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املالية تقرير جلنة الشؤون 
واالقتصادية بشأن املرسوم 

( لسنة 25بقانون رقم )
بتعديل بعض أحكام م 5202

( لسنة 02املرسوم بقانون رقم )
م بإصدار سندات 0711

 .التنمية
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  مم81118111  سبتمربسبتمرب  8282التاريخ: التاريخ: 
  

  للجنة الشؤون املالية واالقتصادية للجنة الشؤون املالية واالقتصادية   السادس عشرالسادس عشرالتقرير التقرير 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بتعديل بعض أحكام املرسوم م م 81118111( لسنة ( لسنة 2828حـــول املرسوم بقانون رقم )حـــول املرسوم بقانون رقم )

  بإصدار سندات التنميةبإصدار سندات التنمية  17111711( لسنة ( لسنة 1212بقانون رقم )بقانون رقم )
  

  الفصل التشريعي الثالثالفصل التشريعي الثالث  ––دور االنعقاد العادي األول دور االنعقاد العادي األول 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 

 -1 -1/ ص ل م ق /  391، وبم جاااااط ب رقااااا     ااااا   1033مااااا     1بتااااا     

 جنا   ب مجبا  ل ا (، أ سل صا بط ب ماا  ا بتسات ل  باا باح صا  ل ب ئا  ل   ا   1033

  قتعودل  5202( لسوةة 25مرسوم  ققوونمر م و   الب شؤون ب م   ا  وبق تئا ة   خةار  ماح 

؛  من  شات   قإصودام سوةداا التةم وة 0711( لسوةة 02قعض أحكوو  المرسوم  ققوونمر م و   

 وة بست  ول دبة تقر ر بشأخ  متضمنـً   أي ب بجن   ارض   ب  ب مجب  ب م  ر.

 

 : اللجةة إجراءاا -أولا 

 :  ومت اللجةة قوإلجراءاا التول ة ،لتةف ذ التكل ف المذكمم أعاله

 10بجتم   ه  ب ت سع  شر ب مناقد بتا     فا تدب ست ب بجن  ب مرس م بق خ ن ب مذك    (0 

م، 1033  خ اااا   11م، وبقجتماااا ر ب رببااااع وب اشاااار ح ب مناقااااد بتاااا     1033ماااا    

 م1033سبتمبر  13بت     وبقجتم ر ب ر م  وب اشر ح وب مناقد 
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بطبات ب بجن  أثن ء ة بساته   بمرسا م بقا خ ن م ضا ر ب بااد وب د بسا   با  ب  ثا     (5 

 ب متابق  ب  وب تا بشتمبت  ب  م   با:

 (مرفق مرس م ب ق خ ن م ض ر ب باد وب د بس .  -

 (مرفق   رب  مجب  ب ن ب  ومرفق ت . -

 (مرفق  أي  جن  ب شؤون ب تشر ا   وب ق خ خ   بمجب  ب ش  ى.  -

 (مرفق  أي ب مةتش   ب ق خ خا  شؤون ب بج ن.  -

  مرفق( أي ب مةتش   بق تئ ةي وب م  ا ب  مجب .  -

 م1033ما     10ب ت سع  شر وب مناقاد بتا      وبد  ة مح ب بجن  ش  ك فا بجتم  ه  (3 

 :ممثب ن  ح

  :وزامة المول ة 

 المك   المسوعد للشؤور المول ة.    الس د أحمد جوس  فراج  .0

 مدلر إدامة المشوملع.   الس د طه محممد فق هي .5

 مئ س التخط ط ال تصودي والسترات جي.  الس د عبدالكرل  محمد قمعالي .3

 

 :وزامة شؤور مجلسي الشممى والةماب 

 أخصوئي شؤور اللجور.    الس د محمد أحمد الةجوم .0

  الجتموع من مجلس الشممى ك  من:حضر 

 المســتشوم القونـمني للمجلس.  األستـــــوذ محسن حم ــــد مرهـــــمر  -0

 المستشوم ال تصـودي والمـولي.  الدكتمم جعفــــر محمـــــد الصـــــــوئغ -5

   محمد الس د محمد مضيوت    أم خ  ســر ب بجن. 

 

 

 مأي وزامة المول ة: -ثون او

 

ب ح ممثب  وزب ة ب م     أن هذب ب مرس م  نص  ب   فع ب ةقف بت ب  تةوبت ب د ح 

مب  ن ة ن  ، خظًرب  نم  ب مئروف ت فا م زبخ   ب دو  ، وإل ق ء  10100ب ا م ل   مببغ 
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ب مؤسة ت ب م     ةبخل وخ  ج ب بار ح بخقب    وثق  كب رة ب  ق بخ ح ب متبا  فا ممبك  

تقب ل ب اجز ب ن تج  ح ب تف ر مئروف ت ب دو   و سدبة ب دو    مةتاق ته ، ب بار ح  ك ف   

  تنف ذ وتغذ   ب بربمج وبتخشق  ب مقترب   بدو  .

 

 : جةةلـــــمأي ال -ثولثاو

 
 

خ  شت ب بجن  ب مرسا م بقا خ ن ب اد تا ت بساتاربا وجها ت ب نظار ب تاا ةب ت ب  ا  

مح  بل أ ض ء ب بجن  ومح  بل ب مةتش   ب ق خ خا ب  مجب  وب مةتشا   بق تئا ةي وب ما  ا 

ب  مجب ، وتأكدت ب بجنا  ماح ساهمت  ماح ب نا ب ت ح ب دسات     وب ق خ خ ا  وفقـاـً   ارأي  جنا  

 ب ق خ خ   بمجب  ب ش  ى. ب شؤون ب تشر ا   و

وب د لن ب مرس م بق خ ن صد   ح جه   ب مبك بفظ  هللا و   ه ف ما  با ح ب فئاب ح 

( ماح 13، وبستن ًةب  نص ب م ةة    ى ومجب  ب ن ب  ب ث خا وب ث  دب تشر ا  ح  مجبةا ب ش

 تااا ب دساات   وب تااا تج ااز  بمبااك لصاادب  مربساا   تكاا ن  هاا   اا ة ب قاا خ ن فااا ب م ضاا   ت ب

ل ا   وب  نظرتةت جط بتر ل تدبب ر بشأخه  ق تاتمل ب تأخ ر بشرط أق تك ن مر  ف   بدست  ، 

تاد د ب ةقف بت ب  تلوخ ت ب رزبخا  وب ةاندبت  قد ج ء فمبر  لصدب  هذب ب مرس م بق خ ن 

 أ فا ن وخمةام   ( مب اا ن ة نا  ، وجا بز لصادب  ساندبت بك م اا    1،100ب اك م ا  بمبباغ 

جاا بز ب إلضاا ف  ل اا  ب  ااد ن   ب بار نااا، وخ  ج اا  بامااهت أخاارى   بباا   بتا  اال، ماب اا  

 لصدب  أخ بر أخرى مح ب ةندبت ب اك م   غ ر ب ةندبت ب ماروف  بمةم   سندبت ب تنم  (.

 با  أخا   ةاتبدل تانص ب ما ةة بتو ا  وباد بقطهر  ب  ب مرس م، وجدت ب بجنا  أن 

بإصااادب  ساااندبت  3911(  ةااان  31سااا م بقااا خ ن   ااا   ( ماااح ب مر1و  3بنئاااا ب مااا ةت ح  

 ب تنم  ، ب نئ ن بآلت  ن:

( تتاب  ب إللن   ز ر ب م     ب قتفا ق ماع مئارل ب باار ح ب مركازي فاا أن 3م ةة  

 ئد  فاا ممبكا  ب باار ح أو خ  جها  ألوخا ت  با  ب رزبخا  ب ا ما  وساندبت تةام  ساندبت 
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ب تنم   وأةوبت تم  ل مت بفق  مع ب شر ا  بإلسهم   فا بادوة مبباغ أ فا ح وخمةام    مب ا ن 

 ة ن  . 

لوخا ت ب رزبخا  وساندبت ب تنم ا  وأةوبت ب تم  ال ب مشا   أ( تقضا بأن تكا ن 1م ةة  

 ل  ه  فا ب م ةة ب ة بق   ا مبه  أو أسم   و  بب   بتدبول، وتةاتهبك فاا ب مادة ب ماادةة فاا ب ا ن

بإلصدب . كم  تقضا ب م ةة بأن  ك ن   ز ر ب م     ب قتف ق ماع مئارل ب باار ح ب مركازي 

أن  ئااد  تبااك بتلوخاا ت وب ةااندبت وأةوبت ب تم  اال ساا بء ب  ااد ن   ب بار نااا أو بامااهت 

أخرى   بب   بتا  ال، كما   كا ن  ا  أن  ا اد لصادب ه  مارة أخارى بادقً ماح ب مةاتهبك منها ، 

 مته  ب متدبو   فا أي و ت  ب  أ ف ح وخمةم    مب  ن ة ن  .با د ق تز د   

 

 اخت وم مقرمي الممضمع األصلي والحت وطي: -ماقعاو

 

، بتفقات ب بجنا   با  بخت ا    ( مح ب ه ا  ب دبخب    مجب  ب ش  ى 19ل م قً  نص ب م ةة   

 كل مح

 

ا أصل ـــــاو   الدكتمم عبدالعزلز حسن أق  -0  مقرما

و   عوئشة سول  مبومكالدكتممة  -5 ا احت وط ـا  مقرما

 

 

 

 

و  تمص ة اللجةة: -خومسا

  قتعوودل  قعووض أحكووو  المرسووم    قتعوودل  قعووض أحكووو  المرسووم  52025202( لسووةة ( لسووةة 2525الممافقووة علووم المرسووم  ققووونمر م وو   الممافقووة علووم المرسووم  ققووونمر م وو   

  قإصدام سةداا التةم ة.قإصدام سةداا التةم ة.  07110711( لسةة ( لسةة 0202ققونمر م    ققونمر م    
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  ،،،،واألمر معروض علم المجلس المم ر لتخوذ الالز ،واألمر معروض علم المجلس المم ر لتخوذ الالز ،

  

  
  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م8111 مايو 12التاريخ : 
 

 

 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  8111( لسنة 28املرسوم بقانون رقم ): املوضوع 

 م بإصدار سندات التنمية.1711( لسنة 12رقم )
 

 السال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،

 

 

، مئوو س المجلووس السوو د علووي قوون صووول  الصووول معووولي م، أ فاا  1033 ماا    1بتاا     

المرسووم  ققووونمر م وو   مااح (، خةاار 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 391ضاامح كت باا    اا   

  0711( لسووةة 02قتعوودل  قعووض أحكووو  المرسووم  ققووونمر م وو    5202( لسووةة 25 

وب ق خ خ ا ، ول ااك  من  شاات  ولباادبء  ، ل ا   جناا  ب شااؤون ب تشاار ا  قإصودام سووةداا التةم ووة

 .ب شؤون ب م     وبق تئ ة    بجن  ب مهبظ ت  ب  

 

 

 

 



 

333 

 

م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    31وبتاا          

ول ااك باضاا    ،ب مااذك   قاا خ نب م ساارمب ، ب ااد بطبااات  باا  ب راا م  وب اشاار ح

 ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب م ساارمب ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

قتعودل  قعوض أحكوو   5202( لسوةة 25المرسم  ققوونمر م و    ترى ب بجن  سهم      

مااح ب ناا ب ت ح ،   قإصوودام سووةداا التةم ووة0711( لسووةة 02ققووونمر م وو   المرسووم  

 ب دست     وب ق خ خ  .

