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 م2016مارس  13التاريخ: 

 

التقرير التاسع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم بقانون 
بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين  2015( لسنة 34رقم )

 م.2006( لسنة 64املالية الصادر بالقانون رقم )املركزي واملؤسسات 

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثاني 
 

 :مقدمــــــة

 4ص ل م ق / ف  981م، وبموجااا اطاباايا خ اام  9102فبخا ااخ  92بتاايخ   

اطنيئا األول طخئ س اطمجلس إطا   (، أخسل صيحا اطسعيدة 9د األستاذ جمال محمد فخرو

 5102( لسونة 43المرسوو  ققوانور ر و   طجنة اطشؤون اطميط اة واق تصايد ة نسااة مان 

قتعوود ل قعووك محقووا   ووانور مروورا القحوور ر المرقوولم والماسسووا  المال ووة الرووادر 

؛ طمني شته ودخاسته وإعداد تقخ خ بشأنه متضمناًاي خأ   5114( لسنة 43قالقانور ر    

 جنة طعخضه عل  اطمجلس اطمو خ.اطل
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 إجراءا  اللجنة:-مولا 

 لتنف ذ التقل ا المذقور معاله،  ام  اللجنة قاإلجراءا  التال ة:

 اجتميعيتهي اطتيط ة:في تداخست اطلجنة اطمخسوم بقينون اطمذكوخ  (1)
 

 التار خ الجتمــــــــــــاع الر  

 دراسة اللجنة للمرسو   قل إحالته إلى اللجنة

 م9102نوفمبخ  8 اطحيد  واألخبعون  .0

 م9102نوفمبخ  02 اطثيني واألخبعون  .9

 م9102فبخا خ  90 اطايمس واطامسون  .3

 دراسة اللجنة للمرسو  قعد إحالته إلى اللجنة

 م9102ميخس  2 نواطسيدس واطامس  .4

 م9102ميخس  03 اطسيبع واطامسون  .2

 

موضوع اطبحث واطدخاسة عل  اطوثيئق ابلعت اطلجنة أثنيء دخاستهي طلمخسوم بقينون  (2)

 اطمتعلقة به واطتي اشتملت عل  مي  لي:

 (مرفقاطمخسوم بقينون موضوع اطبحث واطدخاسة.     -

 (مرفق خاخ مجلس اطنواا ومخفقيته.   -

خأ  طجناة اطشاؤون اطتشاخ ع ة واطقينون اة بمجلاس اطشاوخي واطتاي أكادت سا مة  -

 (مرفقواطقينون ة.   اطمخسوم بقينون من اطنيح ت ن اطدستوخ ة 

  مرفق(خأ  مصخف اطبحخ ن اطمخكز .  -

  مرفق(خأ  اطمستشيخ اطقينوني طشؤون اطلجين.  -

  مرفق(خأ  اطمستشيخ اق تصيد  واطميطي بيطمجلس.  -
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 ميخس 2بتيخ   اطامس ن واطمنعقد اطسيدس و وبدعوة من اطلجنة شيخك في اجتميعهي (3)

 :م9102

 مررا القحر ر المرقلم: 

 

 المد ر التنف ذم للر اقة المررف ة.   خالد حمد عقدالرحمرالس ــد  .0

 المستشار القانوني.   الس ــــــد محمد عقدالمطلب .5

 

 ولارة شاور مجلسي الشورى والنواب: 

 مخرائي شاور جلسا .   الس دة مفنار محمد علي .0
 

 :حضر الجتماع مر مجلس الشورى قل مر 

 المســتشار القانـوني لشاور اللجار.  الدقتور محمـــد عقداللـــه الدل مـــي -0

 المستشار ال ترـادم والمـــــــــالي. الدقتور جعفــــر محمـــــد الرـــــــائغ -5

 

 

 الس د محمد رضي محمد وتوط  أمينة سًًخ اطلجنة. 

ا: نروص مواد المرسو  ققانور:  ثان ا

  :فض ا عن اطد بيجة من ث ث مواد تكون اطمخسوم بقينون 

عل  "استبدال تعخ ف "اطمؤسسيت اطمسيندة طلقبيع اطميطي" اطواخد نصت  األولىالمادة 

( بيطتعخ ف اطتيطي: "اطمؤسسيت اطمسيندة طلقبيع اطميطي: اطجهيت اطمخاص 0في اطميدة  

طهي بإداخة غخف اطمقيصة، وتسو ة اطمدفوعيت واطش كيت واألوخاق اطميط ة، وتقد م 

ميت مسيندة أاخي ذات صلة بصنيعة اطادميت ادميت معلوميت اقئتمين، وأ ة اد

 اطميط ة". 

ي عل كمي  ( بيطنص اطتيطي: "اطمقصود بيطمعلوميت 002استبدال اطميدة   نصت أ ضا

 اطسخ ة ُ قصد بيطمعلوميت اطسخ ة، في تبب ق أحكيم هذا اطقينون، مي  لي:
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 ( اطب ينيت واطمعلوميت اطايصة بأ  من عم ء اطمخاص طه.0

( من اطفقخة  ا( من اطميدة 0ت اقئتمين ة اطمنصوص عل هي في اطبند  ( اطمعلومي9

ا( من هذا اطقينون. 28   مكخخا

 28( من اطفقخة  ا( من اطميدة  4( تقيخ خ اقئتمين اطمنصوص عل هي في اطبند  3

ا( من هذا اطقينون.  مكخخا

( اطمتعلقة بحظخ إفشيء اطمعلوميت 001عل  تعد ل نص اطميدة   تكذطك نص

طسخ ة من  بل اطمخاص طهم وسيئخ أعضيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة اطمشيخ إط هم في ا

ا( من هذا اطقينون.  28( من اطفقخة  ا( من اطميدة  9اطبند    مكخخا

بتشد د اطعقوبة، ح ث  وذطك (092  عل  استبدال اطميدةكمي نص اطمخسوم بقينون 

أطف د نيخ بحخ ني عل  اطمخاص طه نصت عل  فخض غخامة إداخ ة ق تز د عل  ميئة 

ا( في حيل مايطفته أ   28أو أ ة أشايص مشيخ إط هي في اطفقخة  ا( من اطميدة   مكخخا

ا طه أو مايطفة  من أحكيم هذا اطقينون، أو اطلوائح أو اطقخاخات أو اطتوج هيت اطصيدخة تنف ذا

 اطمخاص طه طشخوب اطتخا ص، وتتعدد اطغخامة بتعدد اطمايطفيت.

