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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية بخصوص 

( 04المرسوم بقانون رقم )
م بتعديل بعض 2402لسنة 

أحكام المرسوم بقانون رقم 
بشأن م 2442( لسنة 93)

   .العامة الميزانية
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 م2012ديسمرب  19التاريخ: 

 

املرسوم التقرير السادس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  2012( لسنة 40بقانون رقم )

 .العامةبشأن امليزانية  2002( لسنة 39)

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 :مقدمــــــة

 9 ف / ص ل م ق / 465م، وبروجااا خطاباايا خ اام  9199 د سااربخ 9بتاايخ   

خئا   خطرجسا  ىطاج طج ا   (، أخسل صيحا خطرعيطي 9ف األستاذ  ليتب  تا حتذلص الحتذلص

 اعتدل   2402( لستنة 04رقت   المرستم   قتذنما خطشؤون خطريط   وخال تصيد    سا  رن 

؛ طر ي شات    شأا الملزانلتة العذمتة 2442( لسنة 93 عض أحكذ  المرسم   قذنما رق   

 ودخخست  وىعدخد تقخ خ بشأ   رتضر ـًي خأي خطسج   طعخض  عسج خطرجس  خطرو خ.

 إجراءات اليجنة : -أملا 

 للة :لانفل  الاكيلف الم كمر ألاله، قذمت اليجنة  ذإلجراءات الاذ

 91و  99بتيخ      نهي خطر عقدخجتريع في تدخخست خطسج   خطرخسوم بقي ون خطرذكوخ  (1)

 .م9199 د سربخ
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خبسعت خطسج   أث يء دخخستهي طسرخسوم بقي ون روضوع خطبحث وخطدخخس  عسج خطوثيئق  (2)

 خطرتعسق  ب  وخطتي خشترست عسج ري  سي:

 (مرفقخطرخسوم بقي ون روضوع خطبحث وخطدخخس .     -

 (مرفق خخخ رجس  خط وخا ورخفقيت .   -

كري خبسعت عسج خأي طج   خطشؤون خطتشخ ع   وخطقي و    برجس  خطشوخى وخطتي  -

 (مرفقأكدت سالر  خطرخسوم بقي ون رن خط يح ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .   

  مرفق(خأي خطرستشيخ خطقي و ي طشؤون خطسجين.  -

 

 

 :حضر الجامذع ما مجيس الشمرى ك  ما 

 المســاشذر القذنـمنب لشؤما اليجذا. األساـــذ  محســــا حملــد مرهــــــما -0

 المساشذر القاحـذدي مالمـــــــــذلب. الدكامر جعفــــر محمـــــد الحـــــــذئغ -2

 

   السلد محمد رضب محمد وتوطج أري   ســخ خطسج. 

 

ذ  رأي اليـــــجنة : -ثذنلا

 بقي ون، وعسج  خخخ رجس  خط وخا وخطخأي خطقي و يبعد خالبالع عسج خطرخسوم 

، وبعد تأكد خطسج   رن سالر  خطرخسوم بقي ون رن طسرستشيخ خطقي و ي طشؤون خطسجين

خط يح ت ن خطدستوخ   وخطقي و    وفًقي طخأي طج   خطشؤون خطتشخ ع   وخطقي و    برجس  

(، 99خل  صوص خطروخد  ىطج خستبدخطشوخى، وبعد أن وجدت خطسج   أن خطرخسوم  هدف 

بشأن خطر زخ    خطعير  وذطك  9119( طس   91( رن خطرخسوم بقي ون خ م  95(،  95 

، 9199ري و  9ختفيً ي رع خطتعد الت خطدستوخ   خطر شوخة في خطجخ دة خطخسر   بتيخ   

( 994(، بيإلضيف  ىطج خطريدة  911وخطتي  صت عسج تعد ل خطب د ن  ا، ج( رن خطريدة  

خطدستوخ، أصبح ه يك ضخوخة طتعد ل  ي ون خطر زخ    ختفيً ي رع خألحكيم خطجد دة خطتي رن 

 .تضر هي تعد ل خطدستوخ
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و د  ص خطرخسوم بقي ون عسج أحكيم تم تعد سهي عسج  ي ون خطر زخ    خطعير ، 

خت خطرتعسق  بآط   ىعدخد خطحكور  طرشخوع خطقي ون خطر زخ    خطعير  خطس و   خطشيرس  إل خخد

 خطدوط  ورصخوفيتهي وآط   تقد ر  ىطج رجسسي خطشوخى وخط وخا طر ي شت  وى خخخه.

ىعادخد خطر زخ  ا  وتريشً ي رع راي تقادم و ًاًخخ ألهر ا  خطرخساوم بقاي ون خطرترثسا  فاي 

 ؛ فقد خأت خطسج   ضخوخة خطروخفق  عس  .خطعير  طسدوط 

 

ذ  اخالذر مقرري الممضمع األحيب مالحالذطب: -را عا

( راان خطالئحاا  خطدخاس اا  طرجساا  خطشااوخى ، ختفقاات خطسج اا  عسااج  91راايالً طاا ص خطراايدة   ىع

 خات يخ كل رن:

ذ.  األساذ ة هذلة فذلز قرلحة -0 ا أحيلـــــــا   مقررا

ا احالذطلـــاذ.  ة ندى ل ذس حفذظالدكامر -2   مقررا

 

ذ  امحلة اليجنة: -خذمسا

 اعتتتدل   عتتتض أحكتتتذ   2402( لستتتنة 04المرستتتم   قتتتذنما رقتتت   الممافقتتتة ليتتت  

 . شأا الملزانلة العذمة 2442( لسنة 93المرسم   قذنما رق   

 

 ماألمر معرمض لي  المجيس الممقر لاخذ  الالز ،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                السيد حبيب مكي هاشم               

 الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة 
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 م2012ديسمرب   9التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

حكـام املرسـوم بتعديل بعض أ 2012( لسنة 40املرسوم بقانون رقم )املوضـو  : 
بشأن امليزانية العامة.  2002لسنة (  39بقانون رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

معااالا الساايي علااا باال اااال  ال ااال  ، أخفاا  م 2102د ساار     3بتاايخ        

 (، نساة  نا 3د  3ف ص ل ت ق /  565، ضار  تتيبار خ ا    رئيس المجلس

بتعييل بعض أحكام المرساوم بقاانون  2412( لسنة 04المرسوم بقانون رقم )

إلى لجن  الشاون  التشا  ة    ،بشأن الميزانية العامة 2442(    لسنة 93رقم )

ينون ااا ، ن لاااق لرني شاااتر نإبااا ال الرلجنااايت ون ااار لنجنااا  الشاااون  الريل ااا  نالق

 ناال تصيد  .
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، وقااا ت لجنااا  الشاااون  التشااا  ة   نالقينون ااا  م2102د سااار    9نبتااايخ        

خ ، ن لق بحضوخ الرستشيالر سوم بقينو ونى ، ج ث اطنةت السيدساجتريوهي 

 بيلرجنس.القينوني 

 الر ساوم بقاينو إلاى وا م نةيل ا   –بة  الر انلا  نالنقاي   –نانتهت النجن       

 لر يدئ نأجكيم ال ستوخ.