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (8ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون املالية تقرير 
واالقتصادية بشأن املرسوم 

( لسنة 55بقانون رقم )
م بالتصديق على اتفاقية 5222

قرض بني مملكة البحرين 
 وحكومة دولة قطر .
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  مم81118111  سبتمربسبتمرب    8282التاريخ: التاريخ: 
  

املرسوم بقانون املرسوم بقانون   املالية واالقتصادية حـــولاملالية واالقتصادية حـــوللجنة الشؤون لجنة الشؤون السابع عشر لالسابع عشر لتقرير تقرير الال
بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين   81128112( لسنة ( لسنة 8888رقم )رقم )

    وحكومة دولة قطر.وحكومة دولة قطر.
  الثالثالثالثالفصل التشريعي الفصل التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعقاد دور االنعقاد 

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

(، 1033 -1 -1/  ق/ ص ل م  111، وبم جاااط ب رقااا     ااا   م1033 مااا    31بتااا     

  اا   ب مجباا  ل اا   جناا  ب شااؤون  األسووتوذ علووي قوون صووول  الصووول األسووتوذ علووي قوون صووول  الصووول أ ساال صاا بط ب مااا  ا 

قولتصوودلق علووم قولتصوودلق علووم   52225222( لسووةة ( لسووةة 5555المرسووم  ققووونمر م وو   المرسووم  ققووونمر م وو   ب م   اا  وبق تئاا ة   خةاار  مااح 

 من  شات  وة بسات  ول ادبة ؛   اتفو  ة  رض ق ن حكممة مملكوة البحورلن وحكمموة دولوة  طوراتفو  ة  رض ق ن حكممة مملكوة البحورلن وحكمموة دولوة  طور

  أي ب بجن   ارض   ب  ب مجب  ب م  ر.تقر ر بشأخ  متضمنـً  

 

 إجراءاا اللجةة: -أولا 

 :  ومت اللجةة قوإلجراءاا التول ة ،لتةف ذ التكل ف المذكمم أعاله

 10بجتم   ه  ب ت سع  شر ب مناقاد بتا     فا تدب ست ب بجن  مرس م ب ق خ ن ب مذك    (4 

م، 1033  خ ااا   11وب مناقاااد بتااا      م، وبقجتمااا ر ب ربباااع وب اشااار ح1033مااا    

 م.1033سبتمبر  13وبقجتم ر ب ر م  وب اشر ح وب مناقد بت     
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بطبات ب بجن  أثن ء ة بساته   مرسا م ب قا خ ن م ضا ر ب بااد وب د بسا   با  ب  ثا     (2 

 ب متابق  ب  وب تا بشتمبت  ب  م   با:

 (مرفق ق  ب . ب مرس م بق خ ن م ض ر ب باد وب د بس  وبقتف     ب مرف -

 (مرفق   رب  مجب  ب ن ب  ومرفق ت . -

 (مرفق  أي  جن  ب شؤون ب تشر ا   وب ق خ خ   بمجب  ب ش  ى.  -

  مرفق( أي ب مةتش   ب ق خ خا  شؤون ب بج ن.  -

  مرفق( أي ب مةتش   بق تئ ةي وب م  ا ب  مجب .  -

 وه :وبد  ة مح ب بجن  ش  ك فا بجتم  ه  ممثب ن  ح وزب ة ب م      (6 

 المك   المسوعد للشؤور المول ة.   الس د أحمد جوس  فراج  -3

 مدلر إدامة المشوملع.  الس د طه محممد فق هي -4

مئ س  الس د عبدالكرل  محمد قمعالي -2

 والسترات جي.  تصوديالتخط ط ال

 كم  بضر بقجتم ر مح مجب  ب ش  ى كل مح: (1 

 ر اللجور.المسـتشوم القونـمني لشؤو األستوذ محسن حم د مرهمر  -6

المستشوم  ـوئغ ـد الصـالدكتمم جعفـر محمـ -1

 ولي.المال تصودي و

 

   محمد  الس د محمد مضيوت    أم خ  ســر ب بجن. 

 

 :وزامة المول ةمأي  -ثون او

 

باا ح ممثباا  وزب ة ب م   اا  أن هااذب ب قاارا  اتباار مااح ب قااروا ب م ةاارة باا  نظر ل اا  

بقتف     ب مرفق  مع مشرور ب قا خ ن، كما  أخا   تنف اذ مشارور ب جةار  بازم ب ت   اع وب م بفقا  

 با  بتف   اا  ب قاارا، كماا  أكادوب  باا  أهم اا  بإلسااربر فااا ل ارب ب  مرساا م بقاا خ ن  بباادء فااا 

 قر  م     ماح أباا ة ب تئا ة   وبجتم   ا  وس  سا    با  ب بباد ح.  –مشرور جةر ب بار ح 
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كماا  أن بك ماا  ةو اا   قاار  ااد  رضاات  باا  بك ماا  ممبكاا  ب بااار ح تم  اال مةاا همته  فااا 

 مب  ن ةوق  أمر كا فا ه ئ   را بشروط م ةرة. 110 أسم ل ب مؤسة  وب ب  غ 

 

 : جةةلـــــمأي ال -ثولثاو

 

خ  شت ب بجن  ب مرسا م بقا خ ن ب اد تا ت بساتاربا وجها ت ب نظار ب تاا ةب ت ب  ا  

مااح  باال أ ضاا ء ب بجناا  ومااح  باال ب مةتشاا   ب قاا خ خا  شااؤون ب بجاا ن باا  مجب  وب مةتشاا   

بق تئاا ةي وب ماا  ا باا  مجب ، وتأكاادت ب بجناا  مااح سااهم  ب مرساا م بقاا خ ن مااح ب ناا ب ت ح 

 رأي  جن  ب شؤون ب تشر ا   وب ق خ خ   بمجب  ب ش  ى. ب دست     وب ق خ خ   وفقــً   

و نص ب مرس م بق خ ن  ب  ب تئد    ب  بتف      را ب ح بك ما  ممبكا  ب باار ح 

وبك م  ةو    قر، وتتك ن هذه بقتف   ا  ماح ثما ن ما بة، أهمها  ب ما ةة بتو ا  وب تاا تانص 

   ثهثم  ا  وخمةا ن مب ا ن ةوق 11000000000 ب  أن تقرا ةو    قار مببغا  مقادب ه 

ب بار ح(، وتانص ب ما ةة ب ث خ ا   –% مح  أس م ل مؤسة  جةر  قر 10ةوق  أمر كا(.  

ب بار ح ب  ةاط مح هاذب ب قارا  بئارل  با  مرببال  – ب  أن تق م مؤسة  جةر  قر 

تنف اذ ب جةاار، ةون ب جا  ل اا  ب ائا ل  باا  م بفقاا ت مةابق  مااح أي ماح ب قاارف ح، وتاانص 

% سن   ً،  ب  أن تدفع كل 1 ث  ث   ب  شروط ب قرا، وبدةت سار ب ف  دة و د ه  ب م ةة ب

سن بت تبدأ مح ت     ساط آخر مببغ مح ب قارا، وتانص  1ست  أشهر، وفترة سم ح مدته  

ب م ةة ب ر مة   ب  طر ق  سادبة بت ةا ط وب ف ب اد. و اد  اد ت ب تكا   ف بإلخشا     بإلجم   ا  

جةار  قار مؤسة  بب  ن ةوق  أمر كا، تم ل بإشربل  101با ب ا  مشرور لخش ء ب جةر 

 ب بار ح و ب  ب نا  ب ت  ا: –

مب ا ن ةوق   110مة هم  ب بباد ح بق ما  

  كل منهم    أس م ل ب مؤسة (

 مب  ن ةوق  أمر كا 100 

 روا مئرف    ئا  ل مؤسةا  ب جةار 

 بضم ن ةو    قر

 بب  ن ةوق  أمر كا 1
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 أتا هذه ب مشرور ضمح تقا  ر ب بن ا  ب تات ا  ب اد أخا   هادل ل ا  تقا  ر وتاز از 

  اتبر هذب ب قرا مح ب قروا ب م ةرة.كم  شبك ت ب م بصهت ب ح ب بار ح و قر، 

( مح ب دست   وب تا تج از  بمباك لصادب  مربسا   تكا ن  ها  13وبستن ًةب  نص ب م ةة  

ط بترا ل تادبب ر بشاأخه  ق تاتمال ب تاأخ ر بشارط أق   ة ب ق خ ن فا ب م ض   ت ب تا تةت ج

تك ن مر  ف   بدست  ، ب إلض ف  ل   أن مبر  لصدب  هذب ب مرس م بق خ ن  د ج ء  م    جاط 

بقسربر فا بتر ل تدبب ر ق تاتمل ب تأخ ر، وأن  نئر ب   ت، و دم ب قد ة  ب  ب تاأخر فاا 

قهم ا  ب  نةاب   تنف اذ ب مشارور، خ صا  وأخا   اد تا  ب  ف ء ب ق تزبم ت ب م    ؛ ه  أمر ب  غ ب

ت   ااع ب اقااد ب مشاا    بمضااا  اادًم  فااا تنف ااذ ب مشاارور بقسااتربت جا ب ااذي  اارب  باا ح ب ببااد ح 

 ب شق ق ح، و د ب تضت ب مئبا  صدو ه  بمرس م بق خ ن.

