما أن االتفاقيات الدولية تلزمك بأال تتدخل يف سيادة دول أخرى
حبيث تعاقب أشخاصًا على جرمية هي أساسًا غري معاقب عليها يف بلدك.
خبصوص ما تطرق إليه األ سعيد حممد عبداملطلب بشأن القرصنة ،أعتقد
أن كالمه صحيح  ،%011والبد أن حتذف هذل املادة؛ ألنه ليست هناك 5
جرمية أصلية يف موضوع القرصنة ،وبالتالي أعتقد أن هذا النص لن يطبق
أبدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي اللكلمة لألخت لولوة ،الشيخ خالد هل لديك 01
اعرتاض على شيء معني؟ تفضل.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،االعرتاض على احلديث أكثر من مرتني،
وهذا للتذكري فقط .وقصدي هو أن أعطي مثالً على ماذا نعين بنقطة 05
النظام ،وهو أمر إجرائي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وأشكرك على كرمك وعلى تقتري رئيس
اللجنة...

25

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن كالمه صحيح.

العضو لولوة صاحل العوضي:
ولكن هذا األمر ــ كما علمتنا يف اجللسات السابقة ــ تدخلٌ يف
اإلدارة ،فنقطة النظام حمددة يف القانون لبيان واقعة مدعى بها وأمور أخرى 31
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ولكن ال تدخل فيها كيفية إدارة اجللسة .يف هذا اجمللس ناقشنا هذل املادة
وقد أرسلت معاليك خطابًا إىل اللجنة إلعادة دراستها على ضوء املناقشات
اليت متت يف اجمللس ،وهذا أمر واضح وصريح يف خطاب معاليكم املؤر يف
 29يناير 2103م ،وكنت أمتنى ــ وما زلت ــ أن تتضمن التقارير خالصة هذل
املناقشات وخالصة ملا تنتهي إليه اللجنة بشأن األخذ بهذل املناقشات من 5
عدمه .النقطة الثانية ،أشكر األ املستشار القانوني للمجلس على توضيحه
أن هذا القانون قائم بذاته وعام وجمرد من دون التوضيحات األخرى اليت
وردت يف هذل اجللسة إال أن النص مازال غري قائم بذاته .النقطة الثالثة ،يف
البداية كنت مع االقرتاح الذي أوصت به جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
على ضوء مناقشات اجمللس ،ولكين أرى اآلن على ضوء مداخلة املستشار 01
القانوني لوزارة العدل أن هناك إشكالية قانونية وعملية .األخت رباب
العريض قالت إنه ال جيوز معاقبة اجلاني على جرائم ال ينص القانون عليها،
وإن القصد من هذا القانون هو اجلرائم التبعية للجرائم األصلية ،وال ميكن
معاقبة اجلاني على جرمية تبعية بدون أن تكون اجلرمية األصلية معاقبًا
عليها ،والدستور البحريين يقرر أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص ،والقوانني 05
العقابية حتى تنفذ جيب أن تنشر يف اجلريدة الرمسية ،والقانون األجنيب ال
ميكن نشرل يف اجلريدة الرمسية يف مملكة البحرين ،ولكن الكالم الذي
ذكرل األ املستشار القانوني بوزارة العدل له وجاهته وخاصة فيما يتعلق
جبرمية القرصنة واليت هي غري معاقب عليها يف مملكة البحرين ،فقانون
العقوبات والقوانني اخلاصة األخرى مل تعاقب على جرمية القرصنة وجرمية 21
التهرب من الضرائب ،وحنن يف إشكالية بالنسبة إىل هاتني اجلرميتني إذا
جرمنا اجلرائم اخلاصة بغسل األموال الناجتة عنها ،وإذا كان القانون
البحريين ال جيرم اجلرمية األصلية فليست هناك جرمية غسل أموال ألنها
جرمية تبعية ،وبالتالي حنن أمام إشكالية قانونية بني ما يوجبه الدستور وبني
علم الناس بالعقوبات واألفعال اجملرمة وبني اجلرائم املنتقلة عرب القارات25 ،
وجرمية غسل األموال هي جرائم متعددة وتسمى اجلرائم املسافرة ،فهي
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تسافر بني الدول من دون جوازات سفر ومعوقات مادية أو قانونية ،فالبد أن
ندرس هذل املادة مع أخذ مالحظة املستشار القانوني بوزارة العدل بعني
االعتبار ،وعلى ضوء دستورنا وقوانينا والنظام العام يف هذا البلد ،وأقرتح
على اللجنة أن تسرتجع هذل املادة وتدرسها على ضوء مداخلة املستشار
القانوني بوزارة العدل؛ حتى ال نقع يف مأزق ،وكما قالت األخت رباب 5
العريض إنه سيكون هناك عدم تطبيق حلرفية النص فيما يتعلق جبرائم
القرصنة والتهرب من الضرائب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرفض اقرتاح األخت لولوة العوضي بإعادة
املادة إىل اللجنة .وال أتفق مع جزئية فقط من مداخلة األخت رباب العريض،
ألن هذل املادة متت إعادتها إىل اللجنة وتقبل هذا اجمللس واللجنة النص 05
بطريقة تتوافق مع الدستور وتتواءم مع االتفاقيات الدولية والتزامات البحرين،
وهذل اجلرائم كجرائم أمواهلا عائدة من جرمية والتصرف فيها بإجراءات
متعلقة بغسل األموال؛ هي جرائم قائمة بذاتها وليست جرائم تبعية للجرمية
األصلية اليت متت طاملا أن العائدات تعترب عائدات من جرمية أو نشاط غري
مشروع مت التصرف فيه وأخذ هذل األموال ومن ثم التصرف فيها .عندما طرح 21
األ املستشار القانوني بوزارة العدل رأيه يف هذل املادة جاء بإشكالية
القرصنة ،هل هي جمرّمة وفق القانون البحريين أم ال؟ وحنن هنا نتكلم عن
عائدات أو أموال متحصلة من هذل اجلرمية ،وهذا األمر له أهميته يف النص،
ولكن ليعذرني فإن املسببات األخرى اليت أراد إيصاهلا من خالل هذل
املداخلة جرتنا مرة أخرى إىل األخذ بالنص الذي كان أساسًا موضع اعرتاض 25
يف هذا اجمللس ،وقد أشارت األخت لولوة العوضي إىل أمر وحنن أسسنا عليه
يف تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وهو أال جرمية وال عقوبة إال بنص
يف القانون ،وهذا ميثل قاعدة دستورية حتكمنا ،وبالتالي هذا هو اإلطار
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الذي حنكم به يف مسألة وضع اجلرمية وتقرير عقوبتها وفق ما ينص عليه
القانون الوطين ،وأشرنا كذلك إىل أنه حتى االتفاقيات الدولية بها نص
صريح يقرر أن جيرّم الفعل يف القانون الوطين ،وبالتالي عندما عددنا اجلرائم
ــ وكانت هناك مالحظات من بعض اإلخوة لكثرة اجلرائم ــ كان الغرض
من ذلك تغطية كل ما قد يندرج من أنواع هذل اجلرائم .كما أن اإلخوة سواء 5
من املصرف املركزي أو من اجلهات اليت مت أخذ رأيها يف اللجنة اطلعوا على
كل التشريعات املتعلقة جبرائم غسل األموال واستفادوا من مواطن اجلرائم
املراد تعدادها .وبالتالي فإن هذا النص بالصورة اليت وضعته اللجنة وما انتهت
إليه ،هو نص ــ كما رأينا يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ اتفقنا
عليه ،حبيث نعطي رأينا يف سالمته من الناحيتني الدستورية والقانونية01 ،
وكذلك اقتناع جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ومن شاركهم
يف االجتماع بصحة صياغة هذا النص .ووفقًا للوقت الذي استغرقنال يف دراسة
هذا املشروع بقانون حتديدًا ،واالحتياج إىل أن تكون هذل النصوص مصاغة
بشكل نتفادى معه أي إشكاليات يف املستقبل؛ مت التوصل إىل هذل الصياغة
األخرية ،ولذلك أنا مع عرض هذا النص على اجمللس الختاذ القرار بشأنه 05
وعدم إعادته إىل اللجنة لعدم انطباق املوجبات اليت أشار إليها املستشار
القانوني بوزارة العدل يف هذا الشأن ،وشكرًا.

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

21

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أكتفي مبا ذكرته األخت دالل الزايد،
وأرجو التصويت على هذل املادة .ولكن أردت اإلشارة بشكل سريع إىل أن
األ املستشار القانوني بوزارة العدل كان حاضرًا معنا يف اللجنة ،وهذل اآلراء 25
طرحت ومل نأخذ بها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سعادة األ رشيد بن حممد املعراج ،هناك نقطة مهمة
خمتلف عليها مع املستشار القانوني بوزارة العدل ،وال أعرف كيف ينظر
اإلخوة يف وزارة الداخلية إىل هذا املوضوع ،فهل لكم وجهة نظر يف هذا
املوضوع؟ ألنكم توافقتم مع اإلخوة النواب على هذا النص ،واإلخوة اآلن 5
اختلفوا مع اإلخوة النواب على هذا النص .تفضل سعادة األ رشيد بن حممد
املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا معالي الرئيس ،كما أوضح األ الدكتور الشيخ خالد آل 01
خليفة فإن كل هذل املواضيع واألفكار طرحت أثناء اجتماعات اللجنة،
وهذا املوضوع ليس جديدًا ،فهو لدينا منذ أكثر من سنة ،وقد استنفدنا
كل اآلراء الفنية يف هذا اجلانب ،وحمصلة الكالم هو أننا نوافق على ما
توافقت عليه اللجنة بناء على االستشارات اليت حصلوا عليها ومداخالت جلنة
05

الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
21

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص موضوع القرصنة ،القوانني النافذة
اليت لدينا مل تتناول هذا املوضوع ،ومل نقم بسن تشريعات بشأنه؛ ألنه
موضوع جديد علينا يف منطقة اخلليج العربي ،وألن منطقتنا تعترب من املناطق
اآلمنة ،ولكن من الناحية الفعلية تعترب القرصنة جرمية ،وحنن نشكر سالح

البحرية امللكي البحريين الذي ساهم يف مكافحة القرصنة يف مضيق باب 25
املندب بالتعاون مع القوات املتحالفة ،وذلك عندما اشتدت وطأة القرصنة
فيه ،وأصبح الطريق غري آمن .القرصنة عبارة عن نشاط إجرامي ،وإذا مل
نقم بسن التشريعات بشأنها يف البحرين اآلن ــ ومن املمكن أن نسن هلا
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تشريعات يف املستقبل ــ فهذا ال يعين أن األموال املتحصلة والعائدة من هذا
النشاط ال جترّم ،وغسل األموال يف حد ذاته يعد جرمية ،واألموال ال تغسل
بطرق ملتوية إال عندما تُحصل عن طريق غري مشروع سواء كان داخل البلد
أو خارجه ،وشكرًا.

