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 (1ملحق رقم )

 
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن  تقرير جلنة

الوطين خبصوص مشروع قانون بالتصديق على 
مملكة البحرين وحكومة  اتفاقية بني حكومة

جتنب االزدواج الضرييب بشأن  إستونيامجهورية 
ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على 

( 98املرافق للمرسوم امللكي رقم )  الدخل،
 2102لسنة 
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 م 2103 فرباير 09التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثالث عشرالتقرير 

اتفاقية بني بالتصديق على خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( 
جتنب االزدواج بشأن  إستونيامملكة البحرين وحكومة مجهورية  حكومة

 الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل،
 2102( لسنة 98املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 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/ 016رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3613فرباير  4 
بالتصديق مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   (  مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية إستونيا بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،3613( لسنة 98)
 .اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

فربايقر   11اخلامس عشر املوافقق  تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (0)
 .م3613

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

 واليت اشتملت على : 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 ()مرفق رأي وزارة املاليقققة. -

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

 

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

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

 االقتصادي واالستراتيجي.رئيس التخطيط السيد عبدالكرمي حممد بوعالي  .2

 اقتصادي بوزارة املالية. الشيخ عبداهلل بن إبراهيم آل خليفة .3

 

حممـد عبـداهلل   الدكتور  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستشالدليمي 

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سقر اللجنة -
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

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

 

ـًاثالثـــ  :املاليــة رأي وزارة -ـ

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

دمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار جديدة للمنتجات واخل
سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع االسقتثمارات  
املشتركة مع دول العامل من خالل منع االزدواج الضرييب مع هذه الدول، وهتدف هقذه  

رييب على مواطين ومؤسسات كل من الدولتني املقوقعتني  االتفاقية إىل منع االزدواج الض
لالتفاقية، وتوفري البيئة املواتية الستقطاب وتدفق رؤوس األموال بني البلقدين، وتسقري   
أحكام هذه االتفاقية على ضرائب الدخل ورأس املال اليت تفرض ملصلحة أي من الطرفني، 

ائب املفروضة على جمموع الدخل أو وطبًقا لالتفاقية تعترب من ضرائب الدخل مجيع الضر
على عناصر منه، مبا يف ذلك الضرائب املفروضة على األرباح احملققة مقن التصقرف يف   
املمتلكات، كما بينت الوزارة أن توقيع مملكة البحرين هلذه االتفاقية يأيت يف إطار احلرص 

العالقة، وقد وقعقت  على تنفيذ معايري جمموعة العشرين واملنظمات واهليئات الدولية ذات 
 ( اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب مع العديد من دول العامل.38مملكة البحرين حىت اآلن )
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

واملستشار القانوين لشقؤون   ،املاليةوزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
 اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىاللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة و
االقتصقادي   ، وعلى رأي املستشقار القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع

قية واليت تتألف فضاًل عقن  واملايل مبجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على مواد االتفا
( من االتفاقية نطا  تطبيقها سواء 3( و)1بينت املادتان )( مادة، حيث 31الديباجة من )

يت ستسري عليهقا  من حيث األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب ال
( من االتفاقية أهقم املصقطلحات العامقة القواردة     3فت املادة )وعّر ،أحكام االتفاقية

 ( فقد خصصتا لتحديد املقصود باملقيم واملنشأة الدائمة .5( و)4بنصوصها، أما املادتان )

الدخول للضرائب يف الدولتني مبا يؤدي ( أحكام خضوع 36( إىل )0لت املواد )وفّص     
نقولقة  امل)الدخل من األموال غري  لتجنب خضوعها الزدواج ضرييب، وهذه الدخول هي:

 -املشاريع املشتركةأرباح  –أرباح النقل البحري واجلوي  –جارية أرباح األعمال الت –
 –األربقاح الرأااليقة    –تاوات اإل –من مطالبات الدينالناتج  الدخل –أرباح األسهم

