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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون املالية

واالقتصادية خبصوص مشروع قانون

بالتصديق على اتفاقية القرض بني
حكومة مملكة البحرين وصندوق
أبوظيب للتنمية لتمويل مشروع

إنشاء جممع سفارة مملكة البحرين يف
أبوظيب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
()80لسنة 2011م .
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التاريخ 29 :ديسمرب 2011م

التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

) بالتصديق على اتفاقية القرض بني

حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء جممع
سفارة مملكة البحرين يف أبوظبي.
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الثالث
مقدمــــــة:

بتاريخ  62ديسمبر 6100م ،وبموجب الخطاب رقم ( / 863ص ل خ أ -06 -8 /
 ،) 6100أرسل صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على
اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع
إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه
متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أولا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )1تدارستتا اللجنتتة مشتترون القتتانون الم ت ور فتتي اجتماعهتتا الختتامس المنعقتتد بتتتاريخ 62
ديسمبر 6100م.
( )1اطلعا اللجنة أثناء دراستها لمشرون القتانون موضتون الب تا والدراستة علتى الوثتائ
المتعلقة به والتي اشتملا على ما يلي:
 مشرون القانون موضون الب ا والدراسة وم رته اإليضتاحية واالتااقيتة المرفقتة.(مرفق)
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) -رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق)

 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان( .مرفق) رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس( .مرفق)( )1دعا اللجنة إلى اجتماعها ل من:
 وزارة المالية:
 .1األسـتاذ أحمـــد جاســـــم الفـراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .1السيد طه محمود فقيهي

مدير إدارة المشاريع.

 .1السيد عبدالكريم محمد بوعالي

رئيس التخطيط القتصادي الستراتيجي.

 حضر الجتماع من مجلس الشورى كل من:
 -1األستـــــاذ محسن حميــــد مرهـــــون

المســتشار القانـوني للمجلس.

 -1الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ

المستشار القتصـادي والمـالي.

 وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي محمد.
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ثانياا -رأي وزارة المالية:
أوضح ممثلو وزارة المالية أن ه ا القرض المقدم متن صتندوأ أبتو بي للتنميتة يعتبتر
من القروض ال ستنة ،وقيمتته  0038013111درهتم إمتاراتي وهتو متا يعتادل 030113111
دينار ب ريني ،وقد أوضح ممثلو الوزارة أن فكرة المشرون اقترحا فتي عتام  ، 6112بعتد
أن خصصا حكومة أبو بي أرضًا إلقامة مشرون مجمت الستاارة ،وقتد عقتدع عتدة لقتاءاع
بتتين حكومتتة المملكتتة وصتتندوأ أبتتو بي ،وعلتتى إثرهتتا واف ت الصتتندوأ علتتى المستتاهمة فتتي
تمويل المشرون وقد اتا الطرفان على أن يكون القرض حسنًا (بدون فوائد) م ت ديتد فتترة
سماح مدتها  8سنواع ،وفترة سداد تبلغ  00سنة ،متا تتم تعيتين مكتتب استشتاري متن خت ل
مجلتتس المناقصتتاع الب رينتتي ،وقتتد بينتتوا أن المشتترون ستتيوفر علتتى المملكتتة قيمتتة اإليجتتار
لمباني الساارة في أبتو بي ،باإلضتافة إلتى احتاتا المملكتة بعقتار المجمت باعتبتار هبتة متن
حكومة أبو بي ،عل ًما بأنه افة سااراع دول مجلس التعاون يوجد لتديها مجمعتاع لستااراتها
في المنطقة ناسها.

ثالثاا -رأي اللـــــجنة :
ناقشا اللجنة مشترون القتانون حيتا تت تم استتعراض وجهتاع النيتر التتي دارع حولته
من قبل أعضتاء اللجنتة ومتن قبتل ممثلتي وزارة الماليتة ،والمستشتار القتانوني لشتؤون اللجتان
والمستشتتار االقتصتتادي والمتتالي بتتالمجلس ،وتأ تتدع اللجنتتة متتن ست مة مشتترون القتتانون متتن
النتتاحيتين الدستتتورية والقانونيتتة وفقـتتـًا لتترأي لجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة بمجلتتس
الشورى.
وقد استعرضا اللجنة مشرون القتانون بالتصدديق علدى اتفاقيدة القدرض بدين حكومدة
مملكددة البحددرين وصددندوق أبددوظبي للتنميددة لتمويددل مشددروع إنشدداء مجمددع سددفارة مملكددة
البحرين في أبوظبي  ،ووجتدع أن مشترون القتانون يهتدى إلتى التصتدي علتى اتااقيتة إبترام
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قرض بين حكومة مملكة الب رين وصتندوأ أبتو بتي للتنميتة للمستاهمة فتي تمويتل مشترون
إنشتتاء مجمت ستتاارة مملكتتة الب تترين فتتي أبتتو بتتي ،وتقتتترض بموجبتته حكومتتة المملكتتة مبلتتغ
( 0038013111أربعة وأربعين مليتون وث ثمائتة وأربعتين ألت ) درهتم إمتاراتي بمتا يعتادل
 030113111دينار ب ريني ،من صندوأ أبو بي للتنمية.
ويتكتون المشتترون متن مبنتتى الستتاارة ومبنتى ستتكن الستتاير ومبنتى ستتكن الدبلوماستتيين
والمل قاع ال زمة للمجم في األرض الواقعة في منطقة السااراع بأبو بي .وتقتدر مستاحة
البناء اإلجمالية ب  03601متر مرب .
يعتبتتر ه ت ا القتترض متتن القتتروض ال ستتنة ،حيتتا ال تشتتير االتااقيتتة إلتتى أيتتة فوائتتد أو
رسوم على مبلغ القرض.
وتتأل

اتااقية القرض المرافقة للمشرون من تس مواد ومرفقين ،وقتد تناولتا المتواد

الرئيسية التالي:
المتتادة األولتتى :قيمتتة القتترض وقتتدرها  0038013111أربعتتة وأربعتتون مليتتون وث ثمائتتة
وأربعون أل

درهم إماراتي ،وبينا آلية احتساب وسداد أقساطه.

"يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض خالل مدد ممد ن
عشر سنة بم فيه مالث سنوات إمه ل طبق ً لجدول السداد الوارد ب لجدول ()1
من هذه االتف قية"
"كم تسدد األقس ط كل ستة اشهر في الخ مس عشر من م يو والخ مس عشر من
نوفمبر من كل سنة".
المادة الثانية :أحكام العملة حيا أوجبا أن يتم س ب جمي مبالغ القرض والوفاء بها و ت ل
حستتتاب جميتتت المعتتتام ع الماليتتتة المتعلقتتتة بهتتت االتااقيتتتة بالتتتدرهم اإلمتتتاراتي ،.وأجتتتازع
للصندوأ ان يقوم – بناء على طلب المقترض وبصاة الو التة عنته – بال صتول علتى جميت
العم ع األجنبيتة ال زمتة لتدف ثمتن البضتائ الممولتة متن القترض طبقًتا لنصتوص االتااقيتة
ب يا يعتبر المبلغ المس وب من القرض في ه ال التة موازيًتا لمقتدار التدراهم التتي ل متا
لل صول على العملية األجنبية.
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المادة الثالثتة :فقتد نيمتا أحكتام ست ب مبتالغ القترض واستتعمالها متن حيتا إجتراءاع طلتب
الست ب والمستتتنداع التتتي يجتتب أن ترفت بهتتا والموعتتد الت ي ينتهتتي فيتته حت المقتتترض فتتي
س ب مبالغ القرض ،ما أل ما المادة أن يتم استخدام المبالغ المس وبة من القرض فقط فتي
األغراض الم ددة المنصوص عليها في االتااقية.
المادة الرابعتة :استعرضتا األحكتام الخاصتة بتنايت المشترون متن خت ل بيتان حتدود الع قتة
التي تربط طرفي االتااقية في إطار تناي المشرون والتي يجب أن تقوم علتى التعتاون الوثيت
بمتتا يكاتتل ت قي ت أغتتراض القتترض ،وب يتتا يلت ت م المقتتترض بعتتدة الت امتتاع منهتتا :وض ت
حصيلة القرض ت ا تصترى وزارة الخارجيتة ب يتا يتتولى المقتترض والتوزارة مستؤولية
تنايت وإدارة المشتترون باالستتتعانة بخبتتراء هندستتيين أو غيتترهم ،طتترح أي عقتتد يتعل ت بتناي ت
المشرون أو اإلشراى عليه من خ ل مناقصة تنافسية وبموافقة تابية مسبقة متن الصتندوأ،
ال صول على ملكية األرض أو ال قوأ المترتبتة عليهتا وتستليم موقت المشترون ل ستشتاري
أو المقاول خاليا ً من جمي الموان  ،اتخاذ تتدابير الزمتة لتتوفير المبتالغ المطلوبتة لتكملتة تنايت
المشرون فتي حتال عتدم اايتة المبتالغ المخصصتة لتمويلته لمواجهتة الناقتاع المقتدرة للتنايت ،
تقتتتديم جميتتت الدراستتتاع والتصتتتميماع والمواصتتتااع ومواعيتتتد التنايتتت الخاصتتتة بالمشتتترون
للصتتندوأ ،اإلمستتاج بستتج ع مستتتوفاة يمكتتن بواستتطتها الوقتتوى علتتى تااصتتيل المشتترون،
االلت ام بإدارة المشرون وتناي وفقا ً لألسس الهندسية والماليتة والانيتة الستليمة ،تستديد أصتل
القرض بالكامل دون أي خصم أو قيود تارض على النقد ،تتأمين جميت البضتائ الممولتة متن
القرض ،االمتنان عن أي عمل من شأنه عرقلة تناي المشرون أو االتااقية.
المادة الخامسة :عددع حاالع إلغاء القرض ووق

الس ب منه ،فأجازع للمقترض أن يلغتي

أي ج ء من القترض لتم يتتم ست به ،وأعطتا للصتندوأ صت حية إيقتاى ست ب أي مبلتغ متن
القرض في حاالع عج المقترض عن الوفاء ليا ً أو ج ئيا ً أو فشتله أو تقصتير فتي مراعتاة
أحكتتام االتااقيتتة أو نشتتوء تتروى استتتثنائية تجعتتل متتن غيتتر الم تمتتل أن يتتتمكن متتن تنايتت
الت اماته في ه االتااقية ،وجعلا ه المادة من استمرار أسباب إيقاى الست ب لمتدد معينتة
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ستتببا ً إللغتتاء القتترض وجعتتل ستتبب القتترض مستتت قا ً ووجتتاب األداء فتتوراً ،متتا جعلتتا متتن
استتمرار إيقتاى القترض لمتدة ث ثتين يومتا ً أو بقتتاء جت ء متن القترض دون ست ب بعتد حلتتول
تاريخ انتهاء ح المقترض في الس ب سببا ً إللغتاء القترض بمتا يمكتن الصتندوأ متن إخطتار
المقترض بانتهاء حقه في س ب المبلغ ال ي لم يتم الس ب منه بعد.
المتتادة السادستتة :تناولتتا ث ت ر م تتاور ،يتتنأل الم تتور األول علتتى إل اميتتة ه ت االتااقيتتة
لطرفيها ب يا ال يجوز ألي منهما أن ي تج أو يتمس ت ا أي رى متن اليتروى بتأن أي
نأل من ه النصتوص غيتر صت يح أو غيتر ملت م استتناداً ألي ستبب تان .الم تور الثتاني
يؤ د أن عدم استعمال أي من الطرفين ألي ح من حقوقه أو أي سلطة من سلطاته بمقتضتى
ه االتااقية ال ي رمه من استعماله في أي وقا الح  .الم ور الثالا تضمن أحكتام تستوية
أي خ ى أو مطالبة بشأن االتااقية عن طري االتااأ الودي أو الت كيم.
المواد السابعة والثامنة والتاسعة :تضمنا أحكامـًا متارقة حول شكل الطلبتاع واإلخطتاراع
التتتي تقتتدم بنتتاء علتتى ه ت االتااقيتتة ،واألشتتخاص الماوضتتين بتتالتوقي علتتى طلبتتاع الس ت ب،
والممثلين للمقترض في اتخاذ اإلجتراءاع التتي يجتوز أو يجتب اتخاذهتا وفقتا ً ل تااقيتة ،وآليتة
نااذ االتااقية وانتهائها ،وتعريت

مصتطل ي المشترون والبضتاعة والعنتاوين المعتمتدة لتقتديم

الطلباع واإلخطاراع.
أخيتراً تضتمنا االتااقيتتة مترفقين :األول جتتدول أقستاط الستتداد يبتين تتتاريخ استت قاأ األقستتاط
ومقدارها ،والثتاني يتضتمن وصتاا ً للمشترون متن حيتا أهدافته ووصتاه علتى أن ت تدد قائمتة
البضائ الحقاً.
ووجدع اللجنة من خ ل استقراء أحكام االتااقية أنها ال تتعارض م أحكام الدستور
وأنه يل م للتصدي

عليها صدور قانون إعماالً ل كم الاقرة (أ) من المادة ( )013من

الدستور التي أوجبا أن تُعقد القروض العامة بقانون.
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راب اعا -اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنأل المادة (  ) 82من ال ئ ة الداخلية لمجلس الشورى  ،اتاقتا اللجنتة علتى اختيتار
ل من:
 -1الدكتورة عائشة سالم مبارك

مقر ارا أصليـــــاا.

 -1األستاذة هالــة رمـزي فايـز قريصة

مقر ارا احتياطياـا.

سا -توصية اللجنة:
خام ا
 .1الموافقة من حيث المبدأ علدى مشدروع قدانون رقدم ( ) لسدنة (

) بالتصدديق علدى

اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنميدة لتمويدل مشدروع

إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي.
 .1الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالا في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

) بالتصديق على اتفاقية القرض بني حكومة مملكة البحرين

وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء جممع سفارة مملكة البحرين يف أبوظبي.
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
(

) بالتصديق على اتفاقية

القرض بني حكومة مملكة
البحرين وصندوق أبوظبي
للتنمية

لتمويل

مشروع

إنشاء سفارة مملكة البحرين
يف أبوظبي.

