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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة 

 البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان

زدواج الضريبي ومنع ن تجنب االبشأ

التهرب المالي بالنسبة للضرائب على 

الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 م.5102( لسنة 83)
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 م 4112نوفمبر  42التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالسادس التقرير 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين بخصوص 

وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
 لمالي بالنسبة للضرائب على الدخلا

 4112( لسنة 83رقم ) الملكي المرافق للمرسوم 

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثانيدور االنعقاد العادي 
 

  مقدمـة:
معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 6د 4ف /ص ل خ أ/612رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،6112نوفمرب  11 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بالتصديق على اتفاقية بين حكومة 

بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،4112( لسنة 83رقم ) الملكي المرافق للمرسوم

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ

 .م6112نوفمرب  12الثالث املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)

 

موضةوع النظةر والة  مبشةروع القةانون اطلعت اللجنةة أننةاء دراسةتها علةى الونةائق املتعلقةة  (4)

 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 (مرفق. )الشورى جلسمبرأي املستشار االقتصادي واملايل  -

 ()مرفق رأي وزارة املاليةةةة.  -

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

مجهورية طاجيكستان بشأن جتنب االزدواج اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -

 ()مرفق الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل.

 

 كل من: وزارة المالية، وقد حضر وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (8)

 مدير إدارة العالقات االقتصادية الخارجية.         السيد سامي محمد حميد.1

 .رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي  يبوعالالسيد عبدالكريم محمد .4
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علـي حســن الطوالبـة الـدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بةاللس  -

 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهير عبداللطيف لسيدةا توىل أمانة سةر اللجنة  -

 

 :جنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل ثانيــاا:

مةةةةن قةةةةانون مشةةةةروع الجلنةةةةة الشةةةةؤون التشةةةةريعية والقانونيةةةةة مبجلةةةةس الشةةةةورى سةةةةالمة  رأت     

 .والقانونية الدستورية الناحيتني
 

 :المستشار االقتصادي والمالي بمجلس الشورىرأي ملخص  ثالثــاا:

ليست هنةاك أيةة التمامةات ماليةة علةى اليفةرفني يف هةذق االتفاقيةة، وليسةت هنةاك عائةدات      
  مالية مباشرة متوقعة من هذق االتفاقية.

 

 

ــاا:  :الماليــة رأي وزارةملخص  رابعــ
وزارة املالية أن اتفاقية جتنةب االزدواج الضةرييب فةدف إىل تةوفب البيئةة القانونيةة  أفاد ممثال      

والتشةةةريعية واالقتصةةةادية املالئمةةةةة لتشةةةجيع تةةةةدفق رمور األمةةةوال واالسةةةةتثمارات املشةةة كة مةةةةن 
خةةةةالل منةةةةع االزدواج الضةةةةرييب علةةةةى مةةةةواطين كةةةةل مةةةةن الةةةةدولتني املةةةةوقعتني يف أراضةةةةي الدولةةةةة 

التفاقيةةةة تعتةةةرب مةةةن ضةةةرائب الةةةدخل مجيةةةع الضةةةرائب املفروضةةةة علةةةى جممةةةوع األخةةةرى، وطبقلةةةا ل
الدخل أو على عناصر منه، مبا يف ذلك الضرائب املفروضةة علةى األربةاحمل اةققةة مةن التصةرف 

 يف املمتلكات املنقولة أو املمتلكات غب املنقولة، والضرائب على جمموع األجور واملرتبات.
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ــاا:      :ةــرأي اللجنخامســــ
مشةةةةروع قةةةةانون بالتصةةةةديق علةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة مملكةةةةة البحةةةةرين تدارسةةةةت اللجنةةةةة      

وحكومةةةة مجهوريةةةة طاجيكسةةةتان بشةةةأن جتنةةةب االزدواج الضةةةرييب ومنةةةع التهةةةرب املةةةايل بالنسةةةبة 
، وقةةةد مت تبةةةادل 5102( لسةةةنة 83رقةةةم )امللكةةةي للضةةةرائب علةةةى الةةةدخل، املرافةةةق للمرسةةةوم 

، وزارة املاليةةةةةةوممثلةةةةةي  قبةةةةةل أصةةةةةحاب السةةةةةعادة أعضةةةةةاء اللجنةةةةةة،وجهةةةةةات النظةةةةةر بشةةةةةأنه مةةةةةن 
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس واطلعت اللجنة واملستشار القانوين للجنة، 

ا لسةالمة الشورى و  كمةا  ،قةانون مةن النةاحيتني الدسةتورية والقانونيةةمشةروع الالذي جةاء مؤكةدل
ب قةةرار جملةةس النةةوا علةةى، و ي واملةةايل مبجلةةس الشةةورىاالقتصةةاد اطلعةةت علةةى رأي املستشةةار

 ، وعلى رأي وزارة املالية.ومرفقاته بشأن مشروع القانون
 تةانبينةت املاد، حيةث ( مةادة62مةن ) –فضالل عن الديباجةة  –تتألفاالتفاقية  تتألفو      

سةةواء مةةن حيةةث األشةةناص الةةذين ستسةةري بشةةأ م أم مةةن حيةةث ( نيفةةات تيفبيقهةةا 6( و)1)
( أهةةةم املصةةةيفلحات 3الضةةةرائب الةةة  ستسةةةري عليهةةةا أحكةةةام االتفاقيةةةة، وقةةةد عر فةةةت املةةةادة )

( فقةةةةد خصصةةةةتا لتحديةةةةد املقصةةةةود بةةةةالقيم 2و) (4) العامةةةةة الةةةةواردة بنصوصةةةةها، أمةةةةا املادتةةةةان
خضةوع اإليةرادات للضةرائب أحكةام  (61إىل ) (2)مةن اد و املةفصةلت مةا واملنشأة الدائمةة، في

لتجنةةةةب خضةةةةوعها الزدواج ضةةةةرييب، وهةةةةذق اإليةةةةرادات هةةةةي )الةةةةدخل يف الةةةةدولتني مبةةةةا يةةةةؤدي 
املتحقق من األموال غب املنقولة، أرباحمل األعمال التجارية، أرباحمل النقةل الةدويل، أربةاحمل املشةاريع 
املشةة كة، أربةةاحمل األسةةهم، الةةدخل الناشةةا عةةن ميفالبةةات الةةدين، اإلتةةاوات، األربةةاحمل الرأ اليةةة، 

شنصةةةةةية، أتعةةةةةاب املةةةةةدراء، إيةةةةةرادات الفنةةةةةانني والرياضةةةةةيني، الةةةةةدخل النةةةةةاتت عةةةةةن اخلةةةةةدمات ال
املعاشةةةةات التقاعديةةةةة، مرتبةةةةةات وأجةةةةور ومكافةةةةةات اخلةةةةدمات ا كوميةةةةةة، إيةةةةرادات اليفةةةةةالب، 