اطميدة اطثين ة من اطمخسوم بقينون فقد نصت عل  إضيفة فصل جد د إط  اطبيا  أمي

اطثيني من  ينون اطمصخف هو اطفصل اطسيبع بعنوان "مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة" 

ا،  28و شمل اطمواد   ا  28مكخخا ا  28، 9ا مكخخا  28، 0مكخخا ا  28، 3مكخخا ، (4مكخخا

 عل  اطنحو اطتيطي:

 ا(:را مقر 46مادة  ال

 إنشيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة 

، في شكل ”مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة“ جوز إنشيء مؤسسيت ميط ة ُتسم   أ( 

 -بنيءا عل  تخا ص  صدخ طهي من اطمصخف –مؤسسيت مسيندة طلقبيع اطميطي، تتوط 

 خ اقئتمين تلقي اطمعلوميت اقئتمين ة عن اطعم ء وحفظهي وتحل لهي وتصن فهي وإعداد تقيخ

بنيءا عل هي وتزو د أعضيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة بهي كلمي بلبت ذطك، وذطك كله 
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وفقيا ألحكيم هذا اطقينون، و حدد اطمصخف  واعد وضوابب وشخوب تنظ م عمل مخاكز 

 اطمعلوميت اقئتمين ة وتقد م ادميتهي.

 ا(  في تبب ق أحكيم هذا اطبيا: 

ئتمين ة، اطمعلوميت واطب ينيت اطمتعلقة بيقطتزاميت اطميط ة ُ قصد بيطمعلوميت اق (0

طلعم ل. و شمل ذطك اطمعلوميت واطب ينيت اطمتعلقة بجم ع أنواع مد ون يت اطعم ل 

واطتسه  ت اقئتمين ة اطممنوحة طه واطب وع بيآلجل اطمبخمة معه واطب ع بيطتقس ب، وأ ة 

استحقي هي واألحكيم واطشخوب واطضمينيت  مبيطبيت أاخي مستحقة عل  اطعم ل، وتواخ  

اطمتعلقة بهي وآط ة تسد دهي ومدي اطتزامه بهي، وكذطك اطمعلوميت واطب ينيت اطمتعلقة 

بمستحقيت اطجهيت اطحكوم ة عل  اطعم ل من خسوم وأ سيب وغخاميت، وأ ة مبيطبيت 

 أاخي مستحقة عل ه طهذه اطجهيت.

واطمخاص طهم واألشايص اطمشيخ إط هم في ُ بلق عل  اطجهيت اطحكوم ة  (9

 ”.أعضيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة“( من هذا اطقينون تسم ة 0مكخخاا  28اطميدة  

ُ قصد بيطعم ل أ  من عم ء أعضيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة اطذ ن تحتفظ  (3

 هذه اطمخاكز بمعلوميت ائتمين ة متعلقة بهم.

أ  تقخ خ  تضمن معلوميت ائتمين ة تدطل عل  اطقدخة ُ قصد بتقخ خ اقئتمين  (4

اقئتمين ة طلعم ل، و صدخه أ  من مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة بنيءا عل  بلا من اطعم ل 

 أو من أ  من أعضيء مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة.

 (:0ا مقررا  46مادة  

 تزو د اطمعلوميت اقئتمين ة طمخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة

 حدد اطمصخف، وفقيا ألحكيم هذا اطقينون، اطمخاص طهم اطذ ن  توجا عل هم  أ( 

 تزو د مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة بمي طد هم من معلوميت ائتمين ة. 
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طلمصخف أن  صدخ  خاخاا بإطزام أ  شاص بتزو د مخاكز اطمعلوميت  ا( 

خ ة مع عم ئه، وذطك بعد اقئتمين ة بمي طد ه من معلوميت ائتمين ة ايصة بمعيم ته اطتجي

 اطتنس ق مع اطجهة اطخ يب ة اطمعن ة بذطك اطشاص. 

 صدخ مجلس اطوزخاء  خاخاا بتحد د اطجهيت اطحكوم ة اطتي  جا عل هي تزو د  ج( 

مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة بمي طد هي من معلوميت ائتمين ة ايصة بمعيم تهي مع 

زاخات واطه ئيت واطمؤسسيت اطعيمة واطمجيطس عم ئهي، وُ قصد بيطجهيت اطحكوم ة اطو

مجلس اطوزخاء ضوابب  واألجهزة اطتي تنشأ بموجا  ينون أو مخسوم. و ضع  خاخ

وأسيط ا تزو د مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة بمي طدي اطجهيت اطحكوم ة من معلوميت 

 يت خصد ائتمين ة، وآط يت مخا بة مدي اطتزام تلك اطجهيت بأحكيم هذا اطقينون، وآط

اطمايطفيت اطتي تختكبهي، واإلجخاءات اطتي  جا إتبيعهي بشأن هذه اطمايطفيت وت في 

 تكخاخهي.