5

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

01

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل موضوع أن ممثلي وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف مل حيضروا اجتماعات اللجنة ،وزارة العدل مل
تُدعَ إىل اللجنة ،ومل يطلب منها تقديم أي مذكرات خبصوص هذا املشروع،
هذا للتوضيح .خبصوص طلب سعادة األ حمافظ مصرف البحرين املركزي

وهو املوافقة على هذل املادة كما هي ،البد من حل مشكلة املادة األوىل اليت 05
عرّفت النشاط اإلجرامي مبا يتعارض مع نص هذل املادة ،فماذا أذكر يف
هذل املادة؟ هل سأذكر يف نص هذل املادة أنه «طبقًا للقانون البحريين»
فقط ،ويف املادة األوىل أعرّف النشاط اإلجرامي بأنه وقع يف البحرين أو يف
اخلارج؟! هذا سيوجد تناقضًا ،وهذا للتوضيح فقط ،والقرار مرتوك
21

جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
25

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،األ سعيد عبداملطلب كان حاضرًا معنا يف
مجيع اجتماعات اللجنة ،وأنا أتساءل :هل ما تفضل به هو رأي وزارة العدل
بشأن هذا املوضوع أم أنه رأيه الشخصي؟
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الرئيـــــــــــــــس:
األ سعيد عبداملطلب ميثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
يف هذا اجمللس ،وبالتالي ــ بال شك ــ رأيه يعرب عن رأي الوزارة وال يعرب عن
رأيه الشخصي.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
فقط أحببت أن أتأكد من ذلك.

الرئيـــــــــــــــس:
واألمر اآلخر ،األ املستشار القانوني بوزارة العدل يقول إنها جرمية 01
عابرة للقارات ،وبالتالي ال ميكن حصرها يف قوانني حملية وخاصة إذا وقعت
اجلرمية األصلية يف اخلارج ،ومت تنفيذ جزء منها يف البحرين .على كلٍ
أعتقد أن املوضوع واضح ،وسعادة األ حمافظ مصرف البحرين املركزي
موافق على توصية اللجنة خبصوص هذل املادة ،وهناك اقرتاح مقدم من
األخت لولوة العوضي بإعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،تفضلي 05
األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة بشأن حتفظ األ املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف على رأي اللجنة .صراحة 21
حنن دائمًا نواجه هذل املشكلة ،وأطلب من اإلخوة األعضاء االطالع على
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس النواب يف الصفحة  261من
التقرير ،والذي يقول :إن اللجنة طلبت رأي وزارة العدل بتاريخ  05نوفمرب
2100م ومل تستلم اللجنة أي رد كتابي حول هذا املوضوع ،وأيضًا طلبت رأي
الوزارة مرة أخرى بتاريخ  04ديسمرب 2100م ومل تقدم رأيها ،من هنا تكمن 25
املشكلة ،لو كان لدى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رأي حول
هذا املوضوع وأرفق رأيها يف التقرير ،لكان رأيها موضع اعتبار لدى جلنة
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الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وكذلك لدى اإلخوة مبجلس
النواب .خماطبة اجلهات احلكومية عدة مرات ألخذ رأيها كتابيًا وعدم
إرساهلا آرائها هذل كارثة؛ ألننا يف اللجنة نقضي وقتًا طويالً للوصول إىل رأي
معني ،ومن ثم يأتي اإلخوة ممثلو اجلهات احلكومية يف اجللسة ويقولون :إن
5

اللجنة مل تطلب رأيهم ،وشكرًا.

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

01

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنا حنضر اجتماعات جملس النواب املوقر،
وهو حضور فعال ،وحصل تعديل يف املشروع بناء على اقرتاح مقدم من وزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف .وأنا على بيّنة إذا وجهت الدعوة إىل

الوزارة حلضور اجتماعات اللجان ،وممثلي الوزارة دائمًا حيضرون اجتماعات 05
اللجان ،وحنن ال حنضر اجتماعات اللجان بدون دعوة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة العوضي اقتنعت مبا طرحه األ املستشار
القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وطلبت إعادة املادة إىل 21
اللجنة ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر .على كلٍ هل يوافق اجمللس على
إعادة هذل املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية غري موافقة)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذل املادة بتعديل اللجنة .امسحوا لي أن أُرحب بامسي
وامسكم مجيعًا ببناتنا طالبات مدرسة السنابس اإلعدادية للبنات
ومرافقيهن ،ونبدي اعتزازنا حلرص املدرسة على اهتمامها بإشراك الطالبات
يف األنشطة والزيارات اهلادفة ،ونتمنى أن يعود النفع على هؤالء الطالبات من 5
خالل زياراتهن امليدانية ،للتعرف عن قُرب على سري العمل يف جملس
الشورى ،ولتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وخاصة يف مادة
املواطنة من خالل اجلد واالجتهاد والنشاط املدرسي .متمنني هلن االستفادة
ودوام التوفيق والنجاح ومرحبني بهن ومبرافقيهن مرة أخرى يف جملس
الشورى ،فأهالً وسهالً بكن .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر 01
اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة املستحدثة :املادة الثانية بعد إعادة الرتقيم .توصي اللجنة
05

باستحداث هذل املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هل كان التوافق مع جملس النواب على
حذف املادة الثانية الواردة يف أصل املشروع أم على استحداث هذل املادة؟
وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
لشؤون اللجان باجمللس.
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املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذل املادة مستحدثة من جملس النواب،
واملادة األصلية يف القانون حذفت فيما بعد ،واستحدث هذل املادة مكانها.
5

الرئيـــــــــــــــس:
معنى كالمك أن هذل املادة حتل حمل املادة الثانية األصلية اليت
حذفت؟

املستشار القانونـي لشئون اللجان:
01

نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟
05

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

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذل املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

25

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية من املشروع األول :توصي اللجنة حبذف هذل املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن وافقنا على استحداث املادة السابقة بدالً
من املادة الثانية اليت سنقوم اآلن حبذفها ،ولكن ــ ليسمح لي جملسكم
املوقر ــ هذل املادة اليت سنقوم حبذفها هي كما وردت يف مشروع القانون
األول ،واملادة املستحدثة تتكلم عن االعتقاد أو ما حيمل على االعتقاد ،وأنا

سأدخل يف مناقشة املادة اليت وافقنا عليها واليت هي مرتبطة باملادة اليت سيتم 01
حذفها ،هل املشرّع يدخل يف النية الباعثة على ارتكاب اجلرمية؟ وهل يعاقب
على النيات وعلى ما حيمل على االعتقاد؟ اجلرائم تقوم على اجلزم واليقني
والقطع ،وال تقوم على االعتقاد أو على النية الباعثة وما حيمل على االعتقاد
هل توجد يف االتفاقيات اليت انضمت إليها البحرين نصوص من هذا النوع
حتمل على االعتقاد أم ال؟ فقط نريد االستفسار عن ذلك لكي نفهم املواد 05
اليت وافقنا عليه أو مل نوافق عليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
21

العدل والشؤون واإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة اليت أشارت إليها األخت لولوة العوضي مت
عرضها على احملكمة الدستورية ،ومت الفصل فيها وقرروا دستوريتها،
25

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدينا تصحيح وهو "املوافقة على قرار جملس
النواب حبذف املادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون األول" ،وهذل املادة مل
نصوّت عليها ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف التقرير مل يرد موضوع االستغناء عن املادة الثانية كما
وردت ،وهذل املادة حتل مكانها ،واليت تقول" :استحداث مادة جديدة تأخذ
ترتيب املادة الثانية" ولكنكم مل تقولوا أن املادة الثانية تُلغى ،وهذا هو
01

املوجود لدينا يف التقرير .تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
لقد استحدثوا مادة بدالً من املادة الثانية وحذفوا املادة األصلية.
05

الرئيـــــــــــــــس:
نص التوصية هو «املوافقة على قرار جملس النواب باستحداث مادة
جديدة تأخذ ترتيب املادة الثانية» ،ومل يتكلم عن املادة الثانية.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
يف النهاية مكتوب «املوافقة على قرار جملس النواب حبذف املادة 21
الثانية وفقًا للمشروع بقانون األول» وذلك يف الصفحة .052