 .إيرادات األساتذة والباحثني، أنواع اإليرادات األخرى(
قةةدين، يفةةرفني املتعالكةةل مةةن ال فقةةد بينةةت طةةرت جتنةةب االزدواج الضةةرييب( 66املةةادة ) أمةةا     

( أحكةام عةدم التمييةةم يف املعاملةة، وإجةراءات االتفةةات 62( إىل )63وقةد تناولةت املةواد مةةن )
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املتبةةةةادل، وتبةةةةادل املعلومةةةةات، وأنةةةةر تيفبيةةةةق االتفاقيةةةةة علةةةةى املمايةةةةا الضةةةةريبية ألعضةةةةاء البعثةةةةات 
( علةةةةةى األحكةةةةةام 62( و)62الدبلوماسةةةةةية والواةةةةةائف القنصةةةةةلية، وأخةةةةةبلا نصةةةةةت املادتةةةةةان )

 ة لالتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإ ائها.اخلتامي
عمةةاالل  كةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن إنةةه يلةةمم لنفةةاذ هةةذق االتفاقيةةة أن تصةةدر بقةةانون إوحيةةث      

مشروع قةانون بالتصةديق  أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( من الدستور، فقد 32املادة )
األوىل تضةةةةمنت  ،مةةةةن مةةةةادتني -فضةةةةالل عةةةةن الديباجةةةة- لفأيتةةةةوالةةةذي االتفاقيةةةةة، هةةةةذق علةةةى 

 التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
 

آليةةة جتنةةب االزدواج الضةةرييب ومنةةع التهةةرب املةةايل تنظةةيم  يفوتةةرى اللجنةةة أايةةة االتفاقيةةة      
يةةث وعليةةه توصةةي باملوافقةةة مةةن ح لبلةةدين،فيمةةا يتعلةةق بالضةةرائب املفروضةةة علةةى الةةدخل بةةني ا

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكةة البحةرين وحكومةة مجهوريةة املبدأ على 
طاجيكسةةةةتان بشةةةةأن جتنةةةةب االزدواج الضةةةةرييب ومنةةةةع التهةةةةرب املةةةةايل بالنسةةةةبة للضةةةةرائب علةةةةى 

كمةةا مةةواد املشةةروع   واملوافقةةة علةةى ،6112( لسةةنة 32رقةةم ) امللكةةي الةةدخل، املرافةةق للمرسةةوم
 .اجلدول املرفقوردت يف 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: :اـا سادســــ
 

( مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى، اتفقةةت اللجنةةة علةةى 33إعمةةاالل لةةنا املةةادة )
 اختيار كل من:

 

 .مقرراا أصليـاا سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري  .1

 احتياطيـاا.مقرراا  جمشير عبدالرحمن محمداألستاذ سعادة  .4
 

 توصيـة اللجنـة:سابعـاا: 
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قةةانون، فةةة ن مشةةروع اليف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الموافقة من حيث المبدأ على  -  
االزدواج الضريبي  مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب

رقم  الملكي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم
 .4112( لسنة 83)

 

ـــي الجـــدو  نصـــوص الموافقـــة علـــى  - مـــواد مشـــروع القـــانون كمـــا وردت تفصـــيالا ف
 المرفق.

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
 
 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                                 د. محمد علي الخزاعي           
 لجنةالرئيس                                                 لجنةالنائب رئيس             
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 
 4112( لسنة 83رقم )الملكي المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم 

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 الديباجة
 

 حنةةةةةن  ةةةةةد بةةةةةةن عيسةةةةةى آل خليفةةةةةةة
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة مملكةةةةة 

 مجهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةالبحةةةةةةةةةةةةةةةةرين وحكومةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 االزدواج جتنةةب بشةةأن طاجيكسةةتان

 بالنسةبة املةايل التهةرب ومنع الضرييب
، واملوقعةة يف الدخل  على للضرائب

مةةةةةةةةايو  62مدينةةةةةةةةة املنامةةةةةةةةة بتةةةةةةةةاري  

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 حنةةةةةن  ةةةةةد بةةةةةةن عيسةةةةةى آل خليفةةةةةةة
 ملك مملكة البحرين.
 الدستور،بعد االطالع على 

وعلةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة مملكةةةةة 
 مجهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةالبحةةةةةةةةةةةةةةةةرين وحكومةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 االزدواج جتنةةب بشةةأن طاجيكسةةتان
 بالنسةبة املةايل التهةرب ومنع الضرييب

، واملوقعةة يف الدخل  على للضرائب
مةةةةةةةةايو  62مدينةةةةةةةةة املنامةةةةةةةةة بتةةةةةةةةاري  



 

67 
 

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

6114 ، 
 

أقةةةر جملةةةس الشةةةورى وجملةةةس النةةةواب 
القةةةةةةانون ا،  نصةةةةةةه، وقةةةةةةد صةةةةةةدقنا 

 عليه وأصدرناق:
 

6114 ، 
 

أقةةةر جملةةةس الشةةةورى وجملةةةس النةةةواب 
القةةةةةةانون ا،  نصةةةةةةه، وقةةةةةةد صةةةةةةدقنا 

 وأصدرناق: عليه
 

 (1المادة )
 
 
 
 
 
 

 المادة األولى
 املوافقة على قرار جملس النواب -

باملوافقة على نا املادة كما 
مع  ورد يف مشروع القانون،

حتويل ترقيم املادة من ال قيم 
، با روف إىل ال قيم العددي

وذلك مراعاة ملا جرى عليه 

 المادة األولى
املوافقة على نا املادة كما ورد  -

حتويل يف مشروع القانون، مع 
ترقيم املادة من ال قيم با روف 

، وذلك إىل ال قيم العددي
مراعاة ملا جرى عليه العمل يف 

 .سن  التشريعات املنتلفة
 
 

 المادة األولى
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 

ُصودت على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية

 االزدواج جتنب بشأن طاجيكستان
 بالنسبة املايل التهرب ومنع الضرييب

الدخل، واملوقعة يف  على للضرائب
مايو  62مدينة املنامة بتاري  

العمل يف سن  التشريعات 
 .املنتلفة

 
 
 

كما ورد في المشروع نص المادة  
 :تحويل الترقيممع بقانون 

 (1المادة )
ُصودت على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية

 االزدواج جتنب بشأن طاجيكستان
 بالنسبة املايل التهرب ومنع الضرييب

الدخل، واملوقعة يف  على للضرائب

 
 
 
 
 
 
 
 

كما ورد في المشروع نص المادة  
 :مع تحويل الترقيمبقانون 

 (1المادة )
ُصودت على اتفاقية بني حكومة 

 مجهوريةمملكة البحرين وحكومة 
 االزدواج جتنب بشأن طاجيكستان

 بالنسبة املايل التهرب ومنع الضرييب
، واملوقعة يف الدخل على للضرائب

 مايو 62مدينة املنامة بتاري  

 
 
 
 
 
 
 
 

ُصةةةةودت علةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة 
 مجهوريةةةةةةمملكةةةةةة البحةةةةةرين وحكومةةةةةة 

 االزدواج جتنةةب بشةةأن طاجيكسةةتان
 بالنسةبة املةايل التهةرب ومنع الضرييب

، واملوقعةةة يف الةةدخل علةةى للضةةرائب
 مةةةةةةةةايو 62مدينةةةةةةةةة املنامةةةةةةةةة بتةةةةةةةةاري  
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 ، واملرافقة هلذا القانون.6114
 
 
 
 
 

مايو  62مدينة املنامة بتاري  
 ، واملرافقة هلذا القانون.6114

 ، واملرافقة هلذا القانون.6114 ، واملرافقة هلذا القانون.6114

 (4المادة )
 

 
 
 
 
 

 المادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب -

باملوافقة على نا املادة كما ورد 
حتويل يف مشروع القانون، مع 

م با روف ترقيم املادة من ال قي
 إىل ال قيم العددي.

