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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص المرسوم بقانون رقم 

م بتعديل ٢٠١٧( لسنة ٣٦)

( من المرسوم بقانون ٣المادة )

م بشأن ٢٠٠١لسنة ( ٤رقم )

حظر ومكافحة غسل األموال 

 وتمويل اإلرهاب.
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 م 2017 ديسمرب 26التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادسالتقرير 

املرسوم ( من 3املادة )بتعديل  م2017( لسنة 36خبصوص املرسوم بقانون رقم )

 م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب2001( لسنة 4بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمـة : 

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

م، 2017 ديسمرب 10( املؤرخ يف 4د 4ص ل خ أ/ف/648الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

 ،م2017( لسنة 36املرسوم بقانون رقم )والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

بشأن حظر ومكافحة غسل  ،م2001( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )( من 3املادة )بتعديل 

املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي ، على أن تتم دراسته وإبداء األموال ومتويل اإلرهاب

 اللجنة بشأنه.
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 م.2017ديسمرب  25املوافق  الثامنتدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها  -1

رسوم بقانون موضوع النظر واليت اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة ابمل -2
 اشتملت على:

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

 قرار جملس النواب ومرفقاته. )مرفق( -

 )مرفق(املرسوم بقانون املذكور.  -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من: -3

 ، وقد حضر:املاليةوزارة  -

 حمافظ مصرف البحرين املركزي.  املعراجالسيد رشيد حممد  .1

 املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية السيد عبدالرمحن حممد الباكر .2
 )مصرف البحرين املركزي(.                                             

 رئيس التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي. السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 حمامي أول.  سنالسيدة بتول حممد حم .4
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 ، وقد حضر:الداخليةوزارة  -

 مدير إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية   املقدم حسني سلمان مطر .1
 ابإلدارة العامة ملكافحة الفساد.                                         

 املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار   من إدارة الشؤون القانونية. .2

والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضرت الدكتورة الشيخة نورة بنت وزارة العدل  -
 خليفة آل خليفة املستشار القانوين للوزارة.

 

سعادة الدكتور عصام عبدالوهاب  شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس -
 .الربزجني املستشـار القانونـي للمجلس

 عبداللطيف. االسيدة سهي  توىل أمانة سـر اللجنة -

 

 اثنيــًا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة املرسوم بقانون من الناحيتني  رأت     
 الدستورية والقانونية. )مرفق(

 

 :مصرف البحرين املركزي -املاليةاثلثـــــــًا: رأي وزارة 

البحرين املركزي مع ما ورد يف مذكرة احلكومة املوقرة بشأن املرسوم توافق رأي مصرف      

( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )( من 3املادة )بتعديل  ،م2017( لسنة 36رقم ) بقانون

  .بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،م2001
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 :وزارة الداخليةرابعــــــًا: رأي 

بتعديل  ،م2017( لسنة 36رقم ) جاء يف املرسوم بقانونتتفق وزارة الداخلية مع  ما 

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال  ،م2001( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )( من 3املادة )

 .، ومذكرته اإليضاحيةومتويل اإلرهاب

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافــــــًا: رأي خامس

رقم  موافقتها على املرسوم بقانون واألوقافوزارة العدل والشؤون اإلسالمية أبدت 

بشأن  ،م2001( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )( من 3املادة )بتعديل  ،م2017( لسنة 36)

وتوافق رأيها مع رأي كل من وزارة املالية  ،حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  )مصرف البحرين املركزي(، ووزارة الداخلية بشأنه.

 ــــــًا: رأي اللجنــة:سادس

املرسوم ( من 3املادة )بتعديل  ،م2017( لسنة 36املرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة      

مع ، بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،م2001( لسنة 4بقانون رقم )

ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية  ،مصرف البحرين املركزي–املالية ممثلي وزارة 

قرار جملس النواب ومرفقاته  واطلعت اللجنة علىلمجلس، لواملستشار القانوين  واألوقاف،

بشأن املرسوم بقانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء 
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 –يتألف املرسوم بقانون و ،  الدستورية والقانونيةمؤكًدا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني

الفقرة بنص  جديد من مادتني نصت املادة األوىل منه على استبدال نص –فضالً عن الديباجة 