 

 رأي اللجنة:

بتعااييل بعااض  2412( لساانة 04المرسااوم بقااانون رقاام ) تاا ا النجناا  ساالن      

ناا  ، بشااأن الميزانيااة العامااة 2442(    لساانة 93أحكااام المرسااوم بقااانون رقاام )

 ال ستوخ   نالقينون  .النيج ت   

 

 دالل جاسم الزايد                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادية بخصوص مشروع 
قانون بالتصديق على اتفاقيتي 

تطوير قرض وضمان مشروع 
شبكة ونقل المياه في مملكة 
المبرحين بين حكومة مملكة 
البحرين والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية، 

المرافق للمرسوم الملكي رقم 
   م.2402( لسنة 04)
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 م2012ديسمرب  19التاريخ: 

 

 الشؤون املالية واالقتصاديةالتقرير الثامن للجنة 

بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشرو  مشرو  قانون حـــول 
 تطوير شبكة نقل املياه يف مملكة البحرين

بني حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
 العربية.

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 

 :مقدمــــــة

 9/ ص ل م ق / ف 499م، وبروجا خطابيا خ م  9199د سربخ  9بتيخ   

(، أخسل صيحا خطرعيطي خألستيذ عسي بن صيطح خطصيطح خئ   خطرجس  ىطج طج   9د

مشرمع قذنما  ذلاحدلق لي  اافذقلاب قرض خطشؤون خطريط   وخال تصيد    سا  رن 

 لا حكممة مميكة ال حرلا  مضمذا مشرمع اطملر ش كة نق  الملذه فب مميكة ال حرلا

؛ طر ي شت  ودخخست  وىعدخد تقخ خ بشأ   ةمالحندمق الكملاب ليانملة القاحذدلة العر ل

 رتضر ـًي خأي خطسج   طعخض  عسج خطرجس  خطرو خ.
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 إجراءات اليجنة : -أملا 

 لانفل  الاكيلف الم كمر ألاله، قذمت اليجنة  ذإلجراءات الاذللة :

خطتيساع وخطعيشاخ خطر عقاد ن  يخجتريع هافاي ع خطقاي ون خطراذكوخ تدخخست خطسج   رشخو (9)

 م.9199د سربخ  91و 99بتيخ   

 

خبسعاات خطسج اا  أث اايء دخخسااتهي طرشااخوع خطقااي ون روضااوع خطبحااث وخطدخخساا  عسااج  (0)

 خطوثيئق خطرتعسق  ب  وخطتي خشترست عسج ري  سي:

ي  اايت رشااخوع خطقااي ون روضااوع خطبحااث وخطدخخساا  ورذكختاا  خإل ضاايح   وخالتف -

 (مرفقخطرخفق .  

 (مرفق خخخ رجس  خط وخا ورخفقيت .   -

 (مرفقخأي طج   خطشؤون خطتشخ ع   وخطقي و    برجس  خطشوخى.   -

  مرفق(خأي خطرستشيخ خطقي و ي طشؤون خطسجين.  -

  مرفق(خأي خطرستشيخ خال تصيدي وخطريطي بيطرجس .  -

 :حضر الجامذع ما مجيس الشمرى ك  ما 

 المســاشذر القذنـمنب ليمجيس.  األساـــــذ  محسا حملــــد مرهـــــما  -0

 المساشذر القاحـذدي مالمـذلب.  الدكامر جعفــــر محمـــــد الحـــــــذئغ -2

 

    محمد السلد محمد رضبوتوطج أري   ســخ خطسج. 

 

ذ  رأي اليـــــجنة : -ثذنلا

 ي شت خطسج   رشخوع خطقي ون ح ث تّم خستعخخض وجهيت خط ًخ خطتي دخخت حوطا  

رن  بل أعضيء خطسج  ، وخطرستشيخ خطقي و ي طشؤون خطسجين وخطرستشيخ خال تصيدي وخطريطي 

بيطرجس ، وتأكدت خطسج   رن سالر  رشاخوع خطقاي ون ران خط ايح ت ن خطدساتوخ   وخطقي و  ا  

 خطتشخ ع   وخطقي و    برجس  خطشوخى. وفقــًي طخأي طج   خطشؤون 
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مشترمع قتذنما  ذلاحتدلق ليت  اافتذقلاب قترض مضتتمذا و اد خستعخضات خطسج ا  

مشتترمع اطتتملر شتت كة نقتت  الملتتذه فتتب مميكتتة ال حتترلا  تتلا حكممتتة مميكتتة ال حتترلا 

، ووجادت أن رشاخوع خطقاي ون  هادف ىطاج مالحندمق الكملاب ليانملة القاحذدلة العر لة

تغب ا  خطعجاز خطحايطي فاي ، وترو ل رشخوع شبك   قل خطر يه بررسك  خطبحخ ن خطرسيهر  في

تسب اا  خطبسااا عسااج ر اايه خطشااخا فااي بعااض ر اايبق خطررسكاا ، وتااوف خ خحت يجاايت خطسااكين 

خطر ايه خإلضايف   خطتاي توفخهاي رحبا   كر ايت خطرستقبس   ر هي، وذطك رن االل  قل وتوز ع

خطرحيفًا  عساج خطر ايه أطاف رتاخ ركعاا  ورً اي، و 999وخطرقدخة بـ  خطدوخ طسكهخبيء وخطريء،

 :، و شترل خطرشخوع عسجخطجوف   وخطحد رن خست زخفهي

  ،ى شيء وتجه ز عدد رن رحبيت ض  وتوز ع واسب جد دة فاي خطر ايبق خطتيط ا : خطادوخ

خطبساا ت ن ، خطجف ااخ، خطساا ف، هااوخة عاايطي ، خط ب اا  صاايطح، عااخخد، خط و اادخخت، خطرد  اا  

 خطعخ ن.خطشريط  ، 

  رحبا  ضاا  وتوز اع واساب  يئراا  حيطً اي فااي خطر باق خطتيط اا :  95توساع  وتباو خ عاادد

خطرصفية، شخق رد    ع سج، خطخفيع خطغخبي، دخة خطبحخ ن، خطهرس ، ر  ايء خطشا   اس فا  

بن سسرين، خطحد، بو  وة، سسريبيد، خطحوخة، خطسسري   ، ساتخة، رد  ا  حراد طساساب، رد  ا  

 حرد طستوز ع.