ا  د(   بخم مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة مع عضو مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة اتفي ي

 حدد بموجبه شخوب وأحكيم تلقي اطمخكز طلمعلوميت اقئتمين ة من  بل اطعضو وتزو د 

  بل اطمخكز بتقيخ خ اقئتمين. اطعضو من

و(  جوز طمخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة تبيدل اطمعلوميت اقئتمين ة مع أ  من 

اطعيملة ايخج مملكة اطبحخ ن، وذطك  –أو من في حكمهي  -مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة 

بعد حصوطهي عل  موافقة مسبقة من اطمصخف، و كون تلقي اطمعلوميت اقئتمين ة من 

مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة اطعيملة ايخج اطمملكة وتزو دهي بيطمعلوميت اقئتمين ة وفقيا 

 طلشخوب واطضوابب اطتي  حددهي اطمصخف.

 

 (:5 امقررا  46مادة  

 اطق ود عل  أغخاض استادام اطمعلوميت اقئتمين ة

ق  جوز استادام اطمعلوميت اقئتمين ة أو تقخ خ اقئتمين من  بل أعضيء  أ( 

مخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة إق طغخض تق  م اطحيطة اقئتمين ة طلعم ل بهدف اتايذ  خاخ 
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منح اقئتمين أو تجد ده أو إعيدة جدوطته أو إعيدة ه كلته، وطغخض تق  م اطحيطة اقئتمين ة 

ألاخي اطتي  تم بموجبهي ب ع اطسلع أو تقد م اطادميت أل  شاص طلعم ل في األحوال ا

 مقيبل تعهد بيطدفع اط حق. 

ق  عد إا قا بأحكيم اطفقخة األوط  من هذه اطميدة استادام اطمعلوميت  ا( 

اقئتمين ة ألغخاض اإلحصيءات واطدخاسيت عل  نحو ق  دل عل  شاص ة أصحيا هذه 

 اطمعلوميت.

 (:4 امقررا  46مادة  

 حقوق اطعم ء

 جوز طلعم ل اطحصول من مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة عل  تقخ خ اقئتمين  أ( 

اطايص به دون مقيبل، وذطك طمخة واحدة كل اثني عشخ شهخاا، كمي  جوز طه بلا أ  

 تقخ خ ائتمين إضيفي مقيبل خسوم  حددهي اطمخكز. 

قئتمين ة اطمعني إدخاج  جوز طلعم ل أن  بلا من عضو مخكز اطمعلوميت ا ا( 

أ ة معلوميت إضيف ة متعلقة بحيطته اقئتمين ة، شخ بة تقد م مي  ثبت صحة تلك 

 اطمعلوميت.

 حق طلعم ل أن  تقدم إط  مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة بأ ة شكوي أو اعتخاض  ج( 

ذه ف مي  تعلق بصحة أو  صوخ اطمعلوميت اطواخدة في تقخ خ اقئتمين اطايص به. وفي ه

اطحيطة،  قتصخ دوخ اطمخكز عل  متيبعة األمخ مع عضو مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة 

اطمعني، وإب غ اطعم ل بأ ة خدود بهذا اطاصوص. وإذا  ّدم اطعم ل مي  ثبت اطابأ أو 

اطقصوخ في اطمعلوميت اطواخدة في اطتقخ خ، فعل  اطعضو اطمعني تصح ح اطابأ وإشعيخ 

( من 4مكخخاا  28اآلط ة اطمحددة في اطنظيم اطمذكوخ في اطميدة  اطمخكز بذطك، وذطك وفق 

 هذا اطقينون.
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 (:3ا مقررا  46مادة  

 نظيم حمي ة حقوق اطعم ء واألعضيء

عل  مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة وضع نظيم طتوع ة اطعم ء بنشيبه وبحقو هم،  أ( 

اقئتمين ة بشأن مي طد ه  وطتلقي شكيوي واعتخاضيت اطعم ء وأعضيء مخاكز اطمعلوميت

من معلوميت ائتمين ة ومي  صدخه من تقيخ خ ائتمين، ومتيبعة تلك اطشكيوي 

واقعتخاضيت مع اطعضو اطمعني وإابيخ اطعم ل بمي تم اقنتهيء إط ه بشأنهي، و جا أن 

 شتمل اطنظيم عل  إجخاءات تقد م اطشكيوي واقعتخاضيت ومتيبعتهي، و لتزم اطمخكز بأن 

 أل  شاص عند بلبه أ ة إ ضيحيت طتلك اإلجخاءات دون مقيبل.   قدم

تجا موافقة اطمصخف عل  اطنظيم اطمذكوخ في اطفقخة األوط  من هذه اطميدة  ا( 

 بل اطعمل به، و جا عل  مخكز اطمعلوميت اقئتمين ة اطمعني اإلع ن عن ذطك اطنظيم 

 بيطوسيئل اطتي  حددهي اطمصخف.

 

ا  رمم الجها  المعن ة: – ثالثا

 : مررا القحر ر المرقلم

أوضح مصخف اطبحخ ن اطمخكز  في خدهم  اطمخفق( مبخخات اقستعجيل في 

 إصداخ اطمخسوم بقينون، واطمتمثلة في:

ي في اطقينون. .0  سد بعض اطثغخات اطقينون ة اطموجودة حيط ا

اطمعلوميت إضيفة األبخ اطقينون ة اطصح حة طتنظ م عمل ة تحص ل وحمي ة  .9

 اقئتمين ة اطايصة بيطعم ء ومستادمي ادميت اطحكومة.