 –املعاشات التقاعديقة   –الفنانني والرياضني  دخول –أتعاب املدراء  –العملمن دخل ال
القدخول  أنقواع   –الطلبقة   دخقول  –مرتبات وأجور ومكافآت الوظائف احلكومية 

 (.األخرى

( حىت 33، وقد تناولت املواد من )ييب( طر  جتنب االزدواج الضر31وبينت املادة )     
وأثقر   ،( أحكام عدم التمييز يف املعاملة وإجراءات االتفا  املتبادل وتبادل املعلومات35)

 .القنصليوالدبلوماسي ل التمثياملالية ألعضاء بعثات  املزاياتطبيق االتفاقية على 
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أحكقام   على األحكام اخلتامية لالتفاقية، إذ بينت (31( و)30، نصت املادتان )وأخريًا
 نفاذها وإهنائها .

وعماًل على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بني حكومة مملكقة البحقرين      
والثقافية والعلمية؛ فققد  ، ولتعزيز وتقوية العالقات االقتصادية إستونيامجهورية وحكومة 

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

نة قمشروع قانون رقم ) ( لسوعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على       
حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية إستونيا بشأن بالتصديق على اتفاقية بني )  ( 

جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق 
كما وردت يف مواد املشروع  واملوافقة على ،3613( لسنة 98للمرسوم امللكي رقم )

 .اجلدول املرفق
 

 واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي  -اـًخامســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  38إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.  سعادة األستاذ علي عبدالرضا العصفور .0  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   األستـاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .2  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

قانون، فإن مشروع الضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة  يف
 اللجنة توصي مبا يلي:
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بالتصديق على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية إستونيا بشأن جتنب االزدواج 

التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم  الضرييب ومنع
 .2102( لسنة 98امللكي 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    . أ
     رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية          

 والدفاع واألمن الوطين         والدفاع واألمن الوطين                                       
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جتنب االزدواج الضرييب ومنع بشأن  إستونيامملكة البحرين وحكومة مجهورية  اتفاقية بني حكومةمشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على 
 2102( لسنة 98التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 وردت من احلكومة كما

 الديباجة

 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة 
 إستونيامجهورية البحرين وحكومة 

 الديباجة

 
 دون تعديل

 الديباجة

 

 دون تعديل

 الديباجة

 

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

 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكقة  
 إستونيامجهورية البحرين وحكومة 
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 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 وردت من احلكومة كما

 جتنب االزدواج الضرييببشأن 
ومنع التهرب املايل بالنسبة 
للضرائب على الدخل، املوقعة يف 

أكتوبر  13بتاريخ طوكيو 
3613، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 جتنقب االزدواج الضقرييب  بشأن 
ومنع التقهرب املقايل بالنسقبة    
للضرائب على الدخل، املوقعة يف 

أكتققوبر  13طوكيققو بتققاريخ 
3613، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صقدقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 وردت من احلكومة كما

 األوىل املادة

ُصود  على اتفاقية بني حكومقة  
مجهورية مملكة البحرين وحكومة 

جتنقب االزدواج  بشقأن   إستونيا
ومنقع التقهرب املقايل     الضرييب

بالنسبة للضرائب على القدخل،  
 13املوقعة يف طوكيقو بتقاريخ   

 ،3613أكتوبر 

 واملرافقة هلذا القانون.

 املادة األوىل

 دون تعديل

 املادة األوىل

 تعديل دون

 املادة األوىل

ُصود  على اتفاقية بني حكومقة  
مجهورية مملكة البحرين وحكومة 

جتنقب االزدواج  بشقأن   إستونيا
ومنقع التقهرب املقايل     الضرييب

بالنسبة للضرائب على القدخل،  
 13املوقعة يف طوكيقو بتقاريخ   

 ،3613أكتوبر 

 واملرافقة هلذا القانون.
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 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 وردت من احلكومة كما

 املادة الثانية

زراء والوزراء على رئيس جملس الو
تنفيذ هقذا   –كل فيما خيصه  –

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

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

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

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الراية. 
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 م3112فرباير  11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )     ( بالتصديق على االتفاقية بين  :الموضوع