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

دون تعديل

إضافة لمة "مجم " بعد عبارة
"لتمويل مشرون إنشاء".
وعلى ذل يكون عنوان مشرون
القانون:
مشرون قانون رقم ( ) لسنة ( )
بالتصدي على اتااقية القرض بين
حكومة مملكة الب رين وصندوأ
أبو بي للتنمية لتمويل مشرون
إنشاء مجمع ساارة مملكة الب رين
في أبو بي.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
(

) بالتصديق على اتفاقية

القرض بني حكومة مملكة
البحرين وصندوق أبوظبي
للتنمية

لتمويل

مشروع

إنشاء جممع سفارة مملكة
البحرين يف أبوظبي.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

دون تعديل

دون تعديل

نحدددددن حمدددددد بدددددن عيسدددددى ل خليفدددددة

نحدددددن حمدددددد بدددددن عيسدددددى ل خليفدددددة

ملك مملكة البحرين

ملك مملكة البحرين

بعد االط ن على الدستور،

بعد االط ن على الدستور،

وعلى اتااقية القرض بين حكومة مملكة

وعلى اتااقية القرض بين حكومة مملكة

الب تتتترين وصتتتتندوأ أبتتتتو بي للتنميتتتتة

الب تتتترين وصتتتتندوأ أبتتتتو بي للتنميتتتتة

لتمويتتتل مشتتترون إنشتتتاء مجمتتت ستتتاارة

لتمويتتتل مشتتترون إنشتتتاء مجمتتت ستتتاارة

مملكتتة الب تترين فتتي أبتتو بي ،الموقعتتة

مملكتتة الب تترين فتتي أبتتو بي ،الموقعتتة

في أبو بي بتاريخ  2مايو ، 6100

في أبو بي بتاريخ  2مايو ، 6100

أقتتر مجلتتس الشتتورى ومجلتتس النتتواب

أقتتر مجلتتس الشتتورى ومجلتتس النتتواب

القانون اآلتتي نصته  ،وقتد صتدقنا عليته

القانون اآلتتي نصته  ،وقتد صتدقنا عليته

وأصدرنا :

وأصدرنا :
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

صُودأ على اتااقية القرض بين حكومة

دون تعديل

دون تعديل

صُودأ على اتااقية القرض بين حكومة

مملكة الب رين وصندوأ أبو بي

مملكة الب رين وصندوأ أبو بي

للتنمية لتمويل مشرون إنشاء مجم

للتنمية لتمويل مشرون إنشاء مجم

ساارة مملكة الب رين في أبو بي،

ساارة مملكة الب رين في أبو بي،

الموقعة في أبو بي بتاريخ  2مايو

الموقعة في أبو بي بتاريخ  2مايو

 ، 6100والمرافقة له ا القانون.

 ، 6100والمرافقة له ا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئتيس مجلتس التوزراء والتوزراء

دون تعديل

دون تعديل

على رئتيس مجلتس التوزراء والتوزراء

 -تتل فيمتتا يخصتته  -تنايتت أحكتتام هتت ا

 -تتل فيمتتا يخصتته  -تنايتت أحكتتام هتت ا

القتتانون ،ويعمتتل بتته اعتبتتا ًرا متتن اليتتوم

القتتانون ،ويعمتتل بتته اعتبتتا ًرا متتن اليتتوم

التتتتتتالي لتتتتتتاريخ نشتتتتتر فتتتتتي الجريتتتتتدة

التتتتتتالي لتتتتتتاريخ نشتتتتتر فتتتتتي الجريتتتتتدة

الرسمية.

الرسمية.
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التاريخ  29 :ديسمرب 2011م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

املوضوع  :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقيـة القـرض بـني حكومـة
مملكة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء جممع سفارة

مملكة البحرين يف أبو ظبي.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتتتاريخ  62ديستتمبر 6100م ،أرفت معددالي السدديد علددي بددن صددالئ الصددالئ رئدديس
المجلددددس ،ضتتتتمن تابتتتته رقتتتتم (  862ص ل ع أ  ،)6100 -06 – 8 /نستتتتخة متتتتن
مشروع قانون رقدم ( ) لسدنة ( ) بالتصدديق علدى اتفاقيدة القدرض بدين حكومدة مملكدة
البحددرين وصددندوق أبددو ظبددي للتنميددة لتمويددل مشددروع إنشدداء مجم دع سددفارة مملكددة
البحرين في أبو ظبدي؛ إلتى لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة ،وذلت لمناقشتته وإبتداء
الم حياع عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  62ديسمبر 6100م ،عقدع لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة اجتماعهتا
الخامس عشر ،حيا اطلعا مشروع قدانون رقدم ( ) لسدنة ( ) بالتصدديق علدى اتفاقيدة
القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبو ظبي للتنمية لتمويدل مشدروع إنشداء
مجمددددع سددددفارة مملكددددة البحددددرين فددددي أبددددو ظبددددي  ،وذلتتتت ب ضتتتتور المستشتتتتارين
واالختصاصيين القانونيين بالمجلس.
وانتهتتا اللجنتتة – بعتتد المداولتتة والنقتتا

– إلتتى عتتدم مخالاتتة مشتترون القتتانون

لمبادئ وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة س مة مشروع قانون رقدم ( ) لسدنة ( ) بالتصدديق علدى اتفاقيدة القدرض
بددين حكومددة مملكددة البحددرين وصددندوق أبددو ظبددي للتنميددة لتمويددل مشددروع إنشدداء مجمددع
سفارة مملكة البحرين في أبو ظبي ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص

مشروع قانون بالتصديق على

االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة تركمانستان بشأن

تشجيع ومحاية االستثمارات،

املرافق للمرسوم امللكي رقم ()43
لسنة 2011م
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التاريخ  11 :ديسمرب 2011م

التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2011بالتصديق على االتفاقية

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/313ص ل خ أ ) 1111-11-3 /املؤرخ يف
 12نوفمرب 1111م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة  1111بالتصديق على
االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل
موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثامن املوافق  11ديسمرب 1111م.
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( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مرئيات وزارة املاليرررة( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومرة تركمنسرتان بشرأن تشرجيع ومحايرةاالستثمارات( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:
 وزارة المالية ،وقد حضر:

 .1السيد أنور على األنصاري
 .2السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .3السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.

 .4الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة

رئيس قسم العالقات الثنائية.

 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
 .1الدكتـــور إبراهيــم بدوي

مستشار قانوني.

 .1السيدة منيرة نوفل الدوسري

ملحق دبلوماسي.

( )4كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
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.1

الدكتور علي حسـن الطوالبـه

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

.2

الدكتور جعفر حممد الصائغ

املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.

.3

السيد حممــد أمحـد حممـد

أخصائي قانوين باجمللس.

 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف حممد صاحل.ثانيـًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـًا -رأي وزارة املاليــة:
بينت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع ومحاية استثمارات مواطين وشرركات
كال الدولتني املوقعتني يف أراضي البلد اآلخر ،وذلك من خالل توفري األسس واألطر ال من شأهنا
املسامهة يف تشجيع التعاون املشترك يف اجملاالت االقتصادية واالستثمارية والتجارية والصرناعية،
كما يلتزم الطرفني املتعاقدين مبعاملة استثمارات الطرف اآلخر على أراضيه معاملة عادلة حسر
مبادئ القانون الدويل ومبا يضمن توفري الضمانات الالزمة حلماية االستثمارات وحريرة انتقرال
رؤوس األموال وكافة حقوق املستثمرين يف البلدين ،وأوضح ممثل الوزارة أن دولة تركمنسرتان
تشتهر بقطاع املعادن ،وقطاع الطاقة ،والقطاع الزراعي ،وقد وقعت مملكة البحررين حرا اآلن
( )31اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمار مع العديد من دول العامل.
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رابعـًا -رأي وزارة اخلارجيـة:
أيدت وزارة اخلارجية التصديق على االتفاقية بني حكومرة مملكرة البحررين وحكومرة
تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات ألمهيتها يف تعزيز العالقرات الدوليرة وتشرجيع
االستثمار والتجارة بني البلدين.

خامسـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية ،ووزارة اخلارجية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان
باجمللس ،واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس ،واطلعت اللجنة على مواد االتفاقية وال تترألف
فضالً عن الديباجة من ( )11مادة ،وال هتدف إىل تشجيع استثمارات مستثمري أي من الطرفني
يف إقليم الطرف اآلخر مبا من شأنه أن يهيئ ظروف مواتية لتنمية التعاون االقتصادي بني البلدين،
وحتفيز املبادرات االقتصادية فيما بينهما ،وقد تضمنت مواد االتفاقية اآلليات ال يتم من خالهلرا
تشجيع ومحاية االستثمارات سواء من خالل السماح بقيامها أو من خالل استثمار رأس املال أو
منح معاملة عادلة ومنصفة لكل من الطرفني ،وكذلك معاملة االسرتثمارات الر يقروم را
مستثمرون من الطرف اآلخر معاملة ال تقل تفضيالً عن تلك املمنوحة للمسرتثمرين اللريني أو
مستثمري أية دولة ثالثة ،باإلضافة إىل األحكام املتعلقة بنزع ملكية االستثمارات ،حيث حظرت
نزع ملكية استثمارات أي من الطرفني املتعاقدين أو إخضاعها ألية إجراءات هلا أثر على تأميم أو
نزع امللكية ما مل يكن مبنيًا على دواعي املصلحة العامة ووفقًا للضوابط والشروط ال تضمن عدم
قيامه على أساس متييزي ،أو مقابل تعويض فوري ومناس .
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ولتعزيز التعاون الثنائي الذي يربط مملكة البحرين حبكومة تركمنستان ،قامت كال الردولتني
بالتوقيع بشكل هنائي على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات يف مدينة املنامة بتراري  9فربايرر
1111م.
ويف ضوء ذلك رأت اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة
 1111بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشرجيع
ومحاية االستثمارات ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادسًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة األستاذ إبراهيــم حممــد بشمي

مقررًا أصليــًا.

 .2سعادة األستاذة نانسي دينـا خضــوري

مقررًا احتياطيـًا.

سابعـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنرة
توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2011بالتصديق علىاالتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية
االستثمارات.
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.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  2011بالتصديق على االتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين،

ملك مملكة البحرين،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين ،وحكومة تركمنسرتان
بشررأن تشررجيع ومحايررة
االستثمارات ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  9فرباير ،1111

بعد االطالع على الدستور،
وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين ،وحكومة تركمنسرتان
بشررأن تشررجيع ومحايررة
االستثمارات ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  9فرباير ،1111
أقر جملرس الشرورى وجملرس
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

أقر جملرس الشرورى وجملرس
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد
صدقنا عليه وأصدرناه:

صدقنا عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

صودق على االتفاقية بني حكومة
رة
ررين ،وحكومر
رة البحر
مملكر
تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية
االستثمارات ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  9فرباير  ،1111واملرافقة
هلذا القانون.

دون تعديل

دون تعديل

صودق على االتفاقية بني حكومة
رة
ررين ،وحكومر
رة البحر
مملكر
تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية
االستثمارات ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  9فرباير  ،1111واملرافقة
هلذا القانون.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  11 :ديسمرب 2011م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
املوضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكـة
البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع ومحاية االسـتثمارا ،املرافـق

للمرسوم امللكي رقم ( )34لسنة 2011م.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  63نوفمبر 6100م ،أرف معدالي السديد علدي بدن صدالئ الصدالئ رئديس المجلدس،
ضمن تابته رقتم ( 800ص ل ع أ ،)6100 -00 -8 /نستخة متن مشدروع قدانون رقدم ( )
لسنة ( ) بالتصديق على التفاقية بدين حكومدة مملكدة البحدرين وحكومدة تركمنسدتان بشد ن
تشددجيع وحمايددة السددتثمارات ،المرافددق للمرسددوم الملكددي رقددم (  )11لسددنة 1011م ،إلتتى
لجنة الشؤون التشتريعية والقانونيتة ،وذلت لمناقشتته وإبتداء الم حيتاع عليته للجنتة الشتؤون
الخارجية والدفان واألمن الوطني.
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وبتاريخ  00ديسمبر 6100م ،عقدع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهتا الثتاني
عشتتر ،حيتتا اطلعتتا علتتى مشتترون القتتانون المت ور ،واالتااقيتتة ،وذلت ب ضتتور المستشتتار
القانوني بالمجلس.
وانتها اللجنة – بعد المداولة والنقا

– إلى عدم مخالاتة مشترون القتانون لمبتادئ وأحكتام

الدستور.

رأي اللجنة:
تتترى اللجنتتة ست مة مشددروع قددانون رقددم ( ) لسددنة ( ) بالتصددديق علددى التفاقيددة بددين
حكومدددة مملكدددة البحدددرين وحكومدددة تركمنسدددتان بشددد ن تشدددجيع وحمايدددة السدددتثمارات،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (  )11لسنة 1011م  ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
جتنب االزدواج الضرييب ومنع

التهرب املايل من ضرائب الدخل
وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة جزيرة مان،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ()44
لسنة 2011م
111

التاريخ  11 :ديسمرب 2011م

التقرير الثاين والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج

الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة جزيرة مان

املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة 2011م
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/311ص ل خ أ ) 1111-11-3 /املؤرخ يف
 12نوفمرب 1111م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
جتن االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائ الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 1111م ،على أن
تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه
ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثامن املوافق  11ديسمرب 1111م.
( )6اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مرئيات وزارة املاليرررة( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) اتفاقية جتن االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائ الدخل وأرباح رأس املالبني حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان( .مرفق)

 -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

( )7وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:
 وزارة المالية ،وقد حضر:

 .1السيد أنور على األنصاري
 .6السيد سامي حممد محيد
 .7السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.
مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .8الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة

رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.
رئيس قسم العالقات الثنائية.

111

 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
 .1الدكتـــور إبراهيــم بدوي

مستشار قانوني.

 .1السيدة منيرة نوفل الدوسري

ملحق دبلوماسي.

( )8كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
.4

الدكتور علي حسـن الطوالبـه

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

.1

الدكتور جعفر حممد الصائغ

املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.

.6

السيد حممــد أمحـد حممـد

أخصائي قانوين باجمللس.

 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف حممد صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـًا -رأي وزارة املاليــة:
أفادت وزارة املالية أن هذه االتفاقية من أهم أنواع االتفاقيات االقتصادية الثنائية ال جيرري
التوقيع عليها دف توفري اإلطار القانوين لعالقات التعاون املشترك يف اجملاالت املالية واالقتصادية،
وفتح أسواق جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها ،كما هتدف االتفاقيرة
إىل منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات كل من الدولتني املوقعتني لالتفاقية ،وتروفري
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البيئة املواتية الستقطاب وتدفق رؤوس األموال بني البلدين ،وقد أوضحت الوزارة أن أحكام هذه
االتفاقية تسري على ضرائ الدخل ورأس املال ال تفرض ملصلحة أي من الطررفني ،وطبقًرا
لالتفاقية تعترب من ضرائ الدخل مجيع الضرائ املفروضة على جمموع الدخل أو على جزء منه،
مبا يف ذلك الضرائ املفروضة على األرباح الققة من التصرف يف املمتلكات ،وقد وقعت مملكة
البحرين حا اآلن على ( )33اتفاقية جتن االزدواج الضرييب مع العديد من دول العامل.
رابعـًا -رأي وزارة اخلارجيـة:
أكدت وزارة اخلارجية على أمهية التصديق على اتفاقية جتن االزدواج الضرييب بني حكومة
مملكة البحرين وجزيرة مان ،و أن هذه االتفاقية ال تتعارض مع أحكام الدسرتور أو االتفاقيرات
األخرى ال صادقت عليها البحرين ،وقد أوضح ممثل الوزارة موقع جزيرة مان ،حيث أهنا تقع يف
البحر االيرلندي بالقرب من بريطانيا.
خامسًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية ،ووزارة اخلارجية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان
باجمللس ،واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس ،واطلعت اللجنة على مواد االتفاقية وال تترألف
فضالً عن الديباجة من ( )12مادة ،وال هتدف إىل جتن االزدواج ومنع الترهرب املرايل مرن
ضرائ الدخل وأرباح رأس املال بني الطرفني ،وتشجيع االستثمار والتجارة بني البلدين.
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ويف إطار مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط مملكة البحرين جبزير مان ،أبرمت احلكومرة
اتفاقية جتن االزدواج ومنع التهرب املايل من ضرائ الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة جزيرة مان.
وعليه رأت اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقرم ( ) لسرنة ( )
بالتصديق على اتفاقية جتن االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائ الردخل وأربراح
رأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان ،املرافق للمرسوم امللكي رقرم ()11
لسنة 1111م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
سادسـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .3سعادة األستـاذة نانسي دينــا إيلي خضوري مقررًا أصليـًا.
 .4سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقررًا احتياطيـًا.
سابعــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنرة
توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقيةجتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل من ضرائب الدخل وأرباح رأس املال بني
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حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة
2011م.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.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 املايل من ضرائب
الدخل وأرباح رأس املال بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة 2011م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية جتنر االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املايل مرن