كمي أنه دعت اطحيجة إط  اإلسخاع في وضع  واعد تتعلق بإداخة نظم اطمعلوميت 

اقئتمين ة بشأن اطمد ون يت اطمتعلقة بيألفخاد واطمؤسسيت، وذطك إلحكيم اطخ يبة عل  

نيت اطميط ة(، وكذطك مد هذه اطادمة إط  مخاكز اطمعلوميت ومقدمي اقئتمين  مزود  اطب ي

اطمؤسسيت غ خ اطميط ة واطتي ق تاضع طتخا ص وخ يبة مصخف اطبحخ ن اطمخكز ، 

كيطشخكيت اطتي تقدم تسه  ت في اطشخاء كشخكيت ب ع اطس يخات. وأنه إزاء الو  ينون 



66 
 

 مصخف اطبحخ ن اطمخكز  من نصوص تضبب هذا اطسلوك فكينت اطحيجة إط  اطعيجلة

ي طمايبخ إسيءة استادام اطب ينيت واطمعلوميت اقئتمين ة  إلجخاء تعد  ت عل  اطقينون تجنبا

 وانتهيك طمبدأ سخ ة اطمعلوميت.

بيإلضيفة إط  ذطك كينت هنيك حيجة إط  أن تشمل اطمعلوميت اقئتمين ة طلادميت 

مخاكز اطتي تقدمهي اطحكومة من ا ل خبب مزود  هذه اطادميت اطحكوم ة بأنظمة 

 اطمعلوميت اقئتمين ة بشكل كيمل.

كمي أن هذه اطتعد  ت ستسيعد عل  اطو وف عل  حجم اقئتمين طألفخاد 

 واطشخكيت بمي  شمل اطتزاميتهم اطمصخف ة وغ خهي من اقطتزاميت اطميط ة.

كمي أوضح خد اطمصخف أن من ب ن اطتعد  ت عل  اطقينون، تم تعد ل اطميدة 

 تعد ل اطعد د من اطجوانا ومنهي:( ح ث تنيول اط092 

خفع اطحد األ ص  عن عشخ ن أطف ميئة أطف د نيخ وكين هذا اطتعد ل مي  بخخه  -أ 

عل  ضوء مي أسفخ عنه اطتبب ق اطعملي طقينون مصخف اطبحخ ن اطمخكز  

بوال فتخة استمخت  خابة عشخ سنوات، إذ إن اطغخامة وس لة من وسيئل 

 د اختأي اطمصخف أن اطغخامة اطواخدة في اطمصخف طضبب اطسلوك اإلداخ ، و

ق تحقق اطغخض اطمبلوا بيطشكل اطكيفي  9112( طسنة 24اطقينون خ م  

فكينت هنيك اطحيجة إط  ز يدة مقداخهي، فض ا عن ذطك فإن بدخاسة اطنصوص 

ا من تشخ عيت اطبنوك اطمخكز ة  اطقينون ة اطمقيخنة وجد اطمصخف أن كث خا

متهي اطقدخ اطمحدد بقينون مصخف اطبحخ ن اطمخكز  تضمنت غخاميت تفوق   

بكث خ، وعل  سب ل اطمثيل  ينون اطبنك اطمخكز  اطقبخ ، واطذ  تصل اطغخامة 

 ف ه إط  مي  قيخا مل ون لاير  بخ .

اضوع بعض اطمايبب ن بيطمخسوم بقينون اطميثل من غ خ اطمخاص طهم إط   -ا 

 قينون.حكم هذه اطميدة إلمكين ة ضبب تنف ذ أحكيم اط

 أمي بشأن اطمواد اطجد دة اطمضيفة فتنحصخ اطمبيدئ اطواخدة ف هي ف مي  لي:

 توسعة نبيق اطمعلوميت اطسخ ة. .0
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إعبيء اطمصخف اطمخكز  اطسلبة بعد اطتنس ق مع اطجهيت اإلشخاف ة  .9

اطمعن ة بإصداخ  خاخ  لزم ف ه كل أو بعض األشايص اقعتبيخ ة 

ف اطمخكز  واطتي تقدم ادميت اطايصة اطتي ق تاضع طخ يبة اطمصخ

ائتمين ة  مثل ادمة اطب ع بيطتقس ب( بيقنضميم إط  مخاكز اطمعلوميت 

 اقئتمين ة.
 

ا  رمم اللـــــجنة:-راقعا

 

بعد اقب ع عل  اطمخسوم بقينون، وعل   خاخ مجلس اطنواا واطخأ  اطقينوني 

طلمستشيخ اطقينوني طشؤون اطلجين واطخأ  اق تصيد  طلمستشيخ اق تصيد  واطميطي، وبعد 

اطتأكد من س مة اطمخسوم بقينون من اطنيح ت ن اطدستوخ ة واطقينون ة وفقاي طخأ  طجنة 

ن ة بمجلس اطشوخي؛ وجدت اطلجنة أن اطمخسوم  هدف إط  اطشؤون اطتشخ ع ة واطقينو

استبدال تعخ ف اطمؤسسيت اطمسيندة طلقبيع اطميطي، واطمقصود بيطمعلوميت اطسخ ة، 

بيإلضيفة إط  فخض غخاميت إداخ ة من  بل اطمصخف عل  اطمايطف ن ألحكيم هذا اطقينون 

واستحداث فصل جد د أو اطلوائح واطقخاخات واطتوج هيت اطصيدخة بهذا اطاصوص، 

  تعلق بمخاكز اطمعلوميت اقئتمين ة.

هذه اطتعد  ت تعزز من مكينة اطبحخ ن كمخكز ميطي عيطمي أن  وترى اللجنة

طلبنوك واطمؤسسيت اطميط ة، وتأه ل اطمصخف اطمخكز  بتشخ عيت تمكنه من خفع مقدخة 

عة طتعز ز مكينة اطبحخ ن اطبحخ ن اطتنيفس ة إ ل م اي وعيطم اي، وتعبي هذه اطتعد  ت دف

 كمخكز ميطي دوطي مهم بيطمنبقة.