 رتخ ركعا /  وم( 99111 – 99111رضا  بسعيت ض  راتسف    44تشرل  كري 

  عايطي( بساعيت تااز ن راتسفا   91أخضاي    99اازخن ر ايه   59ى شيء وتجه ز عدد

 رتخ ركعا ضرن روخ ع رحبيت رع   . 11111 – 5411تتخخوح ب ن 

  وح عساوي( بساعيت تاز   ا  تتاخخ 6أخضاي    9ازخً ي طسر ايه   95ى شيء وتجه ز عدد

 رتخ ركعا، وهي ري  هدف ىط   رشخوع خطقي ون خطريثل. 11111 – 5411ب ن 

  511ك ساورتًخخ وأ بايخ ران  961توخ د وترد د أ يب ا رن خطحد د خطرخن بباول حاوخطي 

رسرتااخ ط قاال خطر اايه راان رحباا  خطاادوخ إل تاايج خطكهخباايء وخطراايء ىطااج عاادد راان  9511 –

 ًيم خطحيطي.خطرحبيت خطجد دة وخطقيئر  طتتكيرل رع خط 

وتااود خطسج اا  أن تباا ن أن خطرقتااخض  ه ئاا  خطكهخباايء وخطراايء(  ااد حصااست بيإلضاايف  ىطااج 

خطقخض خطرقدم ران خطصا دوق خطكاو تي طست ر ا  خال تصايد   خطعخب ا  طترو ال خطرشاخوع عساج 

  خض رن كل رن:
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a.  د  يخ بحخ  ي. رس ون 99،9 خطب ك خإلسالري طست ر   رقدخخه حوخطي 

b.  رس ون د  يخ كو تي. 91طإل ريء خال تصيدي وخالجتريعي رقدخخه خطص دوق خطعخبي 

c.  رس ون د  يخ بحخ  ي. 91ص دوق أبوًبي طست ر   رقدخخه 

d.  د  ايخ بحخ  اي، وذطاك طسرسايهر  فاي رس اون  99،9خطص دوق خطسعودي طست ر   رقادخخه

 ترو ل خطرشخوع.

ي طست ر ا  خال تصايد   أري بيط سب  طقيئر  خطبضيئع خطتي ساترول ران  اخض خطصا دوق خطكاو ت

 خطعخب    رشخوع خطقي ون رحل خطر ي ش ( ستكون:

عسوي( في رو ع رحبيت خطر يه خطتيط  :  6أخضي    99ازخً ي طسر يه   95إل شيء وتجه ز 

خطدوخ، خطرصفية، خطخفيع، خطغخبي، خطحد، خطهرسا ، هاوخة عايطي، عاخخد، خطحاوخة، خطساسري   ، 

د  ايخ  9،991،111   99،191،111 اخ خطراصاص  بيإلضيف  ىطج ربسا  خالحت ايبي  

 كو تي( 

 :مذمه اافذقلالا ماالمشرمع  لاكما

 ختفي    خطقخض طرشخوع تبو خ شبك   قل خطر يه. 

 .ختفي    خطضرين 

بتقد م  خطكو تي طست ر   خال تصيد   خطعخبي تعهد خطص دوق  خطقخض تفي   ببقي الو

تبو خ  رشخوع ترو لطغخض  ه ئ  خطكهخبيء وخطريء( ترو ل طحكور  ررسك  خطبحخ ن 

تستزم حكور  خطبحخ ن رس ون د  يخ كو تي، و 96،911،111شبك   قل خطر يه بق ر  

% عن جر ع خطربيط  خطرسحوب  رن خطقخض   خ 9.4 خطرقتخض( بدفع فيئدة س و    دخهي 

 ضيف ىطج خطفيئدة  صف ، وخطرسددة و بدأ سخ ين خطفيئدة بيط سب  طكل ربس  رن تيخ   سحب 

%( س و ي عن خطربيط  خطرسحوب  رن خطقخض و  خ خطرسددة، طروخجه  تكيط ف 1.4بيطريئ   

ب يء عسج بسا  - في حيل   يم خطص دوق، وخطقخض ختفي   ىدخخة خطص دوق وادريت ت ف ذ 

 ( رن9بإصدخخ تعهد كتيبي  هيئي   خ  يبل طسخجوع ف   تبب قي ط ص خطفقخة   - خطرقتخض

ي عن %( س و ً 1.4 ستزم خطرقتخض بدفع  صف بيطريئ    ؛خطريدة خطثيطث  رن هذه خالتفي   

، كري أصل خطربس  بغ خ سحا، خطصيدخ ع   تعهد خطص دوق خط هيئي   خ خطقيبل طسخجوع ف  

ي رقسر   ورً  961تحتسا خطفيئدة وخطتكيط ف خألاخى خطسيطف  خطذكخ عسج أسي  أن خطس   

 ستزم ، و وري وذطك بيط سب  ألي ردة تقل عن  صف س   كيرس  91ر هي  خ كلشهخً  99ىطج 
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خطرقتخض بأن  سدد أصل خطربس  خطرسحوا رن خطقخض ببقيً ألحكيم خطسدخد خطوخخدة في 

ي كل تسدد خطفوخئد وخطتكيط ف خألاخى خطرذكوخة سيبقً ، و( رن هذه خالتفي   9خطجدول خ م  

 .كل س    ي خ رن  9 وط و و  9ست  أشهخ في 

و د ت يوطت ، عشخ ريدة يرن خث  - فضال عن خطد بيج  - تتأطفأري ختفي    خطضرين ف

 خطروخد خطخئ س   خطتيطي:

خطريدة خألوطج وخطثي    تضر ت رعي ي خطكسريت وخطتعيب خ خطوخخدة في هذه  -

خالتفي    وروخفق  خطضيرن وهو حكور  ررسك  خطبحخ ن عسج خعتبيخ ختفي    

 ال  تجزأ رن هذه خالتفي   . خخطقخض جزءً 

 خطضيرن.خطريدة خطثيطث  ت يوطت  بيق خطتزخريت  -

 رن ف ري  تعسق بأوطو   خطقخض.يت يوطت خطريدة خطخخبع  خطتزخم خطض -

ت يوطت خطريدة خطايرس  كفيط  خطضيرن طسه ئ  في كل ري  سزم طت ف ذ  -

خطرشخوع وخطتعهد بيالرت يع عن أي عرل  د  عخ ل أو  عوق ت ف ذ 

 طرشخوع أو تبب ق ختفي    خطقخض.خ

 صت خطريدة خطسيدس  عسج خالطتزخم بسدخد أصل خطقخض وخطفوخئد وخطتكيط ف  -

 .خألاخى

 ت يوطت خطريدة خطسيبع  خإلعفيء رن خطق ود خطرفخوض  عسج خط قد. -

 ت يوطت خطريدة خطثير   بسخ   خطرست دخت وخطرخخسالت. -

  في خطتبب ق عسج   خهي رن ت يوطت خطريدة خطتيسع  سرو أحكيم خالتفي   -

 خطقوخ  ن خطرحس   وتسو   خطر يزعيت ودً ي ورن االل خطتحك م.

 ت يوطت خطريدة خطعيشخة خطرست دخت وخطرخخسالت وترث ل خطضيرن. -

 وت يوطت خطريدة خطحيد   عشخة  فيذ خالتفي   . -

 وت يوطت خطريدة خطثي    عشخة خ تهيء خالتفي    وخطع يو ن. -

ن االل رخخجع  أحكيم خالتفي  ت ن أ هري ال تتعيخض رع أحكيم ووجدت خطسج   ر

خطدستوخ وأ    سزم طستصد ق عس هري صدوخ  ي ون ىعريالً طحكم خطفقخة  أ( رن خطريدة 

 ( رن خطدستوخ خطتي أوجبت أن ُتعقد خطقخوض خطعير  بقي ون.919 
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ذ  اخالذر مقرري الممضمع األحيب مالحالذطب: -ثذلثا

   

( راان خطالئحاا  خطدخاس اا  طرجساا  خطشااوخى ، ختفقاات خطسج اا  عسااج  91طاا ص خطراايدة   ىعراايالً 

 خات يخ كل رن:

 

ا أحيلـــــاذ.   الدكامر ل دالعزلز حسا أ   -0  مقررا

ـذ.   األساــذ  السلــد ح لـب مكب -2 ا احالذطلا  مقررا

ذ  امحلة اليجنة: -را عا

اافذقلاب قرض مشرمع قذنما  ذلاحدلق لي  الممافقة ما حلث الم دأ لي  .0 

مضمذا مشترمع اطتملر شت كة نقت  الملتذه فتب مميكتة ال حترلا  تلا حكممتة 

 .مميكة ال حرلا مالحندمق الكملاب ليانملة القاحذدلة العر لة

 الممافقة لي  مماد مشرمع القذنما الماردة افحلالا فب الجدم  المرفق..2 

 

 

 ماألمر معرمض لي  المجيس الممقر لاخذ  الالز ،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 قرض وضمان مشرو  تطوير شبكة نقل املياه يف مملكة البحرينبالتصديق على اتفاقيتي مشرو  قانون 
 بني حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

 

 نحمص مماد مشرمع القذنما

 كمذ مردت ما الحكممة

 نحمص المماد

 كمذ أقرهذ مجيس النماب

 امحلة لجنة 

 الشؤما المذللة مالقاحذدلة

 نحمص المماد

 أقراهذ اليجنة كمذ

 

 الديباجة

 

 

 

 نحتتتتتا حمتتتتتد  تتتتتا للستتتتت     خيلفتتتتتة

 ميك مميكة ال حرلا

 

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

 

 

 نحتتتتتا حمتتتتتد  تتتتتا للستتتتت     خيلفتتتتتة

 ميك مميكة ال حرلا
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 نحمص مماد مشرمع القذنما

 كمذ مردت ما الحكممة

 نحمص المماد

 كمذ أقرهذ مجيس النماب

 امحلة لجنة 

 الشؤما المذللة مالقاحذدلة

 نحمص المماد

 أقراهذ اليجنة كمذ

 

 بعد خالبالع عسج خطدستوخ،

 ختفي  تي  خض وضرين رشاخوععسج و

فاااي ررسكااا  تباااو خ شااابك   قااال خطر ااايه 

باا ن حكوراا  ررسكاا  خطبحااخ ن خطبحااخ ن 

وخطص دوق خطكو تي طست ر ا  خال تصايد   

فبخخ اااخ  9خطعخب ااا  خطراااو عت ن بتااايخ   

9199 ، 

أ ااخ رجساا  خطشااوخى ورجساا  خط ااوخا 

خطقي ون خآلتي  ص  ، و اد صاد  ي عس ا  

 وأصدخ يه:

 

 

 بعد خالبالع عسج خطدستوخ،

 ختفي  تي  خض وضرين رشاخوععسج و

فاااي ررسكااا  تباااو خ شااابك   قااال خطر ااايه 

باا ن حكوراا  ررسكاا  خطبحااخ ن خطبحااخ ن 

وخطص دوق خطكو تي طست ر ا  خال تصايد   

فبخخ اااخ  9خطعخب ااا  خطراااو عت ن بتااايخ   

9199 ، 

أ ااخ رجساا  خطشااوخى ورجساا  خط ااوخا 

خطقي ون خآلتي  ص  ، و اد صاد  ي عس ا  

 وأصدخ يه:
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 نحمص مماد مشرمع القذنما

 كمذ مردت ما الحكممة

 نحمص المماد

 كمذ أقرهذ مجيس النماب

 امحلة لجنة 

 الشؤما المذللة مالقاحذدلة

 نحمص المماد

 أقراهذ اليجنة كمذ

 املادة األوىل

 

ضاارين عسااج ختفااي  تي  ااخض وُصااودق 

فااي تبااو خ شاابك   قاال خطر اايه  رشااخوع

بااا ن حكورااا  ررسكااا  ررسكااا  خطبحاااخ ن 

وخطصااا دوق خطكاااو تي طست ر ااا  خطبحاااخ ن 

 9خال تصيد   خطعخب   خطرو عت ن بتيخ   

، وخطراااااخخفقت ن طهاااااذخ  9199فبخخ اااااخ 

 خطقي ون.