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية جتنر االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املايل مرن

ضرائ الدخل وأرباح رأس املال
بني حكومة مملكرة البحررين
وجزيرة مان ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  3فرباير ،1111

ضرائ الدخل وأرباح رأس املال
بني حكومة مملكرة البحررين
وجزيرة مان ،املوقعة يف املنامرة
بتاري  3فرباير ،1111
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

أقر جملرس الشرورى وجملرس
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد

أقر جملرس الشرورى وجملرس
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد

صدقنا عليه وأصدرناه:

صدقنا عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

صُودق علرى اتفاقيرة جتنر
االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املايل من ضرائ الدخل وأرباح
رأس املال بني حكومرة مملكرة
البحرين وحكومة جزيرة مران،
املوقعة يف املنامة بتاري  3فرباير
 ،1111واملرافقة هلذا القانون.

املادة األوىل

املادة األوىل

دون تعديل

دون تعديل
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املادة األوىل

صُودق علرى اتفاقيرة جتنر
االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املايل من ضرائ الدخل وأرباح
رأس املال بني حكومرة مملكرة
البحرين وحكومة جزيرة مران،
املوقعة يف املنامة بتاري  3فرباير
 ،1111واملرافقة هلذا القانون.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  11 :ديسمرب 2011م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
املوضوع :مشـروع قـانون رقـم ( ) لسـنة ( ) بالتصـديق علـى اتفاقيـة

الضريبي ومنع التهرب املايل من ضرائب الـدخل وأربـاح رأ

نـب االجدوا

املـال بـني

حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان املرافق للمرسوم امللكي رقـم

( )33لسنة 2011م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتتتتاريخ  63نتتتوفمبر 6100م ،أرفتتت معدددالي السددديد علدددي بدددن صدددالئ الصدددالئ رئددديس
المجلس ،ضمن تابه رقم ( 806ص ل ع أ ،)6100 -00 -8 /نسخة من مشدروع قدانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تجنب الزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مدن
ضددرائب الدددخل وأربدداا رأل المددال بددين حكومددة مملكددة البحددرين وحكومددة جزيددرة مددان،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة 1011م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذل لمناقشته وإبداء الم حياع عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفان واألمن الوطني.
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وبتاريخ  00ديسمبر 6100م ،عقدع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهتا الثتاني
عشتتر ،حيتتا اطلعتتا علتتى مشتترون القتتانون المت ور ،واالتااقيتتة ،وذلت ب ضتتور المستشتتار
القانوني بالمجلس.
وانتها اللجنة – بعد المداولة والنقا

– إلى عدم مخالاتة مشترون القتانون لمبتادئ وأحكتام

الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنتة ست مة مشدروع قدانون رقدم ( ) لسدنة ( ) بالتصدديق علدى اتفاقيدة تجندب
الزدواج الضددريبي ومنددع التهددرب المددالي مددن ضددرائب الدددخل وأربدداا رأل المددال بددين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان ،المرافق للمرسوم الملكدي رقدم ( )11لسدنة
1011م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون باملوافقة على

االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال
املؤقت (اسطنبول  26يونيو
1990م) وامللحقني ) (Aو)،(B1

املرافق للمرسوم امللكي رقم ()41

لسنة 2011م.

111

التاريخ  11 :ديسمرب 2011م

التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2011باملوافقة على االنضمام
إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  26يونيو )1990
وامللحقني ) (Aو)(B1

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/313ص ل خ أ ) 1111-11-3 /املؤرخ يف
 12نوفمرب 1111م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة  1111باملوافقة على
االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  13يونيو  )1991وامللحقني ( )Aو (،)B1
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل
موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )9تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثامن املوافق  11ديسمرب 1111م.
( )10اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  13يونيو  )1991وامللحقني ( )Aو(( .)B1مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

( )11وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر:

 .1الرائد راشد عبدالرمحن املرخيي
 .2السيد علـــي حسن الزايد

رئيس شعبة-إدارة احملاكم العسكرية.
ممثل شعبة الشؤون القانونية بشئون اجلمارك.

 .3السيد عارف عبدالغفار العلوي

رئيس قسم التطوير والعالقات اجلمركية.

 .4النقيب وائل حسيـن أمحـد

إدارة الشؤون القانونية.

 .1الشيخ خالد بن راشد آل خليفة

إدارة الشؤون القانونية.
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 وزارة المالية ،وقد حضر:

 .9السيد أنور على األنصاري

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.

 .10السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .11الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة

رئيس قسم العالقات الثنائية.

 وزارة الخارجية ،وقد حضر:
 .1الدكتـــور إبراهيــم بدوي

مستشار قانوني.

 .1السيدة منيرة نوفل الدوسري

ملحق دبلوماسي.

( )12كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
.7

الدكتور علي حسـن الطوالبـه

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

.8

الدكتور جعفر حممد الصائغ

املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.

.9

السيد حممــد أمحـد حممـد

أخصائي قانوين باجمللس.

 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف حممد صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
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ثالثـًا -رأي وزارة الداخلية:
بني ممثل ووزارة الداخلية أهداف هذه االتفاقية واملتمثلة يف تطوير التجارة الدولية والتبادالت
الدولية األخرى ،وحتقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية ،وتسرهيل نقرل
السلع بدون تكلفة وبضمان ،باإلضافة إىل تعزيز دور مملكة البحرين لدى منظمة اجلمارك العاملية،
وزيادة التقارب مع التكتالت االقتصادية العاملية ،كما أوضح ممثل الوزارة أن االتفاقية هلا شروط
معينة ،وهي مكونة من عدة مالحق ،وكل ملحق يعترب اتفاقية مستقلة ،وامللحق ( )Aأهم هرذه
املالحق واالنضمام إليه إجباري ،أما امللحق ( )B1فهو خاص بالبضرائع املعردة للعررض أو
االستعمال يف املعرض أو األسواق املومسية أو االجتماعية واملناسبات املماثلة.
رابعـًا -رأي وزارة املالية:
أفاد ممثلو الوزارة أن وزارة املالية ليست اجلهة املعنية ذه االتفاقية ،وأن هذه االتفاقية مرن
اختصاص شؤون اجلمارك.
خامسًا -رأي وزارة اخلارجيـــة:
أفاد ممثل وزارة اخلارجية أنه ليست هناك أية مالحظات على مشروع القانون باملوافقة علرى
االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  13يونيو  )1991وامللحقرني ( )Aو (،)B1
باعتبار أن مضمون هذه االتفاقية من اختصاص شؤون اجلمارك ،وأن هذه االتفاقية ال تتعارض مع
ما وقعته مملكة البحرين وصادقت عليه من اتفاقيات يف ذات املوضوع.
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سادسـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشرؤون اللجران براجمللس،
واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس ،وبعد االطالع على مواد االتفاقية وال تتألف فضالً عرن
الديباجة من ( )31مادة و( )13ملحق ،وال هتدف إىل إقرار وثيقة دولية موحدة جتمع بني مجيع
االتفاقيات املوجودة حول اإلدخال املؤقت ،وتسهم بشكل فعال يف تطروير التجرارة الدوليرة
والتبادالت الدولية األخرى ،وحتقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية سرعيًا
لتحقيق األهداف االقتصادية واإلنسانية والثقافية واالجتماعية والسياحية ،وتعزيزًا لردور مملكرة
البحرين لدى منظمة اجلمارك العاملية فقد رأت اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع
قانون باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  13يونيو  )1991وامللحقني
( )Aو (.)B1

سابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة األستـــاذ حممد سيف املسلم

مقررًا أصليــــًا.