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سؤال إىل األ الدكتور علي الطوالبة ،هل يعترب تصويتنا
اآلن على املادة الثانية إلغاء للمادة الثانية اليت وردت يف مشروع القانون األول؟ 25
تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانوني لشؤون اللجان.
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املستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما حصل هو استحداث مادة ،وبعد ذلك مت
حذف مادة يف املشروع األول ،ويف احلقيقة النواب أخذوا باملشروع الثاني ومل
يأخذوا باملشروع األول ،فصار هناك حذف للمواد املوجودة بالتسلسل ،وما
حصل اآلن هو حذف املادة الثانية املوجودة يف مشروع القانون األول ،وجيب أن 5
يتم التصويت عليها أيضًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تقريركم غري واضح ويثري اللبس .لقد ورد بعدما صوتنا على
املادة ــ يف آخرها ــ املادة الثالثة وهي املادة الثانية وفقًا ملشروع القانون األول 01
كما وردت من النواب قد حذفت من مشروع القانون ،واإلخوان وافقوا على
قرار جملس النواب حبذف املادة الثانية .أنا أعتقد أنه من املفرتض أن يأتي
احلذف أوالً وبعد ذلك تأتي املادة املستحدثة حتى تكون األمور واضحة.
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن توصية اللجنة صحيحة ،فبالنظر إىل قرار
جملس النواب ،نرى أنه قرر اختيار نص املادة كما وردت يف املشروع الثاني
فقام بتعديلها .وقد جاءت اللجنة وقالت «املوافقة على قرار جملس النواب
حبذف املادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون األول» ألنه يف املشروع األول كان 21
هناك تعريف جلرمية قتل األموال ،ونصها «قتل األموال :كل سلوك ينطوي
 ،» ...فبالتالي تعترب توصية اللجنة صحيحة ،ألنها أخذت يف القسم األول
بالتعديالت اليت مت إجراؤها على املادة الثانية ،وحينما قال باملوافقة على قرار
جملس النواب حبذف املادة الثانية اخلاصة بتعريف املقصود بقتل األموال
الوارد يف مشروع احلكومة األول .ترتيب توصية اللجنة أيضًا صحيح ،ألنه 25
ورد يف الصفحة  053من جدول األعمال «قرر جملس النواب يف املادة الثالثة
وفقًا للمادة  »...انتهى هنا من التوصية األوىل ،وبعد ذلك جاءت توصيته الثانية
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حبذف املادة من املشروع بقانون اخلاص مبشروع القانون األول؛ إذن توصية
اللجنة صحيحة برتتيبها ومضمونها .هذل املادة حينما جاءت يف سياقها املوجود
أمام اللجنة بيّن فيها نص املادة كامالً ،وأخذ جملس النواب وعدل على
مشروع القانون الوارد والذي مسال «املشروع الثاني» ،املادة الثانية ــ املذكورة
يف املشروع األول والذي هو أساسًا من جملس الشورى ــ كانت تتناول مسألة 5
تعريف غسل األموال ،فمجلس النواب مل يأخذ بتعريف غسل األموال الوارد
يف املشروع األول ،ولذلك وضع يف توصيته أن تُحذف هذل املادة من املشروع
بقانون ألنه مجع املشروعني يف مشروع واحد ،فتبنت اللجنة قرار جملس
النواب بتعديل املادة الثانية كما وردت ،وأيضًا توافقوا مع جملس النواب على
أنهم ال يريدون وضع تعريف لغسل األموال وفقًا للمشروع األول والذي نص 01
على تعريف جرمية غسل األموال ووضعها بني قوسني ،وحتى تكون واضحة
لديك أكثر فهي واردة يف الصفحتني  052و ،053وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا على التوضيح ،ولكنين أريد أن أقول إن تبسيط األمور من 05
أصعب األمور ،ففي النهاية حنن سنصوت على املادة بأنها حُذفت من املشروع
بقانون كما قال األ املستشار ،ولكنين كنت أود أن نصوت على إلغائها
منذ البداية ــ وأنا ال أختلف مع الكالم الذي قالته األخت دالل ــ وبعد ذلك
نقول «واستُحدثت مادة حتل مكان املادة الثانية» فيكون املوضوع (سرتيت
فور وورد) وال يكون فيه أخذ ورد .لكي نتفادى حنن هذا الشيء اآلن سوف 21
نصوت على إلغاء املادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون األول حبسب قرار جملس
النواب ،أليس هذا هو املطلوب؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أمام مشروع بقانون قدمته احلكومة 25
واقرتاح بقانون حتول إىل مشروع بقانون .التقرير يتكلم عن املشروع األول،
واملشروع األول مل يُبيّن لنا ما هي موجبات رأي اللجنة يف املشروع الثاني.
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فحينما يقول حذف املادة الواردة يف املشروع األول ومل يتطرق إىل املشروع
الثاني ،فما هو مصري املشروع الثاني ،حيث إن التقرير مل يُبيّن لنا ذلك .أنا ال
أريد أن أعقد األمور أكثر ،ولكن أين موضع املشروع الثاني؟ أمتنى أن يرد
على ذلك األ مقرر اللجنة أو رئيسها ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،السؤال الذي تطرحه األخت لولوة هو هل توجد مادة ثانية يف
املشروع الثاني؟ وهل هذل املادة استُحدثت أيضًا لكي حتل حملها؟ تفضل األ
الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانوني لشؤون اللجان.
01

املستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن جملس النواب مل يأخذ باملشروع األول إمنا
أخذ باملشروع الثاني فقط ،واللجنة توافقت مع جملس النواب على األخذ
باملشروع الثاني فقط ،ولذلك حنن اآلن صوتنا على استحداث املادة الثانية
حُذفت من املشروع األول واليت ليس هلا عالقة بالرتتيب ،فأصبح اآلن 05
التسلسل صحيحًا ،حيث أخذنا مادة وحذفنا أخرى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ليعذرني األ مقرر اللحنة فهو قال :مادة مستحدثة ،أي أنها مل تأتِ يف
أي من املشروعني .وأنت ألغيت املادة الثانية يف أحد املشروعني ،إذن هل يف 21
املشروع الثاني مادة ثانية أيضًا؟

املستشار القانوني لشؤون اللجان:
بعد إعادة ترتيب املواد أصبحت املادة الثالثة ،وسوف تأتينا بعد قليل،
إذا مسحتم لنا نريد أن نكمل وسوف ترتتب كلها بشكل كامل ،حيث 25
سيكون هناك حذف للمادة الثالثة وبعد ذلك ترتب املواد التالية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قلنا إن املوضوع جيب أن يكون سهالً حتى يتخذ اإلخوة
قرارهم على بيّنة .فاملوضوع اآلن ليس فيه الوضوح الكامل لإلجابة الشافية
عن كل التساؤالت ،تفضل األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

5

عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ما ذهبت إليه هو الصواب ،تبسيط األمور
حيث يتم التصويت على حذف املادة الثانية من املشروع األول ومن ثم التصويت
على املادة املستحدثة إلزالة كل اللبس ،وال حنتاج إىل ناقش أكثر من ذلك

01

يا سيدي الرئيس كما تفضلت معاليك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن اآلن صوتنا على املادة املستحدثة ،فسنصوت على حذف
املادة حبسب قرار جملس النواب وتوصية اللجنة .تفضل األ سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

05

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال توجد مادة مستحدثة ،فما حصل اليوم هو
أن القانون قبل التعديل كان يُعرف الفعل اإلجرامي املتحصل من اجلرمية
بعبارة «نشاط إجرامي» .جاءتنا من منظمة األمم املتحدة وكالة البنك 21
املركزي وقالوا هلم ال ،جيب أن تُعددوا هذل اجلرائم ،أي جيب أن تضعوها
يف تعداد ،وهذا التعداد أجربنا على أن نُعدل املادة الثانية .كيف أقوم
بتعديلها؟ أقول «متحصل من أحد اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اليت مت
تعديلها» بدالً من «متحصل من نشاط إجرامي» .إذن ال توجد مادة مستحدثة،
25

إمنا هو تعديل على املادة الثانية فقط ال غري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أنت يا أ سعيد ستدخلنا يف جدال.
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املستشار القانوني األول بوزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب:
يا معالي الرئيس هذا هو ما حدث بالفعل...
5

الرئيـــــــــــــــس:
سوف تدخلنا يف جدال آخر .اختصارًا للوقت ،يف رأيي أنه أوالً جيب أن
تصاغ التقارير ــ كما يقال ــ بوضوح وبساطة حتى نستطيع أن نتخذ القرار
على بيّنة ،ولكن اآلن سوف نصوّت على توصية اللجنة بقبول تعديل جملس
النواب حبذف املادة الثانية من املشروع األول .تفضل األ مجال عبدالعظيم
درويش املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

01

املستشار القانوني األول بوزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً معالي الرئيس أنا لدي مشروعا قانونني
وليس واحدًا .مشروع قانون مقدّم من احلكومة وهو مكوّن من أربع مواد05 ،
ومشروع قانون كان يف األصل اقرتاحًا بقانون مق ّدمًا من جملس النواب
ومكوّنًا من أربع مواد أيضًا .عندما قامت اللجنة بإعداد التقرير أخذت املادة
األوىل كما وردت يف مشروع القانون سواء األول أو الثاني ،ويف املادة الثانية
استحدثت اللجنة مادة وأعطتها رقم «املادة الثانية» وهذا صحيح ،فهي
استحدثت مادة ومل تعدّل أي مادة ،وعندما أتت املادة الثانية يف مشروع 21
القانون األول أو حتى الثاني أصبحت الثالثة يف تقرير اللجنة ،ولذلك قالت
«(املادة الثانية) وفقًا للمشروع بقانون األول» ،فالرتتيب صحيح ،وال يوجد أي
فوضى يف الرتتيب ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى على هذل املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب
حبذف املادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون األول؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذل املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر
اللجنة.

01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون األول :توصي اللجنة حبذف املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟ تفضلي األخت لولوة صاحل 05
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مازلت متحرية ،ساحمين سيدي الرئيس،
فالتقرير الذي أمامي يتكلم عن مشروعني بقانونني ،والشاشة اليت أمامي 21
تتكلم عن مشروع واحد ،ويرد يف التقرير يف كل الصفحات مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) ،ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون،
أي أن هناك مشروعني أمامنا .األ الدكتور علي الطوالبة قال إن اللجنة
توافقت مع قرار جملس النواب باعتماد املشروع األول ،وكان من املفرتض أن
يأتي هذا التقرير مُرتجِمًا ملا مت التوافق عليه يف اللجنة ،بالنسبة إلي ــ وأنا 25
أقرأ املواد ــ التقرير مل حيذف أو مل يرفع من اعتبارل املشروع الثاني ،ويف
الشاشة اليت أمامي هناك فقط مشروع واحد ،ويف التقرير هناك مشروعان،
والبد أن نكون واضحني ويقول األ املقرر إنهم حذفوا املشروع الثاني ،حتى
تكون األمور سائرة يف طريقها الصحيح ،ولكن أن يأتي التقرير ويقول
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مشروعني بقانونني ،والشاشة تقول مشروع واحد ،وأحتري أنا يف البحث عن
املشروع الثاني ،فهذا خطأ .التقرير مل يتكلم عن مصري املشروع الثاني،
صحيح أن التقرير األول ــ إن مل أكن خمط ة ــ حذف املشروع الثاني أو رفعه
من االعتبار ،ولكن املفروض أن يأتي عنوان املشروع متوافقًا مع ما اجتهت
5

إليه اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان التوصية اآلن هي املوافقة على قرار جملس النواب
حبذف املادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون األول ،فهل هناك مالحظات أخرى
01

على هذل املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب 05
حبذف املادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون األول؟