 

 املادة األوىل

 دون تعديل

 املادة األوىل

 دون تعديل

 املادة األوىل

 

ضاارين ختفااي  تي  ااخض وعسااج ُصااودق 

فااي تبااو خ شاابك   قاال خطر اايه  رشااخوع

بااا ن حكورااا  ررسكااا  ررسكااا  خطبحاااخ ن 

وخطصااا دوق خطكاااو تي طست ر ااا  خطبحاااخ ن 

 9خال تصيد   خطعخب   خطرو عت ن بتيخ   

، وخطراااااخخفقت ن طهاااااذخ  9199فبخخ اااااخ 

 خطقي ون.
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 نحمص مماد مشرمع القذنما

 كمذ مردت ما الحكممة

 نحمص المماد

 كمذ أقرهذ مجيس النماب

 امحلة لجنة 

 الشؤما المذللة مالقاحذدلة

 نحمص المماد

 أقراهذ اليجنة كمذ

 املادة الثانية

 

 عسج خئ   رجسا  خطاوزخخء وخطاوزخخء 

هاذخ خطقاي ون،  ت ف اذ - كل ف ري  اصا  -

راان خط ااوم خطتاايطي  خ و عراال باا  خعتباايخً 

 طتيخ    شخه في خطجخ دة خطخسر  .

 

 

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 

 عسج خئ   رجسا  خطاوزخخء وخطاوزخخء 

هاذخ خطقاي ون،  ت ف اذ - كل ف ري  اصا  -

يطي راان خط ااوم خطتاا خ و عراال باا  خعتباايخً 

 طتيخ    شخه في خطجخ دة خطخسر  .
 

 



 911 

 

 

 

 

 

 م2012ديسمرب   9التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

اتفاقيتي قرض وضمان مشرو  قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على  املوضو  :
مشرو  تطوير شبكة نقل املياه يف مملكة البحرين بـني حكومـة مملكـة 

البحرين والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

معااالا الساايي علااا باال اااال  ال ااال  ، أخفاا  م 2102د ساار     3بتاايخ        

 (، نساة  نا 3د  3ف ص ل ت ق /  571، ضار  تتيبار خ ا    رئيس المجلس

مشااروق قااانون رقاام ) ( لساانة ) ( بالت ااييق علاار اتضاااقيتا قاار  و اامان 

مشروق تطوير شبكة نقل المياه فا مملكة البحريل بيل حكومة مملكة البحريل 

إلاى لجنا  الشاون  التشا  ة    ،كاويتا للتنمياة اتقت اا ية العربياةوال نيوق ال

نالقينون ااا ، ن لاااق لرني شاااتر نإبااا ال الرلجنااايت ون ااار لنجنااا  الشاااون  الريل ااا  

 ناال تصيد  .
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، وقااا ت لجنااا  الشاااون  التشااا  ة   نالقينون ااا  م2102د سااار    9نبتااايخ        

نات اااي  تي القااا    ،قااينو شااا نل النونااى ، ج ااث اطنةااات السااايدساجتريوهااي 

 بيلرجنس.خ القينوني ن لق بحضوخ الرستشي نالضري ،

 قاينو شا نل النإلاى وا م نةيل ا   –بة  الر انلا  نالنقاي   –نانتهت النجن       

 لر يدئ نأجكيم ال ستوخ.

 

 أي اللجنة:ر

مشروق قانون رقام ) ( لسانة ) ( بالت اييق علار اتضااقيتا  ت ا النجن  سلن      

مشروق تطوير شبكة نقال الميااه فاا مملكاة البحاريل بايل حكوماة قر  و مان 

ناا  الناايج ت   ،  مملكااة البحااريل وال اانيوق الكااويتا للتنميااة اتقت ااا ية العربيااة

 ال ستوخ   نالقينون  .

 

 

 دالل جاسم الزايد                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                 

 

 

 

 



 999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

الخارجية تقرير لجنة الشؤون 
والدفاع واألمن الوطني بخصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 
االتفاقية بني حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية كوريا 
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع 
التهرب المالي بالنسبة للضرائب 
على الدخل، المرافق للمرسوم 

 .م2402( لسنة 04)الملكي رقم 
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 م 4024 ديسمرب 42التاريخ : 

 

 التقرير السابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بالتصديق على االتفاقية بني 
كوريا لتجنب االزدواج الضرييب حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل،
 4024( لسنة 00املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

بن  معايل السيد علياستلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د  3ف /ص ل خ أ/ 065رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م1521ديسمرب  3 
بالتصديق مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

ة البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب االزدواج على االتفاقية بني حكومة مملك
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 



 999 

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،1521( لسنة 65)
 .تارخيهاللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1521ديسمرب  13السابع املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)

 
موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (4)

 ى : واليت اشتملت عل

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) رأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس. -

 ()مرفق وزارة املاليرررة. رأي -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

 كل من: وزارة املالية، وقد حضر من اللجنة شارك يف االجتماعوبدعوة  (3)

 الوكيل املساعد للموارد واملعلومات.  السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون .2

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.       السيد سامي حممد محيد .4

 جي.رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتي    السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات الثنائية. .2
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الدكتور علـي حســن    كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (2)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

 .سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  :التشريعية والقانونيةنة الشؤون رأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

ـًاثالثـــ  :املاليــة رأي وزارة -ـ

أفادت وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هي من أهم أنواع االتفاقيات      
االقتصادية الثنائية اليت جيري التوقيع عليها مع الدول الصديقة هبدف توفري اإلطار القانوين 
لعالقات التعاون املشترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفرت  أسروا    

يدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار جد
سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع االسرتثمارات  
املشتركة مع دول العامل من خالل منع االزدواج الضرييب مع هذه الدول، وهتدف هرذه  

منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات كل من الدولتني املروقعتني   االتفاقية إىل
لالتفاقية، وتوفري البيئة املواتية الستقطاب وتدفق رؤوس األموال بني البلردين، وتسرري   
أحكام هذه االتفاقية على ضرائب الدخل ورأس املال اليت تفرض ملصلحة أي من الطرفني، 

ب الدخل مجيع الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو وطبًقا لالتفاقية تعترب من ضرائ
على عناصر منه، مبا يف ذلك الضرائب املفروضة على األرباح احملققة مرن التصررف يف   
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املمتلكات، كما بينت الوزارة أن توقيع مملكة البحرين هلذه االتفاقية يأيت يف إطار احلرص 
يئات الدولية ذات العالقة، وقد وقعرت  على تنفيذ معايري جمموعة العشرين واملنظمات واهل

 ( اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب مع العديد من دول العامل.33مملكة البحرين حىت اآلن )

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

من قبل أصرحاب  وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وتدارست اللجنة      
واملستشار القانوين لشؤون اللجان براجمللس،   ،املاليةوزارة  ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 
على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة على

القانون  مشروعالشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
االقتصرادي واملرايل مبجلرس     املستشار، وعلى رأي من الناحيتني الدستورية والقانونية

الشورى، كما اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية واليت تتألف فضاًل عن الديباجرة مرن   
( من االتفاقية نطا  تطبيقها سواء من حيرث  1( و)2بينت املادتان )( مادة، حيث 12)

يت ستسرري عليهرا أحكرام    األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال
( من االتفاقية أهم املصطلحات العامة الواردة بنصوصها ، أما 3فت املادة )وعّر ،تفاقيةاال

 ( فقد خصصتا لتحديد املقصود باملقيم واملنشأة الدائمة .0( و)4املادتان )

( أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الردولتني مبرا   12( إىل )6لت املواد )وفّص     
، وهذه اإليرادات هي )الدخل من األموال الغري ضرييب الزدواجيؤدي لتجنب خضوعها 

املشراريع  أربراح   –أرباح النقل البحري واجلوي  –أرباح األعمال التجارية  –منقولة 
األربراح   –تاوات اإل –الناتج عن سندات املديونية  الدخل –أرباح األسهم -املشتركة
املعاشرات   –نني والرياضرني  إيرادات الفنا –أتعاب املدراء  –دخل العمل –الرأمسالية 
إيررادات   –إيرادات الطلبة  –مرتبات وأجور ومكافآت الوظائف احلكومية  –التقاعدية 

 (.الدخول األخرى –درسني والباحثني امل
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، وقرد تناولرت   ييب بني البلدين( آلية وطر  جتنب االزدواج الضر11وبينت املادة )     
 ،وإجراءات االتفا  املتبرادل  ،التمييز يف املعاملة( أحكام عدم 12( حىت )13املواد من )

وأثر تطبيق االتفاقية على االمتيازات املالية ألعضاء البعثات الدبلوماسية  ،وتبادل املعلومات
 والوظائف القنصلية وتقييد املزايا .

( على األحكام اخلتامية لالتفاقية ، إذ بينتا أحكرام  12( و)13وأخريًا ، نصت املادتان )
 اذها وإهنائها .نف

وعماًل على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بني حكومة مملكة البحرين وحكومة   
، ولتعزيز وتقوية العالقات االقتصادية والثقافية والعلمية؛ فقرد أبرمرت   مجهورية كوريا

سبة هتدف إىل جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالن احلكومة هذه االتفاقية واليت
 للضرائب على الدخل بني الطرفني .

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على        
بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريرا لتجنرب   

املرافرق للمرسروم   االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، 
كمرا وردت يف اجلردول   مواد املشروع  واملوافقة على ،1521( لسنة 65امللكي رقم )

 .املرفق

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامسـ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  32إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.  سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة .4  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادسـ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

بالتصديق على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم 

 .4024( لسنة 00امللكي رقم )

 اد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.املوافقة على مو -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 نانسي دينا إيلي خضوري    . أ
     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 االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
 وحكومة مجهورية كوريا لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 وع القانوننصوص مشر

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
 
 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

 الديباجة
 املوافقة على قرار جملس النواب -
( جملس الشورىتقدمي عبارة )ب

( يف جملس النوابعلى عبارة )
 السطر األخري من الديباجة.

 

 الديباجة
كما املوافقة على الديباجة  -

وردت يف املشروع بقانون، مع 
جملس مراعاة تقدمي عبارة )

جملس ( على عبارة )الشورى
( يف السطر األخري من النواب
 الديباجة.

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 

ـ  حنن ى آل خليفـة     محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 وع القانوننصوص مشر

 كما وردت من احلكومة
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مجهورية كوريا البحرين وحكومة 
ومنرع   لتجنب االزدواج الضرييب

التهرب املايل بالنسبة للضررائب  
يف سريئول  على الدخل املوقعرة  

 ،1521مايو  2بتاريخ 
 جملـس الشـورى وجملـس   أقر 

القانون اآليت نصه، وقرد   النواب
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مجهورية كوريا البحرين وحكومة 
ومنرع   لتجنب االزدواج الضرييب

التهرب املايل بالنسبة للضررائب  
على الدخل املوقعرة يف سريئول   

 ،1521مايو  2بتاريخ 
 جملـس الشـورى وجملـس   أقر 

القانون اآليت نصه، وقرد   النواب
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
مجهورية كوريا البحرين وحكومة 

ومنرع   لتجنب االزدواج الضرييب
التهرب املايل بالنسبة للضررائب  
على الدخل املوقعرة يف سريئول   

 ،1521مايو  2بتاريخ 
الشورى أقر جملس النواب وجملس 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 وع القانوننصوص مشر

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل

ُصود  على االتفاقية بني حكومة 
مجهورية مملكة البحرين وحكومة 

 كوريا لتجنب االزدواج الضررييب 
ومنع الترهرب املرايل بالنسربة    
للضرائب على الدخل املوقعرة يف  

، 1521مرايو   2سيئول بتاريخ 
 لقانون.واملرافقة هلذا ا

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصود  على االتفاقية بني حكومة 

مجهورية مملكة البحرين وحكومة 
 كوريا لتجنب االزدواج الضررييب 
ومنع الترهرب املرايل بالنسربة    
للضرائب على الدخل املوقعرة يف  

، 1521مرايو   2سيئول بتاريخ 
 القانون.واملرافقة هلذا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 وع القانوننصوص مشر

 كما وردت من احلكومة
 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2012ديسمرب  9التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 والدفا  واألمن الوطنيالشؤون اخلارجية رئيــس جلنة  
 

مشرو  قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة  :املوضو 
البحرين وحكومة مجهورية كوريا لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املايل 

بالنسبة للضرائب على الدخل. 