 .6سعادة األستاذ إبراهــيم حممـد بشمـي

مقررًا احتياطيـًا.
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ثامنـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنرة
توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2011باملوافقة علىاالنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  26يونيو  )1990وامللحقني ()A

و(.)B1
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.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  2011باملوافقة على االنضمام
إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت (اسطنبول  26يونيو  )1990وامللحقني ) (Aو)(B1
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اإلدخال املؤقرت
(اسطنبول  13يونيرو )1991
وامللحقني ) (Aو)،(B1
أقر جملرس الشرورى وجملرس
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اإلدخال املؤقرت
(اسطنبول  13يونيرو )1991
وامللحقني ) (Aو)،(B1
أقر جملرس الشرورى وجملرس
النواب القانون اآليت نصه ،وقرد
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

صدقنا عليه وأصدرناه:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
صدقنا عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

ووفق علرى انضرمام مملكرة
البحرين إىل اتفاقيرة اإلدخرال
املؤقت (اسرطنبول  13يونيرو
 )1991وامللحقررررني )(A
و) (B1املرافقة هلذا القانون ،مع
التحفظ اآليت :أن مملكة البحرين
تعترب نفسها غري ملزمة بأحكرام
الفقرة (أ) من املرادة ( )3مرن
امللحق ).(B1

دون تعديل

دون تعديل

ووفق علرى انضرمام مملكرة
البحرين إىل اتفاقيرة اإلدخرال
املؤقت (اسرطنبول  13يونيرو
 )1991وامللحقررررني )(A
و) (B1املرافقة هلذا القانون ،مع
التحفظ اآليت :أن مملكة البحرين
تعترب نفسها غري ملزمة بأحكرام
الفقرة (أ) من املرادة ( )3مرن
امللحق ).(B1
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئريس جملرس الروزراء
والوزراء – كل فيما خيصره –
تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به من
اليوم التايل لتراري نشرره يف
اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  8 :ديسمرب 2011م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
املوضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على االنضمام إىل اتفاقية اإلدخال املؤقت
(اسطنبول  22يونيو  )1990وامللحقني )  ( Aو ) (B1املرافـق للمرسـوم امللكـي

رقم ( )34لسنة 2011م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتتتتاريخ  63نتتتوفمبر 6100م ،أرفتتت معدددالي السددديد علدددي بدددن صدددالئ الصدددالئ رئددديس
المجلس ،ضمن تابه رقم ( 802ص ل ع أ ،)6100 -00 -8 /نسخة من مشدروع قدانون
رقددم ( ) لسددنة ( ) بالموافقددة علددى النضددمام إلددى اتفاقيددة اإلدخددال المؤقددت (اسددطنبول 11
يونيددو )1110والملحقددين )  ( Aو ) ، (B1المرافددق للمرسددوم الملكددي رقددم ( )11لسددنة
1011م ،إلى لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة ،وذلت لمناقشتته وإبتداء الم حيتاع عليته
للجنة الشؤون الخارجية والدفان واألمن الوطني.
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وبتاريخ  3ديسمبر 6100م ،عقدع لجنة الشؤون التشريعية والقانونيتة اجتماعهتا ال تادي
عشتر ،حيتا اطلعتا علتى مشترون القتانون المت ور ،واالتااقيتة ،والمل قتين

)(Aو(

 ،(B1وذل ب ضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتها اللجنة – بعد المداولة والنقا

– إلى عدم مخالاة مشرون القانون لمبادئ وأحكتام

الدستور.

رأي اللجنة:
تتترى اللجنتتة ست مة مشددروع قددانون رقددم ( ) لسددنة ( ) بالموافقددة علددى النضددمام إلددى
اتفاقيددة اإلدخددال المؤقددت (اسددطنبول  11يونيددو )1110والملحقددين )  ( Aو )، (B1
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة 1011م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

001

ملحق رقم ()4

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع

قانون بشأن اهليئة الوطنية

حلقوق اإلنسان( ،املعد يف
ضوء االقتراح بقانون املقدم
من جملس النواب) .
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التاريخ  24:أكتوبر 2011م
التقريـر السادس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول

مشروع قانون بشأن اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان (املعد بناءً على االقتراح املقدم من جملس
النواب)
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
(  111ص ل ت ق  ) 1111 -3 -3 /املؤرخ يف  2مايو 1111م ،من دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع
قانون بشأن اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان (املعد بناءً على االقتراح املقدم من جملس النواب)،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على
اجمللس.
كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
( 131ص ل ت ق ) 1111-11-3 /املؤرخ يف  13أكتوبر 1111م ،من دور االنعقاد العادي
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الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة دراسة املشروع بقانون
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع الثالث املنعقد بتاري  19أكتوبر 1111م.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة وال
اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور( .مرفق) شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النواب
بشأنه القاضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة
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واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث
املبدأ؛ نظرًا إىل أن اهلدف من املشروع حتقق بصدور األمر امللكي رقم ( )13لسنة 1119
بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ،حيث راعى األمر امللكي أهداف املشروع بإنشاء
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان طبقرًا ملبادىء باريس وال تنص على احلرية واحليادية
واالستقاللية هلذه املؤسسة ،وعدم تبعيتها ألي من سلطات الدولة الثال ،،كما أن هذه املؤسسة
ستتوىل تعزيز وتنمية ومحاية حقوق اإلنسان وترسي قيمها ونشر الوعي واإلسهام يف ضمان
ممارستها.

ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيرار
كل من :
 .1األستاذ محمد هادي الحلواجي

.2

مقررًا أصليـًا.
مقررًا احتياطيـًا.

الدكتور ناصر حميد المبارك

رابعـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:

000

 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن اهليئة الوطنية حلقوقاإلنسان (املعد بناءً على االقتراح املقدم من جملس النواب).