بيإلضيفة إط  سد فخاغ تشخ عي موجود حيط اي، وإضيفة األبخ اطقينون ة اطصح حة 

طتنظ م عمل ة تحص ل وحمي ة اطمعلوميت اقئتمين ة اطايصة بيطعم ء ومستادمي ادميت 

 .اطحكومة، وحمي ة األفخاد من تعد  اطاب اآلمن ط  تخاض

ا موو  مووا تقوود  قشوو ر المرسووو  ققووانور توورى اللجنووة التوروو ة قالموافقووة  وتماشوو ا

 عل ه.
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ا  اخت ار مقررم الموضوع األرلي والحت اطي:-خامسا

( من اط ئحة اطداال ة طمجلس اطشوخي، اتفقت اطلجنة عل  اات ايخ 32إعميقا طنص اطميدة  

 كل من:

ا   األستاذ درو ش محمد المناعي -0 ا.مقررا   مرل ـــــــا

ا احت اط ـــاا.  سم ر رادق القحارنةاألستاذ  -5   مقررا

 

ا  تور ة اللجنة: -سادسا

قتعد ل قعك محقا   وانور  5102( لسنة 43المرسو  ققانور ر    الموافقة على 

( لسونة 43مررا القحر ر المرقلم والماسسا  المال ة الرادر قالقوانور ر و   

5114 . 

 

 المجلس المو ر لتخاذ الالل ،،،واألمر معروك على 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل         

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 6660 مارس 6التاريخ : 

 

 

 املسقطي   احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام قانون  2112( لسنة 33المرسوم بقانون رقم ): الموضوع

( لسنة 43مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

 م.2114

 

 تح ة ط قة وقعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2114فبراير  22بتاريخ      

المرسو   ، نسخة من(6د  6ف ص ل ت ق /  666) ، ضمن كتابه رقم المجلس

قتعد ل قعك محقا   انور مررا القحر ر  5102( لسنة 43ققانور ر    

إلى لجنة  ، 5114( لسنة 43المرقلم والماسسا  المال ة الرادر قالقانور ر    

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 المالية واالقتصادية.
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةة اتتماعاةا م2114 مارس 2وبتاريخ      

وذطك  و خاخ مجلس اطنواا بشأنه، ،بقينون اطمخسومعلى ، حيث اطلعت عشر رابعال

 بحضوخ اطمستشيخ اطقينوني بيطمجلس.

طمبيدئ  بقينون اطمخسومإط  عدم مايطفة  –بعد اطمداوطة واطنقيش  –وانتهت اطلجنة       

 وأحكيم اطدستوخ.

 رأي اللجنة:

قتعد ل قعك  5102( لسنة 43المرسو  ققانور ر     ترى اللجنة سالمة     

والماسسا  المال ة الرادر قالقانور ر   محقا   انور مررا القحر ر المرقلم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.،  5114( لسنة 43 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤون اخلارجية والدفاع تقرير جلنة 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على الربوتوكول الثاني 

لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

الواليات املتحدة األمريكية، املرافق 

 م.٥١٠٢( لسنة ٢٥للمرسوم رقم )
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 م 1056 مارس 51التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالرابع عشر التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول الثاين لتعديل اتفاقية خبصوص 
التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية 

 م.1051( لسنة 15املرافق للمرسوم رقم )

 لرابعمن الفصل التشريعي ا الثايندور االنعقاد العادي 

 مقدمـة:

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب       
 املؤرخ يف( 8د 4ف /ص ل خ أ/852رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي مت  ،الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي  من ،م8102مارس  8 
مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول الثاين مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة 
على أن تتم دراسته وإبداء  ،م1051( لسنة 15املرافق للمرسوم رقم ) ،األمريكية

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.8102مارس  04 بتاريخ العاشرتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)

 
موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)

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

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (رفقم) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

الثاين لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين األول وربوتوكول ال -
 (مرفق) .وحكومة الواليات املتحدة األمريكية

 

الصناعة والتجارة وزارة ممثلني عن  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (3)
 كل من: ، وقد حضروالسياحة

 

 .املساعد للتجارة اخلارجية الوكيل          ة إميان الدوسريالسيد .5

 مدير إدارة العالقات التجارية اخلارجية. محد بن سلمان آل خليفة    شيخال .1
 

  علـي حســن   الـدكتور  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.والبة، الط

 

 سهري عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سرر اللجنة ا. 
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

مرن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :، خالل اجتماع  اللجنةالصناعة والتجارة والسياحةوزارة رأي  -ثالثــــ

يتضمن بعض التعديالت أن الربوتوكول  الصناعة والتجارة والسياحةبني ممثلو وزارة      

أ، قواعد املنشأ اخلاصة لبعض -4على جدول االلتزامات يف السلع ضمن امللحق 

املنتجات، وذلك بإضافة بند مجركي جديد على جدول االلتزامات يف السلع من اجلانبني 

وحفاظات األطفال واألصناف املماثلة، ( خيتص بالفوط الصحية واملناديل 01،02برقم )

موضحني أنه بناًء على تكليف جملس الوزراء املوقر قامت الوزارة بالنيابة عن حكومة 

التجارة احلرة بني حكومة  مملكة البحرين بالتوقيع على الربوتوكول الثاين لتعديل اتفاقية

 .مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة األمريكية
      

ـًارابع  :ةرأي اللجنــ -ـــــ
 

 ،الصرناعة والتجرارة والسرياحة   وزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      

اب النرو قررار جملرس    واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيرة مبجلرس   و ومرفقاته بشأن مشروع القانون،

 .القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروعالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
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( مرن  0حيث ينص البند )، بندينمن  –فضاًل عن الديباجة  –ويتألف الربوتوكول     

أ "قواعد املنشأ اخلاصرة لربعض   -4الربوتوكول على تعديل القواعد اخلاصة يف امللحق 

املنتجات اجلزء )باء("، وذلك بإضافة بند جديد على جدول االلتزامات يف السرلع مرن   

(، وخيتص بالفوط الصحية واملناديل وحفاظرات األطفرال   12،01اجلانبني حيمل رقم )

للمادة ( فقد نص على دخول الربوتوكول حيز النفاذ وفًقا 8واألصناف املماثلة، أما البند )

( من االتفاقية بعد قيام كل من الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بأنه قد اسرتكمل  80-8)

 إجراءاته الالزمة للموافقة ويف التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان.

