
 

 

 م2020 دیسمبر 2التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 
واألمن الوطني  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع  الرابعسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر  ی  

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى االتفاقیة بخصوص  

افق المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة، المر طاتلسمتعددة األطراف بین ا

 .م2020) لسنة 18للمرسوم رقم (
 

 الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر والتوجیھ باتخاذ 
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

            
       

 يوسف أمحد الغتم                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                      
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 .المالیة واالقتصاد الوطني وزارةأي ر .4
 .مصرف البحرین المركزي رأي .5
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .6
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 3د 5/ ف ل خ أص  463الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  25التاريخ:   

 
 احملرتم    يوسف أمحد حسن الغتم/    السيدسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم ــ  ل ــــــ ــ  أ  أرفــــــ ــأ لــــــ ــانو   يطيــــــ ــر   قــــــ ــم     مشــــــ ــ        رقــــــ لســــــ
ــ د   ــ  مت ــــــ ــل ا   اق ــــــ ــري   لــــــ ــ  ال  ــــــ ــمام ممم ــــــ ــل انيــــــ ــ  امــــــ باملوافقــــــ
ــارير بــــــخ الــــــ  ل  ال  ــادل التقــــ ــ     ــــ ــمطال املتتاــــــ  بشــــ األطــــــراف بــــــخ الســــ

 م.2020  لس   18الام ، املراف  لممرسوم رقم  

ــم ا   ــ نق متيـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق   اـــــــ ــتق  دراســـــــ ــا  م اقشـــــــ برجـــــــ
مواــــــ  أقاــــــاع م مــــــ  أســــــاب   مــــــ  رأي ــــــم ل ر ــــــق امــــــل امل مــــــ   ــــــ ل 

  اريتق.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 
بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى  لسنة ( )  مشروع قانون رقم ( )

المختصة بشأن تبادل التقاریر بین   سلطاتاالتفاقیة متعددة األطراف بین ال
 م 2020) لسنة 18المرافق للمرسوم رقم (الدول ذات الصلة، 

 الموقرة  الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2020نوفمبر  25

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس  – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2020مبر  دیس 2

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

مشروع    مضمونبنية و

 القانون 

 + مادتاندیباجة 

لموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى االتفاقیة  امنھ تضمنت المادة األولى  
المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات   سلطاتمتعددة األطراف بین ال

 . م2020) لسنة  18الصلة، المرافق للمرسوم رقم (

   تسع مواددیباجة +  االتفاقيةبنية  

رأي جلنة الشؤون  

والقانونية  التشريعية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
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  آراء اجلهات  خالصة  

لدى حضورها اجتماع  

اللجنة مبجلس  

 الشورى 

 : وزارة المالیة واالقتصاد الوطني  •

أبدت وزارة المالیة واالقتصاد الوطني توافقھا مع ما جاء في مذكرة  -
 اآلتي:  بینت و  بشأن مشروع القانون،كومة الموقرة الح

مملكة  اتخذتھاللخطوات التي  ن التوقیع على االتفاقیة یأتي استكماالً إ -
لتنفیذ التزاماتھا بأحكام اتفاقیة  البحرین في مجال التعاون مع المجتمع الدولي  

في المسائل الضریبیة التي انضمت لھا المملكة  المساعدة اإلداریة المتبادلة
التي تمثل اإلطار التشریعي الذي  و  ،2018) لسنة  13نون رقم ( بموجب القا 

سبق  حیث مكنھا وباقي الدول األعضاء من تبادل المعلومات فیما بینھم، یُ 
متعددة األطراف   تفاقیة اال  باالنضمام إلى    أن قامت في نفس اإلطار  للمملكة

الیة  لمعلومات الحسابات الم التبادل التلقائي بین السلطات المختصة بشأن
 . 2018) لسنة 14بموجب القانون رقم ( 

) بشأن التبادل التلقائي  13لى مملكة البحرین االلتزام بتطبیق المعیار رقم (ع -
السنوي لتقاریر الشركات متعددة الجنسیات بین السلطات الضریبیة، حیث  

بي للدول لتجنب اإلدراج  و یُعد تطبیق ھذا المعیار أحد متطلبات االتحاد األور 
 . في المسائل الضریبیة الدول غیر المتعاونة في قائمة

ضرورة الموافقة على مشروع القانون لما من شأنھ تعزیز مكانة مملكة   -
البحرین المالیة واالقتصادیة، وتأكید حرصھا على تبني أفضل الممارسات 
والمعاییر الدولیة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التھرب 

 الضریبي. والتجنب 

 : مصرف البحرین المركزي •

توافق رأي مصرف البحرین المركزي مع ما جاء في المذكرة الواردة من 
 الحكومة الموقرة. 