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة الشؤون التشريعية

والقانونية خبصوص مشروع قانون

بتعديل بعض أحكام القانون

املدين ،الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )19لسنة 2001م،

(املعد يف ضوء االقتراح بقانون
املقدم من جملس النواب .
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التاريخ  23:نوفمرب 2011م
التقريـر احلادي عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون املدين الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )19لسنة 2001
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
( 122ص ل ت ق  ) 1111 -11 -3 /املؤرخ يف  31أكتوبر 1111م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون املدين الصادر باملرسوم بقانون
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رقم ( )19لسنة  (2001املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن
تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثامن املنعقد بتاري

 13نروفمرب

1111م من دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة وال
اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور( .مرفق) شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملس النرواب
بشأنه والقاضي برفض املشروع من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضراء اللجنرة
واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ؛ وذلرك ألن
القواعد الواردة يف القانون املدين اخلاصة بتنظيم العالقة بني املؤجرين واملسرتأجرين لرراضري
الزراعية كافية لتنظيم العالقة التعاقدية بني اجلانبني يف جمال تأجري األراضي الزراعية واملباين امللحقة
ا ،ومل يسفر تطبيقها عن مشكالت تستدعي استحدا ،قواعد جديدة.
كما أن إعمال مبدأ حرية التعاقد ،ومبدأ العقد شريعة املتعاقدين يغطي احلاجرة إىل قواعرد
جديدة بشأن تنظيم العالقة ال قد تنشأ بني املزارعني واملالك ،فلرهم أن يتفقروا يف عقرودهم
 يف هذا الشأن – على االلتزامات املتبادلة بني الطرفني طاملا التزموا بأحكام القوانني السرارية،ومل ختالف عقودهم يف هذا الشأن قواعد النظام العام.
ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيرار
كل من :
 .3األستاذة ربـاب عبدالــنيب العريـض

مقررًا أصليـًا.

 .4األستاذ حممد حسن الشيخ منصور الستري

مقررًا احتياطيًا.

002

رابعـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديلبعض أحكام القانون املدين الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )19لسنة
 (2001املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

021

ملحق رقم ()7
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بخصوص
مشروع قانون بشأن حماية

المستهلك ،المرافق للمرسوم

الملكي رقم ( )2لسنة ،2009
ومشروع قانون بشأن حماية
المستهلك (المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى).
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التاريخ 28:ديسمرب 2011م

التقرير التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأن
مشروع قانون بشأن محاية املستهلك ،ومشروع قانون محاية املستهلك (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس الشورى)

مقدمــة :
بتاري  11نوفمرب 1111م أرسل صاح

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس

الشورى خطابرًا برقم (  313ص ل ت ق ) 1111-11 -3 /إىل جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته السابعة املنعقدة بتاري  11نوفمرب 1111م ،بإعادة

املادة رقم ( ،)2كما أرسل معاليه خطابرًا برقم (  312ص ل ت ق ) 1111-11 -3 /إىل
اللجنة بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاري  12نوفمرب 1111م ،بإعادة املادة

رقم ( )17من مشروع قانون بشأن محاية املستهلك ،ومشروع قانون محاية املستهلك (املعد
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،على أن تتم دراستهما وإبداء املالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنما ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة املادتني رقمي ( )1و( )12من مشروعي القانونني املذكورين – خرالل
دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث -يف االجتماعني التاليني:
 11ديسمرب 1111م.
.1احلادي عشر املنعقد بتاري
 11ديسمرب 1111م.
.2الثالث عشر املنعقد بتاري

()1

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادتني على االقتراحني املقدمني من عضوي اجمللس سعادة
األستاذ سيد حبيب مكي هاشم ،وسعادة العضو األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينـا ،
خبصوص املادة ( ،)1واالقتراح املقدم من سعادة العضو األستاذة لولوة صاحل العوضي،
بشأن املادة ( )12من مشروعي القانونني.

()10

شارك يف االجتماع احلادي عشر – بدعوة من اللجنة  -سعادة األستاذ سيد حبيب مكي
هاشم ،عضو جملس الشورى ،بصفته مقدم اقتراح خبصوص املادة ( )1املعادة.

 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشـار القانـوين للمجلـس .
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 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيـًا :رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة املادتني رقمي ( )1و (  ) 12من مشروعي القانونني ،وأخرذت يف
االعتبار ما ورد يف االقتراحات املقدمة من سعادة أعضاء اجمللس ،فقد انتهت اللجنة إىل توصرياهتا
بشأن املادتني املعادتني ،وذلك وفق ما هو موضح باجلدول املرفق.
رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار كل من
:
مقررًا أصليـًا.

 .1األستاذ حممد حسن الستــري

مقررًا احتياطيًا.

 .2األستاذ علي عبدالرضا العصفور
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خامسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املادتني املذكورتني ،فإن اللجنة
توصي مبا يلي :
 املوافقة على توصيات اللجنة بشأن املادة رقم ( ،)1واملادة رقم ( )12من مشروع القرانوناملوحد ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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املواد املعادة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

)

بشأن محاية املستهلك  ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )2لسنة  2009م ،

ومشروع قانون بشأن محاية املستهلك ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى )
نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

الفصل األول
حقوق املستهلك
مادة ()1

الفصل الثاين
حقوق املستهلك
مادة ()1

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

الفصل األول
حقوق املستهلك
مادة ()1

الفصل األول
حقوق املستهلك
مادة ()1

 قرر اجمللس املوافقة علرى نرص  -توصي اللجنة باملوافقة على النص
املادة كمرا ورد يف املشرروع كما ورد يف املشروع بقانون األول،
بقانون األول.
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مع إضافة ثالثة بنود تأخذ األرقام

الفصل األول
حقوق املستهلك
مادة ()1

نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

يهدف هرذا القرانون إىل محايرة
املستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد

(أ) يتمتع املستهلك باحلقوق التالية:

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

النص كما ورد يف املشروع بقانون ( ،)2 ،3 ،3إذ أن البنود املضافة
ـم ( )2وفق ـاً وردت يف مشروع القانون (النظام)
ـادة رقـ
(األول) (مـ
للمشروع األول):

املوحد حلماية املستهلك لدول جملس

التعاقد ،وبصفة خاصرة احلقروق

التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك

التالية:

على النحو التايل:
 -3احلق يف الصحة والسالمة عند
استعماله العادي للمنتجات.
-6

حق

احترام

خصوصية

املستهلك ،واحلفاظ على معلوماته
الشخصية وعدم استغالهلا ألغراض
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

أخرى.
 -7حق املستهلك يف احلياة يف بيئة
صحية.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

يهدف هرذا القرانون إىل محايرة

يهدف هرذا القرانون إىل محايرة املستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد
يهدف هرذا القرانون إىل محايرة
املستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد ،وبصفة خاصرة احلقروق
املستهلك وضمان حقوقه قبل وبعرد
التعاقد ،وبصفة خاصرة احلقروق التالية:
التعاقد ،وبصفة خاصة احلقوق التالية:
التالية:
 -1احلق يف الصحة والسالمة عنرد  -1احلق يف الصحة والسالمة عنرد

 -1احلق يف الصحة والسالمة عنرد

 -1احلق يف الصحة والسالمة عنرد استعماله العادي للمنتجات.
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

استعماله العادي للمنتجات.

استعماله أو استفادته من املنتجات

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

-1

احلررق يف الصررحة استعماله العادي للمنتجات.

وعدم إحلاق الضررر بره عنرد

والسالمة عند استعماله

استعماله العادي هلا وله احلرق يف

العادي للمنتجات.

املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي
يصيبه بسب شرائه أو اسرتعماله
 -1احلق يف احلصول على املعلومات

العادي للسلعة أو تلقيه للخدمة.
 -1احلق يف احلصول على املعلومات

رن
رحيحة عر
رات الصر
والبيانر

 -1احلق يف احلصول على املعلومات  -1احلق يف احلصول على املعلومات
رن
رحيحة عر
رات الصر
والبيانر

رن  -1احلق يف احلصول على املعلومات
رحيحة عر
رات الصر
والبيانر

رن
رحيحة عر
رات الصر
والبيانر

رتريها أو
رات ال ر يشر
املنتجر

رتريها أو
رات ال ر يشر
املنتجر

املنتجات الر يشرتريها أو

والبيانات الصحيحة عن املنتجرات

رتريها أو
رات الر يشر
املنتجر

يستخدمها أو تقدم إليه.

يستخدمها أو تقدم إليه.