(أغلبية موافقة)
21

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

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الرابعة من مشروع القانون الثاني :املادة الثالثة بعد إعادة الرتقيم:
25

توصي اللجنة باملوافقة على هذل املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة على الفقرة األخرية اليت تقول
«وعلى القاضي أن حيكم مبصادرة األموال حال انقضاء الدعوى اجلنائية
لوفاة املتهم واليت قام الدليل على حتصلها من اجلرمية» ،أعتقد أن الفقرة
صحيحة ولكن البد أن تضاف إليها إضافة ،ألنها بهذل الطريقة سوف 5
تناقض مبدأ أصل الرباءة واحلق يف الدفاع ،ألننا هنا سوف نرتك للقاضي
تقدير الدليل والطرف اآلخر لن ينفي التهمة عن نفسه ،ألن الطرف اآلخر قد
تُويف ،وباإلمكان أن ندخل الورثة أو كل شخص له مصلحة على أساس أن
يقدموا األدلة اليت تنفي عن املتوفى التهمة ،أو اليت تثبت مشروعية األموال،
وهذا يف اعتقادي من حق املتهم ،ويف القانون البحريين هناك نصوص 01
مشابهة ،فعلى سبيل القياس يف حالة رد االعتبار يف جرائم اإلفالس الورثة أو
أصحاب املصلحة جيوز هلم رد اعتبار التاجر املفلس حتى يف حالة وفاته .وما
أخشال أن يكون يف هذا النص بهذل الطريقة شبهة عدم الدستورية ،ولدي
مقرتح بإضافة فقرة ،وأحب أن أعرضه على اللجنة لعلها توافق عليه،
05

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة يف الفقرة األخرية ــ من باب حسن
العدالة واإلنصاف للورثة وخاصة إذا كان اجلاني لديه أطفال قُصَّر ومن باب
أال يرتكوا عالة على الغري ،كما أنه مل حيكم بإدانته لوفاته ــ أباحت
للقاضي أن حيكم باملصادرة إذا ثبت لديه أن هذل األموال متحصلة من

اجلرائم ،وإذا مل يثبت فال يصادر كل أموال اجلاني ،وهذا احلكم خيتلف 25
مع احلكم الوارد يف الفقرة األوىل اليت تقول ...« :حيكم على كل من
ارتكب جرمية من جرائم غسل األموال باإلضافة للعقوبة املقررة مبصادرة
األموال موضوع اجلرمية أو أية أموال مملوكة له مساوية يف القيمة لألموال
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موضوع اجلرمية» ،ففي الفقرة األوىل تشمل املصادرة مجيع أمالك اجلاني،
سواء كانت متحصلة من اجلرمية ذاتها أو كان مصدرها مصدرًا شريًفا قبل
ارتكاب اجلرمية ،ويف الفقرة الثانية ــ يف حالة وفاته ــ أعطت أولوية ملراعاة
ورثته ،واألَوىل أن يأخذ النص احلكم نفسه سواء كان اجلاني حيًا وحكم
بإدانته أو فارق احلياة ومل حيكم بإدانته ،ألنه من املمكن أن يكون لدى 5
اجلاني أطفال قُصّر أو ورثة حيتاجون إىل رعاية وحيتاجون إىل صرف،
ومصادرة مجيع أمواله ــ سواء كانت متحصلة من اجلرمية أو غري متحصلة
من اجلرمية ــ فيها ظلم ملن يعوهلم ،أو ظلم لنفسه هو شخصيًا ،وخاصة أن
الفقرة الثانية راعت هذل األمور ،فإذا كانت األموال اليت ميلكها الشخص
مل تأتِ نتيجة غسل األموال فاملصادرة ال تكون هنا يف حملها ،وتأخذ 01
احلكم نفسه الوارد يف الفقرة الثانية من هذل املادة .الكالم الذي قالته
األخت رباب العريض له وجاهته من الناحية الواقعية ،ومن الناحية العملية،
ألنه عند الوفاة مَنْ سيحل حمل اجلاني؟ النيابة العامة رغم أنها خصم شريف
فإنها لن تكون كما هو حال أو نفس املتهم يف اجلرمية .حنن حنتاج إىل
تعديل يرتتب عليه حل اإلشكالية العملية اليت قد نواجهها يف احملاكم05 ،
فمثالً إذا تويف شخص تنقطع اخلصومة وتنقضي فمَنْ سيحل حمله يف إثبات
أن هذل األموال غري متحصلة من اجلرمية ،هناك إشكالية عملية البد من
تداركها عند النص عليها يف القوانني ،وشكرًا.
21

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

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك اقرتاح بتعديل هذل املادة مبا يفيد25 .
عقوبة املصادرة يف هذل اجلرمية هي عقوبة وجوبية ،وميكن أن تكون هلا
خصوصية يف هذل اجلرمية ،ألن الغاية منها هي القضاء على القوة املالية
ملرتكيب اجلرمية واليت يسعى اجملرم لتحقيقها ويكون القانون بذلك قد
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فوّت عليه غرضه املقصود ،أي أن إجراء املصادرة هنا له غاية حمددة .يف كل
األحوال سيكون هناك شخص غري حسن النية ،ألن اجلاني يف هذل اجلرمية
من الذكاء والفطنة مبا جيعل يف كل األحوال أن هناك شخصًا غري حسن
النية ،وبالتالي عقوبة املصادرة ستكون قد أفرغت من مضمونها املوجود هنا
أمامنا .ماذا نفعل إذن؟! التشريعات املقارنة عاجلت هذل النقطة ،منها 5
تشريعات مصر ولبنان وتونس واجلزائر ،كل هذل التشريعات عاجلت هذل
النقطة ،حيث قالت «أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها يف حالة تعذر ضبطها
ويف حالة التصرف فيها إىل الغري حسن النية» ،مبعنى أنه أضاف إىل النص
على عقوبة املصادرة إذا استحال ضبطها أو كان يف نقلها للغري حسن النية أن
أفرض على اجلاني غرامة إضافية تعادل قيمة املبلغ املتحصل من اجلرمية01 ،
وهذا اقرتاح أمتنى أن يكون حمل اعتبار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما قاله األ سعيد عبداملطلب،
ألن االتفاقيات الدولية أشارت إىل موضوع الغرامات يف حالة عدم وجود هذل
األموال ،وإذا نصصنا على الغرامة فالبد من إضافة نص ،ألن هذل الغرامات
إذا صادرتها الدولة وكان هناك جمين عليهم فاملفرتض أال تكون مُلكًا 21
للدولة ،واملفرتض أن تبدأ الدولة يف توزيعها على أصحابها احلقيقيني ،وعليه
أعتقد أن املادة حتتاج إىل إضافات كثرية حتى نغطيها من مجيع اجلوانب،
وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ بعد هذا النقاش لدي تعديل من األخت رباب
العريض على هذل املادة بإضافة فقرة جديدة إىل املادة الثالثة تنص على:
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«ولورثة املتهم ولكل ذي مصلحة؛ ويف أي حالة كانت عليها الدعوى؛ أن
يتدخل يف الدعوى إلثبات مشروعية مصدر األموال .ولذوي الشأن الطعن على
احلكم الصادر يف الدعوى وفقًا للمواعيد واإلجراءات املقررة قانونًا» .وما
أحب أن أقوله والذي أحب أن أسأل فيه اإلخوة املستشارين هو :يف حالة أن
احملكمة أصدرت حكمًا يف حالة وفاة املتهم الذي قام الدليل على حتصله 5
على األموال من اجلرمية ،أال جيوز االست ناف على قرار احملكمة؟ وأليس
لكل ذي مصلحة أن يطعن على احلكم ويستأنف؟ هذا هو السؤال الذي
أحببت أن أطرحه ،أعين أن التعديل الذي أوردته األخت رباب العريض هو
حتصيل حاصل .تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نتكلم عن قضية جنائية وال نتكلم عن
قضية مدنية ولكل ذي مصلحة أن يتدخل يف الدعوى .حنن نتكلم عن قضية
جنائية وعقوبة جنائية وبالتالي عندما يتدخل الورثة أو ذي املصلحة فإن ذلك
يكون يف أمور معينة تدخل يف موضوع املال ،أعتقد أنه إذا مل ننص عليها 05
فلن يستطيع أحد أن يتدخل ،وبالتالي سيكون تقدير الدليل للمحكمة
فقط ،وموضوع قناعة الدليل مرتوك للمحكمة أساسًا ،وبالتالي أي شخص ــ
كونه وريثًا ــ ميكن أن ينفي ذلك حبسب القانون املدني ،ولكن هذا األمر
غري جائز يف القانون اجلنائي.
21

الرئيـــــــــــــــس:
أال جيوز حق االست ناف؟!

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ملن يا سيدي الرئيس؟! من يستأنف عن شخص متوفى؟! فالبد أن 25
يكون هناك نص صريح بذلك ،ألن العقوبة شخصية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يصدر حكم ضد الورثة مبصادرة أمواهلم
على اعتبار أنها متحصلة من جرمية ،وكحكم صادر ضدي ال أملك الطعن
عليه.

01

الرئيـــــــــــــــس:
هذا هو املنطق.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم ،هذا هو القانون ،والقانون هو املنطق .وشكرًا.

05

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

21

املستشار القانوني األول بوزارة جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :البد أن نفرق بني الدعوى املدنية
والدعوى اجلنائية ،العقوبة يف الدعوى اجلنائية شخصية ــ وال يوجد شيء
امسه تدخل الورثة يف الدعوى اجلنائية ــ وانقضاء الدعوى اجلنائية يف حد
ذاتها ليس عقوبة للمتهم؛ ألنه تويف وال يستطيع الدفاع عن نفسه .ويف بعض

اجلرائم اليت تعترب األموال املتحصلة عنها جرمية جنائية فتحكم باملصادرة 25
وهذا شيء طبيعي ،ألنها جمرّمة أصالً طبقًا للقانون ،وحنن نتكلم هنا عن
حالة واحدة فقط وهي إذا تبني للمحكمة أن هناك أمواالً متحصلة من هذل
اجلرمية فمن الطبيعي أنها ستصادر ،أما إذا تبني للمحكمة العكس فال
تصادر هذل األموال بل سرتجع إىل الورثة الشرعيني طبقًا لقانون األحوال
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الشخصية .حنن أمام جرمية جنائية ــ ال نقول ورثة وال نقول تدخالً ،فليس
هناك أي تدخل يف القضايا اجلنائية ــ وانقضاء الدعوى اجلنائية ال يعترب
عقوبة ،بل انقضاء الدعوى اجلنائية بوفاة املتهم من احلكم باملصادرة ،ألنه
ال يستطيع أن يدافع عن نفسه.