حكومة مملكة البحرين و حكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم 

 م.2102( لسنة 98الملكي رقم )

 

 وبركاته،،السالم عليكم ورحمة هللا 

، معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق 7777فبراير  7بتاريخ 

مشروع قانون رقم )  من (، نسخة7د  7ف ت ق/  ل ص 577ضمن كتابه رقم )

( لسنة )   ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين و حكومة 

ومنع التهرب المالي بالنسبة جمهورية إستونيا بشأن تجنب االزدواج الضريبي 

إلى ، م2102( لسنة 98للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 للجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا م7777فبراير  77وبتاريخ      

وذلااك  ، واالتفاقيااة،المااذكور قااانونال مشااروع، حيااا اطلعاات علااى الخااامس عشاار

 بالمجلس. مستشار القانونيبحضور ال

 

لمبااد   قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 اللجنة: رأي

مشررروع قرررانون رقررم ) ( لسررنة )   ( بالتصررديق علرررى تاارا اللجنااة سااالمة      

االتفاقية بين حكومرة مملكرة البحررين و حكومرة جمهوريرة إسرتونيا بشرأن تجنرب 

االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسربة للضررائب علرى الردخل المرافرق 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.من  ،م2102( لسنة 98للمرسوم الملكي رقم )

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )

 
تقرير جلنة الشؤون التشريعية 

مشروع قانون بشأن حول  والقانونية

معاملة علم دول جملس التعاون لدول 

اخلليج العربية معاملة علم مملكة 

البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  2102( لسنة 58)
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 م2103فرباير  22 التاريخ :

 

  تاسع عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةالالتقريـر 

مشروع قانون بشأن معاملة علم دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة حول 
 .2102( لسنة 98علم مملكة البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 

 : مقدمــة

س ـايل رئيس جملـمعكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

م، 3613فرباير  19( املؤرخ يف  3د  3ص ل ت   / ف  018)  مقرق ورىـالش

مشروع قانون بشأن معاملة علم دول والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

معاملة علم مملكة البحرين املرافق للمرسوم امللكي جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن 2102( لسنة 98رقم )

 اجمللس. ليتم عرضه على  هرأي اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

من  لثالثا العادي خالل دور االنعقاد – املذكور اللجنة مشروع القانونتدارست  (1)

 م.3613 فرباير 34ملنعقد بتاريخ  االسادس عشر   يف االجتماع -ي الثالثالفصل التشريع

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

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

 ) مرفق( بشأن علم مملكة البحرين. 3663( لسنة 4رسوم بقانون رقم )م -

( 15) الصادر باملرسوم بقانون رقم ( من قانون العقوبات 314نص املادة ) -
 ) مرفق( .1810لسنة 

 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 
 

 للمجلـس. وينـار القانـاملستش  عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .0

 

  حيدر، والسيدة زينب يوسف أمحد.مريفت علي  السيدةتوىل أمانة سر اللجنة 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس      

النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين 

 إىل التوصية  باملوافقة على مشروع القانون لألسباب اآلتية: وانتهتباجمللس، 

 

( من قانون العقوبات البحريين، واليت 314ادة )استندت اللجنة إىل ما جاء يف نص امل.0

)يعاقب باحلبس من أهان بإحدى طرق العالنية أمري البالد أو علم الدولة تنص على 

 أو الشعار الوطين(.