 

 المادة الثانية
املوافقة على نا املادة كما ورد  -

حتويل يف مشروع القانون، مع 
ترقيم املادة من ال قيم با روف 

 إىل ال قيم العددي.

 
 

كما ورد في المشروع نص المادة  

 المادة الثانية
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 
 

 
 علةةةى رئةةةةيس جملةةةس الةةةةوزراء والةةةةوزراء 

تنفيةةذ أحكةةةام  –كةةل فيمةةا  صةةةه  –
هةةةذا القةةةانون، ويعمةةةل بةةةه مةةةن اليةةةوم 
التةةةةةةةةةايل لتةةةةةةةةةاري  نشةةةةةةةةةرق يف اجلريةةةةةةةةةدة 

 الر ية.

كما ورد في المشروع نص المادة  
 :مع تحويل الترقيمبقانون 

 (4المادة )
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما  صه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاري  نشرق يف اجلريدة 

 الر ية.

 :مع تحويل الترقيمبقانون 
 (4المادة )

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما  صه  –

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاري  نشرق يف اجلريدة 

 الر ية.

 
 
 

 

 علةةةى رئةةةةيس جملةةةس الةةةةوزراء والةةةةوزراء 
تنفيةةذ أحكةةةام  –كةةل فيمةةا  صةةةه  –

هةةةذا القةةةانون، ويعمةةةل بةةةه مةةةن اليةةةوم 
التةةةةةةةةةايل لتةةةةةةةةةاري  نشةةةةةةةةةرق يف اجلريةةةةةةةةةدة 

 الر ية.
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 م1051 نوفمبر 51التاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة الموضوع: 

البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي 

 .م1051( لسنة 83بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 5112 نوفمبر 11بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(5د  4ص ل ت ق/ ف  512م )المجلس، ضمن كتابه رق

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  رقم ) ( لسنة ) (

جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة 

إلى لجنة  ،م1051( لسنة 83للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا م 1051 نوفمبر 51وبتاريخ      

المؤؤوكور، وافاقاقيؤؤة، وذلؤؤك ب  ؤؤور  ، حيؤؤا اطلعؤؤى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون الرابععع

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبؤاد   إلى عؤدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

بالتصديق على اتفاقية بين  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونارى اللجنة سالمة      

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم 

 ورية والقانونية.من الناحيتين الدست، م1051( لسنة 83الملكي رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية 

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

تشجيع جمهورية طاجيكستان بشأن 

، المرافق للمرسوم وحماية االستثمار

 م.5102( لسنة 83الملكي رقم )
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 م 4112 نوفمبر 42التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالخامس التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين بخصوص 
 ن بشأن تشجيع وحماية االستثماروحكومة جمهورية طاجيكستا

 4112( لسنة 83رقم )الملكي المرافق للمرسوم  
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 6د 4ف /ص ل خ أ/614رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

قانون مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6112نوفمرب  11 

ان بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكست

 ،4112( لسنة 83رقم ) الملكي ، المرافق للمرسومبشأن تشجيع وحماية االستثمار

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ 

 .م6112نوفمرب  12الثالث املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)
 

موضةوع النظةر والة  مبشةروع القةانون اطلعت اللجنةة أننةاء دراسةتها علةى الونةائق املتعلقةة  (2)
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 ()مرفق رأي وزارة املاليةةةة. -

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

 اية كستان بشأن تشجيع و طاجياتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية  -
 .االستثمار

 

 كل من: وزارة المالية، وقد حضر وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (6)

 مدير إدارة العالقات االقتصادية الخارجية.         السيد سامي محمد حميد.8

 التخطيط االقتصادي االستراتيجي.رئيس  السيد عبدالكريم محمد بوعالي .2

 

علـي حســن الطوالبـة الـدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بةاللس  -
 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.



 

67 
 

 

 .سهير عبداللطيف لسيدةا توىل أمانة سةر اللجنة  -

 :جنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ل ثانيــاا:

مةةةةن قةةةةانون مشةةةةروع الجلنةةةةة الشةةةةؤون التشةةةةريعية والقانونيةةةةة مبجلةةةةس الشةةةةورى سةةةةالمة  رأت     
 . )مرفق(والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ــاا: ملخص رأي   :المستشار االقتصادي والمالي بمجلس الشورىثالثـــ

ليست هنةاك أيةة التمامةات ماليةة علةى اليفةرفني يف هةذق االتفاقيةة، وليسةت هنةاك عائةدات      
 (مرفقمالية مباشرة متوقعة من هذق االتفاقية. )

 

ــاا:  :الماليــة رأي وزارةملخص  رابعـــ

بينةةةةةت وزارة املاليةةةةةة أن هةةةةةذق االتفاقيةةةةةة فةةةةةدف إىل تشةةةةةجيع و ايةةةةةة اسةةةةةتثمارات مةةةةةواطين      

 الةةةدولتني املةةةوقعتني يف أراضةةةي البلةةةد ا،خةةةر، وذلةةةك مةةةن خةةةالل تةةةوفب األسةةةس وشةةةركات كةةةال

واألطةةةةةةر الةةةةةة  مةةةةةةن شةةةةةةأ ا املسةةةةةةااة يف تشةةةةةةجيع التعةةةةةةاون املشةةةةةة ك يف الةةةةةةاالت االقتصةةةةةةادية 

واالسةةتثمارية والتجاريةةة والصةةناعية، كمةةا يلتةةةمم اليفرفةةان املتعاقةةدان مبعاملةةة اسةةتثمارات اليفةةةرف 

عادلةة حسةب مبةادل القةانون الةدويل ومبةا يضةمن تةوفب الضةمانات  ا،خر على أراضيه معاملةة

 الالزمة  ماية االستثمارات وحرية انتقال رمور األموال وكافة حقوت املستثمرين يف البلدين.
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ــاا:   :ةرأي اللجنــخامســــ

القانوين لشؤون اللجان واملستشار  ،املاليةوزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      