 على الدیباجة تتعدیال بعض المع إجراء  الموافقة على مشروع القانون قرار جملس النواب 

 توصية اللجنة 
بعض بالتوافق مع مجلس النواب بإجراء  الموافقة على مشروع القانون

 على الدیباجة تتعدیالال

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م  2020  مربديس  2 التاريخ :
 )4الرقم: (

 
 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )  خبصوص  

املختصة بشأن تبادل التقارير بني الدول   اتسلطاالتفاقية متعددة األطراف بني ال

 م 2020) لسنة  18املرافق للمرسوم رقم (ذات الصلة،  
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 

 مقدمـة:
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح      

 ) المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/463الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

 مشروع قانون رقم ( ) م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 نوفمبر 25

 سلطاتبالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى االتفاقیة متعددة األطراف بین اللسنة ( ) 

) لسنة 18المرافق للمرسوم رقم (ذات الصلة،  لودالمختصة بشأن تبادل التقاریر بین ال

 ، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.م2020
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 .م2020نوفمبر  30 المنعقد بتاریخ الرابعتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

والتي علقة بمشروع القانون موضوع النظر اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المت )2(

 اشتملت على: 

 القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني.مشروع  -

ــلطاتمتعددة األطراف بین ااالتفاقیة  - ــأن تبادل التقاریر بین الدول ذات   لســ ــة بشــ المختصــ

 .الصلة

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 .واالقتصاد الوطني رأي وزارة المالیة  -

 رأي مصرف البحرین المركزي. -

 نواب ومرفقاتھ.  قرار مجلس ال -
 

 اللجنة كل من: دعوة من اللجنة شارك في اجتماعب   )3(
 

 المنصب االسم

 واالقتصاد الوطني   يةوزارة املال
 مدیر العالقات الضریبیة الخارجیة نواف ھاشم السادة
 المستشار القانوني محمد علي الشاذلي
 إیراداتمحلل  طفلة عیسى البنعلي

 خصائي معلوماتأ الحماديعبد الحمید خالد 

  مصرف البحرين املركزي 
 مدیر إدارة المتابعة حمد جاسم بومطیعأ الدكتور

 مصرف البحرین المركزيمستشار  منار مصطفى السید
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر
  

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 لجنةسر أمین  زینب یوسف خلیل

 واإلعالمإدارة العالقات 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین      

 الدستوریة والقانونیة.
 

اثالث
ً
 :واالقتصاد الوطني ةرأي وزارة املالي -ــــ

بشأن  الموقرة ما جاء في مذكرة الحكومةمع  توافقھا وزارة المالیة واالقتصاد الوطني أبدت     

مملكة   اتخذتھاللخطوات التي    أن التوقیع على االتفاقیة یأتي استكماالً   توأوضح  ،مشروع القانون

المساعدة اإلداریة اتھا بأحكام اتفاقیة لتنفیذ التزامالبحرین في مجال التعاون مع المجتمع الدولي 

 ،2018) لسنة 13في المسائل الضریبیة التي انضمت لھا المملكة بموجب القانون رقم ( المتبادلة

، ااء من تبادل المعلومات فیما بینھمكنھا وباقي الدول األعضالتي تمثل اإلطار التشریعي الذي یُ و 
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بین السلطات   متعددة األطراف  تفاقیةاالنضمام إلى االب   أن قامت في نفس اإلطار  سبق للمملكة  حیث

) لسنة 14لمعلومات الحسابات المالیة بموجب القانون رقم ( التبادل التلقائي المختصة بشأن

) بشأن التبادل 13لتزام بتطبیق المعیار رقم (مملكة البحرین اال وبینت الوزارة أنھ على .2018

طات الضریبیة، حیث یُعد تطبیق ھذا التلقائي السنوي لتقاریر الشركات متعددة الجنسیات بین السل

الدول غیر المتعاونة في في قائمة بي للدول لتجنب اإلدراج و المعیار أحد متطلبات االتحاد األور

تعزیز مكانة  لما من شأنھ ى مشروع القانونموافقة علضرورة ال مؤكدة على، المسائل الضریبیة

وتأكید حرصھا على تبني أفضل الممارسات والمعاییر  ،مملكة البحرین المالیة واالقتصادیة

 مع المجتمع الدولي لمكافحة التھرب والتجنب الضریبي.الدولیة في مجال التعاون 

 

ا
ً
 :مصرف البحرين املركزيرأي  -رابعــــ

   من الحكومة الموقرة.في المذكرة الواردة  جاءتوافق رأي مصرف البحرین المركزي مع ما    

 