 

  اخت وم مقرمي الممضمع األصلي والحت وطي: -ماقعاو

 

، بتفقات ب بجنا   با  بخت ا    مح ب ه ا  ب دبخب    مجب  ب ش  ى(  19ل م قً  نص ب م ةة   

 كل مح:

 

ا أصل ـــــاو.  األستوذ الس د حب ب مكي هوش  -3  مقرما

و.  الدكتممة عوئشة سول  مبومك -4 ا احت وط ـا  مقرما
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و  تمص ة اللجةة: -خومسا

 

اتفو  وة  ورض قو ن اتفو  وة  ورض قو ن قولتصودلق علوم قولتصودلق علوم   52225222( لسةة ( لسةة 5555المرسم  ققونمر م    المرسم  ققونمر م    الممافقة علم الممافقة علم 

  ..حكممة مملكة البحرلن وحكممة دولة  طرحكممة مملكة البحرلن وحكممة دولة  طر

 

 

 

 

  ،،،،واألمر معروض علم المجلس المم ر لتخوذ الالز ،واألمر معروض علم المجلس المم ر لتخوذ الالز ،

  

  

  

  

  

  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  الشؤون املالية واالقتصاديةالشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة 
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 م8111 مايو 2 2التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
 
 

بالتصديق على اتفاقية قرض بني  8112( لسنة  88املرسوم بقانون رقم ): املوضوع 

 حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.

 

 السال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،

 
 

، مئ س المجلوس الس د علي قن صول  الصول معولي م، أ ف  1033 م    31بت           

المرسووم  ققووونمر م وو   مااح خةاار (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 111ضاامح كت باا    اا   

 ورض قو ن حكمموة مملكوة البحورلن وحكمموة قولتصدلق علم اتفو  ة  5222( لسةة  55 

 ل    جن  ب شؤون ب تشر ا   وب ق خ خ  ، ول ك  من  شت  ولبادبء ب مهبظا ت  ب ا ، دولة  طر

 .ن ب م     وبق تئ ة  ب شؤو  بجن 
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م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول ااك  وبقتف   اا ، ،ب مااذك   ب مرساا م بقاا خ ن، ب ااد بطبااات  باا  ب ةاا بع وب اشاار ح

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

قولتصوودلق علووم  5222( لسووةة  55م وو    المرسووم  ققووونمرسااهم   تاارى ب بجناا      

مح ب ن ب ت ح ب دسات      ،اتفو  ة  رض ق ن حكممة مملكة البحرلن وحكممة دولة  طر

 وب ق خ خ  .

 

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن 

جتنب االزدواج الضرييب، ومنع 
التهرب املايل من ضرائب الدخل، 

املرافق، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
 م.5202 ( لسنة97)
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 التقرير الثالث للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومة البحرين بشأن 

االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل وحكومة برمودا بشأن جتنب 
 م5202( لسنة 97املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  3( املؤرخ يف  1166-5-3/ص ل خ أ/ 681رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف  ،من الفصل التشريعي الثالث األولمن دور االنعقاد العادي  ،م1166

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومة اللجنة بدراسة ومناقشة 
دا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل البحرين وحكومة برمو

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد  ، م1161( لسنة 33املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه على اجمللس. ،تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم  كما استلمت اللجنة
م، من دور االنعقاد العادي 1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 

الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص 
يه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف هبذا املشروع، والذي مل يفصل ف
 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.

 
 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (0)
 االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.دور 

م، من دور 1166أكتوبر  61الثاين املوافق قانون يف اجتماعها مشروع الاللجنة تدارست  (5)
 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

 موضوع النظرر والر   مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (9)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( مرئيات وزارة املالية. -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -
 

من  األولمن دور االنعقاد العادي  ،احلادي عشروبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (4)
 كل من : الفصل التشريعي الثالث
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 : وزارة اخلارجيـة 

 مديـر الشـؤون القانونيــة.     الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .6

سكرتري ثالــث بـاإلدارة               يـــــالسيـد طــالل العبسـ .1
 القانونية.

 

  وزارة املالية: 

مدير         حممـد محيـدالسيــد سامـي  .0
 إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

اقتصـادي    الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة  .1
  أول.

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (2)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .0

 اختصاصي قانوين باجمللس.  دـد حممـد أمحــالسيد حمم .5

 اختصاصي قانوين باجمللس.  ارجـد معـادة جميـاآلنسة مي .9

 مترجـــــــــم. السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .4

 

 .سهري عبداللطيف، والسيدة خولـة حسـن هاشـم السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ
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اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
 ( مرفقمن الناحيتني الدستورية والقانونية. )قانون مشروع اللسالمة 

 
 

 

ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

املذكورة وبني أحكام الدستور، بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد تعارض بني االتفاقية 
 كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات دولية أخرى.

 
ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ

 بّين ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات االقتصادية الثنائية املهمة، وال  هتدف إىل
توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفتح 
أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار 

تشجيع االستثمارات املشتركة سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة ل
 مع دول العامل.

كما بّين ممثلو الوزارة أن اهلدف من االتفاقية هو منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات 
كل من الدولتني املوقعتني على االتفاقية، باإلضافة إىل توفري البيئة املواتية الستقطاب رؤوس األموال 

مملكة البحرين قد وقعت على العديد من االتفاقيات املماثلة مع العديد بني البلدين، ، مشريين إىل أن 
 من الدول األوروبية والعربية ومنها: فرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر واألردن ولبنان.

وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات االقتصادية الثنائية. 
 (مرفق)
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ـًا:   اللجنــة :رأي خامس
مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل مادتني، نصرت  تدارست اللجنة 

تبودلت بشأنه املادة األوىل منه التصديق على االتفاقية، أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية، حيث  
القانوين لشرؤون  ووزارة اخلارجية ووزارة املالية واملستشار وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة 

، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء اللجان
كما اطلعت على قرار جملس  قانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،ال مشروعمؤكداا لسالمة 

  اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.النو
يف إجيراد   برمرودا حكومرة  رغبة مملكة البحرين ودف إىل ورأت اللجنة أن مشروع القانون يه

ي أي أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمر اقتصاديالظروف املالئمة لتعاون 
، كما يستهدف مشروع القانون إىل جتنب االزدواج الضرييب، وعدم مرن البلدين يف البلد اآلخر

 .التمييز يف املعاملة
نطاق تطبيقها سواء من حيث –فضاًل عن الديباجة  –( مادة 18فاقية املتألفة من )وبّينت االتما ك

. األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال  ستسري عليها أحكرام االتفاقيرة  
باإلضافة إىل أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا يرؤدي إىل جتنرب خضروعها    

 الزدواج ضرييب.
 

االتفاقية األحكام املتعلقة بضريبة رأس املال باإلضافة إىل إحكرام عردم التمييرز يف     وقد فصلت
املعاملة وإجراءات االتفاق املتبادل وتبادل املعلومات وأثر تطبيق االتفاقية على املزايرا الضرريبية   

 ألعضاء البعثات الدبلوماسية أو البعثات الدائمة واملناصب القنصلية.
حكومة مملكة البحرين تويل أمهية خاصة لالتفاقيات الثنائية ، وذلك انطالقًا من وتؤكد اللجنة أن 

إمياهنا الراسخ ملا هلذه االتفاقيات من دور هام يف تطوير وتعميق العالقات الدولية على أسس متينة 
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كمركز جلذب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى وذلك من  اململكةوثابتة من جهة ، وترويج 
توفري البيئة االقتصادية املناسبة عن طريق تسهيل اإلجراءات اإلدارية وإجيراد التشرريعات   خالل 

 القانونية املالئمة لتحقيق األهداف التنموية املنشودة.
رأت اللجنة أن من األمهيرة التوصرية    حيث أن االتفاقية ال تتعارض مع أحكام الدستور، فقدو

 بدأ.باملوافقة على مشروع القانون من حيث امل
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سادًسا

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.     إبراهيم حممد علي بشمي اذـسعادة األست .0  مقرًرا أصليـ

ـًا.مقرًرا      عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .5  احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصـديق علـى    املوافقة من حيث املبدأ على  .0
جتنب االزدواج الضـرييب ومنـع   اتفاقية  بني حكومة البحرين وحكومة برمودا بشأن 

 .م5202( لسنة 97التهرب املايل من ضرائب الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .5
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 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي حممـد                         ة   د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـ    
     رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                         ون اخلارجية         نائب رئيس جلنة الشؤ        

 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                  
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 رقم  ) (  لسنة  )  (     مشروع قانون
 بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا 

 بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل 
 م5202( لسنة 97املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة برمودا بشأن 
جتنب االزدواج الضرييب ومنع 

 الديباجة
ص الديباجة كما املوافقة على ن-

 جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة برمودا بشأن 
جتنب االزدواج الضرييب ومنع 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

التهرب املايل من ضرائب الدخل 
املوقعة يف مدينة واشنطن بتاريخ 

 ، 1161ابريل  11
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

التهرب املايل من ضرائب الدخل 
يف مدينة واشنطن بتاريخ املوقعة 
 ، 1161ابريل  11

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة برمودا 
بشأن جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل من ضرائب 
الدخل املوقعة يف مدينة واشنطن 

، 1161ابريل  11بتاريخ 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 ادة األوىلامل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 

ُصودق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة برمودا 
بشأن جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل من ضرائب 
الدخل املوقعة يف مدينة واشنطن 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 واملرافقة هلذا القانون.
 

، 1161ابريل  11بتاريخ 
 واملرافقة هلذا القانون.

 

 املادة الثانية
لوزراء على رئيس جملس ا

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وُي هذا القانون،أحكام تنفيذ 
من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا به 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وُي هذا القانون،أحكام تنفيذ 
من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا به 

 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م8111 مايو 22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة وحكومة برمـودا : املوضوع 

بشأن جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املايل من ضـرائب الـدخل  
 م.8111( لسنة 37املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 قركوته،،السال  عل ك  ومحمة هللا و

 

 

، مئوو س المجلووس السوو د علووي قوون صووول  الصووول معووولي م، أ فاا  1033 ماا    1بتاا     

مشووووروع  ووووونمر  مااااح خةاااار (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 331ضاااامح كت باااا    اااا   

قولتصووودلق علوووم اتفو  وووة قووو ن حكمموووة مملكوووة وحكمموووة قرمووومدا قشووو ر تجةوووب الزدواج 

( 37المرافوق للمرسوم  الملكوي م و   الضرلبي ومةع التهرب المولي من ضرائب الودخ ، 

وب ق خ خ  ، ول ك  من  شت  ولبادبء ب مهبظا ت  ل    جن  ب شؤون ب تشر ا   ، 5202لسةة 

 .ب شؤون ب ر  ج   وب دف ر وبتمح ب  طنا  بجن   ب  
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م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول ااك  وبقتف   اا ، ،ب مااذك   قاا خ نب مشاارور ، ب ااد بطبااات  باا  وب اشاار حب ةاا ةس 

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 مأي اللجةة:

 ووونمر قولتصوودلق علووم اتفو  ووة قوو ن حكممووة مملكووة مشووروع سااهم   تاارى ب بجناا      

وحكممووة قرموومدا قشوو ر تجةووب الزدواج الضوورلبي ومةووع التهوورب المووولي موون ضوورائب 

ماح ب نا ب ت ح ب دسات      ، 5202( لسوةة 37الدخ ، المرافق للمرسوم  الملكوي م و   

 وب ق خ خ  .