عمااًل حلكم الفقرة الثانية من إصدر بقانون يأن  ربوتوكولنه يلزم لنفاذ هذ الإوحيث      

مشرروع قرانون    أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين قد ( من الدستور، ف73املادة )

تضرمنت   ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي االتفاقية، هذه بالتصديق على 

 والثانية مادة تنفيذية. الربوتوكول،األوىل التصديق على 

بالتصديق مشروع قانون ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      

على الربوتوكول الثاين لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومرة  

 واملوافقة علرى  ،م8105( لسنة 52الواليات املتحدة األمريكية، املرافق للمرسوم رقم )

 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع 
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 االحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي و -اـًخامســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علرى  71إعمااًل لنص املادة )     
 اختيار كل من :

ـًا  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة .5  .مقرًرا أصليـــ

ـًا.  سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم .1  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

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

مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول الثاين املوافقة من حيث املبدأ على  -  
لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة 

 .م1051( لسنة 15املرافق للمرسوم رقم )األمريكية، 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                                 د. حممد علي اخلزاعي        

 لجنة الرئيس                                                لجنةالنائب رئيس 
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 كومة الواليات املتحدة األمريكيةمشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول الثاين لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وح
 م1051( لسنة 15املرافق للمرسوم رقم ) 

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لديباجةا
 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

( لسرنة  87وعلى القانون رقم )
 اتفاقيرة  على بالتصديق 8115
 مملكرة  حكومة بني احلرة التجارة
 الواليرات  وحكومرة  البحرين
 ،األمريكية املتحدة

( لسرنة  82وعلى القانون رقم )
 علرررى بالتصرررديق 8101

 اتفاقية لتعديل األول الربوتوكول

 باجةالدي
 دون تعديل

   الديباجة

 دون تعديل
 الديباجة

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
( لسرنة  87وعلى القانون رقم )

 اتفاقيرة  على بالتصديق 8115
 مملكرة  حكومة بني احلرة التجارة
 الواليرات  وحكومرة  البحرين
 ،األمريكية املتحدة

( لسرنة  82وعلى القانون رقم )
 علرررى بالتصرررديق 8101

 اتفاقية لتعديل األول الربوتوكول
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مملكرة  حكومة بني احلرة التجارة
 الواليرات  وحكومرة  البحرين
 ،األمريكية املتحدة
 لتعرديل  الثاين الربوتوكولوعلى 
 حكومة بني احلرة التجارة اتفاقية
 الواليات وحكومة البحرين مملكة

، املوقرع يف  األمريكيرة  املتحدة
 01واشنطن العاصرمة بتراريخ   

 ،8105يونيو 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 مملكرة  حكومة بني احلرة التجارة
 الواليرات  وحكومرة  البحرين
 ،األمريكية املتحدة
 لتعرديل  الثاين الربوتوكولوعلى 
 حكومة بني احلرة التجارة اتفاقية
 الواليات وحكومة البحرين مملكة

، املوقرع يف  األمريكيرة  املتحدة
 01واشنطن العاصرمة بتراريخ   

 ،8105يونيو 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (5املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاين الربوتوكولُصودق على 
 بني احلرة التجارة اتفاقية لتعديل
 وحكومة البحرين مملكة حكومة

، املوقع األمريكية املتحدة الواليات
 01يف واشنطن العاصمة بتاريخ 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب 
باملوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 
 إىل الترقيم العددي، وذلك مراعاة

ملا جرى عليه العمل يف سّن 
 التشريعات املختلفة.

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 (5املادة )
 الثاين الربوتوكولُصودق على 

 بني احلرة التجارة اتفاقية لتعديل
 وحكومة البحرين مملكة حكومة

، املوقع األمريكية املتحدة الواليات
 01يف واشنطن العاصمة بتاريخ 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 
إىل الترقيم العددي، وذلك مراعاة 
ملا جرى عليه العمل يف سّن 

 التشريعات املختلفة.
 
 

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 (5املادة )
 الثاين الربوتوكولُصودق على 

 بني احلرة التجارة اتفاقية لتعديل
 وحكومة البحرين مملكة حكومة

، املوقع األمريكية املتحدة الواليات
 01يف واشنطن العاصمة بتاريخ 

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثراين  الربوتوكولُصودق على 
 برني  احلرة التجارة اتفاقية لتعديل
 وحكومة البحرين مملكة حكومة

، املوقع األمريكية املتحدة الواليات
 01يف واشنطن العاصمة بتراريخ  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

، واملرافق هلذا 8105يونيو 
 القانون.

 

، واملرافق هلذا 8105يونيو 
 القانون.

 

، واملرافق هلذا 8105يونيو 
 القانون.

 
 
 
 

، واملرافرق هلرذا   8105يونيو 
 القانون.

 (1املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس النواب 
باملوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 

روف ترقيم املادة من الترقيم باحل
 إىل الترقيم العددي.

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 
 

 املادة الثانية
املادة كما ورد املوافقة على نص 

يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 

 إىل الترقيم العددي.
 