 
ً
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى تدارست اللجنة      

المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة،  سلطاتاالتفاقیة متعددة األطراف بین ال

، واالقتصاد الوطني  یةالمالمع ممثلي كل من: وزارة  م،  2020) لسنة  18المرافق للمرسوم رقم (

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون ، والمستشار القانوني للجنة،  زيومصرف البحرین المرك

قانون من الناحیتین مشروع الالتشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

على و ،  على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانون، كما اطلعت  الدستوریة والقانونیة

المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة،  سلطاتمتعددة األطراف بین الاالتفاقیة 

 .م2020) لسنة 18المرافق للمرسوم رقم (
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أھم  )1( ةالماد تضمنت، حیث واد) م9(من  –فضالً عن الدیباجة  –االتفاقیة تتألفو 

على التزام السلطة المختصة بتبادل   )2المادة (ونصت    ،في االتفاقیةالمصطلحات العامة الواردة  

 -قیًما فیھا لألغراض الضریبیة ویكون ملزًما بأداء ھذه التقاریرالمستلمة من كل كیان م-التقاریر  

أجازت الفقرة الثانیة منھا للسلطة المختصة إبداء رغبتھا عن طریق  سنوًیا وبشكل تلقائي، كما

والتي ستكون ملتزمة في ھذه الحالة بإرسال  إشعار، باعتبارھا دولة ال تتبادل التقاریر بالمثل،

منھا كیفیة تحدید  أبرز األحكام المتعلقة بآلیة التبادل،) 3المادة (وبینت  التقاریر دون استالمھا.

ة، باإلضافة إلى مواعید التبادل وطریقتھ، لغ في التقاریر المتبادلة بین السلطات المختصعملة المبا

بشأن  التعاون بین السلطات المختصة )4( المادةونظمت  التقاریر،واللغة المتفق علیھا في كتابة 

إذ بینت المادة اإلجراءات الواجب اتباعھا عند وجود خطأ نتج عنھ اإلبالغ  االمتثال والتطبیق،

كیان   ، أو في حالة عدم االمتثال لتقدیم التقاریر من قبلعن معلومات غیر صحیحة أو غیر مكتملة

ة التزام السلطة المختصة بقواعد السریة وحمایة ضرور )5(المادة وتضمنت  ملتزم بالتقریر،

م المناسب للمعلومات وقیوده، واإلجراءات الواجب اتباعھا البیانات، كما حددت أوجھ االستخدا

 )6(المادة أما  ،لتزامات المنصوص علیھا في ھذه المادةفي حالة عدم إخالل أحد األطراف باال

الخاضع للكیان فقد نظمت مسألة االستشارة بین السلطات المختصة في حالة تعدیل الدخل 

في تنفیذ أو تفسیر ھذه االتفاقیة، وكذلك اإلجراءات الواجب التأسیسي، وعند وجود إشكاالت 

وأوجبت على ھذه االتفاقیة،  آلیة التعدیل )7المادة (بشأن مخرجات االستشارة، وتناولت  اتباعھا

السلطة المختصة عند التوقیع على االتفاقیة أو في أقرب وقت ممكن بتقدیم إشعار إلى  )8المادة (

أمانة الھیئة التنسیقیة بشأن المسائل المنصوص علیھا في ھذه المادة، ومن أبرزھا وجود تشریع 

 ووجود ضمانةبتقدیم التقاریر،  -الخاضعة لھذه االتفاقیة-في مملكة البحرین یفید بإلزام الكیانات 

مع ضرورة إرفاق استبیان  ،بمعاییر السریة وإجراءات حمایة البیانات تشریعیة لضمان الوفاء

خول المادة األحكام المتعلقة بدھذه كما نظمت  السریة وحمایة البیانات كملحق لھذه االتفاقیة،

االتفاقیة التي ستقوم منظمة ، والمعلومات الخاصة بھذه  بین السلطات المختصةنفاذ  ال  حیزتفاقیة  اال

تعلیق تبادل  طلب الدولة في التعاون االقتصادي والتنمیة بنشرھا في موقعھا اإللكتروني، وحق
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تتولى أمانة الھیئة التنسیقیة اإلشعارات التي س )9المادة (وأخیًرا بینت  ،المعلومات بشكل مؤقت

 القیام بھا.
 