والةةةةذي أشةةةةار إىل أنةةةةه يتوجةةةةب عنةةةةد عةةةةر، املشةةةةروع بقةةةةانون علةةةةى اللةةةةس، أن يةةةةتم  بةةةةاللس

( مةةن االتفاقيةةة بشةةأن نفةةاذ 2التصةةويت بأغلبيةةة أعضةةاء اللةةس، نظةةرلا ملةةا نصةةت عليةةه املةةادة )

: "ال ( مةن الدسةتور والة  تةنا علةى164هذق االتفاقية بأنر رجعةي، وطبقلةا ألحكةام املةادة )

تسري أحكام القوانني إال  على ما يقع مةن تةاري  العمةل  ةا، وال ي تةب عليهةا أنةر فيمةا وقةع 

قبةةةل هةةةذا التةةةاري ، واةةةوز يف غةةةب املةةةواد اجلمائيةةةة الةةةنا يف القةةةانون علةةةى سةةةريان أحكامةةةه بةةةأنر 

رجعي، وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كةل مةن جملةس الشةورى وجملةس النةواب أو اللةس الةوطين 

( مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى قةةد نصةةت 22سةةب األحةةوال"، موضةةحلا أن املةةادة )حب

على: "اب أخذ الرأي نداءل باالسةم يف ا ةاالت ا،تيةة: أ. ا ةاالت الة  يشة   فيهةا أغلبيةة 

 خاصة ...".

علةى رأي جلنةةة الشةةؤون التشةةريعية والقانونيةة مبجلةةس الشةةورى والةةذي  وقةد اطلعةةت اللجنةةة     

ا لسةةالمة مشةةروع القةةانون مةةن النةةاحيتني الدسةةتورية والقانونيةةةجةة  كمةةا اطلعةةت اللجنةةة  ،اء مؤكةةدل

قةةرار جملةةس النةةواب ومرفقاتةةه  علةةىو  ،االقتصةةادي واملةةايل مبجلةةس الشةةورى علةةى رأي املستشةةار

  على رأي وزارة املالية.و  بشأن مشروع القانون،

 (1) المـادةمةادة، حيةث عرفةت ( 14مةن ) –فضةالل عةن الديباجةة  –االتفاقية  تتألفو      

علةى ا،ليةةات الةة  يةةتم  (4المــادة )أهةةم املصةيفلحات الةةواردة فيهةةا، فيمةةا نصةت  مةن االتفاقيةةة
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مةةن خالهلةةا تشةةجيع و ايةةة االسةةتثمارات، سةةواء مةةن خةةالل السةةماحمل بقيةةام االسةةتثمارات وفقلةةا 

لقةةوانني كةةل طةةرف، وتةةوفب املعاملةةة العادلةةة واملنصةةفة ملسةةتثمري اليفةةرف ا،خةةر أو مةةن خةةالل 

،خةر أو مةن اح ام كل منهما أية التمامات يكةون ارتةبهب  ةا فيمةا يتعلةق باسةتثمارات اليفةرف ا

خةةةالل احةةة ام كةةةل منهمةةةا أيةةةة التمامةةةات يكةةةون ارتةةةبهب  ةةةا فيمةةةا يتعلةةةق باسةةةتثمارات مسةةةتثمري 

التمام كال اليفرفني املتعاقدين بضمان املعاملة العادلة  (8المادة )اليفرف ا،خر، وقد تضمنت 

السةةةتثمارات مسةةةةتثمري اليفةةةةرف ا،خةةةر فيمةةةةا يتعلةةةةق بةةة دارة أو عمةةةةل أو اسةةةةت الل أو  تةةةةع أو 

صةةةرف باسةةةتثمارافم، وأال تقةةةل رعايةةةة عةةةن تلةةةك الةةة  منحوهةةةا السةةةتثمارات مسةةةتثمريهم أو ت

األحكةةةةام املتعلقةةةةة بةةةةالتعوي  عةةةةن  (2المــــادة )مسةةةةتثمري دولةةةةة أخةةةةرى، يف حةةةةني تضةةةةمنت 

اخلسةةةائر، وا ةةةاالت الةةة  تلتةةةمم الدولةةةة فيهةةةا بتعةةةوي  مسةةةتثمري اليفةةةرف ا،خةةةر عةةةن اخلسةةةائر، 

املتعلقةة بنةمع ملكيةة االسةتثمارات، إذ حظةرت نةمع ملكيةةة  علةى األحكةام (2المـادة )ونصةت 

استثمارات أي مةن اليفةرفني املتعاقةدين أو إخضةاعها أليةة إجةراءات هلةا أنةر علةى تةأميم أو نةمع 

امللكيةةة مةةا ن يكةةن مبنيلةةا علةةى دواعةةي املصةةلحة العامةةة ووفقلةةا للضةةوابهب والشةةرو  الةة  تضةةمن 

 (6المــــادة )  فةةةةوري وفعةةةةال، فيمةةةا تناولةةةةت عةةةدم قيامةةةةه علةةةةى أسةةةةار  ييةةةةمي ومقابةةةةل تعةةةةوي

األحكةةام املتعلقةةة بةةالتحويالت، والةة  نصةةت علةةى التةةمام كةةال اليفةةرفني املتعاقةةدين بضةةمان حريةةة 

مسةةتثمري اليفةةرف ا،خةةر بتحويةةل اسةةتثمارافم وعائةةدافم دون قيةةود أو شةةرو  كقاعةةدة عامةةة، 

إىل  (7المــــــادة )ارت وأوردت ا ةةةةةةاالت االسةةةةةةتثنائية الةةةةةة  تةةةةةةرد علةةةةةةى هةةةةةةذق القاعةةةةةةدة، وأشةةةةةة

فقةد  (3المـادة )االستثناءات على املعاملة العادلة الستثمارات مستثمري اليفرف ا،خر، أمةا 
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األحكةةام املتعلقةةة بتسةةوية املنازعةةات  (3المــادة )بينةت نيفةةات تيفبيةةق االتفاقيةةة، فيمةةا تضةةمنت 

فقةد نصةت  (11المـادة )ال  تنشأ بني طرف متعاقد ومستثمر لليفةرف املتعاقةد ا،خةر، وأمةا 

علةةى األحكةةام الواجبةةة االتبةةاع يف فةة  املنازعةةات الةة  تنشةةأ بةةني اليفةةرفني املتعاقةةدين، يف حةةني 

األحكةةام املتعلقةة بةاإلحالل يف ا قةةوت، وذلةك بةأن يعةة ف كةل طةةرف  (11المـادة )تناولةت 

فقةةد تضةةمنت  (14المــادة )حبةةق اليفةةرف ا،خةةر اسةةتنادلا للحةةق يف ا لةةول أةةل الةةدائن، وأمةةا 

ت تيفبيةةةةةق األحكةةةةةام األخةةةةةرى، أي أحكةةةةةام القةةةةةانون امليفبةةةةةق يف بلةةةةةد أي مةةةةةن اليفةةةةةرفني حةةةةةاال

املتعاقدين أو االلتمامات الدولية القائمة يف الوقت ا اضر أو تلك ال  ت تب بعةد توقيةع هةذق 

االتفاقية، حيث يتم تيفبيقها وتعترب أحكامها غالبةة علةى أحكةام االتفاقيةة ا اليةة يف حالةة إذا 

ول مةن  االسةتثمارات اخلاصةة باملسةتثمرين التةابعني لليفةرف املتعاقةد ا،خةر معاملةة ما كانت خت

 (12( و)18)وأخةبلا تناولةت املادتةان  ة ال  توفرهةا االتفاقيةة ا اليةة،أكثر تفضيالل من املعامل

 دخول االتفاقية حيم النفاذ، ومدفا، وطرت إ ائها.