 

 

 

  واجـيحممـد هــادي احلل                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون 
واألمن الوطين خبصوص مشروع 
قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب 
االزدواج الضرييب ، ومنع التهرب 

من الضرائب بالنسبة للضرائب على 
الدخل ورأس املال، بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة مجهورية سيشل، 

( 42املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 . م5202لسنة 
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين اخلامسالتقرير 
مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  (  بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج بشأن 

الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل  ورأس املال بني 
 حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سيشل 

 م5202( لسنة 42املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 الفصل التشريعي الثالثدور االنعقاد العادي الثاين من 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  3( املؤرخ يف  1166-5-3/ص ل خ أ/ 681رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف ، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث، م1166

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  (  بالتصديق على اتفاقية جتنب اللجنة بدراسة ومناقشة 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل  ورأس املال بني 

( لسنة 01حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سيشل املرافق للمرسوم امللكي رقم )
وقد  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،م1161

 رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه على اجمللس.
 

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 
م، من دور االنعقاد العادي 1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 
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الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص 
هبذا املشروع، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف 

 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.
 

 جراءات اللجنة :إ -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (6)

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.

م، من دور 1166أكتوبر  61املوافق الثاين قانون يف اجتماعها مشروع الاللجنة تدارست  (1)

 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( ية.مرئيات وزارة املال -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -
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احلادي عشر من دور االنعقاد العادي األول من وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (7)
 كل من :الفصل التشريعي الثالث 

 

 : وزارة اخلارجيـة 

 مديـر الشـؤون القانونيــة.      الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .3

 سكرتري ثالـث باإلدارة القانونية.            السيـد طــالل العبسـي .0

  وزارة املالية: 

مدير         السيــد سامـي حممـد محيـد .9
 إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

اقتصـادي    الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة  .0
  أول.

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (02)

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .0

 اختصاصي قانوين باجمللس.  السيد حممــد أمحـد حممـد .5

 اختصاصي قانوين باجمللس.  اآلنسة ميـادة جميـد معـارج .9

 مترجـــــــــم. البورشيدالسيد طارق عبدالرمحن  .4
 

 

 .سهري عبداللطيف، والسيدة خولـة هاشـم السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ
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اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
 ( مرفقالناحيتني الدستورية والقانونية. )من قانون مشروع اللسالمة 

 

 

ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد تعارض بني االتفاقية املذكورة وبني أحكام الدستور، 
 أخرى.كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات دولية 

 
 

ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ
املهمة وال  هتدف إىل   بّين ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات االقتصادية الثنائية

توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفتح 
للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار  أسواق جديدة

سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع االستثمارات املشتركة 
 مع دول العامل.

على مواطين ومؤسسات  كما بّين ممثلو الوزارة أن اهلدف من االتفاقية هو منع االزدواج الضرييب
كل من الدولتني املوقعتني على االتفاقية، باإلضافة إىل توفري البيئة املواتية الستقطاب رؤوس األموال 
بني البلدين، ، مشريين إىل أن مملكة البحرين قد وقعت على العديد من االتفاقيات املماثلة مع العديد 

وغريها، وقد   جيكا وهولندا ومصر واألردن ولبنانمن الدول األوروبية والعربية ومنها: فرنسا وبل
 ( اتفاقية.35وصلت إىل اآلن )

وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات االقتصادية الثنائية. 
 (مرفق)
 

ـًا:   رأي اللجنــة :خامس
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إىل مادتني، نصرت املرادة   مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة تدارست اللجنة 
 األوىل منه التصديق على االتفاقية، أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

 

ووزارة اخلارجية ووزارة املالية واملستشار تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وقد 
، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرة مبجلرس   القانوين لشؤون اللجان

كمرا   قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة، ال مشروعالشورى والذي جاء مؤكداا لسالمة 
  اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.النواطلعت على قرار جملس 

 
 مجهورية سيشلحكومة لكة البحرين ورغبة مم حتقيق ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل

أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلرق باسرتثمارات    اقتصادييف إجياد الظروف املالئمة لتعاون 
، كما يستهدف مشروع القانون إىل جتنرب االزدواج  ي أي مرن البلدين يف البلد اآلخرمستثمر

 .الضرييب، وعدم التمييز يف املعاملة
 
األحكام املتعلقة بطرق جتنب  –فضاًل عن الديباجة  –( مادة 18ملتألفة من )وبّينت االتفاقية اما ك

االزدواج الضرييب وعدم التمييز يف املعاملة وإجراءات االتفاق املتبادل وتبرادل املعلومرات برني    
الطرفني املتعاقدين واالمتيازات اخلاصة بإعفاء بعثات التمثيل الدبلوماسري ومرويفي القنصرلية    

 تامية لنفاذ وإهناء االتفاقية.واألحكام اخل
 

وقد تضمنت االتفاقية جمموعة من املواد املتعلقة بنطاق تطبيقها وتعريف لبعض املصطلحات الر   
تضمنتها االتفاقية، باإلضافة إىل مواد تبّين املقصود بكل من املنشأة الدائمة والدخل من األمروال  

واجلوي واملشاريع املشرتركة وأربراح األسرهم،    غري املنقولة واألرباح التجارية والنقل البحري 
والدخل  من سندات املديونية والدخل الناتج عن التقاعد، والدخل الناتج عن تقرد  خردمات   

 حكومية.
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رأت اللجنة أن من األمهية  حيث أن أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا ال يتعارض مع الدستور، فقدو
حيث املبدأ، واملوافقة على مواد مشروع القانون كما  التوصية باملوافقة على مشروع القانون من

املبادرات التجارية وزيرادة   دور يف حتفيز من االتفاقيةهلذه  ملا وردت تفصيال يف اجلدول املرفق،
إجياد البيئة املواتية ملزيد من  و، االستثماراتتشجيع ومحاية و نبلدييف ال االقتصاديمعدالت النمو 

يف إطار  واالقتصاديةو تعزيز التعاون القائم بينهما يف اجملاالت املالية  املشترك بني البلدين االستثمار
 من املصاحل املشتركة واملنافع املتبادلة.

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًسادس

ى اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة عل 33إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

ـًا.     إبراهيم حممد علي بشمي اذـسعادة األست .9  مقرًرا أصليـ

ـًا.     عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .4  مقرًرا احتياطي
 

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  (  بالتصـديق علـى   املوافقة من حيث املبدأ على  .0
اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علـى  
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الدخل  ورأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهوريـة سيشـل املرافـق    
 .م5202( لسنة 40للمرسوم امللكي رقم )

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .5
 

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                  د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                            نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                        والدفاع واألمن الوطين     
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 مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  (    

 بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل 
 ورأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سيشل  

 م5202( لسنة 42املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد 
 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

و على اتفاقية جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب من 
الضرائب بالنسبة للضرائب على 
الدخل ورأس املال بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 الديباجة
املوافقة على نص الديباجة كما -

 جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

و على اتفاقية جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب من 
الضرائب بالنسبة للضرائب على 
الدخل ورأس املال بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

سيشل املوقعة يف مدينة واشنطن 
 ،1161ابريل  10بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 ه:صدقنا عليه وأصدرنا
 

سيشل املوقعة يف مدينة واشنطن 
 ،1161ابريل  10بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 ه:صدقنا عليه وأصدرنا
 

 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
من الضرائب بالنسبة للضرائب 
على الدخل ورأس املال بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
مجهورية سيشل املوقعة يف مدينة 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
من الضرائب بالنسبة للضرائب 
على الدخل ورأس املال بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
مجهورية سيشل املوقعة يف مدينة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 أقرها جملس النوابكما 

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

ابريل  10واشنطن بتاريخ 
 ، واملرافقة هلذا القانون. 1161

ابريل  10بتاريخ  واشنطن
 ، واملرافقة هلذا القانون. 1161

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وُي هذا القانون،أحكام تنفيذ 
من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا به 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 احلكومة املوقرة.من 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وُي هذا القانون،أحكام تنفيذ 
من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا به 

 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م8111 مايو 22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب : املوضوع 

من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال بـني حكومـة مملكـة البحـرين 

  م.8111( لسنة 41مجهورية سيشل  املرافق للمرسوم امللكي رقم ) وحكومة

 

 السال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،

 

 

، مئوو س المجلووس السوو د علووي قوون صووول  الصووول معووولي م، أ فاا  1033 ماا    1بتاا          

مشروع  ونمر قولتصودلق  مح خةر (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 331ضمح كت ب       

تجةب الزدواج الضرلبي ومةع التهرب من الضرائب قولةسبة للضورائب علوم علم اتفو  ة 

الوودخ  ومأا المووون قوو ن حكممووة مملكووة البحوورلن وحكممووة جمهمملووة س شوو ، المرافووق 

ل    جن  ب شؤون ب تشار ا   وب ق خ خ ا ، ول اك  ، 5202( لسةة 42للمرسم  الملكي م    

 .ن ب ر  ج   وب دف ر وبتمح ب  طناب شؤو  بجن   من  شت  ولبدبء ب مهبظ ت  ب  
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م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول ااك  وبقتف   اا ، ،ب مااذك   قاا خ نب مشاارور ، ب ااد بطبااات  باا  ب ةاا ةس وب اشاار ح

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

مشوووروع  وووونمر قولتصووودلق علوووم اتفو  وووة تجةوووب الزدواج ساااهم   تااارى ب بجنااا      

الضرلبي ومةع التهرب من الضرائب قولةسبة للضورائب علوم الودخ  ومأا الموون قو ن 

ة البحوورلن وحكممووة جمهمملووة س شوو ، المرافووق للمرسووم  الملكووي م وو  حكممووة مملكوو

 مح ب ن ب ت ح ب دست     وب ق خ خ  . ، 5202( لسةة 42 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن 

االزدواج الضرييب ، ومنع  جتنب
التهرب املايل بالنسبة للضرائب على 

ي رقم امللكالدخل املرافق للمرسوم 
 م..5202( لسنة 22)
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الرابعالتقرير 
مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية بني حكومة مملكة بشأن 

 بالنسبة االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايلالبحرين وحكومة مالطا بشأن جتنب 
 م5202( لسنة 22للضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  3( املؤرخ يف  1166-5-3/ص ل خ أ/ 671رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
، والذي مت مبوجبه تكليف ، من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالثم1166

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية بني حكومة اللجنة بدراسة ومناقشة 
للضرائب  بالنسبة مالطا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل مملكة البحرين وحكومة

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م1161( لسنة 55على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم )
، وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه

 .عرضه على اجمللس
 

رقم رئيس جملس الشورى  علي بن صاحل الصاحل استلمت اللجنة خطاب معايل السيد كما
، من دور االنعقاد العادي م1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 

بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص  والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة الثاين من الفصل التشريعي الثالث،
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الذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف و هبذا املشروع،
 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (00)

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.