وباستعراض أحكام االتفاقیة تبین أنھا ال تتعارض وأحكام الدستور والقوانین النافذة، وأنھ  

) من الدستور. وبناء على 37یلزم لنفاذھا أن تصدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة الثانیة من المادة (

قیة. ویتألف ذلك، قامت ھیئة التشریع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصدیق على االتفا

االتفاقیة، فیما  االنضمام إلى على الموافقةب  المادة األولىمشروع القانون من دیباجة ومادتین، 

 تنفیذیة. المادة الثانیةجاءت 
 

مملكة البحرین انضمام  الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على أھمیة اللجنة رأتو 

، المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة  سلطاتإلى االتفاقیة متعددة األطراف بین ال

التي تھدف إلى وضع القواعد واإلجراءات الضروریة لتبادل التقاریر المالیة بشأن المسائل و 

بین السلطات المختصة   -لمنطبقة علیھا االتفاقیةا-الضریبیة الخاصة بالشركات متعددة الجنسیات  

 اتخذتھاللخطوات التي  االتفاقیة یأتي استكماالً ھذه ى ن التوقیع علحیث إ في الدول األعضاء،

المساعدة لتنفیذ التزاماتھا بأحكام اتفاقیة مملكة البحرین في مجال التعاون مع المجتمع الدولي 

) لسنة 13في المسائل الضریبیة التي انضمت لھا المملكة بموجب القانون رقم (  اإلداریة المتبادلة

متعددة األطراف بین  تفاقیةباالنضمام إلى اال قامت في نفس اإلطار أن سبق للمملكة وقد ،2018

) 14لمعلومات الحسابات المالیة بموجب القانون رقم ( التبادل التلقائي السلطات المختصة بشأن

) بشأن التبادل التلقائي 13لتزام بتطبیق المعیار رقم (ویتوجب على مملكة البحرین اال  ،2018لسنة  

السنوي لتقاریر الشركات متعددة الجنسیات بین السلطات الضریبیة، حیث یُعد تطبیق ھذا المعیار 

الدول غیر المتعاونة في المسائل في قائمة بي للدول لتجنب اإلدراج وأحد متطلبات االتحاد األور

، والموافقة قانونالمشروع  بالموافقة من حیث المبدأ على    للجنةا  ذلك توصي، وفي ضوء  الضریبیة

 على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.
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اسادس
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار  39إعماالً لنص المادة (      

 كل من:

ا.   راديـالع علي األستاذ علي عبداهللا سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  العجمان بن عبداهللا الدكتور عبدالعزيزسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي في ضوء  

 بما یلي:
 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة الموافقة من حیث المبدأ على  -

المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول  لطاتسالبحرین إلى االتفاقیة متعددة األطراف بین ال

 . م2020) لسنة 18ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (

 .الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق -
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 يوسف أمحد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      

   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 بالموافقة على انضمام مملكة البحرین إلى االتفاقیة متعددة األطراف )     (مشروع قانون رقم (  ) لسنة 
 م2020) لسنة 18افق للمرسوم رقم (بین السلطات المختصة بشأن تبادل التقاریر بین الدول ذات الصلة، المر 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 المسمى 

    نةمشروع قانون رقم (  ) لس
بالموافقة على انضمام  (   )

مملكة البحرین إلى االتفاقیة 
 متعددة األطراف

بین السلطات المختصة بشأن 
تبادل التقاریر بین الدول ذات 
الصلة، المرافق للمرسوم رقم 

 م2020لسنة ) 18(
 
 

 

 

 المسمى

الموافقة على المسّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى

الموافقة على المسّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى

     نةمشروع قانون رقم (  ) لس
  بالموافقة على انضمام  (   )

    مملكة البحرین إلى االتفاقیة 
 متعددة األطراف

بشأن بین السلطات المختصة 
تبادل التقاریر بین الدول ذات 

افق للمرسوم رقم الصلة، المر
 م2020) لسنة 18(
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 الدیباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدیباجة

 

 

) بعد التجاریةإضافة كلمة ( -

 ).الشركاتكلمة (

وعلى (استبدال عبارة  -

) لسنة 27المرسوم بقانون رقم (

بشأن السجل التجاري،  2015

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

) بعبارة ،2018) لسنة 52(

وعلى قانون السجل التجاري (

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، المعدل 2015) لسنة 27(

 الدیباجة

 
قة على مجلس النواب  قرار المواف

 بتعدیل الدیباجة على النحو اآلتي:

) بعد التجاریةإضافة كلمة ( -

 ).الشركاتكلمة (

وعلى استبدال عبارة ( -

) لسنة 27المرسوم بقانون رقم (

بشأن السجل التجاري،  2015

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

) بعبارة ،2018) لسنة 52(

وعلى قانون السجل التجاري (

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، المعدل 2015) لسنة 27(

 لدیباجةا
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 

 

 

 
 

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون الش�����ركات الص�����ادر 

) لس��نة 21بالمرس��وم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2001

وعلى ق��انون مص�������رف البحرین 

المركزي والمؤس������س������ات المالیة 

) لس��نة 64الص��ادر بالقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2006