 

 السال  ليلك  مرحمة هللا م ركذاه،،

رئلس  السلد ليب  ا حذلص الحذلصمعذلب ، أخفق 9199د سربخ  9بتيخ        

مشرمع  رن (،  سا 9د  9ف ت ق/  ل ص 469، ضرن كتيب  خ م  المجيس

 ذلاحدلق لي  الافذقلة  لا حكممة مميكة ال حرلا قذنما رق    ( لسنة   ( 

محكممة جمهمرلة كمرلذ لاجنب الزدماج الضرل ب ممنع الاهرب المذلب 

ىطج طج   خطشؤون خطتشخ ع   وخطقي و   ، وذطك  ،  ذلنس ة ليضرائب لي  الدخ 
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خطشؤون خطايخج   وخطدفيع وخألرن  طسج   طر ي شت  وىبدخء خطرالحًيت عس  

 .خطوب ي

، عقدت طج   خطشؤون خطتشاخ ع   وخطقي و  ا  خجتريعهاي م9199د سربخ  1وبتيخ        

وذطااك بحضااوخ  ، وخالتفي  اا ،خطرااذكوخ قااي ونخط رشااخوع، ح ااث خبسعاات عسااج خطساايد 

 بيطرجس . رستشيخ خطقي و يخط

 

طربايد   قاي ونخط رشخوعىطج عدم رايطف   –بعد خطردخوط  وخط قيش  –وخ تهت خطسج         

 وأحكيم خطدستوخ.

 رأي اليجنة:

مشرمع قذنما رق    ( لسنة   (  ذلاحدلق لي  الافذقلة تخى خطسج   سالر        

 لا حكممة مميكة ال حرلا محكممة جمهمرلة كمرلذ لاجنب الزدماج الضرل ب 

رن خط يح ت ن خطدستوخ   ،  ممنع الاهرب المذلب  ذلنس ة ليضرائب لي  الدخ 

 وخطقي و   .

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

الخارجية تقرير لجنة الشؤون 
والدفاع واألمن الوطني 
بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية بين 
مملكة البحرين وحكومة  حكومة

جمهورية الهند بشأن تبادل 
المعلومات بالنسبة للضرائب، 
المرافق للمرسوم المكي رقم 

 م.2402( لسنة 06)
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 م 4024 ديسمرب 42التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ثامنالتقرير ال

بالتصديق على االتفاقية بني خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( 
حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل املعلومات بالنسبة 

 4024( لسنة 06مرسوم امللكي رقم )للضرائب، املرافق لل

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د  3ف /ص ل خ أ/ 061رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م1521ديسمرب  3 
بالتصديق مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   (  مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة

على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل املعلومات 
على أن تتم دراسته  ،1521( لسنة 60بالنسبة للضرائب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

وذلك خالل موعد أقصاه اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وإبداء املالحظات وإعد
 .ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1521ديسمرب  13السابع املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (6)

 
موضوع النظرر  ع القانون مبشرواطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (0)

 واليت اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) واملايل باجمللس. قتصادياالرأي املستشار  -

 ()مرفق وزارة املاليرررة. رأي -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

-  

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

 الوكيل املساعد للموارد واملعلومات.  السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون .6

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.        السيد سامي حممد محيد .0

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي. بوعالي    السيد عبدالكرمي حممد  .7

 رئيس قسم العالقات الثنائية.    الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة  .8

  

الدكتور علـي حســن    كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (8)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

 .سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

ـًا  املاليــة:رأي وزارة  -ثالثــــ

أفادت وزارة املالية أن اهلدف الرئيسي من هذه االتفاقية هرو أن تقروم السرلطات         
الضريبية يف كال الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة 
بإدارة وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنيرة يف  

تفاقيات، وتتضمن هذه املعلومات دحديد وتقييم ودحصيل هذه الضرائب، واسترداد هذه اال
وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، علرى أن يرتم   
تبادل املعلومات وفًقا ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة، كما بني أن اتفاقيرات تبرادل   

رائب معترف هبا دولًيا، ومت إقرارها من قبل األمم املتحدة، وجمموعة املعلومات بالنسبة للض
العشرين، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي الشفافية وتبادل املعلومات 

( اتفاقيات لتبادل املعلومرات  2لألغراض الضريبية، وقد وقعت مملكة البحرين حىت اآلن )
 د من الدول. بالنسبة للضرائب مع العدي

وأوضحت وزارة املالية أهم صادرات مملكة البحرين جلمهورية اهلند وهي: خامرات       
احلديد ومركزاهتا، منتجات متنوعة من األملنيوم، ألواح أملنيوم، قطع حديد صلب، خيوت 

 وزوار ، قوارب شراعية، وخردة حناس.

كسيد أملنيوم، سركر بلروري،   كما بينت أهم وارداهتا من مجهورية اهلند وهي: أو      
أجهزة ضغط للتربيد، أرز، مواسري وأنابيب حديد صلب، حلوم أبقار جممدة، منتجرات  
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حديد صلب، أجهزة هاتف حممولة للشبكات الالسرلكية، حمركرات، وآالت لصرنع    
 القوالب.

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

من قبل أصرحاب  وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وتدارست اللجنة      
واملستشار القانوين لشؤون اللجان براجمللس،   ،املاليةوزارة  ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 
على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة على

القانون  مشروعمة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسال
االقتصرادي واملرايل مبجلرس     ، وعلى رأي املستشارمن الناحيتني الدستورية والقانونية

 الشورى.