 

تأسيًسا على األسس اليت قام عليها املشروع بقانون هبدف تفعيل قرار اجمللس األعلى .2

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية الصادر يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف الرياض 

ني ققاملوافق 1433نة ققرم لسق( حم 35 – 34باململكة العربية السعودية يومي )

م، والذي ورد النص فيه على " أن تقوم الدول 3611سنة ( ديسمرب ل 36 – 18)

األعضاء باختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حالة التعرض لعلم جملس التعاون، حبيث 

تكون العقوبات اليت تطبق مساوية للعقوبات اليت تطبق عند التعرض للعلم الوطين لكل 

منطلق التزام مملكة البحرين  دولة وتصدر التشريعات الالزمة لتنفيذ ذلك."، ومن

بالقرار الصادر من اجمللس األعلى جمللس التعاون، فقد اجتهت إىل تفعيل القرار يف 

تشريعها احمللي، والذي مت من خالل املشروع بقانون موضوع النقاش؛ وبشكل 
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يستهدف توفري احلماية القانونية لعلم جملس التعاون من خالل تقرير العقوبة عند 

 يف حالة التعرض له. املخالفة
 

 

ـًا:   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  38إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًااألستاذ أمحد إبراهيم هبزاد                  .0  .مقرًرا أصلي

 .اأمحد حسني                 مقرًرا احتياطًي الدكتور سعيد .2
 

 

 رابًعا: توصية اللجنة :

مشروع القانون، فقإن  أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي اللجنة توصي

 

مشروع قانون بشأن معاملة علم دول جملس التعاون لـدول اخللـيج    على املوافقة  -

( لسـنة  98معاملة علم مملكة البحرين املرافق للمرسوم امللكـي رقـم )  العربية 

 .من حيث املبدأ ،2102
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 املوافقة على املشروع بقانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق. -

     

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،، 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان    

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة   
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )     ( 

 بشأن معاملة علم جملس التعاون لدول اخلليج العربية معاملة علم مملكة البحرين

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 الديباجة

 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين

 

 الديباجة

 دون تعديل

 

 الديباجة

 دون تعديل

 

 الديباجة

 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1810

( 34وعلى املرسوم بقانون رقم )

باملوافقة على النظام  1891لسنة 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 

ة ( لسن15باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1810

( 34وعلى املرسوم بقانون رقم )

باملوافقة على النظام  1891لسنة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

األساسي جمللس التعاون لدول اخلليج 

 العربية،

( لسنة 4وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن علم مملكة البحرين، 3663

األعلى جمللس وعلى قرار اجمللس 

التعاون لدول اخلليج العربية يف 

األساسي جمللس التعاون لدول اخلليج 

 العربية،

( لسنة 4وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن علم مملكة البحرين، 3663

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللس 

التعاون لدول اخلليج العربية يف 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

رته الثانية والثالثني املنعقدة يف ود

الرياض باململكة العربية السعودية 

( حمرم لسنة 35-34يومي )

( 36-18هق املوافقني )1433

م، والذي ينص 3611ديسمرب لسنة 

على أن تقوم الدول األعضاء باختاذ 

لة اإلجراءات القانونية الالزمة يف حا

رته الثانية والثالثني املنعقدة يف ود

الرياض باململكة العربية السعودية 

( حمرم لسنة 35-34يومي )

( 36-18هق املوافقني )1433

م ، والذي 3611ديسمرب لسنة 

ينص على أن تقوم الدول األعضاء 

باختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

التعرض لعلم جملس التعاون، حبيث 

تكون العقوبات اليت تطبق مساوية 

للعقوبات اليت تطبق عند التعرض 

 للعلم الوطين لكل دولة،

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

يف حالة التعرض لعلم جملس التعاون، 

ات اليت تطبق حبيث تكون العقوب

مساوية للعقوبات اليت تطبق عند 

 التعرض للعلم الوطين لكل دولة،

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 وأصدرناه: وأصدرناه:

 

 املادة األوىل

ووفق على معاملة علم جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية معاملة علم 

مملكة البحرين من حيث احلماية 

 

 املادة األوىل

 دون تعديل

 

 املادة األوىل

 دون تعديل

 

 املادة األوىل

ووفق على معاملة علم جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية معاملة علم 

مملكة البحرين من حيث احلماية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