) 52بالمرسوم بقانون رقم (

 ).،2018لسنة 
 

 نص الدیباجة بعد التعدیل:
 

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

 التجاریةوعلى قانون الش������ركات 

الص������ادر بالمرس������وم بقانون رقم 

 ، وتعدیالتھ، 2001) لسنة 21(

وعلى ق��انون مص�������رف البحرین 

المركزي والمؤس������س������ات المالیة 

) لس��نة 64الص��ادر بالقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2006

) 52بالمرسوم بقانون رقم (

 ).،2018لسنة 

 
 نص الدیباجة بعد التعدیل:

 

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

 التجاریةوعلى قانون الش�������ركات 

الص������ادر بالمرس������وم بقانون رقم 

 ، وتعدیالتھ، 2001) لسنة 21(

وعلى ق��انون مص�������رف البحرین 

المركزي والمؤس�������س�������ات المالیة 

) لس���نة 64الص���ادر بالقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2006

 

 

 

حم���د بن عیس�������ى آل خلیف���ة        نحن 

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

قانون الش�������ركات  جاریةوعلى   الت

) 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2001لسنة 

وعلى ق����انون مص�������رف البحرین 

المركزي والمؤس�������س��������ات الم��الی��ة 

) لس�����نة 64الص�����ادر بالقانون رقم (

 ، وتعدیالتھ، 2006
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

وعلى ق��انون الس�������ج��ل التج��اري 

الص������ادر بالمرس������وم بقانون رقم 

مع����دل 2015) لس�������ن����ة 27( ل ، ا

) لس��نة 52بالمرس��وم بقانون رقم (

2018، 

) لس�������ن��ة 13وعلى الق��انون رقم (

انض�������م��ام ب��الموافق��ة على  2018

حرین إ ب ل لك����ة ا قی����ة لى مم تف����ا ا

المس�������اعدة اإلداریة المتبادلة في 

المس������ائل الض������ریبیة بص������یغتھا 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى االتف��اقی��ة متع��ددة األطراف 

بین الس�����لطات المختص�����ة بش�����أن 

تب���ادل التق���اریر بین ال���دول ذات 

) 27وعلى المرسوم بقانون رقم (

بش�������أن الس�������جل  2015لس�������نة 

التج���اري، المع���دل ب���المرس�������وم 

 ،2018) لسنة 52بقانون رقم (

 

) لس�������ن��ة 13وعلى الق��انون رقم (

ب��الموافق��ة على انض�������م��ام  2018

قی����ة  تف����ا لى ا حرین إ ب ل لك����ة ا مم

المس�������اعدة اإلداریة المتبادلة في 

المس������ائل الض������ریبیة بص������یغتھا 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى االتف��اقی��ة متع��ددة األطراف 

بین الس�����لطات المختص�����ة بش�����أن 

تب���ادل التق���اریر بین ال���دول ذات 

) 27وعلى المرسوم بقانون رقم (

بش�������أن الس�������جل  2015لس�������نة 

التج���اري، المع���دل ب���المرس�������وم 

 ،2018) لسنة 52بقانون رقم (

 

) لس�������ن��ة 13وعلى الق��انون رقم (

ب��الموافق��ة على انض�������م��ام  2018

قی����ة  تف����ا لى ا لب�ح�رین إ مم�ل�ك����ة ا

بادلة في  المس�������اعدة اإلداریة المت

المس������ائل الض������ریبیة بص������یغتھا 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى االتف��اقی��ة متع��ددة األطراف 

بین الس�����لطات المختص�����ة بش�����أن 

تب���ادل التق���اریر بین ال���دول ذات 

) 27ى المرس����وم بقانون رقم (وعل

بش��������أن الس�������ج��ل  2015لس�������ن��ة 

التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2018) لسنة 52رقم (

 

) لس�������ن���ة 13وعلى الق���انون رقم (

ب���الموافق���ة على انض�������م���ام  2018

مملكة البحرین إلى اتفاقیة المساعدة 

اإلداری��ة المتب��ادل��ة في المس���������ائ��ل 

الضریبیة بصیغتھا المعدلة بموجب 

 ، 2010 برتوكول

وعلى االتف���اقی���ة متع���ددة األطراف 

بین السلطات المختصة بشأن تبادل 

التق��اریر بین ال��دول ذات الص�������ل��ة، 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

الص���لة، الموقَّعة في مدینة المنامة 

 ،2019دیسمبر  22بتاریخ 
 

أقر مجلس الش�������ورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نص�������ھ، وقد 