5

الرئيـــــــــــــــس:
يعين لو أثبت الورثة أن هذل األموال شرعية فهل هلم حق االست ناف؟

املستشار القانونـي األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
ال يستطيع الورثة أن حيضروا ألنها جرمية جنائية أصالً ،والعقوبة فيها 01
شخصية طبقًا للدستور ،فهل الورثة سيأخذون العقوبة نيابة عنه؟ بل انقضاء
الدعوى بوفاة املتهم من احلكم باملصادرة ،لكن إذا تبني للمحكمة بأي
طريقة ــ وهي مفتوحة عن طريق الورثة أو النيابة أو احملامي ــ أن هذا املال
فعالً هو مال حقيقي وليس متحصالً من جرمية ،فال يصادر ،حنن أمام
املصادرة فقط لكن ليست هناك غرامة ،ألن الغرامة تعترب عقوبة جنائية 05
مثلها مثل عقوبة احلبس ،واملصادرة ال تعترب عقوبة ألن املصادرة هي مال
متحصل من جرمية ،وحتى يف بعض اجلرائم اليت حيكم فيها بالرباءة
فالقاضي قد يصادر األموال ،مثالً :تاجر املخدرات قد يصدر حبقه حكم
بالرباءة ولكن تصادر أمواله ،ألنه أصالً مال حرام ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به األ سعيد عبداملطلب 25
ممثل وزارة العدل بهذا الشأن .أوالً :بالنسبة إىل انقضاء الدعوى اجلنائية،
هذا موجود يف قانون العقوبات وهو شبيه مبا يف املادة الذي تقدم به اإلخوة يف
جملس النواب ،وهي تنص على« :وال مينع انقضاء الدعوى اجلنائية بوفاة
املتهم من احلكم باملصادرة طبقًا لنص املادة  64من قانون العقوبات ،إذا
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حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى» ،وبالتالي هذا النص هو نص موجود.
خبصوص ما أثارته األخت رباب العريض فمن وجهة نظري الشخصية واليت
أتفق فيها مع األ سعيد عبداملطلب باعتبار أنه يف الباب الثاني فيما يتعلق
بالدعوى املدنية املتعلقة بالدعوى اجلنائية ،رغم أن هذل األموال املتحصلة
عندما حيكم عليها باملصادرة فستصبح يف هذل حالة ــ مع وفاة املتهم ــ هي 5
ضمن أموال الرتكة بالنسبة إىل املورثني ،وبالتالي هلم حق لصيق بهذل
األموال ،لو افرتضنا أن املتهم تويف يف اجللسة الرابعة أو اخلامسة ــ حبسب
النص اخلاص باملصادرة وهو مقيد بأن يقام عليها دليل ــ فاحملكمة تستمر
بشأن إصدار حكم باملصادرة مع حكمها بانقضاء الدعوى اجلنائية .بالنسبة
ملن حلقه ضرر شخصي مباشر ،حمقق الوقوع ناشئ عن اجلرمية أن يدعي 01
حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع االستدالالت ــ هذا ما فهمته خبصوص ما
ذكرته األخت رباب العريض بهذا الشأن ــ وهذا غري جائز ،لكن وفق
القواعد العامة تعترب هذل األموال بعد وفاة املتهم تركة ،وإن قاموا مبصادرة
أموال أصحاب احلق فلهم أن يتقدموا بدعوى للمطالبة بها إن كان لديهم ما
يثبت مشروعيتها ،وإن مل يكن لديهم ما يثبت ذلك فهذا موضوع آخر ،هذل 05
هي اجلزئية اليت أحببت أن أشري إليها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق متامًا مع ما تفضل به ممثل وزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب فيما يتعلق باالست ناف أو التدخل ،حنن أمام
دعوى جنائية ال ادعاءً للحق املدني بأن يكون للمتضررين احلق يف رفع

الدعوى اجلنائية ،وليس للمتهم أو ورثته ــ وحتى النيابة ــ أن يرفع دعوى 25
الدعاء احلق املدني يف التعويض كما جرى عليه العمل يف القضايا اجلنائية،
وبالتالي عند احلكم باملصادرة جيوز للورثة أن يتدخلوا ويرفعوا دعوى مدنية،
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ولدينا قاعدة تقول :إن اجلنائي يقيد املدني ،مادام صدر حكم باملصادرة.
القاضي املدني ال ميكن أن يعيد القرار يف هذا احلكم ،فاملصادرة تعين أن
احملكمة ثبت لديها أن هذل االموال متحصلة من جرمية ،والقاضي املدني
يُمتنع عليه تعديل ذلك ،وبالتالي أختلف مع ما تفضلت به األخت دالل الزايد
بشأن إذا قضت احملكمة باملصادرة وهناك متضررون يرفعون دعوى مدنية 5
للمطالبة باسرتجاع أمواهلم ،قاعدة (اجلنائي يقيد املدني) هي قاعدة دستورية
وقانونية ،حبيث ال ميكن للقاضي املدني أن يعدّل أو أن يقوم بتغيري من
وصف أو حكم جنائي له تأثريل على املدني .حنن أمام قضية جنائية ال ميكن
الطعن فيها باالست ناف أو التدخل يف إجراءاتها ،إمنا يف هذا النص ناحية
إنسانية للورثة أو أيًا كان مبا يتعلق حبقوق اجلاني أو ورثته إذا مل حيكم 01
بإدانة مورثيهم ،لكنه حمتاج إىل آليات ،وقد اتفقت مع األخت رباب العريض
ليس على آليات الطعن وال على آليات التدخل ،بل على ضرورة تعديل هذا
النص .أما بالنسبة إىل كيفية التحقق ،سيقوم بتقديم مستندات للقاضي
وقبل أن يصدر القضاء حكمًا يف الدعوى ــ وحنن نعلم أن اجلاني قد مات ــ
ففي هذل املرحلة االنتقالية ــ بني الوفاة وحكم احملكمة بانقضاء الدعوى 05
بالوفاة كما تفضلت األخت دالل الزايد حبسب قانون العقوبات ــ من سيرتافع
بالنيابة عن املتهم؟ أرى أن وجود هذا النص يثري إشكاليات يف التطبيق
العملي ،مل أرَ مثله ــ وإن كان أحد السادة القانونيني أو املستشارين ميكنه
أن يدلنا على نص مماثل يف التشريعات األخرى ،اليت تكلمت عن موضوع
غسل األموال ــ ألن هذا النص يفرق بني حالة الوفاة وحالة احلياة ،يف حالة 21
احلياة املصادرة تكون جلميع أمالك اجلاني ،ويف حالة الوفاة أعطى القاضي
خيار أال تصادر األموال إذا كان منبعها أو منشؤها مصدرًا شريفًا ،ففيها
مفاضلة بني حالتني وال أعرف ملاذا متت املفاضلة؟ إذا كانت العتبارات
إنسانية فاألوىل أن تكون موجودة أيضًا يف حالة احلياة ،ويف الوقت نفسه
هذا النص سيثري إشكاليات عديدة وصعوبات أمام القاضي ،وحنن ليس 25
أمامنا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ إال أن نوافق على هذل املادة أو ال وذلك جبرة
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قلم ،لكن القاضي الذي سيطبق هذل املادة سيقع يف إشكاليات عملية
وقانونية حول من سيدافع أو من سيقدم وغري ذلك ،حتى يصدر حكمه
بانتهاء الدعوى لوفاة اجملين عليه ،لذا أرى أن تسرتد اللجنة هذل املادة أو
حنذف هذل اجلزئية أو نرى أي تدابري أخرى حبيث متكن القاضي من
الوصول إىل ما أراد له املشرع من الفصل بني عوائد ناجتة عن غسل أموال 5
وأمالك للجاني ليست هلا عالقة جبرمية غسل األموال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما قدمت املقرتح كنت قد درسته من
مجيع اجلوانب ،فمن املفرتض أال نتسرع يف أمور حنن أساسًا مل ندرسها،
فحبذا لو متت إعادة هذل املادة إىل اللجنة حفاظًا منا ــ بصفتنا مشرعني ــ على
حقوق الناس ،وأنا عندما أدخلت الورثة رأيت جانبًا من القوانني البحرينية قد 05
أدخلت ،وكما قلت إن قوانني اإلفالس يف رد اعتبار التجار حتى وإن تويف
املتهم فقد أعطى لورثته أو ألصحاب املصلحة احلق يف رد اعتبارل ،وال أعتقد
أن هذا املوضوع خيالف القوانني أو أننا سنغاير فيها ،بل حنن املشرعني
سنحقق نوعًا من العدالة إذا أعطينا القاضي احلق فقط يف تقدير الدليل،
فدائمًا تقدير الدليل يكون من قبل القاضي ،ولكننا كمدافعني أو ورثة أو 21
أصحاب مصلحة حبذا لو كانت لدينا أوراق أو مستندات تثبت مشروعية هذا
املال ،ألن املصادرة يف حقيقتها عقوبة وإن كانت ستصادر أمواله غري
املشروعة ،لذا أرى أن تتم دراسة هذل املادة إن أمكن حتى ال ندخل يف مسألة
شبهة عدم الدستورية يف هذا املوضوع ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما ذكرته األخت رباب العريض
يف آخر كالمها بشأن عدم التسرع يف أي مادة تكون حمل نظر ،لكن
عندما تداخلت يف هذل اجلزي ة كنت أمتنى أال يفسر كالمي على منحى
آخر ،وعندما أشرت إىل رفع الدعوى املدنية أمام احملاكم اجلنائية ذكرت 5
أنين أفهم ختوف األخت رباب العريض خبصوص أن االدعاء باحلق املدني أمام
القضاء اجلنائي هو جائز ولكن هذا يف حالة حياة املتهم ،وذكرت هذل
اجلزئية عطفًا على ختوفها ،وبناء عليه تقدمت بسؤال :كيف ستستمر
احملكمة يف احملاكمة بانقضاء الدعوى؟ األمر اآلخر ،الباب الذي تكلمنا
عنه ــ باب مَن له مصلحة ــ حنن نعلم ــ حتى دستوريًا ــ أنه منصوص على 01
كفالة حق مبدأ التقاضي وال يوجد ما مينع ذلك ،وحتى لو حكمت
احملكمة باملصادرة ،ولي مصلحة شخصية يف هذا األمر وانقضت الدعوى
بسبب وفاة من يتم حماكمته فلها أوجه عدة ،واأل سعيد عبداملطلب
اسرتسل يف شرحها ولن أعيدها ثانية ،لكن إذا أراد اجمللس إعادة هذل املادة
إىل اللجنة فليس لدي مانع من دراسة االقرتاح ،وأحب أن أذكّر أن اهلدف من 05
اقرتاح األخت رباب العريض هو ضمانة أال يتخذ حكم باملصادرة بدون أن
يستنفذ الورثة حقهم يف است ناف حكم املصادرة ،وهذا ختوف وجيه يف
حقوق الورثة ،ألنه إذا أصدر حكم املصادرة يف حياة املتهم فهو ميلك طلب
حق االست ناف ،ولكن بعد وفاته من سيملك هذا احلق؟ هنا االختالف بني
وجهيت النظر :هل جيوز أو ال جيوز يف ظل هذا النص؟ وحنن أكدنا جوازية 21
هذا النص ولكنْ هناك رأي آخر يقول :إنه البد أن تنظم املسائل يف النص،
لذا أرى أن يتم ارجاعها إىل اللجنة للنظر يف االقرتاح حتى تفند اللجنة رأيها
من الناحية القانونية جبوازية األخذ بهذا األمر ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،اللجنة تطلب اسرتجاع هذل املادة لدراستها
دراسة متأنية ،وشكرًا.
5