عمةةاالل  كةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن إتصةةدر بقةةانون  نةةه يلةةمم لنفةةاذ هةةذق االتفاقيةةة أنإوحيةةث      

مشروع قةانون بالتصةديق  أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( من الدستور، فقد 32املادة )

األوىل تضةةةةمنت  ،مةةةةن مةةةةادتني -فضةةةةالل عةةةةن الديباجةةةة- لفأيتةةةةوالةةةذي االتفاقيةةةةة، هةةةةذق علةةةى 

 التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.

ترى اللجنة أاية االتفاقية يف مد جسور التعاون الثنائي بني البلدين، وخلق الظروف و      

املشجعة للمميد من التعاون االقتصادي املتبادل يف جمال االستثمارات ال  يقوم  ا مستثمرو 
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ذلك توصي اللجنة  أي من الدولتني املتعاقدتني يف إقليم الدولة املتعاقدة األخرى، وعلى

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة ة من حيث املبدأ على باملوافق

، المرافق ان بشأن تشجيع وحماية االستثمارالبحرين وحكومة جمهورية طاجيكست

مواد املشروع كما وردت يف  واملوافقة على ،4112( لسنة 83للمرسوم الملكي رقم )

 اجلدول املرفق.

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: :اـا سادســ

( مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى، اتفقةةت اللجنةةة علةةى  33إعمةةاالل لةةنا املةةادة )      
 اختيار كل من:

 

ــاا. إيلي خضوري  دينا سعادة األستاذة نانسي .5  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا. سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشير .1

 

ــاا:   توصيـة اللجنـة:سابعـــــ

قةةانون، فةةة ن مشةةروع اليف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الموافقة من حيث المبدأ على  -  
، االستثمار ان بشأن تشجيع وحمايةمملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكست

 .4112( لسنة 83رقم ) الملكي المرافق للمرسوم
 

ـــي الجـــدو  نصـــوص الموافقـــة علـــى  - مـــواد مشـــروع القـــانون كمـــا وردت تفصـــيالا ف
 المرفق.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                                 د. محمد علي الخزاعي         

 لجنة الرئيس                                                 لجنةالنائب رئيس 
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 وحماية االستثمارن بشأن تشجيع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستا
 4112( لسنة 83رقم ) الملكي المرافق للمرسوم

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 الديباجة
 حنةةةةةن  ةةةةةد بةةةةةةن عيسةةةةةى آل خليفةةةةةةة

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة مملكةةةةة 
البحةةةةةةةةةةةةةةةةرين وحكومةةةةةةةةةةةةةةةةة مجهوريةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 و ايةةة تشةةجيع بشةةأنطاجيكسةتان 
االسةةتثمار، املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة 

 ،6114مايو  62بتاري  
أقةةةر جملةةةس الشةةةورى وجملةةةس النةةةواب 
القةةةةةةانون ا،  نصةةةةةةه، وقةةةةةةد صةةةةةةدقنا 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنةةةةةن  ةةةةةد بةةةةةةن عيسةةةةةى آل خليفةةةةةةة

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة مملكةةةةة 
البحةةةةةةةةةةةةةةةةرين وحكومةةةةةةةةةةةةةةةةة مجهوريةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 و ايةةة تشةةجيع بشةةأنطاجيكسةتان 
االسةةتثمار، املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة 

 ،6114مايو  62بتاري  
أقةةةر جملةةةس الشةةةورى وجملةةةس النةةةواب 
القةةةةةةانون ا،  نصةةةةةةه، وقةةةةةةد صةةةةةةدقنا 
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 عليه وأصدرناق:
 

 

 عليه وأصدرناق:
 

 

 (1المادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المادة األولى
 املوافقة على قرار جملس النواب -

باملوافقة على نا املادة كما ورد 
حتويل يف مشروع القانون، مع 

ترقيم املادة من ال قيم با روف 
، وذلك مراعاة إىل ال قيم العددي

ملا جرى عليه العمل يف سن  
 .التشريعات املنتلفة

 

 نص المادة بعد التعديل:
 

 المادة األولى
املوافقة على نا املادة كما ورد  -

حتويل يف مشروع القانون، مع 
من ال قيم با روف ترقيم املادة 

، وذلك إىل ال قيم العددي
مراعاة ملا جرى عليه العمل يف 

 .سن  التشريعات املنتلفة

 
 

 نص المادة بعد التعديل:
 

 المادة األولى
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 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

ُصودت على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 و اية تشجيع بشأنطاجيكستان 
االستثمار، املوقعة يف مدينة املنامة 

، واملرافقة 6114مايو  62بتاري  
 القانون.هلذا 

 (1)المادة 
ُصودت على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 و اية تشجيع بشأنطاجيكستان 
االستثمار، املوقعة يف مدينة املنامة 

، واملرافقة 6114مايو  62بتاري  
 هلذا القانون.

 (1المادة )
ُصودت على اتفاقية بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 و اية تشجيع بشأنطاجيكستان 
االستثمار، املوقعة يف مدينة املنامة 

، 6114مايو  62بتاري  
 واملرافقة هلذا القانون.

 
ُصةةةةودت علةةةةى اتفاقيةةةةة بةةةةني حكومةةةةة 
مملكةةةةةة البحةةةةةرين وحكومةةةةةة مجهوريةةةةةة 

 و ايةةة تشةةجيع بشةةأنطاجيكسةتان 
االسةةتثمار، املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة 

، واملرافقةة 6114مةايو  62بتاري  
 هلذا القانون.

 (4المادة )
 

 
 
 
 

 المادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب -

حتويل ب عادة صياغة املادة، مع 
ترقيم املادة من ال قيم با روف 

 إىل ال قيم العددي.

 نص المادة بعد التعديل:

 المادة الثانية
حتويل إعادة صياغة املادة، مع  -

ترقيم املادة من ال قيم با روف 
 إىل ال قيم العددي.

 

 نص المادة بعد التعديل:

 المادة الثانية
 
 
 
 
 



 

67 
 

 نصوص المواد
 كما أقرتها اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص المواد  

 كما أقرها مجلس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

 

 
ـــــــوزراء  ـــــــس ال ـــــــيس مجل ـــــــى رئ عل

 – كــــل فيمــــا يخصــــ   –والــــوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشـر 

 في الجريدة الرسمية.
 