بشأن حظر ومكافحة غسل  2001( لسنة 4( من املرسوم بقانون رقم )3( من املادة )3-1)

ملؤبد أو السجن الذي ال يقل عن عشر مفاده أنه يعاقب ابلسجن ا ،األموال ومتويل اإلرهاب

سنوات وابلغرامة اليت ال تقل عن مائة ألف دينار وال جتاوز مخسمائة ألف دينار، كل من مجع 

أو أعطى أو خصص أمالًكا أو أموااًل أو عائداهتا جلمعية أو مجاعة أو منظمة أو هيئة أو 

خارجها، أو ألحد املنتمني إليها، عصابة متارس نشاطًا إرهابًيا، يكون مقرها داخل البالد أو 

أو قام ملصلحتها أبية عملية، أو قدم هلا دعًما أو متوياًل أبية وسيلة، وكان يعلم مبمارستها 

لنشاط إرهايب، كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من مجع أو أعطى أو خصص أمالًكا 

ميارسون نشاطًا  بالد أو خارجهان األفراد داخل الأو أموااًل أو عائداهتا لفرد أو جمموعة م

إرهابًيا، أو قام ملصلحة أي منهم أبية عملية، أو قدم ألي منهم دعًما أو متوياًل أبية وسيلة، 

وكان يعلم مبمارستهم لنشاط إرهايب، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو 

من أي من هؤالء األفراد أو تلك ابلواسطة أبية طريقة كانت أمالًكا أو أموااًل أًًي كان نوعها 

اجلهات للمحافظة عليها أو استغالهلا ملصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع يف أي من 

اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرات السابقة بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة، أما املادة الثانية 

 فقد جاءت تنفيذية.

مي مجع أو إعطاء أو ختصيص أية أموال أو أمالك أو عائدات إىل جتر  املرسوم بقانونيهدف و      
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، وهو األمر الضروري اإرهابيً  اأو تقدمي الدعم أبي وسيلة لفرد أو جمموعات ميارسون نشاطً 

ملواجهة خماطر اإلرهاب أمنًيا وسياسًيا واقتصادًًي على مملكة البحرين، خصوًصا يف ظل امتداد 

اإلرهاب مع تنوع وسائل التداول املايل، ومنها األدوات  وتنوع أمناط ارتكاب جرائم متويل

ملواكبة كافة اجلهود العاملية واإلقليمية واحمللية يف جمال اجلرمية  هذا املرسوموأييت اإللكرتونية، 

املنظمة وغسل األموال وتنامي خطر اإلرهاب، ومن مث فهو إجراء ضروري تقضيه موافقة 

ات الدولية بشأن التصدي جلرائم غسل األموال ومتويل التشريعات الداخلية مع االتفاقي

 وتعزيز سبل هذه املكافحة. ،ومكافحة اإلرهاب

 

 :وفًقا ملا ورد يف املذكرة املرافقة له مربرات إصدار املرسوم بقانون
 

(، واليت تعترب من FATFبناًء على التوصية الصادرة من قبل جمموعة العمل الدويل )

نظرًا العتمادها على مجع البياانت  ،تؤخذ تقاريرها على حممل اجلداجلهات الدولية اليت 

ومراجعة كل القوانني والتشريعات واملمارسات، وقيام بعثة تضم  ،واإلحصاءات من الدول

ملعنيني ابلقطاعني العام واخلاص. املتخصصني بزًيرة الدول اليت ختضع للتقييم لالجتماع مع كل ا

( تؤثر مبكانة ومسعة مملكة البحرين FATFوعة العمل الدويل )وعليه، فإن نتائج تقرير جمم

 ومركزها املايل واملصريف عاملًيا.

منحت اجملموعة اإلقليمية "املينافاتف" موافقتها على طلب مملكة  2012ويف عام 
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البحرين ابخلروج من مرحلة املتابعة العادية )تقدمي تقرير كل سنة( إىل مرحلة التحديث )تقدمي 

ويعكس مدى االلتزام  ،كل عامني(، وهو مركز متقدم على املستويني اإلقليمي والعامليتقرير  

الكبري من قبل حكومة اململكة إبجراءات حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

 ومواكبة تشريعاهتا وإجراءاهتا للتوصيات املعتمدة يف هذا اجملال. 