 صدرناه:أصدقنا علیھ و

الموقَّعة في مدینة المنامة الص���لة، 

 ،2019دیسمبر  22بتاریخ 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

الموقَّعة في مدینة المنامة الص����لة، 

 ،2019دیسمبر  22بتاریخ 
 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

الموقَّع��ة في م��دین��ة المن��ام��ة بت��اریخ 

 ،2019دیسمبر  22

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

تي نصھ، وقد صدقنا القانون اآل

 علیھ وأصدرناه:

 المادة األولى

ُووِفَق على انض�������م����ام مملك����ة 

متع����ددة االتف����اقی����ة البحرین إلى 

سلطات المختصة  األطراف بین ال

قاریر بین الدول  بش�������أن تبادل الت

المرافق للمرسوم رقم الصلة ذات 

، الموقَّعة في م2020) لس����نة 18(

 المادة األولى

المادة كما ورد نص على  الموافقة

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 

 المادة األولى

ُووفَِق على انض���مام مملكة البحرین 

إلى االتف��اقی��ة متع��ددة األطراف بین 

الس�����لطات المختص�����ة بش�����أن تبادل 

التق��اریر بین ال��دول ذات الص�������ل��ة 

) لس����نة 18المرافق للمرس����وم رقم (

م، الموقَّعة في مدینة المنامة 2020
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

أقرھا مجلس  نصوص المواد كما
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

دیس����مبر  22مدینة المنامة بتاریخ 

 ، والمرافقة لھذا القانون.2019
 

، 2019دیس��������م��ب��ر  22ب��ت����اری��خ 

 والمرافقة لھذا القانون.
 

 المادة الثانیة

رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء ع��ل��ى 

 –كل فیما یخص�������ھ  –والوزراء 

عمل بھ تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویُ 

من الیوم التالي لتاریخ نش������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 المادة الثانیة

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 

 المادة الثانیة

على رئیس مجلس الوزراء 

تنفیذ  –كل فیما یخصھ  –والوزراء 

أحكام ھذا القانون، ویُعمل بھ من 

الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة 

 الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 

1 

 

 

 

 

 م2020نوفمبر  29 :التاريخ

 
 

 

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

 
انضمام مملكة البحرين إلى على  لسنة ) (  بالموافقة (مشروع قانون رقم ) الموضوع: 

، السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلةبين  متعددة األطراف االتفاقية

 م.2020( لسنة 18المرافق للمرسوم رقم )

 
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020نوفمبر  25بتاريخ      

على  لسنة ) (  بالموافقة (مشروع قانون رقم ) ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  464م )كتابه رق

السلطات المختصة بشأن تبادل بين  متعددة األطراف االتفاقيةانضمام مملكة البحرين إلى 

لجنة الشؤون  ىإل ،م2020( لسنة 18، المرافق للمرسوم رقم )التقارير بين الدول ذات الصلة

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لعليه ته وإبداء المالحظات التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 واألمن الوطني.
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، مناثالعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  29وبتاريخ     

ناقشت كما  مجلس النواب بشأنه،وقرار  واالتفاقية، ،المذكور مشروع القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة المساعد مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الال

 

لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

انضمام مملكة البحرين على  لسنة ) (  بالموافقة (مشروع قانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

، السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلةبين  متعددة األطراف االتفاقيةإلى 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،م2020( لسنة 18المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 رابعالاملرفق 
 

 وزارة المالیة واالقتصاد الوطنيرأي 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 







 

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS 

Updated: December 2019 

 

For more information on the OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, visit www.oecd.org/tax/beps/about           1 

1.  Albania 
2.  Andorra 
3.  Angola 
4.  Anguilla 
5.  Antigua and Barbuda 
6.  Argentina 
7.  Armenia 
8.  Aruba 
9.  Australia 
10.  Austria 
11.  The Bahamas 
12.  Bahrain 
13.  Barbados 
14.  Belgium 
15.  Belize 
16.  Benin 
17.  Bermuda 
18.  Bosnia and Herzegovina 
19.  Botswana 
20.  Brazil 
21.  British Virgin Islands 
22.  Brunei Darussalam 
23.  Bulgaria 
24.  Burkina Faso 
25.  Cabo Verde 
26.  Cameroon 
27.  Canada 
28.  Cayman Islands 
29.  Chile 
30.  China (People’s Republic of) 
31.  Colombia 
32.  Congo 
33.  Cook Islands 
34.  Costa Rica 
35.  Côte d’Ivoire 
36.  Croatia 
37.  Curaçao 
38.  Czech Republic 
39.  Democratic Republic of the Congo 
40.  Denmark 
41.  Djibouti 
42.  Dominica 
43.  Dominican Republic 
44.  Egypt 
45.  Estonia 
46.  Eswatini 
47.  Faroe Islands 