املقررة له، وحبيث تطبق يف حالة 

التعرض له ذات العقوبات املقررة 

يف حالة التعرض لعلم اململكة، 

تنفيذًا لقرار اجمللس األعلى وذلك 

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف 

الرياض باململكة العربية السعودية 

املقررة له، وحبيث تطبق يف حالة 

التعرض له ذات العقوبات املقررة 

يف حالة التعرض لعلم اململكة، 

تنفيذًا لقرار اجمللس األعلى وذلك 

جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 

يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة يف 

الرياض باململكة العربية السعودية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

( حمرم لسنة 35-34يومي )

( 36-18هق املوافقني )1433

 م.3611ديسمرب لسنة 

( حمرم لسنة 35-34يومي )

( 36-18هق املوافقني )1433

 م.3611ديسمرب لسنة 

 املادة الثانية

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

هذا  تنفيذ -كل فيما خيصه  -

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

هذا  تنفيذ -كل فيما خيصه  -
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املوادنصوص 

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 عمل به من اليوم التايلُقالقانون، وي

 يف اجلريدة الراية. هنشر لتاريخ

 

عمل به من اليوم ُقالقانون ، وي

يف اجلريدة  هنشر لتاريخ التايل

 .الراية
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 (2رقم ) ملحق

 
الشؤون اخلارجية والدفاع  تقرير جلنة

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
قانون العقوبات  ( من34بتعديل املادة )

( لسنة 08الصادر باملرسوم بقانون رقم )
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون  0892

 املقدم من جملس النواب(
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  م2103فرباير  00التاريخ : 

 

 

 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاين عشرالتقرير 

قانون العقوبات الصادر  ( من34مشروع قانون بتعديل املادة )خبصوص 
 0892( لسنة 08باملرسوم بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 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 ،م3613يناير  31 
( من قانون 34مشروع قانون بتعديل املادة )مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون 1810( لسنة 15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

تقرير يتضمن  ادعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،املقدم من جملس النواب(
 .رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

فربايقر   16الرابع عشقر املوافقق   اجتماعها تدارست اللجنة مشروع القانون يف  (8)
 .م3613

موضوع النظقر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)
 واليت اشتملت على : 

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

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

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

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (9)
 

  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر السيد سعيد حممد
 عبداملطلب املستشار القانوين.

 

  وقد حضر كل من: الداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حسني سلمان مطر .0

 قانوين.ال املستشار           السيد حممد نور الدين حممد .2

 باحث قانوين.        السيدة مناهل إبراهيم حبر .3
 

 س كل من:حضر االجتماع من األمانة العامة باجملل 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة .0

 أخصائي قانوين باجمللس.  السيد حممــد أمحد حممـد .2
 

 سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سقر اللجنة. 
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقذي       
، وعدم سالمته مقن الناحيقة   الدستورية من الناحيةقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

 مرفق(. )القانونية

ـًا  :العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -ثالثــــ

أوض  ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن النص احلايل أكثر عدالقة       
 من النص املقترح.

     

ـًا  :الداخليةوزارة رأي  -رابعــ

أيدت وزارة الداخلية ما جاء يف مذكرة احلكومة، ومذكرة هيئة التشقريع واإلفتقاء        
القانوين من مالحظات، وتوافق رأيها مع رأي هيئة التشريع يف أن النص احلايل أكثر عدالة 

 من النص املقترح.
 

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ

لعقدل والشقؤون اإلسقالمية    مشروع القانون مع ممثقل وزارة ا تدارست اللجنة      
واطلعقت   واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، واألوقاف، وممثلي وزارة الداخلية،

على رأي جلنة الشؤون و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  اللجنة على
 مقن الناحيقة  ققانون  بسالمة مشروع ال والقاضيالتشريعية والقانونية مبجلس الشورى 

، وعدم سالمته من الناحية القانونية، ورأت اللجنة أن التعديل املقترح للمقادة  الدستورية
( من قانون العقوبات قد ساوى بني من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو خمدرة بقصقد  34)