يستخدمها أو ال تقدم إليه.

ال يشتريها أو يستخدمها أو تقدم

يستخدمها أو تقدم إليه.
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة
 -3احلق يف االختيار احلر ملنتجرات

إليه.
 -3احلق يف االختيار احلر ملنتجرات

تتوافر فيها شرروط اجلرودة

 -3احلق يف االختيار احلر ملنتجرات  -3احلق يف االختيار احلر للمنتجات
تتوافر فيها شرروط اجلرودة

ال تتوافر فيها شروط اجلودة  -3احلق يف االختيار احلر ملنتجرات

تتوافر فيها شرروط اجلرودة

املطابقة للمواصفات املعتمردة

املطابقة للمواصفات املعتمردة

تتوافر فيها شروط اجلودة املطابقرة

املطابقة للمواصفات املعتمردة

قانوناً.

للمواصفات املعتمدة قانوناً.

قانوناً.

والنوعية.

قانوناً.
 -1احلق يف احلصول على املعرفرة  -1احلق يف احلصول على املتطلبات
حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة.

 -1احلق يف احلصول على املعرفرة

األساسية كضرمان اجلرودة  -1احلق يف احلصول على املعرفرة
والسعر املعقول عند إبرامه أية

حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة.

صفقة.
ويف كل األحوال له الضرمان
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حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة.

 -1احلق يف احلصول على املعرفرة
حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة.

نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

من املزود لكل سلعة ويبقرى
هذا الضمان قائمرا ملصرلحة
املستهلك رغم انتقال امللكيرة
ويقع باطال كل اتفاق يرنص
على خالف ذلك.

 -1احلق يف الصحة والسالمة عند

 -3احلق يف أن يبني بشكل ظراهر

 -1احلق يف الصحة والسالمة عند استعماله العادي للمنتجات.

على السلعة املعلومات اخلاصة
بالسعر وتاري

استعماله العادي للمنتجات.

اإلنتاج وتاري

انتهاء الصالحية وبلد الصرنع
واالسررتعماالت واخلررواص
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

واملكونات الرئيسرية للسرلعة
ودرجة الفاعليرة وتعليمرات
االستخدام وخدمات ما بعرد
البيع .وذلك حبسر

نروع

وطبيعة كل سلعة.

-6

 -3احلق يف احلصول على ما يثبت

-6

حق

احترام

حق

احترام

خصوصية

خصوصية املستهلك ،واحلفاظ على معلوماته

شراءه أية سلعة أو تلقيه أيرة

املستهلك ،واحلفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغالهلا ألغراض

خدمة مبينرًا فيه قيمة وتاري

الشخصية وعدم استغالهلا ألغراض أخرى.

الشراء ومواصفات السلعة ال

أخرى.

مت شراؤها وعددها أو كميتها
016

نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

أو اخلدمة ال تلقاها ونوعها.

 -7حق املستهلك يف احلياة يف بيئة

 -2للمستهلك خالل فترة عشررة

 -7حق املستهلك يف احلياة يف بيئة سليمة خالية من املخاطر.

أيام من شرائه أية سلعة باستثناء

صحية.

السلع االسرتهالكية القابلرة
للتلف السريع احلق يف استبداهلا
أو إعادهتا أو استرداد قيمتها إذا
شاب السلعة عي شريطة إبراز
ما يثبت شراءها مرن نفرس
املزود وعلى أال يكون العير
ناجتا عرن سروء اسرتعمال
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

املستهلك للسلعة.
(ب) تبني الالئحة التنفيذية أنرواع
السلع ال تنطبق عليها أحكام
هذه املادة.

مادة ()17

مادة ()17

الفصل اخلامس
ضبط املخالفات

الفصل اخلامس
ضبط املخالفات

الفصل اخلامس
ضبط املخالفات

والتصرف فيها

والتصرف فيها

والتصرف فيها

مادة ()17

مادة ()17

مادة ()17

بعد إعادة الترقيم
 توصي اللجنة باملوافقة على قرار010

نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

النص كما ورد يف املشروع بقانون

جملس النواب باألخذ بنص املادة

(األول) (مادة رقـم ( )11وفقـاً

( )11من املشروع بقانون األول،

للمشروع األول):

وإعطائها رقم ( ،)12مع مراعاة

 قرر اجمللس املوافقة علرى نرص

إعادة ترقيم املواد ال تليها.

املادة كما ورد يف املشروع بقرانون  -توصي اللجنة باملوافقة على قرار
األول ،مع مراعاة تصرحيح اخلطرأ جملس النواب مبراعاة تصحيح اخلطأ
النحوي يف كلمة "يكون" لتصربح النحوي يف كلمة "يكون" لتصبح
"تكون" أينما وردت يف النص.

"تكون" أينما وردت يف النص.
 توصي اللجنة بإضافة عبارة"بقرار صفة الضبط اإلداري" بعد
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

كلمة الوزير الواردة يف صدر املادة.
 استبدال عبارة "وهلم حق"بكلمة "سلطة" الواردة يف هناية الفقرة
األوىل من املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
النص بعد التعديل:

يعاق

باحلبس مدة ال تقل عن سنة يصدر الوزير قرارًا بتشكيل جملس

التعديل:

تكون للموظفني ،الرذين يعينرهم

وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف إدارة اجلهاز ،من تسعة أعضاء ،على تكون للموظفني ،الرذين يعينرهم الوزير بقرار صفة الضبط اإلداري ،تكون للموظفني ،الرذين يعينرهم
دينار كل من استورد أو جل

إىل ان يكون من بينهم أعضاء من الوزير ،للتحقق من تنفيذ أحكام هذا للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون الوزير بقرار صفة الضبط اإلداري،
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نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

اململكة سلعرًا ضارة بالصحة أو مؤسسات اجملتمع املدين من ذوي القانون والقرارات ال تصدر تنفيذاً والقرارات ال تصدر تنفيذاً له وهلم للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون
متثل خطرًا على السالمة مع علمه اخلربة واالختصاص ويباشر اجلهاز له سلطة دخول الال ذات الصلة.

حق دخول الال ذات الصلة.

بذلك وتتوىل الوزارة على نفقة االختصاصات املقررة له وفقًا

وتكون للموظفني الذي يعينهم وزير حق دخول الال ذات الصلة.

املخالف إعدام تلك السلع أو إعادة للقواعد والضوابط واإلجراءات ال
تصديرها إىل املصدر.

يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

والقرارات ال تصدر تنفيذاً له وهلم

وتكون للموظفني الذي يعينهم وزير العدل باالتفاق مع الروزير ،صرفة وتكون للموظفني الذي يعينهم وزير
العدل باالتفاق مع الروزير ،صرفة مأموري الضبط القضرائي وذلرك العدل باالتفاق مع الروزير ،صرفة
مأموري الضبط القضرائي وذلرك بالنسبة إىل اجلرائم ال تقع يف دوائر مأموري الضبط القضرائي وذلرك
بالنسبة إىل اجلرائم ال تقع يف دوائر اختصاصاهتم وتكون متعلقة بأعمال بالنسبة إىل اجلرائم ال تقع يف دوائر
اختصاصاهتم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وظائفهم.

وحتال الاضر الررة بالنسبة هلذه

وحتال الاضر الررة بالنسبة هلرذه اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر
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اختصاصاهتم وتكون متعلقة بأعمال
وظائفهم.
وحتال الاضر الررة بالنسبة هلذه

نصوص مواد مشروع القانون -

نصوص مواد

األول

مشروع القانون  -الثاين

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

كما أقرهتا اللجنة

اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.

اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار يصدر

عن الوزير أو من يفوضه.

عن الوزير أو من يفوضه.
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