 

 (4المادة )
على رئيس مجلس الوزراء 

 – كل فيما يخص   –والوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون، 

 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 (4المادة )
على رئيس مجلس الوزراء 

 – كل فيما يخص   –والوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون، 

 وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 

 علةةةى رئةةةةيس جملةةةس الةةةةوزراء والةةةةوزراء 
تنفيةةذ أحكةةةام  –كةةل فيمةةا  صةةةه  –

هةةةذا القةةةانون، ويُعمةةةل بةةةه مةةةن اليةةةوم 
التةةةةةةةةةايل لتةةةةةةةةةاري  نشةةةةةةةةةرق يف اجلريةةةةةةةةةدة 

 الر ية.
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 م1051 نوفمبر 51التاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الموضوع: 

البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار، مملكة 

  م.1051( لسنة 83المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 5112 نوفمبر 11بتاريخ      

قانون  مشروع ، نسخة من(5د  4/ ف ص ل ت ق 512م )المجلس، ضمن كتابه رق

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار، المرافق للمرسوم الملكي 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،م1051( لسنة 83رقم )

 خارجية والدفاع واألمن الوطني.وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون ال
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عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا م 1051 نوفمبر 51وبتاريخ      

المؤؤوكور، وافاقاقيؤؤة، وذلؤؤك ب  ؤؤور  ، حيؤؤا اطلعؤؤى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون الرابععع

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبؤاد   مخالقؤة مشؤروع القؤانون إلى عؤدم –بعد المداولة والنقاش  –وانت ى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين ارى اللجنة سالمة      

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية 

الناحيتين من ، م1051( لسنة 83االستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (8ملحق رقم )
الخارجية والدفاع واألمن الشؤون تقرير لجنة 

حول  الوطني بخصوص قرار مجلس النواب

قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر 

م في شأن 0391( لسنة 02بالمرسوم رقم )

"جرائم القتل واإلخالل بالحياء واالعتداء على 

أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب 

وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة 

ة وإهانة المجلس الوطني"، األمانة والمرابا

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس النواب(.
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  م4112نوفمبر  4التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني الثالثالتقرير 
 قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص حو  

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون مشروع قانون 
خال  بالحياء واالعتداء م )في شأن جرائم القتل واإل1376( لسنة 12رقم )

على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار 
 ني( والسرقة واالحتيا  وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوط
 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثانيدور االنعقاد العادي 
 

  مقدمـة:

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
مايو  62 املؤرخ يف( 1د 4ف/ص ل خ أ/ 123رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل
قرار مجلس النواب بشأن والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م6112

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون قرار مجلس الشورى بخصوص 
خال  م )في شأن جرائم القتل واإل1376( لسنة 12الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء بالحياء واالعتداء على 
)المعد في  األسرار والسرقة واالحتيا  وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني(
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على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات  ،ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإعد

رقم رئيس جملس الشورى  الصاحل معايل السيد علي بن صاحللجنة كتاب الاستلمت  كما      
دور االنعقاد العادي  من ،م6112أكتوبر  12املؤرخ يف ( 6د 4ف /ص ل خ أ/616)

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة ب عادة النظر يف تقرير  الرابع،من الفصل التشريعي  الثاين
والذي ن يفصل فيه اللس خالل الدور  املذكور،قانون الشروع مب اللجنة السابقة اخلاص

 األول من الفصل التشريعي الرابع.
 

 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارسةةت اللجنةةة مشةةروع القةةانون املةةذكور يف اجتماعهةةا اخلةةامس عشةةر املنعقةةد بتةةاري  (1
 الرابع.من الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي  م، من5112يونيو  1

 ، مةنم5112 نةوفمرب 5 بتةاري  تدارست اللجنة مشروع القةانون يف اجتماعهةا الثةاين (5
 .الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي 

البحةةث  اطلعةةت اللجنةةة أننةةاء دراسةةتها علةةى الونةةائق املتعلقةةة مبشةةروع القةةانون موضةةوع (3
 والدراسة وال  اشتملت على ما يلي:

 

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

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

 
 ،الــــدكتور علــــي حســـــن الطوالبـــــةشةةةةارك يف اجتمةةةةاع اللجنةةةةة مةةةةن األمانةةةةة العامةةةةة بةةةةاللس  -

 .ؤون اللجانـي لشـالقانون ارـالمستش
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 .سهير عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سةر اللجنة -

ــاا:   :ةرأي اللجنــثانيـ

واستعرضةةةت قةةةرار جملةةةس تدارسةةةت اللجنةةةة مشةةةروع القةةةانون موضةةةوع الدراسةةةة والبحةةةث،      
انتهةى مةا املوافقةة علةى و  (،321املةادة ) بقرارق السةابق بشةأن همسكبتالنواب بشأنه والقاضي 

أصةةحاب السةةعادة بةةني بشةةأنه دل وجهةةات النظةةر ابةة ت، ومتفيمةةا عةةدا ذلةةكجملةةس الشةةورى  إليةةه
(  321، وكةةةةان قةةةةرار جملةةةةس النةةةةواب علةةةةى املةةةةادة )للجنةةةةة واملستشةةةةار القةةةةانوين أعضةةةةاء اللجنةةةةة

 ال تزيد عن خمسمائة ديناركالتايل: "يعاقب با بس مدة ال تميد على سنة أو بال رامة ال  
ولةو  إذا كـان الفعـل مـع شـخص  خـرمن أتى علنا فعال خمال با ياء. ويعاقب بالعقوبة ذافةا 

حيث كان تعديل جملةس النةواب علةى املةادة هةو  ".امشددا  العود ظرفااويعتبر يف غب عالنية. 
أن يكةون الفعةةل املنةل با يةةاء مةع شةةنا آخةر ولةةيس فقةهب مةةع األنثةى كمةةا جةاء يف مشةةروع 

 القانون.

بعد مناقشة مشروع القانون أيدت اللجنة ما انتهى إليه جملس النواب املوقر علةى اعتبةار و      
 أن ا ماية اجلنائية لألشناص تكون أمشل بالتعديل األخب الذي انتهى إليه. 