م، من دور 1166أكتوبر  61الثاين املوافق قانون يف اجتماعها مشروع الاللجنة تدارست  (05)

 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

وع النظرر والر    موضمبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (09)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( مرئيات وزارة املالية. -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -

احلادي عشر من دور االنعقاد العادي األول من وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (04)

 كل من :الفصل التشريعي الثالث 
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 : وزارة اخلارجيـة 

 مديـر الشـؤون القانونيــة.     الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .5

 سكرتري ثالـث باإلدارة القانونية.            السيـد طــالل العبسـي .1

  املالية وزارة: 

مدير         السيــد سامـي حممـد محيـد .2
 إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة    اقتصادي  .6
 أول.

  

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (02)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .2

 اختصاصي قانوين باجمللس.  دـد حممـد أمحــحمم السيد .6

 اختصاصي قانوين باجمللس.  ارجـد معـادة جميـاآلنسة مي .1

 مترجـــــــــم. السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .2

 

 .سهري عبداللطيف والسيدةخولـة هاشـم،  السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  والقانونية :رأي جلنة الشؤون التشريعية  -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون مشروع اللسالمة 
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ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

االتفاقية املذكورة وبني أحكام الدستور، بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد تعارض بني 
 كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات دولية أخرى.

 
ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ

 
  هتدف إىل املهمة وال بّين ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات االقتصادية الثنائية

توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفتح 
أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار 

املالئمة لتشجيع االستثمارات املشتركة سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية 
 مع دول العامل.

 
كما بّين ممثلو الوزارة أن اهلدف من االتفاقية هو منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات 
كل من الدولتني املوقعتني على االتفاقية، باإلضافة إىل توفري البيئة املواتية الستقطاب رؤوس األموال 

ين إىل أن مملكة البحرين قد وقعت على العديد من االتفاقيات املماثلة مع العديد بني البلدين، ، مشري
( اتفاقية ومنها: فرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر 35من الدول األوروبية والعربية وال  وصلت إىل )

 واألردن ولبنان.
 

قتصادية الثنائية. وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات اال
 (مرفق)
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ـًا:   رأي اللجنــة :خامس
 

مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل مادتني، نصرت  تدارست اللجنة 
 املادة األوىل منه التصديق على االتفاقية، أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

 
 

ووزارة اخلارجية ووزارة املالية واملستشار تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وقد 
، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرة مبجلرس   القانوين لشؤون اللجان

كمرا   قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة، ال مشروعالشورى والذي جاء مؤكداا لسالمة 
  القانون.اب ومرفقاته بشأن مشروع النواطلعت على قرار جملس 

 
يف إجياد الظروف مالطا حكومة رغبة مملكة البحرين وورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل 

ي أي مررن  أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلق باستثمارات مستثمر اقتصادياملالئمة لتعاون 
وعدم التمييز ، كما يستهدف مشروع القانون إىل جتنب االزدواج الضرييب، البلدين يف البلد اآلخر

 .يف املعاملة
نطاق تطبيقها سواء من حيث –فضاًل عن الديباجة  –( مادة 17وبّينت االتفاقية املتألفة من )ما ك

. األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال  ستسري عليها أحكرام االتفاقيرة  
إىل جتنرب خضروعها    باإلضافة إىل أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا يرؤدي 

 الزدواج ضرييب.
 

وقد فصلت االتفاقية أحكام خضوع الدخول للضرائب يف الدولتني مبا يؤدي لتجنب خضروعها  
الزدواج ضرييب باإلضافة إىل طرق جتنب االزدواج الضرييب وأحكام عدم التمييرز يف املعاملرة   

قية على املزايا املالية ألعضاء بعثات وإجراءات االتفاق املتبادل وتبادل املعلومات وأثر تطبيق االتفا
 التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
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حكومة مملكة البحرين تويل أمهية خاصة لالتفاقيات الثنائية ، وذلك انطالقًا من وتؤكد اللجنة أن 
إمياهنا الراسخ ملا هلذه االتفاقيات من دور هام يف تطوير وتعميق العالقات الدولية على أسس متينة 

كمركز جلذب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى وذلك من  اململكةة من جهة ، وترويج وثابت
خالل توفري البيئة االقتصادية املناسبة عن طريق تسهيل اإلجراءات اإلدارية وإجيراد التشرريعات   

 القانونية املالئمة لتحقيق األهداف التنموية املنشودة.
 
رأت اللجنة أن من األمهيرة التوصرية    الدستور، فقد حيث أن االتفاقية ال تتعارض مع أحكامو

 باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ.
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًسادس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.     حممد علي بشميإبراهيم  اذـسعادة األست .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.     عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .6  مقرًرا احتياطي
ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصـديق علـى    املوافقة من حيث املبدأ على  .0
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع 
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( لسنة 22للضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم ) بالنسبة التهرب املايل
 .م5202

 يف اجلدول املرفق. املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل .5
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 
 

 د. صـالح علـي حممـد                   د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                            نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين           والدفاع واألمن الوطين                                  
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 رقم  ) (  لسنة  )  (     مشروع قانون

 بالتصديق على  اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا بشأن جتنب االزدواج الضرييب 
 ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل

 م5202( لسنة 22املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد 
 كما أقرها جملس النواب

 ص مشروع القانون نصو
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة مالطا  بشأن 
جتنب االزدواج الضرييب ومنع 
التهرب املايل بالنسبة للضرائب 
على الدخل، املوقعة يف مدينة 

 الديباجة
املوافقة على نص الديباجة كما -

 جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة مالطا  بشأن 
جتنب االزدواج الضرييب ومنع 

لضرائب التهرب املايل بالنسبة ل
على الدخل، املوقعة يف مدينة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 ص مشروع القانون نصو
 كما وردت من احلكومة

 ،1161أبريل  61املنامة بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 ،1161أبريل  61املنامة بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مالطا 
بشأن جتنب االزدواج الضرييب 

بالنسبة ومنع التهرب املايل 
للضرائب على الدخل، املوقعة 

أبريل  61يف مدينة املنامة بتاريخ 
 واملرافقة هلذا القانون. 1161

 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما  -

 جاء من احلكومة املوقرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومة 

مالطا مملكة البحرين وحكومة 
بشأن جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل بالنسبة 
للضرائب على الدخل، املوقعة 

أبريل  61يف مدينة املنامة بتاريخ 
 واملرافقة هلذا القانون. 1161
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 ص مشروع القانون نصو
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به من وي تنفيذ هذا القانون،

التايل لتاريخ نشره يف اليوم 
 .اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به من وي تنفيذ هذا القانون،

اليوم التايل لتاريخ نشره يف 
 . ريدة الرمسيةاجل
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 م8111 مايو 22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة : املوضوع 

بشأن جتنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل   مالطا

 م.8111( لسنة 22املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 

 السال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،

 

 

، ضامح مئو س المجلوس السو د علوي قون صوول  الصوول معوولي م، أ فا  1033 م    1بت     

مشوروع  وونمر قولتصودلق علوم  ماح خةر (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 311كت ب       

اتفو  ة ق ن حكممة مملكة البحرلن وحكممة مولطو قشو ر تجةوب الزدواج الضورلبي ومةوع 

( لسوةة 22التهرب المولي قولةسبة للضرائب علم الدخ ، المرافوق للمرسوم  الملكوي م و   

 ت  ولبادبء ب مهبظا ت  ب ا ل    جن  ب شؤون ب تشر ا   وب ق خ خ  ، ول اك  من  شا ، 5202

 .ب شؤون ب ر  ج   وب دف ر وبتمح ب  طنا  بجن 
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م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول ااك  وبقتف   اا ، ،ب مااذك   قاا خ نب مشاارور ، ب ااد بطبااات  باا  ب ةاا ةس وب اشاار ح

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

مشروع  ونمر قولتصدلق علم اتفو  ة ق ن حكمموة مملكوة البحورلن سهم   ترى ب بجن      

مولطوو قشو ر تجةوب الزدواج الضورلبي ومةوع التهورب الموولي قولةسوبة للضورائب وحكممة 

مح ب نا ب ت ح ب دسات      ، 5202( لسةة 22علم الدخ ، المرافق للمرسم  الملكي م    

 وب ق خ خ  .

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة 

البحرين وحكومة اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن 

الضرييب، ومنع التهرب جتنب االزدواج 
املايل بالنسبة للضرائب على الدخل 
واألرباح الرأمسالية، املرافق للمرسوم 

 م.5202( لسنة 21امللكي رقم )
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاينالتقرير 
 مملكة مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومةبشأن 

البحرين وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن جتنب 
دخل واألرباح الرأمسالية االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على ال

 م5202( لسنة 57املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 لثمن الفصل التشريعي الثا الثايندور االنعقاد العادي 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  3( املؤرخ يف  1166-5-3/ص ل خ أ/ 681رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث، ،م1166

 مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومةاللجنة بدراسة ومناقشة 
دا الشمالية بشأن جتنب االزدواج البحرين وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلن مملكة

الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل واألرباح الرأمسالية املرافق للمرسوم 
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن  ،م1161( لسنة 57امللكي رقم )

 ليتم عرضه على اجمللس.وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن  ،رأي اللجنة بشأنه
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 
م، من دور االنعقاد العادي 1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 

يرها اخلاص الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقر
هبذا املشروع، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف 

 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (06)
 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.

م، من دور 1166أكتوبر  61الثاين املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (01)
 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون املتعلقة اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق  (02)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( مرئيات وزارة املالية. -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -
 

من دور االنعقاد العـادي األول   احلادي عشر،وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (07)
 كل من : من الفصل التشريعي الثالث
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 : وزارة اخلارجيـة 

 مديـر الشـؤون القانونيــة.        الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .7

 القانونية.سكرتري ثالـث باإلدارة              السيـد طــالل العبسـي .8

  وزارة املالية: 

مدير         السيــد سامـي حممـد محيـد .1
 إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

اقتصـادي    الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة  .2
  أول.