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 
 

 املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

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

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

 (1املادة )
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 
 
 
 
 

 (1املادة )
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 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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 م2114 مارس 2التاريخ: 
 

 

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

 
 

اتفاقية بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، المرافق للمرسوم 

 م.2112( لسنة 25الملكي رقم )

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ضمن كتابه 6660 مارس 6بتاريخ      

بالتصديق على  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون نسخة من ،(6د  6ص ل ت ق/ ف  660م )رق

البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات 

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،م2112( لسنة 25رسوم الملكي رقم )المتحدة األمريكية، المرافق للم

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارتية والدفاع واألمن الوطني.
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، الخاامس عشارعقدت لجنة الشؤون التشةريعية والقانونيةة اتتماعاةا م 2114 مارس 2وبتاريخ      

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.المذكور، واالتفاقية،  حيث اطلعت على مشروع القانون

 

 لمبادئ وأحكام الدستور. إلى عدم مخالفة مشروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 

 

 رأي اللجنة:

 

بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، المرافق اتفاقية التجارة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2112( لسنة 25رسوم الملكي رقم )للم

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية بني مملكة 

البحرين ومجهورية الربتغال بشأن جتنب 

ومنع التهرب املالي فيما االزدواج الضرييب 

يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، 

( لسنة ٤٠املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.٥١٠٢
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 م 1056مارس  51التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناخلامس عشر التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية الربتغال بشأن خبصوص 
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، 

 م1051( لسنة 65املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثايندور االنعقاد العادي 

 

 

 

  مقدمـة:

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

والذي مت مبوجبه تكليف  ،م8102مارس  8 املؤرخ يف( 8د 4ف /ص ل خ أ/823رقم )جملس الشورى 

البحرين ومجهورية الربتغال بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة اللجنة بدراسة ومناقشة 

جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق 

اد تقرير يتضمن على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م1051( لسنة 65للمرسوم امللكي رقم )

 .رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 يذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنف

 .م8102مارس  04العاشر املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (4)
 

 موضوع النظر واليت اشتملت على:  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 ()مرفق رأي وزارة املاليرررة. -

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

الربتغال بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما ومجهورية اتفاقية بني مملكة البحرين  -
 ()مرفق .يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل

 

 كل من: وزارة املالية، وقد حضر وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (6)
 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.              السيد سامي حممد محيد .3

 عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات االقتصادية الثنائية. الشيخ فراس بن .4

 رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.     السيد عبدالكرمي حممد بوعالي  .1

 

علي حسـن الطوالبة املستشــار  الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا سرر اللجنةتوىل أمانة   -
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

 مرن النراحيتني  قرانون  مشرروع ال جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 .والقانونية الدستورية

 

ـًا  :املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورىرأي ملخص  -ثالثــــ

أوضح املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورى يف مذكرته أنه يف ظل غياب الضرائب يف البحرين      
  لن يكون هلذه االتفاقية أية آثار مالية على إيرادات البحرين.

 

ـًا  :املاليــة رأي وزارةملخص  -رابعــ

وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هتدف إىل توفري البيئة القانونية والتشرريعية   أفاد ممثلو      

واالقتصادية املالئمة لتشجيع تدفق رؤوس األموال واالستثمارات املشتركة من خالل منع االزدواج الضرييب 

وطبًقا لالتفاقية تعتررب مرن   على مواطين ومؤسسات كل من الدولتني املوقعتني يف أراضي الدولة األخرى، 

ضرائب الدخل مجيع الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو على عناصر منه، مبا يف ذلرك الضررائب   

املفروضة على األرباح احملققة من التصرف يف املمتلكات املنقولة أو املمتلكات غري املنقولة، والضرائب على 

 جمموع األجور واملرتبات.

 

ـًا  :ةاللجنــرأي  -خامســــ
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية الربتغرال بشرأن   تدارست اللجنة      

جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق للمرسروم  

بشأنه من قبل أصحاب السرعادة أعضراء   ، وقد مت تبادل وجهات النظر م8105( لسنة 20امللكي رقم )

علرى رأي جلنرة   واطلعت اللجنة ، شؤون اللجان باجمللسواملستشار القانوين ل، وزارة املاليةوممثلي  اللجنة،

قانون مرن النراحيتني   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و

قررار   علرى ، واالقتصادي واملايل مبجلس الشورى على رأي املستشار كما اطلعت ،الدستورية والقانونية

 ، وعلى رأي وزارة املالية.ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونجملس النوا

من االتفاقية ( 8( و)0) تانبينت املاد، حيث ( مادة71من ) –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو     

الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب اليت ستسري عليها سواء من حيث األشخاص نطاق تطبيقها 

( 5و) (4) ( أهم املصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما املادتران 7أحكام االتفاقية، وقد عّرفت املادة )

خضوع أحكام  (88إىل ) (2)من اد واملفصلت ما فقد خصصتا لتحديد املقصود بالقيم واملنشأة الدائمة، في

للضرائب يف الدولتني مبا يؤدي لتجنب خضوعها الزدواج ضرييب، وهذه اإليرادات هي )الدخل اإليرادات 

املتحقق من األموال غري املنقولة، أرباح األعمال التجارية، أرباح النقل البحري واجلوي، أرباح املشراريع  

رأمسالية، الدخل الناتج عن املشتركة، أرباح األسهم، الدخل الناتج عن مطالبات الدين، اإلتاوات، األرباح ال

اخلدمات الشخصية املستقلة وغري املستقلة، أتعاب املدراء، دخل الفنانني والرياضيني، املعاشات التقاعديرة،  

( أحكاًما 87اخلدمات احلكومية، دخل املدرسني والباحثني، أنواع اإليرادات األخرى(، وتضمنت  املادة )

 كل من الطرفني املتعاقدين.متنوعة لطرق جتنب االزدواج الضرييب ل
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( فتناولت أحكام عدم التمييز يف املعاملة، وإجراءات االتفراق املتبرادل،   82( إىل )84املواد من ) أما     

وتبادل املعلومات، وأثر تطبيق االتفاقية على املزايا املالية ألعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصرلية،  