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

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،جيب أن ننتبه إىل أهمية هذل املادة والتعديل 01
الذي أدخل عليها ،ألنه إذا نظرنا يف قضايا غسل األموال فهي من القضايا
اليت تسمى...

الرئيـــــــــــــــس:
05

أي تعديل تقصد؟

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
بشأن املادة األخرية اليت تتحدثون عنها...
21

الرئيـــــــــــــــس:
تقصد التعديل الذي مل يصوت عليه؟

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
كال ،أنا أقصد هل تريدون التصويت على التعديل على أساس أال
25

تعاد هذل املادة إىل اللجنة؟

الرئيـــــــــــــــس:
اإلخوة األعضاء اآلن بعد النقاش طلبوا اسرتجاع املادة للمزيد من
الدراسة ،وأنت اآلن تسأل بشأن التصويت على املادة بعد أن أدخل عليها
التعديل ،أي تعديل تقصد؟
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
أقصد التعديل الذي ذكرل اإلخوة بشأن مصادرة األموال ،وهو تعديل
صحيح ،والتعديل الذي جاء من جملس النواب هو تعديل سليم؛ ألننا لو
افرتضنا أن هناك شخصًا أتى بأموال إىل البحرين وثبت عند النيابة العامة
وعند احملكمة أن هذل األموال هي أموال غري نظيفة ،وقامت احملكمة 5
حبجز هذل املبالغ إىل حني النطق باحلكم ،وقبل النطق باحلكم تويف
املتهم ،يف هذل احلالة إذا مل يكن لدينا هذا النص ،فالقضية ستُغلق ،وهذل
األموال ستذهب إىل الورثة ،وهي أموال غري مشروعة ،بينما النص هنا أتى
مراعيًا ملعاجلة هذل القضايا اليت يتوفى فيها املتهم ويثبت بالدليل لدى
احملكمة أن أمواله غري مشروعة وبالتالي يُحكم مبصادرتها ،وهذا هو 01
الصحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مجال عبدالعظيم درويش املستشار القانوني األول
05

بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

املستشـار القـانوني األول بوزارة
شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :البد أن نالحظ أن هذل املادة هي املادة
املوجودة حاليًا يف قانون مكافحة غسل األموال ،ولو نظرنا إىل األحكام 21
الدستورية املتعلقة بعدم دستورية هذل الفقرة ،فسنرى أن احملكمة الدستورية
تكلمت عن أموال الزوجة واألوالد القُصَّر فقط ،وقالت إنه ال جيوز
مصادرتها إال إذا كان هناك دليل على أن هذل األمالك متحصلة من جرمية
غسل األموال ،ومل تتكلم عن أمالك املتهم ،وقالت إنه طبقًا للشريعة
اإلسالمية هناك انفصال لألموال سواء للزوج أو للزوجة أو لألوالد ،وإنه ال 25
جيوز مصادرة أموال الزوجة أو األوالد بقوة القانون ،إال إذا كان هناك دليل
قائم على أن هذل األموال متحصلة من اجلرمية .وعندما ينص يف التعديل على
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أنه إذا ثبت لدى احملكمة أن هذل األموال متحصلة من اجلرمية ،فإن هذا
يعين أن احملكمة حققت مع املتهم وأقامت عليه الدليل وأحالته إىل احملكمة
اجلنائية باألدلة املوجودة لديها ،وإذا تويف املتهم أثناء نظر الدعوى ،فهنا ال
نعاقب وال نصادر أموال الزوجة واألوالد؛ ألننا نتكلم هنا عن األموال احملال
بشأنها املتهم إىل احملكمة اجلنائية ،وكل ما أحدثته هذل املادة هو أنها 5
أزالت املصادرة بقوة القانون ألموال الزوجة واألوالد القُصَّر وقصرتها على
حالة الثبوت بالدليل أن هذل األموال متحصلة أيضًا من جرمية غسل األموال.
وأنا أحببت أن أوضح موقف احملكمة الدستورية ،فهي مل تقرر عدم دستورية
كل النص وإمنا فقط عدم دستورية مصادرة أموال الزوجة واألوالد القُصَّر،
وقالت إنه البد أن يكون هناك دليل يُثبت أنها متحصلة من جرمية غسل 01
األموال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أمامي اآلن طلب من قبل اللجنة باسرتداد املادة ،وهناك
تعديل مقرتح على املادة مقدّم من قبل األخت رباب العريض ،وإذا مل يوافق 05
عليه اجمللس ،فليس أمامنا إال أن نعرض املادة على اجمللس للتصويت كما
أوصت بها اللجنة ،واحلكومة تطالب بالتصويت على املادة كما مت التوافق
عليها ما بني جملس الشورى وجملس النواب واحلكومة ،فهل اللجنة ما زالت
مصرة على اسرتداد املادة؟ تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل
21

خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذل االختالفات يف اآلراء القانونية بالذات
متت مناقشتها يف اللجنة ،ولكن ارتأينا أن نتوافق مع النواب على أساس أن
السند الذي تقوم عليه هذل املادة هو الدليل؛ لذلك أبقيناها ،ولكن اآلن بعد 25
أن رأينا بعض اآلراء القانونية غري املتفق عليها ،فليس هناك مانع لدى اللجنة
من اسرتداد هذل املادة إلعادة دراستها ،ولتأكيد أن أموال الورثة ال تدخل
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ضمن األموال احملصلة من جرمية غسل األموال ،وحنن بال شك ما زلنا مع
نص املادة كما أوصت به اللجنة...

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كنت أنت مطم ن ملا أوصت به اللجنة بشأن هذل املادة ،فلماذا 5
طلبتم اسرتداد املادة؟

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ألن هناك مقرتحًا مقدمًا من األخت رباب العريض ،ولكن إذا مل
حيظَ باملوافقة من قبل جملسكم املوقر ،نصوّت على توصية اللجنة بشأن 01
هذل املادة كما وردت يف التقرير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أنه طاملا أن هناك وجهة نظر قانونية
أخرى ــ ولو كان رأي احلكومة صحيحًا ــ أرى اسرتداد املادة من قبل اللجنة
للمزيد من الدراسة والتأني...
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ عبدالرمحن ،القول ما قاله رئيس اللجنة ،ورئيس اللجنة يقول إنه
ختلى عن طلب اسرتداد املادة ،وهو ميثل اللجنة...
25

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ال يشرتط األخذ برأي رئيس اللجنة فقط ،وإمنا األخذ برأي اللجنة
ككل...
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن األ مقرر اللجنة يرى اسرتداد املادة ،ورئيس اللجنة يتخلى عن
طلب اسرتداد املادة ،ويرى التصويت على مقرتح األخت رباب العريض ،وهذا
األمر أدخلنا يف جدل؛ ألن األ عبدالرمحن مجشري يقول إن القرار جيب أن
يكون قرار اللجنة .تفضل األ الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني 5
املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،تطبيقًا لالئحة الداخلية للمجلس ،إذا قدم
اقرتاح أثناء اجللسة ،فأوالً يصوت على مناقشة االقرتاح أو قبول االقرتاح أو 01
استبعادل ،إذا متت املوافقة عليه يناقش ،أو حيال إىل اللجنة لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه ،وإذا استبعد تنتهي مشكلة االقرتاح .وإذا أصرت اللجنة على
اسرتداد املادة يطرح املوضوع للتصويت وينتهي املوضوع ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق جملسكم املوقر على نظر االقرتاح املقدم من
األخت رباب العريض؟

(أغلبية غري موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة األوىل من مشروع القانون الثاني :املادة
الثالثة بعد إعادة الرتقيم بتعديل اللجنة؟

25

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

31
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الرابعة من مشروع القانون األول ،املادة الثالثة من مشروع القانون
الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على هذل املادة كما جاءت من احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذل املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذل املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

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

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
تفضل سعادة األ رشيد بن حممد املعراج حمافظ مصرف البحرين املركزي.

25

حمافظ مصرف البحرين املركزي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعد هذل الرحلة الطويلة إلقرار هذا املشروع،
أحب أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل رئيس وأعضاء جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين ،وإىل اإلخوة األعضاء ،وال شك أن الكثري من
املالحظات اليت وردت يف النقاش اليوم ويف اجللسات السابقة أعطتين فسحة

كبرية للتأمل ،وما توصلنا إليه اليوم هو مثرة إجيابية بالنسبة إىل التعاطي مع 31
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هذل القضايا اليت شغلت بالنا طوال الفرتة املاضية ،وأحببنا أن نضع إطارًا
قانونيًا جديدًا ينظمها .الشكر لكم مجيعًا على حتملكم طوال هذل الفرتة
اليت مضت من أجل مترير هذا القانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص احلساب اخلتامي
املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 2101م ،وتقرير أداء تنفيذ
امليزانية العامة للسنة املالية 2101م والذي أعدته وزارة املالية ،وهذا سبق

توزيعه عليكم يف جدول أعمال اجللسة الرابعة والعشرين بتاريخ  5إبريل 01
 ،2103وأطلب من األ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف 05
املضبطة.