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (52)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .0

 اختصاصي قانوين باجمللس.  دـد حممـد أمحــالسيد حمم .5

 اختصاصي قانوين باجمللس.  ارجـد معـادة جميـاآلنسة مي .9

 مترجـــــــــم. السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .4

 

 .سهري عبداللطيف، والسيدة خولـة هاشـم السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  التشريعية والقانونية : رأي جلنة الشؤون -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
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 ( مرفقمن الناحيتني الدستورية والقانونية. )قانون مشروع اللسالمة 
 

 

ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

تعارض بني االتفاقية املذكورة وبني أحكام الدستور، بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد 
 كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات دولية أخرى.

 
 
 
 
 

ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ
دية الثنائية وال  هتدف بّين ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية تعترب من أهم أنواع االتفاقيات االقتصا

إىل توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، 
وفتح أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف 

عية واالقتصادية املالئمة لتشجيع االستثمارات إطار سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشري
 املشتركة مع دول العامل.

كما بّين ممثلو الوزارة أن اهلدف من االتفاقية هو منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات 
كل من الدولتني املوقعتني على االتفاقية، باإلضافة إىل توفري البيئة املواتية الستقطاب رؤوس األموال 

البلدين، ، مشريين إىل أن مملكة البحرين قد وقعت على العديد من االتفاقيات املماثلة مع العديد  بني
من الدول األوروبية والعربية ومنها على سبيل املثال: فرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر واألردن 

 ولبنان.
القتصادية الثنائية. وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات ا

 (مرفق)
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ـًا:   رأي اللجنــة :خامس
مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل مادتني، نصرت املرادة   تدارست اللجنة 

 األوىل منه التصديق على االتفاقية، أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
 
 

ووزارة اخلارجية ووزارة املالية واملستشار تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وقد 
، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرة مبجلرس   القانوين لشؤون اللجان

كمرا   قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة، ال مشروعالشورى والذي جاء مؤكداا لسالمة 
 اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.النولعت على قرار جملس اط
  
 

اململكة املتحدة حكومة رغبة مملكة البحرين وحتقيق ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل 
أوسع فيما بينرهما   اقتصادييف إجياد الظروف املالئمة لتعاون  لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

، كما يستهدف مشروع ي أي مرن البلدين يف البلد اآلخرمارات مستثمرخاصة فيما يتعلق باستث
 .القانون إىل جتنب االزدواج الضرييب، وعدم التمييز يف املعاملة

 
نطاق تطبيقها سرواء مرن    –فضاًل عن الديباجة  –( مادة 17وبّينت االتفاقية املتألفة من )ما ك

حيث األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال  ستسرري عليهرا أحكرام    
باإلضافة إىل أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبرا يرؤدي إىل جتنرب    . االتفاقية

 خضوعها الزدواج ضرييب.
 

 أحكام عدم التمييز يف املعاملرة  وقد فصلت االتفاقية طرق جتنب االزدواج الضرييب باإلضافة إىل
وإجراءات االتفاق املتبادل وتبادل املعلومات وأثر تطبيق االتفاقية على املزايا الضرريبية ألعضراء   

 البعثات الدبلوماسية أو الدائمة والبعثات القنصلية.
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طالقًا من حكومة مملكة البحرين تويل أمهية خاصة لالتفاقيات الثنائية ، وذلك انوتؤكد اللجنة أن 
إمياهنا الراسخ ملا هلذه االتفاقيات من دور هام يف تطوير وتعميق العالقات الدولية على أسس متينة 

كمركز جلذب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى وذلك من  اململكةوثابتة من جهة ، وترويج 
وإجيراد التشرريعات    خالل توفري البيئة االقتصادية املناسبة عن طريق تسهيل اإلجراءات اإلدارية

 القانونية املالئمة لتحقيق األهداف التنموية املنشودة.
 

رأت اللجنة أن من األمهيرة التوصرية    حيث أن االتفاقية ال تتعارض مع أحكام الدستور، فقدو
 باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًسادس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33لنص املادة )  إعمااًل

 كل من :

ـًا.     إبراهيم حممد علي بشمي اذـسعادة األست .1  مقرًرا أصليـ

ـًا.     عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .2  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

مشروع قانون رقم  ) (  لسنة  )  ( بالتصـديق علـى    املوافقة من حيث املبدأ على  .0
البحرين وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا  مملكة اتفاقية  بني حكومة
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الشمالية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب علـى  
 .م5202( لسنة 57الدخل واألرباح الرأمسالية املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .5
 

 

 زم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الال

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                         ون اخلارجية         نائب رئيس جلنة الشؤ        

 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                   
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 رقم  ) (  لسنة  )  (     مشروع قانون
بالتصديق على  اتفاقية  بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن جتنب االزدواج 

 الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل واألرباح الرأمسالية 
 م5202( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنة كما

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

اتفاقية  بني حكومة وعلى 
البحرين وحكومة اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل 
بالنسبة للضرائب على الدخل 

 الديباجة
املوافقة على نص الديباجة كما -

 جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

اتفاقية  بني حكومة وعلى 
ة البحرين وحكومة اململكة املتحد
لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل 
بالنسبة للضرائب على الدخل 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنة كما

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

، املوقعة يف واألرباح الرأمسالية
مارس  61مدينة املنامة بتاريخ 

1161 ، 
أقر جملس الشورى وجملس 

قانون اآليت نصه، وقد النواب ال
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

، املوقعة يف واألرباح الرأمسالية
مارس  61مدينة املنامة بتاريخ 

1161 ، 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
اتفاقية  بني حكومة ُصودق على 

البحرين وحكومة اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل 
بالنسبة للضرائب على الدخل 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 

اتفاقية  بني حكومة ُصودق على 
البحرين وحكومة اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنة كما

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

، املوقعة يف واألرباح الرأمسالية
مارس  61مدينة املنامة بتاريخ 

 قة هلذا القانون.، واملراف 1161
 

بالنسبة للضرائب على الدخل 
، املوقعة يف واألرباح الرأمسالية

مارس  61مدينة املنامة بتاريخ 
 ، واملرافقة هلذا القانون. 1161

 

 ة الثانيةاملاد
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به وي تنفيذ هذا القانون،

من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا 
 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية

املوافقة على نص املادة كما جاء -
 من احلكومة املوقرة.

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به وي تنفيذ هذا القانون،

من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا 
 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م8111 مايو 22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة : املوضوع 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشـمالية بشـأن جتنـب االزدواج الضـريبي 

ومنـع التهـرب املــايل بالنسـبة للضــرائب علـى الـدخل واألربــاح الرأساليـة  املراســم 

 م. 8111( لسنة 21للمرسوم امللكي رقم )

 

 

 لسال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،ا

 

 

، مئوو س المجلووس السوو د علووي قوون صووول  الصووول معووولي م، أ فاا  1033 ماا    1بتاا          

مشروع  ونمر قولتصودلق  مح خةر (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 333ضمح كت ب       

علووم اتفو  ووة قوو ن حكممووة مملكووة البحوورلن وحكممووة المملكووة المتحوودة لبرلطون ووو الع مووم 

وإلرلةدا الشمول ة قش ر تجةب الزدواج الضرلبي ومةع التهرب الموولي قولةسوبة للضورائب 

 ، 5202( لسووةة 21علووم الوودخ  واألمقوووس الرأسوومول ة، المراسوو  للمرسووم  الملكووي م وو   
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  بجناا  ل اا   جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا ، ول ااك  من  شاات  ولباادبء ب مهبظاا ت  ب اا 

 .وب دف ر وبتمح ب  طناب شؤون ب ر  ج   

 

م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول ااك  وبقتف   اا ، ،ب مااذك   قاا خ نب مشاارور ، ب ااد بطبااات  باا  ب ةاا ةس وب اشاار ح

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

مشروع  ونمر قولتصدلق علم اتفو  ة ق ن حكمموة مملكوة البحورلن سهم   ترى ب بجن      

الزدواج وحكممووة المملكووة المتحوودة لبرلطون ووو الع مووم وإلرلةوودا الشوومول ة قشوو ر تجةووب 

الضوورلبي ومةووع التهوورب المووولي قولةسووبة للضوورائب علووم الوودخ  واألمقوووس الرأسوومول ة، 

 مح ب ن ب ت ح ب دست     وب ق خ خ  . ، 5202( لسةة 21المراس  للمرسم  الملكي م    

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 يس جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرئ                             
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بخصوص مشروع 
قانون بالتصديق على اتفاقية بين 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
الواليات المتحدة المكسيكية بشأن 
تجنب االزدواج الضريبي، ومنع 

فيما يتعلق بالضرائب  التهرب المالي
المفروضة على الدخل، والبروتوكول 
المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي 

 .م1122( لسنة 9رقم )
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 التقرير األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
مشروع قانون رقم ) (  لسنة )  ( بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة بشأن 

البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع 
التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل والربوتوكول املرفق هبا املرافق 

 5200( لسنة 7للمرسوم امللكي رقم )
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
أبريل  15 ( املؤرخ يف 1166-0-3/ص ل خ أ/ 615رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث، ،م1166

مشروع قانون رقم ) (  لسنة )  ( بالتصديق على االتفاقية بني حكومة اللجنة بدراسة ومناقشة 
مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب 

 فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل والربوتوكول املرفق هبا املرافق للمرسوم امللكي املايل
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  ،1166( لسنة 3رقم )
 وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه على اجمللس. ،بشأنه

 



 

 014 

اب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم كما استلمت اللجنة خط
م، من دور االنعقاد العادي 1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 

الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص 
اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف هبذا املشروع، والذي مل يفصل فيه 

 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (50)

 االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.دور 

م، من دور 1166أكتوبر  61الثاين املوافق قانون يف اجتماعها مشروع الاللجنة تدارست  (55)

 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

 موضوع النظرر والر   مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (59)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( مرئيات وزارة املالية. -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -
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دور االنعقاد العادي األول  احلادي عشر خاللوبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (54)
 كل من : من الفصل التشريعي الثالث

 
 : وزارة اخلارجيـة 

 مديـر الشـؤون القانونيــة.      الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .3

ـــث              السيـد طــــالل العبســــــــي .61 ــكرتري ثال س
 باإلدارة القانونية.