48.  Finland 
49.  France 
50.  Gabon 
51.  Georgia 
52.  Germany 
53.  Gibraltar 
54.  Greece 
55.  Greenland 
56.  Grenada 
57.  Guernsey 
58.  Haiti 
59.  Honduras 
60.  Hong Kong, China 
61.  Hungary 
62.  Iceland 
63.  India 
64.  Indonesia 
65.  Ireland 
66.  Isle of Man 
67.  Israel 
68.  Italy 
69.  Jamaica 
70.  Japan 
71.  Jersey 
72.  Jordan 
73.  Kazakhstan 
74.  Kenya 
75.  Korea 
76.  Latvia 
77.  Liberia 
78.  Liechtenstein 
79.  Lithuania 
80.  Luxembourg 
81.  Macau, China 
82.  Malaysia 
83.  Maldives 
84.  Malta 
85.  Mauritius 
86.  Mexico 
87.  Monaco 
88.  Mongolia 
89.  Montenegro 
90.  Montserrat 
91.  Morocco 
92.  Namibia 
93.  Netherlands 
94.  New Zealand 

95.  Nigeria 
96.  North Macedonia 
97.  Norway 
98.  Oman 
99.  Pakistan 
100.  Panama 
101.  Papua New Guinea 
102.  Paraguay 
103.  Peru 
104.  Poland 
105.  Portugal 
106.  Qatar 
107.  Romania 
108.  Russian Federation 
109.  Saint Kitts and Nevis 
110.  Saint Lucia 
111.  Saint Vincent and the Grenadines 
112.  San Marino 
113.  Saudi Arabia 
114.  Senegal 
115.  Serbia 
116.  Seychelles 
117.  Sierra Leone 
118.  Singapore 
119.  Slovak Republic 
120.  Slovenia 
121.  South Africa 
122.  Spain 
123.  Sri Lanka 
124.  Sweden 
125.  Switzerland 
126.  Thailand 
127.  Trinidad and Tobago 
128.  Tunisia 
129.  Turks and Caicos Islands 
130.  Turkey 
131.  Ukraine 
132.  United Arab Emirates 
133.  United Kingdom 
134.  United States 
135.  Uruguay 
136.  Viet Nam 
137.  Zambia 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/about


 

Membres du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 

Mise à jour : Décembre 2019 

 

Pour plus d'informations sur le projet BEPS de l'OCDE et du G20, voir : www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/           2 

1. Afrique du sud 
2. Albanie 
3. Allemagne 
4. Andorre 
5. Angola 
6. Anguilla 
7. Antigua-et-Barbuda 
8. Arabie saoudite 
9. Argentine 
10. Arménie 
11. Aruba 
12. Australie 
13. Autriche 
14. Bahamas 
15. Bahreïn 
16. Barbade 
17. Belgique 
18. Belize 
19. Bénin 
20. Bermudes 
21. Bosnie-Herzégovine 
22. Botswana 
23. Brésil 
24. Brunei Darussalam 
25. Bulgarie 
26. Burkina Faso 
27. Cabo Verde 
28. Cameroun 
29. Canada 
30. Chili 
31. Chine (République populaire de) 
32. Colombie 

33. Congo 

34. Corée 

35. Costa Rica 
36. Côte d’Ivoire 
37. Croatie 
38. Curaçao 
39. Danemark 
40. Djibouti 
41. Dominique 
42. Égypte 
43. Émirats Arabes Unis 
44. Espagne 
45. Estonie 
46. Eswatini 

47. Etats-Unis 
48. Finlande 
49. France 
50. Gabon 
51. Géorgie 
52. Gibraltar 
53. Grèce 
54. Grenade 
55. Groenland 
56. Guernesey 
57. Haïti 
58. Honduras 
59. Hong Kong (Chine) 
60. Hongrie 
61. Îles Caïmans 
62. Îles Cook 
63. Île de Man 
64. Îles Féroé 
65. Îles Turques et Caïques 
66. Îles Vierges britanniques 
67. Inde 
68. Indonésie 
69. Irlande 
70. Islande 
71. Israël 
72. Italie 
73. Jamaïque 
74. Japon 
75. Jersey 
76. Jordanie 
77. Kazakhstan 
78. Kenya 
79. Lettonie 
80. Libéria 
81. Liechtenstein 
82. Lituanie 
83. Luxembourg 
84. Macao (Chine) 
85. Μacédoine du Nord 
86. Malaisie 
87. Maldives 
88. Malte 
89. Maroc 
90. Maurice 
91. Mexique 
92. Monaco 