( 21كما اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية واليت تتألف فضاًل عن الديباجرة مرن )       
بينت حيث  ،الطرفنية باملسائل الضريبية بني هتدف إىل تبادل املعلومات املتعلقمادة، واليت 

( من االتفاقية هدفها ونطا  تطبيقها فقررت أن تقروم السرلطات   3( و)1( و)2املواد )
املختصة يف كل الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات اليت تراهرا  

يف هرذه  ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانني الوطنية يف كال البلدين اخلاصة بالضرائب املعنية 
االتفاقية، حيث قررت أنه ال يلتزم الطرف املطلوب منه املعلومات بتوفري املعلومرات يف  
حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها يف حوزة أو دحت سريطرة  

، كما حرددت الضررائب املعنيرة يف    قليميشخاص موجودين يف نطا  اختصاصه اإلأ
ئب املماثلة أو املشاهبة اليت مت فرضها بعد تاريخ توقيع االتفاقيرة  االتفاقية مبا يف ذلك الضرا

 . الضرائب احلالية أو بداًل منهاإىل باإلضافة
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لت املواد مرن  ، وفّصاملصطلحات الواردة يف االتفاقية أهم (4)فت املادة يف حني عّر     
املتعاقدة التصرري   جازت لألطراف أ، والكيفية اليت يتم هبا تبادل املعلومات (3)إىل  (0)

وأكردت   بالتدقيق الضرييب، كما أجازت ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد
فشائها دون موافقة كتابية من السلطات املختصة للطررف  إعلى سرية املعلومات وعدم 

 املطلوب منه املعلومات .

اللترزام  شريع ضرروري ل فقد ألزمت الطرفني املتعاقدين بإصدار أي ت (2)أما املادة      
 وءاءات االتفا  املتبادل يف حرال نشر  ( إجر25وتناولت املادة )، بتنفيذ أحكام االتفاقية

 صعوبات أو شكوك تتعلق بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.

بينتا أحكام نفاذهرا  ، إذ على األحكام اخلتامية لالتفاقية (21( و)22وأخريًا نصت املادتان )     
 وإهنائها .

 مشروع قانون رقرم )  ( ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      
بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلنرد  لسنة )   (  

( لسرنة  60بشأن تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب، املرافق للمرسوم امللكري رقرم )  
 .كما وردت يف اجلدول املرفقد املشروع موا واملوافقة على ،1521

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  32إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.         سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري -2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة -4  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

بالتصديق على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل املعلومات 

 .4024( لسنة 06بالنسبة للضرائب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 نانسي دينا إيلي خضوري    . ب
     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 االتفاقية بني حكومة 
 للضرائبمملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل املعلومات بالنسبة 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة
 املوافقة على قرار جملس النواب -
( جملس الشورىتقدمي عبارة )ب

( يف جملس النوابعلى عبارة )
 السطر األخري من الديباجة.

 

 الديباجة
املوافقة على الديباجة كما  -

وردت يف املشروع بقانون، 
جملس مع مراعاة تقدمي عبارة )

جملس ( على عبارة )الشورى
( يف السطر األخري من النواب
 الديباجة.

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

  ى آل خليفـة   حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة 

 وحكومة مجهورية اهلندالبحرين 
بشأن تبادل املعلومات بالنسربة  
للضرائب املوقعة يف مدينة نيودهلي 

 ،1521مايو  32بتاريخ 
 جملس الشـورى وجملـس  أقر 

القانون اآليت نصه، وقرد   النواب
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة 
 البحرين وحكومة مجهورية اهلند
بشأن تبادل املعلومات بالنسربة  
للضرائب املوقعة يف مدينة نيودهلي 

 ،1521مايو  32بتاريخ 
 جملس الشـورى وجملـس  أقر 

القانون اآليت نصه، وقرد   النواب
 درناه:صدقنا عليه وأص

 

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى االتفاقية بني حكومة مملكة 
 البحرين وحكومة مجهورية اهلند
بشأن تبادل املعلومات بالنسربة  
للضرائب املوقعة يف مدينة نيودهلي 

 ،1521مايو  32بتاريخ 
وجملس الشورى  أقر جملس النواب

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
ُصود  على االتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 األوىلاملادة 
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصود  على االتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بشأن تبرادل املعلومرات    اهلند
بالنسبة للضرائب املوقعة يف مدينة 

، 1521مايو  32نيودهلي بتاريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون

بشأن تبرادل املعلومرات    اهلند
بالنسبة للضرائب املوقعة يف مدينة 

، 1521مايو  32نيودهلي بتاريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2012ديسمرب  9التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الوطنيالشؤون اخلارجية والدفا  واألمن رئيــس جلنة  
 

مشرو  قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة  :املوضو 
البحرين وحكومة مجهورية اهلند بشأن تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب، 

م. 2012( لسنة 65املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 السال  ليلك  مرحمة هللا م ركذاه،،

 

رئلس  السلد ليب  ا حذلص الحذلصمعذلب ، أخفق 9199د سربخ  9بتيخ        

مشرمع  رن (،  سا 9د  9ف ت ق/  ل ص 469، ضرن كتيب  خ م  المجيس

 ذلاحدلق لي  الافذقلة  لا حكممة مميكة ال حرلا قذنما رق    ( لسنة   ( 

محكممة جمهمرلة الهند  شأا ا ذد  المعيممذت  ذلنس ة ليضرائب، المرافق 

ىطج طج   خطشؤون خطتشخ ع    ،2402( لسنة 65ليمرسم  الميكب رق     
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خطشؤون خطايخج    طسج   وخطقي و   ، وذطك طر ي شت  وىبدخء خطرالحًيت عس  

 .وخألرن خطوب يوخطدفيع 

 

، عقدت طج   خطشؤون خطتشاخ ع   وخطقي و  ا  خجتريعهاي م9199د سربخ  1وبتيخ        

وذطااك بحضااوخ  ، وخالتفي  اا ،خطرااذكوخ قااي ونخط رشااخوع، ح ااث خبسعاات عسااج خطساايد 

 بيطرجس . رستشيخ خطقي و يخط

 

طربايد   قاي ونخط رشخوعىطج عدم رايطف   –بعد خطردخوط  وخط قيش  –وخ تهت خطسج         

 وأحكيم خطدستوخ.

 رأي اليجنة:

مشرمع قذنما رق    ( لسنة   (  ذلاحدلق لي  الافذقلة تخى خطسج   سالر        

 لا حكممة مميكة ال حرلا محكممة جمهمرلة الهند  شأا ا ذد  المعيممذت 

رن ، 2402( لسنة 65 ذلنس ة ليضرائب، المرافق ليمرسم  الميكب رق     

 خطدستوخ   وخطقي و   .خط يح ت ن 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