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

21

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

25

(انظر امللحق  /2صفحة )111

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.
31
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحلتم إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
نسخة من احلساب اخلتامي املوحد للدولة لعام 2101م ،وتقرير أداء تنفيذ
امليزانية للسنة املالية 2101م ،بتاريخ  31مايو 2102م؛ وذلك لدراستهما
وإعداد تقرير شامل بشأنهما جمللسكم املوقر ،وبناء على ذلك قامت اللجنة 5
بدراسة التقريرين دراسة موضوعية شاملة مركزة على البعد االقتصادي
واملالي لألرقام واإلحصائيات الواردة يف احلساب اخلتامي ملعرفة مدى تطابق
هذل املعلومات مع امليزانية العامة املعتمدة ،وكذلك للتحقق من مدى جناح
الوزارات واجلهات احلكومية يف محاية املال العام واستخدامه على الوجه
الصحيح .إن من أهم ما توضحه املؤشرات املالية املتعلقة باحلساب اخلتامي 01
وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة املعروضة أمامكم هو التالي :أوالً :بالنسبة
إىل اإليرادات :إن إمجالي اإليرادات الفعلية بلغت  2066مليون دينار مقارنة
باملعتمد  0464مليون دينار ،وبزيادة قدرها  602مليون دينار ،وهي تُعادل
 %4586من املبلغ املعتمد ،وبالنظر إىل جدول اإليرادات جند أن اإليرادات
النفطية والغاز البالغة  0552مليون دينار تُشكل ما نسبته  %5580من إمجالي 05
اإليرادات العامة مقابل ما كانت عليه يف عام  2119وهو  %53فقط ،وهو
مبلغ  0405مليون دينار ،وأن اإليرادات اإلمجالية للدولة ارتفعت بنسبة %26
بني عامي 2119م و2101م ،فارتفعت من  0615ماليني دينار يف عام 2119م
إىل  2066مليون دينار يف 2101م .إن السبب يف ارتفاع اإليرادات بنسبة %4586
ــ كما ذكرت سابقًا ــ عائد إىل ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 21
 %6485تقريبًا يف امليزانية املعتمدة ،ألنه عندما اُعتمدت امليزانية سُعِّر الربميل
على أساس  41دوالرًا فقط ،يف حني وصل متوسط سعرل خالل السنة إىل
 6682دوالرًا ،أي بارتفاع قدرل  3682دوالرًا للربميل الواحد ،أما اإليرادات
الفعلية غري النفطية فإنها اخنفضت بنسبة  %489عما كان مرصودًا هلا يف
امليزانية املعتمدة ،وذلك عائد إىل اخنفاض إيرادات االستثمارات احلكومية 25
واألمالك بنسبة  ،%66وكذلك اإلعانات بنسبة  %24تقريبًا مقارنةً باملبالغ
املعتمدة هلا .إن اإليرادات احلكومية أسهمت بنسبة  %2685تقريبًا من الناتج
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احمللي اإلمجالي التقديري واملقدر بـ  5351مليون دينار .بالنسبة إىل
املصروفات ،مبقارنة جمموع املصروفات للسنتني 2119م و2101م جند أنها
ارتفعت بنسبة  %2686من  2152مليون دينار يف عام 2119م إىل  263584مليون
دينار يف عام 2101م .أما إذا أخذنا يف احلسبان مبالغ االعتمادات املدورة فإن
نسبة الزيادة يف جمموع املصروفات سوف تصل إىل نسبة  %25تقريبًا .أما 5
باملقارنة مع امليزانية املعتمدة فإن جمموع املصروفات الفعلية تعادل  %5586من
امليزانية املعتمدة .إذا أخذنا يف االعتبار االعتمادات املدورة للعام التالي فقد
تبلغ  %9589من امليزانية املعتمدة واليت قُدرت بـ  3164مليون دينار ،أي أنها
أقل من امليزانية املعتمدة بنسبة  %480فقط .لقد شكّلت املصروفات املتكررة
نسبة  %60من إمجالي املصروفات العامة ،أما مصروفات املشاريع فقد 01
شكلت  %29من املصاريف العامة .إن جمموع املصروفات املتكررة الفعلية يف
عام 2101م وصلت إىل  0565يف مقابل  0994مليونًا مبلغًا مُعتمدًا يف
امليزانية ،وإن نسبة الصرف تُعادل  ،%9386أما نسبة االرتفاع يف هذل
املصروفات مقارنة مبا كانت عليه يف العام املاضي 2119م فقد وصلت إىل
نسبة  .%0184مع العلم أن مصروفات القوى العاملة شكّلت اجلزء األكرب من 05
املصروفات املتكررة وبنسبة تُعادل حوالي  %46وهي مبلغ  534مليونًا .إن
جمموع مصروفات املشاريع الفعلية قد بلغت  666مليون دينار مقارنة باملبلغ
املعتمد  ،0151وبنسبة تنفيذ تُعادل  %60وبنسبة منو مقارنة مبا صُرف يف
العام املاضي على املشاريع  2119بنسبة  .%96وعليه فقد قُدر إمجالي العجز
يف امليزانية املُعتمدة بعد إدخال التقديرات الطارئة عليها مببلغ  0601ماليني 21
دينار ،ولكن نظرًا إىل الزيادة املُحصلة يف إمجالي اإليرادات العامة مقارنة
بامليزانية العامة وبنسبة  ،4586إضافة إىل اخنفاض املصروفات العامة الفعلية
بنسبة  %0483عما هو مُعتمد يف امليزانية ،اخنفض العجز من  0601إىل حوالي
 461مليونًا فقط .وبإضافة املبلغ املدور للمصروفات العامة لعام 2100م
واملقدرة بـ 303مليونًا يُصبح العجز  663مليون دينار وهو ما يُعادل  %982من 25
إمجالي الناتج اإلمجالي .سيدي الرئيس ،رأت اللجنة يف مالحظاتها أنه على
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الرغم مما حتقق من مبادئ أساسية للميزانية العامة إال أنها تتمنى على
احلكومة املوقرة تزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما مت حتقيقه
من هذل املبادئ واألهداف ،كما أنه يف الوقت الذي تشكر فيه اللجنة
احلكومة املوقرة على جهودها املبذولة يف موافاة السلطة التشريعية
باحلسابات اخلتامية ،وتقدير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة يف وقتها 5
احملدد متضمنة بيان اإليرادات واملصروفات بالتفصيل مقارنة باملعتمد وبالسنة
السابقة ،وكذلك جدول التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية واالستثمارية
والتمويلية إال أن اللجنة مازالت تطلب وتُكرر دائمًا لتزويدها بامليزانية
العمومية وفقًا لتنفيذ متطلبات املادة  0من قانون امليزانية العامة للدولة الصادر
باملرسوم بقانون رقم  39لسنة 2110م .كان من املتوقع من احلكومة إبان 01
عرضها لتقاريرها ،عرض النتائج الفعلية لألهداف االسرتاتيجية للمملكة،
إال أن تلك التقارير مل تتناول تلك املسائل وعلى وجه اخلصوص رفع كفاءة
اجلهاز احلكومي ،ورفع مستوى الدخل ،وختفيف األعباء املعيشية على
املواطن واليت تُشكل عناصر أساسية يف اسرتاتيجية احلكومة املوقرة .وترى
اللجنة أن الزيادة يف اإليرادات الفعلية املُحصلة عند امليزانية املعتمدة ما هي إال 05
نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار النفط يف السوق العاملي ،وال تعكس مدى جناح
احلكومة يف حتقيق سياسة تنويع مصادر الدخل .تتطلع اللجنة من احلكومة
املوقرة إىل تفريد املبالغ املدورة للعام املالي القادم ــ املصروفات املتكررة
واملشاريع ــ وذلك بضرورة توضيح وذكر الوزارات واجلهات املخصصة هلا تلك
املبالغ املدورة من دون االقتصار على ذكر املبلغ املُدور كرقم واحد .إضافة 21
إىل ذلك يا معالي الرئيس فإن اللجنة تتوافق مع بعض املالحظات اليت أوردها
جملس النواب املوقر واملتعلقة بأسباب عدم اعتمادل احلساب اخلتامي
واملوضحة يف التقرير ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.
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العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي بعض املالحظات على تقرير اللجنة،
وأرجو اإلجابة عنها من قبل اإلخوة يف اللجنة أو اإلخوة يف وزارة املالية ،وأهم
هذل املالحظات :أوالً :ذكر التقرير منو الناتج احمللي بنسبة  ،%482وأعتقد أن
هذل النسبة قليلة جدًا إذا قُورنت مبا ذكرته اللجنة من ارتفاع يف أسعار 5
النفط بنسبة  ،%25وأسعار األملنيوم بنسبة  ،%40ووجود فائض بلغ  291مليون
دينار .ثانيًا :مما ذكرل التقرير من فائض بلغ  291مليون دينار ال جند
انعكاس ذلك على زيادة التوظيف ،واستيعاب بعض البطالة ،وقد ذكرت
اللجنة أن هناك اخنفاضًا يف التوظيف بنسبة  %182بدالً من زيادته .ثالثًا :أجد
يف الفقرة اخلاصة باخنفاض التوظيف تناقضًا ،فهناك اخنفاض وارتفاع يف 01
اإلنتاجية ،فكيف نوائم بني االخنفاض يف التوظيف واالرتفاع يف اإلنتاجية.
رابعًا :أين انعكست هذل الزيادة من النفط واألملنيوم على الوضع العام؟ سواء
كان االنعكاس على التنمية أو الصناعة أو اإلسكان أو غريها من
األساسيات .خامسًا :إن ترتيب البحرين الـ  45يف مؤشر الفساد أمر مقلق،
جيب أال مير مرور الكرام ،والبد من وجود جهة تتبنى هذا امللف ألنه يُسيء 05
إىل مسعة البحرين وجيعل املستثمرين يرتددون يف استثماراتهم .سادسًا :ما هو
وضع الدين العام اآلن؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضل األ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أتوجه بسؤالني إىل مقرر اللجنة.
أالحظ بعض التعارض كما جاء يف صفحة  34من التقرير ،حيث ذُكر يف
البند الرابع «التحفظ على احلساب اخلتامي لعدم مشوله احلسابات اخلتامية 25
املدققة لبعض الوزارات وعدم اعتماد احلساب اخلتامي من دون تسليم تلك
احلسابات ،منها احلسابات اخلتامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراني» ،بينما جند يف توصية اللجنة «املوافقة على اعتماد احلساب
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اخلتامي املوحد للدولة للسنة املنتهية يف  30ديسمرب 2101م ،وتقرير أداء
تنفيذ امليزانية ...إخل» ،إذن يوجد بعض التعارض بني املالحظة والتوصية.
السؤال الثاني :يوجد ضمن األرقام املتوافرة يف التقرير اخنفاض اإليرادات
الفعلية لالستثمارات احلكومية من  54مليون دينار إىل  09مليون دينار
حبسب اجلدول املتوافر .طبعًا ذُكر يف التقرير أن السبب هو عدم حتويل 5
أرباح من شركة ممتلكات القابضة يف امليزانية ولكن مل نعرف السبب،
ملاذا مل تُحول؟ السؤال األهم هو :ما هو حجم االستثمارات؟ وذلك حتى نعرف
معدل الربح ،ألن الربح أو اإليراد هبط بشكل كبري جدًا ،فحتى نتعرف
على مُعدل األرباح أو اإليرادات من هذل االستثمارات جيب أن نعرف ما هو
01