     

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي : ا:ـا ثالثــــ

الداخليةة للةس الشةورى، اتفقةت اللجنةة علةى ( مةن الالئحةة  33إعماالل لنا املادة ) 
 اختيار كل من :

 مقرراا احتياطيـاا.  سعادة األستاذ خالد محمد جبر المسلم .5

 مقرراا أصليــاا.  سعادة األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد .1
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ــاا:   توصيـة اللجنـة:رابعــ

قةةانون، فةةة ن مشةةروع اليف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة 
 اللجنة توصي مبا يلي :

مشروع قانون ( من 821المادة رقم )قرار مجلس النواب بخصوص على الموافقة  -  
( لسنة 12بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

خال  بالحياء واالعتداء على أماكن السكن م )في شأن جرائم القتل واإل1376
بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيا  وخيانة والتهديد 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم  األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني(
 .من مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

      د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                                        محمد علي الخزاعيد.    
 رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة

                                     

 

 

 



 

777 
 

( لسنة 12مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 
م )في شأن جرائم القتل واألخال  بالحياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة 1376

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( ني(واالحتيا  وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوط
 نصوص المواد

 قرار مجلس النواب كما أقرتها اللجنة

  

 قرار مجلس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة
 

 النص األصلي

 
 :821مادة 

قةةةةةةةةةرار جملةةةةةةةةةس  املوافقةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى -
ال تزيد "  حالل عبارةب النواب

أةةةةل " عــــن خمســــمائة دينــــار
ال تقـــــل عـــــن مـــــائتي " عبةةةةةارة
الةواردة يف الفقةرة األوىل " دينار

 من املادة.

"إذا كـان الفعـل إحةالل عبةارة  -
أةةل عبةةارة  مــع شــخص  خــر"

 :821مادة 
ال تزيــــــد عــــــن " إحةةةةةةالل عبةةةةةةارة -

ــــار  أةةةةل عبةةةةارة" خمســــمائة دين
ـــــار" ـــــائتي دين " ال تقـــــل عـــــن م

الةةةةةةةةةواردة يف الفقةةةةةةةةةرة األوىل مةةةةةةةةةن 
 املادة.

 

"إذا كـــان الفعـــل إحةةةالل عبةةةارة  -
أةةةل عبةةةارة  مـــع شـــخص  خـــر"

 :821مادة 
يف ملوافقة على النا الوارد ا -

مشروع القانون، ألن اهلدف 
من النا هو  اية ا ياء 
العام، و اية األنثى من 
األفعال املنلة ال  تتم 
باخلفاء، مما يتناسب مع 
سياسة قانون العقوبات يف 

 :821مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :821مادة 
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 نصوص المواد
 قرار مجلس النواب كما أقرتها اللجنة

  

 قرار مجلس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة
 

 النص األصلي

 
ـــــالا مخـــــالا  ـــــن ارتكـــــب فع "م

الةةةواردة يف  بالحيــاء مــع أنثــى"
 الفقرة الثانية من املادة.

إحةةةةةةةةالل فقةةةةةةةةرة تةةةةةةةةنا علةةةةةةةةى:  -
 "ويعتبــر العــود ظرفــاا مشــدداا"

األخةةبة الةة  تةةنا أةةل الفقةةرة 
ــــــود علةةةةةةى:  ــــــي حالــــــة الع "وف

تكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــدة 
 ال تقل عن ثالثة أشهر".

وعلـى ذلـي يكـون نـص المـادة 
 بعد التعديل:

يعاقب با بس مدة ال تميد على 

"مـــــــن ارتكـــــــب فعـــــــالا مخـــــــالا 
الةةةةواردة يف  الحيــــاء مــــع أنثــــى"ب

 الفقرة الثانية من املادة.

إحةةةةةةةةةةالل فقةةةةةةةةةةرة تةةةةةةةةةةنا علةةةةةةةةةةى:  -
 "ويعتبـــر العـــود ظرفـــاا مشـــدداا"
أةةةةل الفقةةةةرة األخةةةةبة الةةةة  تةةةةنا 

"وفـي حالـة العـود تكـون على: 
ـــة الحـــبس مـــدة ال تقـــل  العقوب

 عن ثالثة أشهر".

وعلــى ذلـــي يكــون نـــص المـــادة 
 بعد التعديل:

يعاقةةب بةةا بس مةةدة ال تميةةد علةةى 

ا ماية اجلنائية لألنثى من 
 .األفعال املنلة ال   سها

 وعلى ذلي يكون نص المادة:
 
 
 
 
 
 
 

د على يعاقب با بس مدة ال تمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقةةةب بةةةا بس مةةةدة ال تميةةةد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب با بس مةدة ال تميةد 
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 نصوص المواد
 قرار مجلس النواب كما أقرتها اللجنة

  

 قرار مجلس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة
 

 النص األصلي

 
ال تزيد عـن سنة أو بال رامة الة  

مةةةن أتةةةى علنةةةا  خمســـمائة دينـــار
 فعال خمال با ياء.

 إذا كـــانويعاقةةةب بالعقوبةةةة ذافةةةا 
ولةةو يف  الفعـل مـع شـخص  خـر

 غب عالنية.
 .ويعتبر العود ظرفاا مشدداا  -

ال تزيــد عــن سةةنة أو بال رامةةة الةة  
ــــار مةةةةن أتةةةةى علنةةةةا  خمســــمائة دين
 فعال خمال با ياء.

إذا كـــــان ويعاقةةةةب بالعقوبةةةةة ذافةةةةا 
ولةةةو يف  الفعـــل مـــع شـــخص  خـــر

 غب عالنية.
 .ويعتبر العود ظرفاا مشدداا 

سةةنة أو بال رامةةة الةة  ال تقةةل عةةن 
مةةةائ  دينةةةار مةةةن أتةةةى علنةةةا فعةةةال 

 خمال با ياء.
ويعاقةةةةةةةةةب بالعقوبةةةةةةةةةة ذافةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن 
ارتكةةةةب فعةةةةال خمةةةةةال با يةةةةاء مةةةةةع 

 أنثى ولو يف غب عالنية.
ويف حالة العود تكون العقوبة 
ا بس مدة ال تقل عن نالنة 

 أشهر. 

علةةةى سةةةنة أو بال رامةةةة الةةة  ال 
تقل عةن مةائ  دينةار مةن أتةى 

 علنا فعال خمال با ياء.
ويعاقةةةةةب بالعقوبةةةةةة ذافةةةةةا مةةةةةن 
ارتكةب فعةةال خمةةال با يةةاء مةةع 

 أنثى ولو يف غب عالنية.
ويف حالة العود تكةون العقوبةة 
ا ةةةةةةةةبس مةةةةةةةةدة ال تقةةةةةةةةل عةةةةةةةةن 

 نالنة أشهر.