كفعل  ارتكاب اجلرمية اليت وقعت منه، وبني من تعاطى املسكر أو املخدر مث جاءت اجلرمية
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التعاطي، واعترب كال الفرضني ظرًفا مشدًدا للعقوبة مما يستوجب توقيع تاٍل لسكره جراء 
جزاٍء واحٍد على فعلني مغايرين يف منوذجهما القانوين، األمر الذي يتناىف وقواعد العدالة، 
فضاًل عن منافاته ملبدأ التناسب بني اجلرمية والعقوبة، كما أن مؤدى إعمال التعديل املقترح 

( مقن ققانون   10نون العقوبات والذي سيؤدي إىل تطبيق املقادة ) ( من قا34للمادة )
العقوبات املتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف املشددة على اجلرميتني اللتني يتضقمنها  
التعديل املقترح مبا يفيد من  القاضي سلطة تقديرية يف اختيار العقوبة املناسبة لكل حالقة  

( ال متن  القاضي أية سلطة تقديرية 10ه ألن املادة )على حدة، وهو ما ال ميكن التسليم ب
يف توقيع العقوبة حال توافر الظرف املشدد،  وعليه توصي اللجنة برفض التعديل املقترح 

(، مع اإلبقاء على النص األصلي للمادة لدقته وإحكامه يف معاجلته لصقورتني  34للمادة )
رة أو املسكرة، تتمثل األوىل فيمن ارتكب من صور التجرمي الواقعة حتت تأثري املواد املخد

جرمية بعد تناوله ملادة مسكرة أو خمدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو مل يكن واقًعقا  
حتت تأثري املخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول املادة املسقكرة أو املخقدرة بقصقد    

 يستوجب تشديد العقوبة.ارتكاب اجلرمية اليت وقعت منه واعتبار ذلك ظرًفا مشدًدا 
 

مشروع قانون بتعديل ويف ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم املوافقة من حيث املبدأ على      
)املعد يف 1810( لسنة 15( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )34املادة )

 .ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علقى   38إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

ـًا.  سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستـاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .4  مقرًرا احتياطي
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 توصيـة اللجنـة: - ـًاسابع

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

 

قانون  ( من34مشروع قانون بتعديل املادة )املوافقة من حيث املبدأ على عدم  -  
)املعد يف ضوء 0892( لسنة 08العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .تراح بقانون املقدم من جملس النواب(االق

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                  نانسي دينا إيلي خضوري           
 نة الشؤون اخلارجيةرئيس جل           ون اخلارجية         نائب رئيس جلنة الشؤ

 والدفاع واألمن الوطين                        واألمن الوطين        والدفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



777 
 

 

 م3112فرباير  7التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 

من قانون العقوبات ( 23)بتعديل املادة  ) (لسنة  ) (شروع قانون رقم م :املوضوع
املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم )، 1771 لسنة (11)رقم  بقانونملرسوم الصادر با

  (.من جملس النواب

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق 7777يناير   76بتاريخ      

مشروع  من (، نسخة7د  7ف ص ل ت ق/  577كتابه رقم )، ضمن المجلس

( من قانون العقوبات الصادر 43بتعديل المادة )( قانون رقم ) ( لسنة ) 

، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 0891( لسنة 01بالمرسوم بقانون رقم )

 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته، المقدم من مجلس النواب(

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة وإبداء المالحظات عليه
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، عقدت لجناة الشاؤون التشاريعية والقانونياة اجتماعهاا م7777فبراير  7وبتاريخ      

مستشاار وذلاك بحضاور ال ،المذكور قانونال مشروع، حيا اطلعت على الرابع عشر

 بالمجلس. القانوني

 

 

لمبااد   قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

، وعدم سالمته مان الناحياة القانونياة، كماا تارا اللجناة أألمياة األخاذ وأحكام الدستور

 .بما ورد في مذكرة أليئة التشريع واإلفتاء القانوني من مالحظات بشأنه

 

 رأي اللجنة:

( مرن 43بتعديل المادة )( مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ترا اللجنة سالمة      

، )المعرد فري 0891( لسرنة 01قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقرانون رقرم )

مان الناحياة الدساتورية، وعادم  ،ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 سالمته من الناحية القانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             