حجم هذل االستثمارات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر من سبقين يف إبداء املالحظات
وأرجو من اللجنة الدائمة اليت تتناول مثل هذل احلسابات اخلتامية أن تضع يف
عني االعتبار يف تقاريرها املستقبلية مجيع النقاط اليت أُثريت إذا ما كُررت
يف احلسابات اخلتامية .ولدي تساؤل :حنن اليوم يف سنة 2103م ،وأمام

اجمللس تقرير اللجنة اخلاص باحلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 21
املنتهية يف  30ديسمرب 2101م ،فماذا منلك يف ظل ميزانييت 2101م و2100م
و2102م و2103م ،واحلساب اخلتامي لسنة 2101م؟ مبعنى ما هي فائدة ما
نقوله أو ما ال نقوله يف ظل حساب ختامي انتهى من سنة 2101م ،أريد أن
أعرف أسباب التعطيل ومضي هذل املدة واليت هي تقريبًا  3سنوات من تاريخ
احلساب اخلتامي املنتهي يف سنة 2101م؟ فحتى إذا كانت لدينا مالحظات25 ،
وحتى إذا كنا سنذكرها أو لن نذكرها ،فما هي الفائدة اليت سنجنيها
اليوم من مناقشة حساب ختامي منت ٍه يف سنة 2101م؟ وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األس لة اليت وجهها األ حممد 5
حسن باقر هي معلومات مقتبسة من احلساب اخلتامي ،فمثالً هذل
إحصائيات خترج من املصرف املركزي ووزارة املالية بأن اإلنتاج احمللي زاد
بنسبة  %482وهو أفضل من العام املاضي حيث بلغت نسبته  .%380أما بالنسبة
إىل كيفية أن يتم التوظيف بنسبة أقل يف بعض القطاعات ،فإن التوظيف زاد
بالنسبة إىل البحرينيني ،أما بالنسبة إىل األجانب فإنه اخنفض ،واملعروف يف 01
البحرين أن األجانب أكثر من البحرينيني ،وهو يقول اآلن إن هذا ليس جواب
السؤال...

الرئيـــــــــــــــس:
األ السيد حبيب ،اجلواب هو أن زيادة اإلنتاجية ال ترتبط بزيادة 05
التوظيف ،وقد يكون العكس هو الصحيح.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس ،هو طرح سؤاالً آخر وهو أنه كيف نقص التوظيف
وزادت اإلنتاجية؟ طبعًا هذا حيدث ،فعندما ترتفع اإلنتاجية وينخفض 21
التوظيف ــ ما دام اإلنتاج مرتفعًا مقارنة بالتوظيف ــ فمعنى ذلك أن معدل
إنتاجية الفرد ارتفع.

الرئيـــــــــــــــس:
األ السيد حبيب ،سؤاله هو أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 25 %25
وأسعار األملنيوم ارتفعت بنسبة  ،%40يف حني أن هذا مل ينعكس على نسبة
النمو يف االقتصاد ككل.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
سيدي الرئيس ،اجملاالت االقتصادية ليست حمصورة يف النفط والغاز
فقط ،فهناك جمال اخلدمات وجمال االستثمارات وغريها من اجملاالت
االقتصادية ،ويف جمال النفط وجمال األملنيوم ارتفعت األسعار فعالً ،ولكن
املدخول يف جمال السياحة قد يكون اخنفض ،أي أنه نزل يف جماالت 5
أخرى ،والنسب يف القطاعات التحويلية ارتفعت ،فالنسب يف بعض القطاعات
ترتفع ويف بعضها اآلخر تنخفض.

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ،األ أمحد جاسم فراج ،أرجو الرد على األس لة املثارة من 01
قبل بعض اإلخوة إذا كان ذلك باإلمكان؟ تفضل.

الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص موضوع الناتج احمللي ،كما نعلم
أن الناتج احمللي مكون من جمموعة متعددة من األنشطة ،واإليرادات 05
النفطية ليست هي امليزانية العامة ،وصحيح أنها تشكل تقريبًا  %25من
الناتج احمللي اإلمجالي وهلا تأثري فيه ،ولكن هناك عناصر أخرى منها
القطاع املصريف والقطاعات األخرى اليت تكون يف جمملها الناتج احمللي،
فهي جمموعة من األنشطة اليت تصدر سواء عن جملس التنمية االقتصادية أو
اجلهاز املركزي للمعلومات الذي ينشر كل هذل التفاصيل ويبني مكونات 21
القطاعات ومساهمتها يف الناتج احمللي .خبصوص موضوع اخنفاض
التوظيف ،هل املقصود التوظيف يف احلكومة أم التوظيف بشكل عام؟
السؤال مل يكن واضحًا .خبصوص التوظيف يف احلكومة ،احلكومة عليها
عبء وهو أنها تتحمل الكثري يف مسألة استيعاب العمالة اليت تدخل إىل سوق
العمل ،ولكنْ هناك قيود ،ولذلك فإنه حبسب متطلبات الوزارات واجلهات 25
احلكومية يتم االستيعاب .خبصوص وضع الدين العام يف الوقت الراهن ،إىل
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عام 2100م وصل إىل  ،3549وهذا حبسب األرقام اليت أعلنت ،ويف عام
2101م وصل إىل  2560حبسب التقرير الذي وصل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية البد من توجيه الشكر إىل رئيس
وأعضاء جلنة الشؤون املالية واالقتصادية على هذا التقرير الوايف والضايف .يف
البند  4من توصيات اللجنة ورد التالي« :أن الزيادة يف اإليرادات الفعلية 01
احملصلة عن امليزانية املعتمدة ما هي إال نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار
النفط ،»...وتقرتح اللجنة أن تضع احلكومة خططًا تنفيذية وبرامج
واسرتاتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها .طبعًا هذل عبارة
إنشائية ،وحبسب ما أعلم أن هناك توجيهات عليا من جملس الوزراء بأن تضع
كل وزارة خططًا واسرتاتيجيات لربامج عملها ،وال أعلم ما إذا كانت اللجنة 05
قد اطلعت على هذل اخلطط ،فهناك قرار صادر عن جملس الوزراء بأن تضع
الوزارات خططًا واسرتاتيجيات ،وأعتقد أن إحدى اخلطط واالسرتاتيجيات
هي من اختصاص وزارة املالية بالنسبة إىل تنويع مصادر الدخل وهو املوضوع
الذي تتكلمون عنه اآلن ،فهل كان بني يديكم اخلطط والدراسات اليت
أمر جملس الوزراء بأن توضع وتبني لنا بوضوح وشفافية تامة .ما هي خطط 21
وزارة املالية يف تنويع مصادر الدخل؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،السؤال الذي طرحه األ خليل الذوادي كان
يوجه دائمًا إىل وزارة املالية يف اجتماعات اللجنة ،وخاصة عندما درسنا
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املوازنة العامة خالل الشهور اخلمسة األخرية .احلكومة تقول إن لدينا خطة،
ما هي اخلطة؟ تقول إن اخلطة سندرسها معكم ،هي تركز على ناحية
واحدة ،باإلضافة إىل زيادة طفيفة بالنسبة إىل القطاعات األخرى غري قطاع
ت الوقت
النفط ،فهي تركز على موضوع الضرائب ،وتقول إنه إىل اآلن مل يأ ِ
املناسب لفرض ضرائب يف الدولة ،فهي دائمًا تكرر هذل العبارة .خبصوص 5
سؤال األ حممد حسن السرتي عن أسباب اخنفاض االستثمارات املوضوعة
يف امليزانية ،واجلواب موجود يف التقرير ،والسبب هو أنه كان هناك موضوع
 61مليونًا ،وهو مبلغ يعادل  %51من توقعات عائدات االستثمارات ،وهو عند
شركة ممتلكات البحرين القابضة ،ومل تسلمه ،وعندما سألناهم :ما هي
االستثمارات؟ حيث وجه إىل وزارة املالية هذا السؤال من قبل اإلخوة النواب01 ،
كان اجلواب الرمسي :أنا لست الوزير املسؤول عن موضوع االستثمارات
واألمالك احلكومية ،وقد يكون سعادة وزير املالية اآلن هو املسؤول عن
شركة ممتلكات البحرين القابضة ،ومن املمكن أن جييب يف املستقبل عن
هذا السؤال ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
توصية اللجنة هي املوافقة على إقرار احلساب اخلتامي املوحد للدولة
للسنة املالية املنتهية يف  30ديسمرب 2101م ،وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة
للسنة املالية 2101م .واملوافقة على رفع املالحظات الواردة يف التقرير إىل
25

احلكومة املوقرة .فهل يوافق اجمللس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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