 

  وزارة املالية: 

ـــد  .7 ـــد  السيــ ـــي حممــــ سامـ
ــدير إدارة      محيـــــــــــد مـ
 العالقات االقتصادية اخلارجية.

الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة     اقتصادي  .61
  أول.

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (52)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .7

 اختصاصي قانوين باجمللس.  دـد حممـأمح دــالسيد حمم .02

 اختصاصي قانوين باجمللس.  ارجـد معـادة جميـاآلنسة مي .00

 مترجـــــــــم. السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .05
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 .سهري عبداللطيف والسيدةخولـة هاشـم،  السيدةوتوىل أمانة سرر اللجنة  -
 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون مشروع اللسالمة 

 

 

ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

املذكورة وبني أحكام الدستور، بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد تعارض بني االتفاقية 
 كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات دولية أخرى.

ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ
بّين ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات االقتصادية الثنائية املهمة وال  هتدف إىل 
توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفتح 
أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار 

جيع االستثمارات املشتركة سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتش
 مع دول العامل.

كما بّين ممثلو الوزارة أن اهلدف من االتفاقية هو منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات 
كل من الدولتني املوقعتني على االتفاقية، باإلضافة إىل توفري البيئة املواتية الستقطاب رؤوس األموال 

لكة البحرين قد وقعت على العديد من االتفاقيات املماثلة مع العديد بني البلدين، ، مشريين إىل أن مم
 من الدول األوروبية والعربية ومنها: فرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر واألردن ولبنان.

وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات االقتصادية الثنائية. 
 (مرفق)
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ـًا:   اللجنــة :رأي خامس
مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل مادتني، نصرت املرادة   تدارست اللجنة 

تبودلت األوىل منه التصديق على االتفاقية والربوتوكول، أما املادة الثانية فهي مادة تنفيذية، حيث 
واملستشرار القرانوين   ووزارة اخلارجية ووزارة املالية بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة 

، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلرس الشرورى   لشؤون اللجان
كما اطلعت على  قانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،ال مشروعوالذي جاء مؤكداا لسالمة 

  اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.النوقرار جملس 
الواليرات  حكومرة  مملكة البحرين و كل من رغبةالقانون يهدف إىل ورأت اللجنة أن مشروع 

أوسع فيما بينهما خاصة فيما يتعلق  اقتصادييف إجياد الظروف املالئمة لتعاون  املتحدة املكسيكية
، كما يستهدف مشروع القانون إىل جتنب ي أي مرن البلدين يف البلد اآلخرباستثمارات مستثمر

 .التمييز يف املعاملةاالزدواج الضرييب، وعدم 
 

نطاق تطبيقها سواء من حيث –فضاًل عن الديباجة  –( مادة 13وبّينت االتفاقية املتألفة من )ما ك
. األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال  ستسري عليها أحكرام االتفاقيرة  

جتنرب خضروعها    باإلضافة إىل أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا يرؤدي إىل 
 لالزدواج الضرييب.

 

وقد فّصلت االتفاقية ضوابط االستفادة من املزايا املقررة يف االتفاقيرة وطررق جتنرب االزدواج    
الضرييب وأحكام عدم التمييز يف املعاملة وإجراءات االتفاق املتبادل، وتبادل املعلومات واملساعدة 

الضريبية ألعضاء البعثات الدبلوماسية والويرائف   يف التحصيل، وأثر تطبيق االتفاقية على املزايا
القنصلية، أما الربوتوكول والذي ُيعد جزءًا ال يتجزأ من االتفاقيرة فقرد برّين برأن املقصرود      

( من االتفاقية 66باملصطلحات ) الدخل من سندات املديونية أو الدخل ( وال  وردت يف املادة )
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( من قانون ضريبة  633و 638و  635و  3يف املواد ) تشمل مجيع اإليرادات واألرباح الواردة 
 الدخل املكسيكي أو يف املواد  ال  حتيل إليها.

رأت اللجنة أن من األمهية  حيث أن أحكام االتفاقية وبروتوكوهلا ال يتعارض مع الدستور، فقدو
القانون كما  التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، واملوافقة على مواد مشروع

املبادرات التجارية وزيرادة   دور يف حتفيز من االتفاقيةهلذه  ملا وردت تفصيال يف اجلدول املرفق،
إجياد البيئة املواتية ملزيد من  و، االستثماراتتشجيع ومحاية و نبلدييف ال االقتصاديمعدالت النمو 

يف إطار  واالقتصاديةو تعزيز التعاون القائم بينهما يف اجملاالت املالية  املشترك بني البلدين االستثمار
 من املصاحل املشتركة واملنافع املتبادلة.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سادًسا

ى اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة عل 33إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.     إبراهيم حممد علي بشمي اذـسعادة األست .7  مقرًرا أصليـ

ـًا.     عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .02  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :
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مشروع قانون رقم ) (  لسنة )  ( بالتصديق على االتفاقية  املوافقة من حيث املبدأ على .0
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل والربوتوكول 

 .5200( لسنة 7لمرسوم امللكي رقم )املرفق هبا املرافق ل
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .5

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 
 

 د. صـالح علـي حممـد                      د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
      رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                         والدفاع واألمن الوطين     
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 رقم ) (  لسنة )  (  مشروع قانون
 بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية 

 بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل  والربوتوكول املرفق هبا

 م5200( لسنة 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد 
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة الواليات 
املتحدة املكسيكية بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 

 الديباجة
املوافقة على نص الديباجة -

 كما جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة الواليات 
املتحدة املكسيكية بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

املايل فيما يتعلق بالضرائب 
املفروضة على الدخل 
والربوتوكول املرفق هبا، املوقعني 

أكتوبر  61يف واشنطن بتاريخ 
1161 ، 

أقر جملس الشورى وجملس 
قانون اآليت نصه، وقد النواب ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:

املايل فيما يتعلق بالضرائب 
املفروضة على الدخل 
والربوتوكول املرفق هبا، املوقعني 

أكتوبر  61يف واشنطن بتاريخ 
1161 ، 

أقر جملس الشورى وجملس 
قانون اآليت نصه، وقد النواب ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ُصودق على االتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة الواليات 
املتحدة املكسيكية بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على االتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة الواليات 
املتحدة املكسيكية بشأن جتنب 

الضرييب ومنع التهرب  االزدواج
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

املايل فيما يتعلق بالضرائب 
املفروضة على الدخل 
والربوتوكول املرفق هبا، املوقعني 

أكتوبر  61واشنطن بتاريخ  يف
 ، واملرافقني هلذا القانون.1161

املايل فيما يتعلق بالضرائب 
املفروضة على الدخل 
والربوتوكول املرفق هبا، املوقعني 

أكتوبر  61يف واشنطن بتاريخ 
 ، واملرافقني هلذا القانون.1161

 

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ نشره يف 

 .اجلريدة الرمسية
 

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ نشره يف 

 .اجلريدة الرمسية
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 م8111مايو  4التاريخ :
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة : املوضوع 

الواليات املتحدة املكسيكية بشأن جتنب االزدواج الضريبي ومنـع التهـرب 
املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل والربوتوكول املرفق بها  

 م.8111( لسنة 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 ك  ومحمة هللا وقركوته،،السال  عل 

 

 معووولي السوو د علووي قوون صووول  الصووول  مئوو سم، أ فاا  1033 أبر اال 11بتاا      

مشوروع (، خةار  ماح 1033 -1 -1ص ل ت ق/  311، ضامح كت با    ا   المجلس

 ووونمر قولتصوودلق علووم التفو  ووة قوو ن حكممووة مملكووة البحوورلن وحكممووة المللوووا 

الزدواج الضرلبي ومةع التهرب الموولي ف موو لتعلوق المتحدة المكس ك ة قش ر تجةب 

قولضوورائب المفروضووة علووم الوودخ  والبروتمكوومن المرفووق قهووو، المرافووق للمرسووم  

ومذكرتاا  بإل ضاا ب   ل اا   جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   ،  5200 ( لسووةة7الملكووي م وو   

وب ادف ر ب شاؤون ب ر  ج ا  وب ق خ خ  ، ول ك  من  شت  ولبادبء ب مهبظا ت  ب ا   بجنا  

 .وبتمح ب  طنا
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 م،  قدت  جنا  ب شاؤون ب تشار ا   وب ق خ خ ا  بجتم  ها 1033 م    1وبت          

، ومذكرتاا  بإل ضاا ب   ،، ب ااد بطبااات  باا  مشاارور ب قاا خ نب ث  ااد وب اشاار ح

 ول ك باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب . وب بروت ك ل،

 

 

 ل اا   اادم مر  فاا  مشاارور ب قاا خ ن –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

  مب ة  وأبك م ب دست  .

 

 مأي اللجةة 

مشروع  ونمر قولتصدلق علم التفو  وة قو ن حكمموة مملكوة ب بجن  سهم   ترى

البحرلن وحكمموة المللووا المتحودة المكسو ك ة قشو ر تجةوب الزدواج الضورلبي 

التهرب المولي ف مو لتعلق قولضرائب المفروضوة علوم الودخ  والبروتمكومن ومةع 

مااح ب ناا ب ت ح ،   5200( لسووةة 7المرفوق قهووو، المرافووق للمرسووم  الملكوي م وو   

 ب دست     وب ق خ خ  .

 

 

  حممد هادي احللواجي                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                      
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بخصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 
بروتوكول تعديل االتفاقية بين 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 
ماليزيا بشأن تجنب االزدواج 
من  الضريبي، ومنع التهرب المالي

الضرائب على الدخل، المرافق 
( لسنة 21للمرسوم الملكي رقم )

 م.1122

. 
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 م 5200 أكتوبر 09التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادسالتقرير 
االتفاقية بروتوكول تعديل بالتصديق على  5200مشروع قانون رقم ) (  لسنة بشأن 

ماليزيا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب  بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
 املايل من الضرائب على الدخل 

 م5200( لسنة 06املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  8( املؤرخ يف  1166-5-3/ص ل خ أ/ 111رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث، ،م1166

بروتوكول تعديل بالتصديق على  1166مشروع قانون رقم ) ( لسنة اللجنة بدراسة ومناقشة 
ماليزيا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب  االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة

على أن تتم  ،م1166( لسنة 61املايل من الضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم )
وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا  ،داد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهدراسته وإبداء املالحظات وإع
 الشأن ليتم عرضه على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 
م، من دور االنعقاد العادي 1166أكتوبر  66( املؤرخ يف  1166-61-3/ص ل خ أ/ 158) 

فصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص الثاين من ال
هبذا املشروع، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور األول، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف 

 موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت 

م، من 1166مايو  65احلادي عشر املوافق قانون يف اجتماعها مشروع التدارست اللجنة  (56)

 دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث.