علةةةةى سةةةةنة أو بال رامةةةةة الةةةة  
جتةةةةاوز مائةةةةة دينةةةةار مةةةةن أتةةةةى 

 علنا فعال خمال با ياء.
ويعاقةةةب بالعقوبةةةة ذافةةةا مةةةن 
ارتكةةةةب فعةةةةال خمةةةةال با يةةةةاء 
مةةةةةةةةةةع أنثةةةةةةةةةةى ولةةةةةةةةةةو يف غةةةةةةةةةةب 

 عالنية.
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 (2ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض 

م 6002( لسنة 62أحكام القانون رقم )
بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من 
أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم 
الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير، وحمد 
مبارك النعيمي، وصادق عيد آل رحمة، 

 ل البنمحمد.وبسام إسماعي
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 م4112 نوفمبر 1التاريخ : 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مساخالتقريـر ال

م بشأن 4112( لسنة 46االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) حو 
الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دال  جاسم الزايد، 

   رحمة، بسام  عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين
 إسماعيل البنمحمد

 

 :مقدمــة

رقةم )  معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 6112مايو  12( املؤرخ يف  1د  4ص ل ت ت / ف  124

( لسنة 46االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )اللجنة بدراسة ومناقشة 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دال  م بشأن الجمعيات السياسية، 4112

    جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اللس. 
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 ،معالي السيد علي بن صـال  الصـال  رئـيس مجلـس الشـورىاستلمت اللجنة خيفاب و   

م، مةةةن دور االنعقةةةاد 6112أكتةةةوبر  12( املةةةؤرخ يف 6د  4ف / ت تص ل  613) رقةةةم

دراسةةة  ةمبواصةةللةةذي مت مبوجبةةه تكليةةف اللجنةةة ، وارابةةعالثةةاين مةةن الفصةةل التشةةريعي ال العةةادي

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اللس.  االق احمل بقانون

 أوالا: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مةةةةن ول خةةةةالل دور االنعقةةةةاد العةةةةادي األ –قةةةةانون املةةةةذكور ب االقةةةة احملتدارسةةةت اللجنةةةةة   (5)
 التاليني: نييف االجتماع -رابع الفصل التشريعي ال

 .م6112 مايو 62             املنعقد بتاري  ثامن عشرالاالجتماع  .1

 .م6112 يونيو 11             املنعقد بتاري  عشر عساتالاالجتماع  .6

من  ثاينخالل دور االنعقاد العادي ال –قانون املذكور ب االق احملتدارست اللجنة  (1)
 م.6112أكتوبر  62املنعقد بتاري  ع الثالث يف االجتما  -رابع الفصل التشريعي ال

قانون موضوع البحث ب االق احملاطلعت اللجنة أنناء دراستها على الونائق املتعلقة ب (8)
 والدراسة، وال  اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(. املذكور، ومذكرته اإليضاحية قانوناالق احمل ب -

ر القانوين الرأي القانوين املقدم من سعادة الدكتور عصام الربزجني، املستشا -
 )مرفق( للمجلس، بشأن االق احمل بقانون.
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 كال من:عشر  ع التاسدعت اللجنة إىل اجتماعها   (4)

 وزارة العد  والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 مستشار قانوني.   لب             ـيد محمد عبدالمطـاألستاذ سع .1

 مستشار قانوني.      الشيخة نورة بنت خليفة    خليفة            .4

 

 وزارة الداخلية:

 ي                 وزارة الداخلية.     ـانـد ثـمـالزم أو  محـالم .1

 

 اللجنة من األمانة العامة باللس: اتشارك يف اجتماع 

 المستشـار القانـوني للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .1
 

  السيدة ميرفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 

 وزارة العد  والشؤون اإلسالمية واألوقاف:ثانيـاا: رأي 

بينت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وجود مشكلة فعلية على أر، الواقع  -

 ناجتة عن اجلمع بني املنرب الديين والعمل السياسي.

 .ينظم العالقة بني املنابر الدينية والعمل السياسي ال القانون ا ايلأن  -
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 :وزارة الداخليةثالثـاا: رأي 
أبدت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بتنظيم العالقة بني اجلمعيات السياسية واملنابر      

 الدينية، إذا يعترب ذلك من اختصاص وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

 رأي اللجنة:رابعـاا: 

( لسنة 62أحكام القانون رقم )االق احمل بقانون بتعديل بع  تدارست اللجنة      

، ومت استعرا، وجهات النظر ال  دارت حوله من قبل م بشأن اجلمعيات السياسية6112

وا،راء ال  قدمها ممثال وزارة العدل والشؤون  لمجلس،لأعضاء اللجنة واملستشار القانوين 

 وقد انتهت اللجنة إىل ا، : ،اإلسالمية واألوقاف

(، وإضافة بند جديد برقم 6( من املادة )6ون يستهدف تعديل البند )أن االق احمل بقان. 0

م بشأن اجلمعيات السياسية؛ ب ية 5112( لسنة 56( من القانون رقم )2( إىل املادة )6)

النأي باملنرب الديين عن است الله من قبل البع  لل ويت لألفكار السياسية أو التنظيم 

نصية وذلك على حساب لوصول إىل منافع شالسياسي الذي ينتمي إليه، من أجل ا

 د ومصا ه.استقرار البل

، وخاصة أن عددلا من رجال الدين اخنرطوا يف وجود قانون ينظم العمل السياسي ضرورة. 5

 لذا تربز ا اجة هلذاالسياسية متناسني مهمتهم األساسية واملتمثلة يف الوعظ واإلرشاد. 
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الديين واستندامه وسيلةل لل ويت عن األفكار السياسية أو حد من است الل املنرب االق احمل لل

  .الفئوية

ا د من ا ريات بقدر ما يسعى إىل تنظيم اخليفابة الدينية  أن ال اية من االق احمل ليس. 3

  .تقتضيها املصلحة العامة وفق قواعد وإجراءات أددة ومنظمة

قد نا صراحةل على  السياسيةم بشأن اجلمعيات 6112( لسنة 62القانون رقم ) . أن4

الفصل بني االنتماء ألي مجعية سياسية وبني العمل يف بع  املهن، وهو ما ورد يف البند 

( من القانون وال  نصت على "يش   يف العضو املؤسس أو العضو 2اخلامس من املادة )

 الذي ينضم إىل اجلمعية بعد إعالن تأسيسها، الشرو  ا،تية:

ملنتسبني إىل قوة دفاع البحرين أو ا رر الوطين أو أجهمة األمن التابعة " أال يكون من ا

للدولة، وأال يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو 

 القنصلي".  

وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االق احمل بقانون ومربراته واألسباب ال  بةيَُن عليها؛ لذا      

 انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االق احمل بقانون.    

 

 



 

777 
 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:ســاا: خام

( مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى، اتفقةةت اللجنةةة علةةى  33إعمةةاالل لةةنا املةةادة )      
 اختيار كل من :

 أصليـاا.مقرراا األستـاذ خمـيس حمد الرميحي             .1
 .مقرراا احتياطيااالشيخ عاد  عبدالرحمن المعاودة              .4

 

 توصية اللجنة: :ـااـسادس

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، ف ن اللجنة توصي مبا يلي:    

م 4112( لسـنة 46االقتراح بقانون بتعديل بعـض أحكـام القـانون رقـم ) جواز نظر -

بشــأن الجمعيــات السياســية، والمقــدم مــن أصــحاب الســعادة األعضــاء: دال  جاســم 

    الزايــد، عبــدالرحمن محمــد جمشــير، حمــد مبــارك النعيمــي، صــادق عيــد حســين

 .رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد

 موقر التخاذ الالزم ،،،واألمر معروض على المجلس ال     

 

 دال  جاسم الزايد                    خميس حمد الرميحي               

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة 