93. Mongolie 
94. Monténégro 
95. Montserrat 
96. Namibie 
97. Nigéria 
98. Norvège 
99. Nouvelle-Zélande 
100. Oman 
101. Pakistan 
102. Panama 
103. Papouasie Nouvelle Guinée 
104. Paraguay 
105. Pays-Bas 
106. Pérou 
107. Pologne 
108. Portugal 
109. Qatar 
110. République démocratique du Congo 
111. République dominicaine 
112. République slovaque 
113. République tchèque 
114. Roumanie 
115. Royaume-Uni 
116. Russie 
117. Saint-Kitts-et-Nevis 
118. Saint-Marin 
119. Sainte-Lucie 
120. Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
121. Sénégal 
122. Serbie 
123. Seychelles 
124. Sierra Leone 
125. Singapour 
126. Slovénie 
127. Sri Lanka 
128. Suède 
129. Suisse 
130. Thaïlande 
131. Trinité-et-Tobago 
132. Tunisie 
133. Turquie 
134. Ukraine 
135. Uruguay 
136. Viet Nam 
137. Zambie 

 

 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/


SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT  
ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS (CbC MCAA) AND SIGNING DATES 

Last updated 20 August 2020 

More information: www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/ 

1. Andorra 18-10-2018 

2. Anguilla 11-04-2019 

3. Argentina 30-06-2016 

4. Aruba 12-03-2020 

5. Australia 27-01-2016 

6. Austria 27-01-2016 

7. The Bahamas 10-12-2018 

8. Bahrein 22-12-2019 

9. Belgium 27-01-2016 

10. Belize 20-06-2017 

11. Bermuda 15-04-2016 

12. Brazil 21-10-2016 

13. British Virgin 
Islands 

08-07-2019 

14. Bulgaria 17-11-2017 

15. Canada 11-05-2016 

16. Cayman Islands 21-06-2017 

17. Chile 27-01-2016 

18. China (People’s 
Republic of) 

12-05-2016 

19. Colombia 21-06-2017 

20. Costa Rica 27-01-2016 

21. Croatia 06-07-2017 

22. Curaçao 30-06-2016 

23. Cyprus 01-11-2016 

24. Czech Republic 27-01-2016 

25. Denmark 27-01-2016 

26. Estonia 27-01-2016 

27. Finland 27-01-2016 

28. France 27-01-2016 

29. Gabon 26-01-2017 

30. Georgia 30-06-2016 

31. Germany 27-01-2016 

32. Gibraltar 07-05-2020 

33. Greece 27-01-2016 

34. Guernsey 21-10-2016 

35. Haiti 22-06-2017 

36. Hong Kong, 
China  

26-07-2018 

37. Hungary 01-12-2016 

38. Iceland 12-05-2016 

39. India 12-05-2016 

40. Indonesia 26-01-2017 

41. Ireland 27-01-2016 

42. Isle of Man 21-10-2016 

43. Israel 12-05-2016 

44. Italy 27-01-2016 

45. Japan 27-01-2016 

46. Jersey 21-10-2016 

47. Kazakhstan 12-06-2018 

48. Korea 30-06-2016 

49. Latvia 21-10-2016 

50. Liechtenstein 27-01-2016 

51. Lithuania 25-10-2016 

52. Luxembourg 27-01-2016 

53. Macau,       
China 

21-08-2020 

54. Malaysia 27-01-2016 

55. Malta 26-01-2017 

56. Mauritius 26-01-2017 

57. Mexico 27-01-2016 

58. Monaco 02-11-2017 

59. Morocco 25-06-2019 

60. Netherlands 27-01-2016 

61. New Zealand 12-05-2016 

62. Nigeria 27-01-2016 

63. Norway 27-01-2016 

64. Oman 16-07-2020 

65. Pakistan 21-06-2017 

66. Panama 24-01-2019 

67. Peru 09-11-2018 

68. Poland 27-01-2016 

69. Portugal 27-01-2016 

70. Qatar 19-12-2017 

71. Romania 19-12-2017 

72. Russian 
Federation 

26-01-2017 

73. San Marino 10-10-2018 

74. Saudi Arabia 06-08-2019 

75. Senegal 04-02-2016 

76. Seychelles 09-07-2019 

77. Singapore 21-06-2017 

78. Slovak Republic 27-01-2016 

79. Slovenia 27-01-2016 

80. South Africa 27-01-2016 

81. Spain 27-01-2016 

82. Sweden 27-01-2016 

83. Switzerland 27-01-2016 

84. Tunisia 26-11-2019 

85. Turks and 
Caicos Islands 

21-06-2017 

86. United Arab 
Emirates 

24-06-2018 

87. United 
Kingdom 

27-01-2016 

88. Uruguay 30-06-2016 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action13/


 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امساخلاملرفق 

 
 مصرف البحرین المركزيرأي 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 





 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 سسادالاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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