م، من دور 1166أكتوبر  61الثاين املوافق قانون يف اجتماعها مشروع الاللجنة تدارست  (51)

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث.االنعقاد العادي 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (52)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ) مرفق ( مرئيات وزارة املالية. -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -
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 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -

 

احلادي عشر، من دور االنعقاد العـادي األول  وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (57)
 كل من :من الفصل التشريعي الثالث 

 : وزارة اخلارجيـة 

 القانونيــة.مديـر الشـؤون      الدكتور يوسف عبدالكرمي حممد .66

 سكرتري ثالـث باإلدارة القانونية.            السيـد طــالل العبسـي .61
 

  وزارة املالية: 

مدير         السيــد سامـي حممـد محيـد .00
 إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

اقتصـادي   الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة  .61
 أول.

  

 العامة باجمللس:كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة  (92)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .09

 اختصاصي قانوين باجمللس.  دـد حممـد أمحــالسيد حمم .04

 اختصاصي قانوين باجمللس.  ارجـد معـادة جميـاآلنسة مي .02

 مترجـــــــــم. السيد طارق عبدالرمحن البورشيد .06

 

 .سهري عبداللطيف، والسيدة خولـة هاشـم السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة -
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ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكرداا  
 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون مشروع اللسالمة 

 

 

ـًا   :اخلارجيةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

بّين ممثلو وزارة اخلارجية على أنه ال يوجد تعارض بني الربوتوكول بتعديل االتفاقية املذكورة وبني 
أحكام الدستور، كما أنه ال يوجد فيها ما يشكل إخالاًل بالتزامات مملكة البحرين مبوجب اتفاقيات 

 دولية أخرى.
 
 

ـًا  ملخص رأي وزارة املالية:  -رابعـ
بّين ممثلو وزارة املالية أن حكومة البحرين وحكومة ماليزيا وقعتا بشكل هنائي على بروتوكول 
يهدف إىل تعديل االتفاقية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من الضرائب على 

) دولة البحرين (، وإضافة املادة  الدخل، ويعدل الربوتوكول يف مسمى ) مملكة البحرين ( بداًل من
( وتتألف من مخس فقرات، وبيان آلية دخول الربوتوكول حيز النفاذ، مما يعزز دور 17برقم )

االتفاقية يف فتح آفاق جديدة لالستثمار لكال الطرفني، وهي من االتفاقيات املهمة يف إطار توفري 
 ماليزيا. املظلة القانونية لعالقات التعاون املشترك مع حكومة

وقد أرفقت الوزارة مبذكرهتا ال  سلمتها للجنة عرض موجز حول االتفاقيات االقتصادية الثنائية. 
 (مرفق)
 

ـًا:   رأي اللجنــة :خامس
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مشروع القانون والذي يتألف من مادتني فضاًل عن الديباجة، حيث تضرمنت  تدارست اللجنة 
تبودلرت  وتوكول، أما املادة الثانية فهي تنفيذية، وقد املادة األوىل املوافقة على االنضمام إىل الرب
ووزارة اخلارجية ووزارة املالية واملستشرار القرانوين   بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة 

، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلرس الشرورى   لشؤون اللجان
كما اطلعت على  قانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،ال مشروعوالذي جاء مؤكداا لسالمة 

  اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.النوقرار جملس 
وال  قامت كل من حكومرة مملكرة   هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات املهمة  أنورأت اللجنة 

أكتروبر   60تراريخ  البحرين وحكومة ماليزيا بالتوقيع على برتوكول تعديلها وذلك يف املنامة ب
1161. 

 

من ثالث مواد هتدف لتعديل اتفاقية جتنب االزدواج   -فضاًل عن الديباجة –ويتألف الربوتوكول 
 الضرييب ومنع التهرب املايل من الضرائب على الدخل بني البلدين.

 
 تضمنت املادة األوىل من الربوتوكول النص على استبدال مسمى دولة البحرين مبملكة البحررين، 

( 17أما املادة الثانية من الربوتوكول فقد نصت على إضافة مادة جديدة لالتفاقية حتمل الررقم ) 
مكرر حيث تتألف من مخس فقرات تنص على التزام السلطات املختصة يف الدولتني املتعاقردتني  

ث تعامرل هرذه   بتقد  املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية أو القوانني احمللية املتعلقة بالضرائب حبي
املعلومات كمعلومات سرية على أن هذا االلتزام ال يفرض على أية دولة متعاقدة تنفيذ إجرراءات  
إدارية خمالفة للقوانني واملمارسات اإلدارية أو تقد  معلومات ال ميكن احلصول عليهرا مبوجرب   

نفيذ واعتباره جزء ال يتجزأ القانون، أما املادة الثالثة من الربوتوكول فقد بّينت آلية دخوله حيز الت
 من االتفاقية.

رأت اللجنة أن من األمهية التوصرية   حيث أن أحكام الربوتوكول ال يتعارض مع الدستور، فقدو
باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، واملوافقة على مواد مشروع القانون كمرا وردت  
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املبادرات التجارية وزيادة معردالت   دور يف حتفيز من االتفاقيةهلذه  ملا تفصيال يف اجلدول املرفق،
إجياد البيئرة املواتيرة ملزيرد مرن      و، االستثماراتتشجيع ومحاية و نبلدييف ال االقتصاديالنمو 

يف إطار  واالقتصاديةو تعزيز التعاون القائم بينهما يف اجملاالت املالية  املشترك بني البلدين االستثمار
 ملنافع املتبادلة.من املصاحل املشتركة وا

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًسادس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.     إبراهيم حممد علي بشمي اذـسعادة األست .00  مقرًرا أصليـ

ـًا.     عبدالرمحن حممد مجشري اذـسعادة األست .05  مقرًرا احتياطي
ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

بالتصـديق علـى    5200مشروع قانون رقم ) (  لسـنة   املوافقة من حيث املبدأ على -  
ماليزيا بشأن جتنـب االزدواج   مملكة البحرين وحكومةاالتفاقية بني حكومة بروتوكول تعديل 

( 06الضرييب ومنع التهرب املايل من الضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكـي رقـم )  
 .م5200لسنة 
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
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 ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم 

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                             د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                         والدفاع واألمن الوطين     
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 (    5200رقم  ) (  لسنة  ) مشروع قانون
 بالتصديق على  برتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا

 بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من الضرائب على الدخل  
 م5200( لسنة 06املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 آل خليفة حنن محد بن عيسى
 ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور، 
( 31وعلى املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على  6333لسنة 
اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل من الضرائب 
بالنسبة للضرائب على الدخل بني 

 الديباجة
نص الديباجة كما املوافقة على -

 جاء من احلكومة املوقرة.

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 
( 31وعلى املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على  6333لسنة 
اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل من الضرائب 

للضرائب على الدخل بني  بالنسبة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

حكومة دولة البحرين وحكومة 
 ماليزيا،

اقية وعلى بروتوكول تعديل االتف
بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة ماليزيا بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
املايل من الضرائب على الدخل، 

 60املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 
 .1161أكتوبر 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

حكومة دولة البحرين وحكومة 
 ماليزيا،

وعلى بروتوكول تعديل االتفاقية 
بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة ماليزيا بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
املايل من الضرائب على الدخل، 

 60املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 
 .1161أكتوبر 

ى وجملس أقر جملس الشور
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
ُصودق على بروتوكول تعديل 
االتفاقية بني حكومة مملة البحرين 
وحكومة ماليزيا بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
املايل من الضرائب على الدخل ، 

 60املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 
، واملرافق هلذا 1161أكتوبر 
 القانون.

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على بروتوكول تعديل 
االتفاقية بني حكومة مملة البحرين 
وحكومة ماليزيا بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب 
املايل من الضرائب على الدخل ، 

 60املوقع يف مدينة املنامة بتاريخ 
، واملرافق هلذا 1161أكتوبر 
 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به وي تنفيذ هذا القانون،

من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا 
 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما جاء -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل به وي تنفيذ هذا القانون،

من اليوم التايل لتاريخ اعتبارًا 
 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م8111 مايو 2 2التاريخ :
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومـة مملكـة : املوضوع 

بشـأن جتنـب االزدواج الضـريبي ومنـع التهـرب املـايل مـن البحرين وحكومة ماليزيـا 

 .8111( لسنة 16الضرائب على الدخل املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 السال  عل ك  ومحمة هللا وقركوته،،
 

 

، مئو س المجلوس السو د علوي قون صوول  الصوول معولي م، أ ف  1033 م    3بت          

مشروع  ونمر قولتصودلق  مح خةر (، 1033 -1 -1ت ق/  ل ص 101ضمح كت ب       

علم قروتمكمن تعدل  التفو  ة ق ن حكممة مملكة البحرلن وحكمموة مول زلوو قشو ر تجةوب 

الزدواج الضوورلبي ومةووع التهوورب المووولي موون الضوورائب علووم الوودخ  المرافووق للمرسووم  

ل ا   جنا  ب شاؤون ب تشار ا   وب ق خ خ ا ، ول اك  من  شات   ،5200( لسوةة 06الملكي م    

 .ب شؤون ب ر  ج   وب دف ر وبتمح ب  طنا  بجن  ولبدبء ب مهبظ ت  ب  
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م،  قاادت  جناا  ب شااؤون ب تشاار ا   وب ق خ خ اا  بجتم  هاا  1033 ماا    11وبتاا          

ول اك  وب بروت كا ل، ،ب ماذك   قا خ نب مشارور ، ب اد بطباات  با  ب ة بع وب اشار ح

 باض   ب مةتش   ح وبقختئ ص  ح ب ق خ خ  ح ب  مجب .

 

 

 مباا ة   قاا خ نب مشاارور ل اا   اادم مر  فاا   –باااد ب مدبو اا  وب نقاا    –وبختهاات ب بجناا        

 وأبك م ب دست  .

 

 

 مأي اللجةة:

قو ن مشروع  ونمر قولتصودلق علوم قروتمكومن تعودل  التفو  وة سهم   ترى ب بجن      

حكممة مملكة البحرلن وحكممة مول زلو قش ر تجةب الزدواج الضرلبي ومةوع التهورب 

 ،5200( لسوةة 06المولي من الضرائب علوم الودخ  المرافوق للمرسوم  الملكوي م و   

 مح ب ن ب ت ح ب دست     وب ق خ خ  .

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