 ( على األحكام اخلتامية لالتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإهنائها.71و)( 81وأخرًيا نصت املادتان )

( مرن  73عمااًل حلكم الفقرة الثانية من املادة )إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إوحيث      

والرذي  االتفاقية، هذه مشروع قانون بالتصديق على  أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوينالدستور، فقد 

 األوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.تضمنت  ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيت

آلية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املرايل فيمرا يتعلرق    تنظيم  يفوترى اللجنة أمهية االتفاقية      

مشرروع قرانون   وعليه توصي باملوافقة من حيث املبدأ على  لبلدين،بالضرائب املفروضة على الدخل بني ا

بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية الربتغال بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع الترهرب  

 ،م8105( لسرنة  20املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق للمرسوم امللكري رقرم )  

 .كما وردت يف اجلدول املرفقد املشروع موا واملوافقة على

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

 ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:71إعمااًل لنص املادة )       

ـًا  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة .5  .مقرًرا أصليـــ

ـًا.  خالد حممد جرب املسلمسعادة األستاذ  .1  مقرًرا احتياطي

3.  
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــ

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

 

 

 مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهوريةاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
الربتغال بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على 

 .م1051( لسنة 65الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

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

 

 الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ 

 

 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                             د. حممد علي اخلزاعي           

 لجنةالرئيس                                           لجنةالنائب رئيس             
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لق اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية الربتغال بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعمشروع قانون بالتصديق على 
 م1051( لسنة 65رقم ) امللكي املرافق للمرسوم بالضرائب املفروضة على الدخل،

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

 البحررين  وعلى اتفاقية بني مملكة
 جتنرب  بشأن الربتغال ومجهورية
 الترهرب  ومنع الضرييب االزدواج

 بالضررائب  يتعلرق  فيمرا  املايل
الدخل، املوقعرة يف   على املفروضة

مرايو   82مدينة املنامة بتراريخ  

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

 البحررين  بني مملكة وعلى اتفاقية
 جتنرب  بشأن الربتغال ومجهورية
 الترهرب  ومنع الضرييب االزدواج

 بالضررائب  يتعلرق  فيمرا  املايل
الدخل، املوقعرة يف   على املفروضة

مرايو   82مدينة املنامة بتراريخ  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

8105 ، 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

8105 ، 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 
 
 
 

 

 (5)املادة 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
جملس النواب املوافقة على قرار 

باملوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 
إىل الترقيم العددي، وذلك مراعاة 
ملا جرى عليه العمل يف سّن 

 التشريعات املختلفة.

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما ورد 

مشروع القانون، مع حتويل  يف
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 
إىل الترقيم العددي، وذلك مراعاة 
ملا جرى عليه العمل يف سّن 

 التشريعات املختلفة.
 
 

 املادة األوىل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

 مملكةُصودق على اتفاقية بني 
 بشأن الربتغال ومجهورية البحرين

 ومنع الضرييب االزدواج جتنب
 يتعلق فيما املايل التهرب

 الدخل على املفروضة بالضرائب
 82بتاريخ املوقعة يف مدينة املنامة 

واملرافقة هلذا  ،8105مايو 
 القانون.

 

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 (5املادة )
 مملكةُصودق على اتفاقية بني 

 بشأن الربتغال ومجهورية البحرين
 ومنع الضرييب االزدواج جتنب

 يتعلق فيما املايل التهرب
 الدخل على املفروضة بالضرائب

 82بتاريخ املوقعة يف مدينة املنامة 
واملرافقة هلذا  ،8105مايو 
 القانون.

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 (5املادة )
 مملكةُصودق على اتفاقية بني 

 بشأن الربتغال ومجهورية البحرين
 ومنع الضرييب االزدواج جتنب

 يتعلق فيما املايل التهرب
 الدخل على املفروضة بالضرائب

 82بتاريخ املوقعة يف مدينة املنامة 
واملرافقة هلذا  ،8105مايو 
 القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مملكرة ُصودق على اتفاقية برني  
 بشأن الربتغال ومجهورية البحرين

 ومنرع  الضرييب االزدواج جتنب
 يتعلررق فيمررا املررايل التررهرب
 الدخل على املفروضة بالضرائب

 82بتاريخ املوقعة يف مدينة املنامة 
واملرافقررة هلررذا  ،8105مررايو 
 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (1املادة )
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس النواب 
باملوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 

 إىل الترقيم العددي.

كما ورد يف املشروع نص املادة 
 :مع حتويل الترقيمبقانون 

 (1املادة )
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه –
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما ورد 
يف مشروع القانون، مع حتويل 
ترقيم املادة من الترقيم باحلروف 

 إىل الترقيم العددي.

 
كما ورد يف املشروع نص املادة 

 :مع حتويل الترقيمبقانون 
 (1املادة )

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

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

 ةاملادة الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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 م2114 مارس 2التاريخ: 
 

 

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

 
 

بالتصديق على اتفاقية بين مملكة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي 

( 41للمرسوم الملكي رقم )فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق 

 م.2112لسنة 

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 6660 مارس 6بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(6د  6ص ل ت ق/ ف  666م )المجلس، ضمن كتابه رق

البرتغال بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية  رقم ) ( لسنة ) (

بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب 

إلى  ،م2112( لسنة 41رسوم الملكي رقم )المفروضة على الدخل، المرافق للم

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارتية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اتتماعاةا م 2114 مارس 2وبتاريخ      

وذلةةك المةةذكور، واالتفاقيةةة،  ، حيةةث اطلعةةت علةةى مشةةروع القةةانونالخااامس عشاار

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبةادئ  إلى عدم مخالفةة مشةروع القةانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

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

البرتغال بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب مملكة البحرين وجمهورية 

رسوم الملكي رقم المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للم

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2112( لسنة 41)

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 