أوائل الدول اليت تتمكن من احلصول على واجلدير ابلذكر أن مملكة البحرين تعد من 

 هذا التقدير املتميز على املستويني اإلقليمي والدويل.

أثناء غياب واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون، واليت استدعت صدوره 

، مما استوجب الرابعالرابع من الفصل التشريعي و  الثالث االنعقاد العادي يدور  فيما بني الربملان

( من الدستور، واليت جاء فيها: 38اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفًقا لنص املادة )

)وجيب عرض هذه املراسيم على كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر إذا كان 

ل أو اجمللسان قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احل

انتهاء الفصل التشريعي، فإذا مل تعرض زال ما كان هلا من قوة القانون بغري حاجة إىل إصدار 

ونظرًا ملا قرار بذلك، وإذا عرضت ومل يقرها اجمللسان زال كذلك ما كان هلا من قوة القانون(، 

الزمة واملستجدة تفرضه الظروف العاملية واحمللية احلاضرة من ضرورة السرعة يف اختاذ اإلجراءات ال

ملكافحة اإلرهاب، ومن أمهها وضع القواعد اليت تكفل حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، فإن حالة الضرورة اليت نص عليها الدستور إلصدار املراسيم بقوانني متوافرة ابلنسبة 

ابلفعل خالل  ، هذا إىل أن عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى قد متهلذا املرسوم بقانون
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 .( من الدستور38شهر من صدوره على النحو الذي نصت عليه املادة )

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى تنص على أن: 123وجتدر اإلشارة إىل أن املادة )     

"تسري بشأن املراسيم بقوانني اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانني املنصوص عليها 

 ، ويصوت اجمللس على هذه املراسيم ابملوافقة أو ابلرفض".يف هذه الالئحة

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى: "جيب أخذ الرأي نداًء ابالسم 78ووفقـًا للمادة )

 يف احلاالت اآلتية:

 احلاالت اليت يشرتط فيها أغلبية خاصة." .أ

 م2017( لسنة 36بقانون رقم )املرسوم ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على      

م بشأن حظر ومكافحة غسل 2001( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )( من 3املادة )بتعديل 

 .األموال ومتويل اإلرهاب

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــــًابعسا

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليــــًا.  سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشي .1
 مقررًا احتياطيـًا.  سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم .2
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 توصيـة اللجنـة: -ــــــًااثمن

 

املرسوم ( من 3املادة )بتعديل  ،م2017( لسنة 36املرسوم بقانون رقم )املوافقة على  -  
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل  ،م2001( لسنة 4بقانون رقم )

 .اإلرهاب
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 م2017 ديسمبر 20التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

( من المرسوم 3بتعديل المادة ) 2017( لسنة 36المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 2001( لسنة 4بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  ،السيد علي بن صالح الصالحمعالي م، أرفق 2017 ديسمبر 10بتاريخ      

المرسوم بقانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  649م )المجلس، ضمن كتابه رق

 2001( لسنة 4( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة ) 2017( لسنة 36رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية  افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،بشأن حظر ومك

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقانونية، 

 واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2017 ديسمبر 20وبتاريخ     

، وقرار مجلس النواب بشأأأ ن  المذكور، قانون، حيث اطلعت على المرسووووم بالسااااب 

 .للجنةوذلك بحضور المستشار القانوني 

 

 

لمبادئ  قانونالمرسوووووووم بإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( 3بتعديل المادة ) 2017( لسنة 36المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة      

األموال افحة غسل بشأن حظر ومك 2001( لسنة 4من المرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، وتمويل اإلرهاب

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

الوطني بخصوص والدفاع واألمن 

مشروع قانون بالتصديق على 

االتفاقية بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة الواليات المتحدة 

األمريكية لتحسين االمتثال 

الضريبي الدولي وتطبيق قانون 

االمتثال الضريبي للحسابات 

( وملحقيها األول FATCAاألجنبية )

والثاني، المرافق للمرسوم رقم 

 م.٢٠١٧( لسنة ٢٦)
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 م 2017 ديسمرب 26التاريخ : 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السابعالتقرير 

حكومة مملكة البحرين بني  تفاقيةاال مشروع قانون ابلتصديق علىخبصوص 
 وتطبيق الدويل الضرييب الوالايت املتحدة األمريكية لتحسني االمتثالوحكومة 
( وملحقيها األول FATCAاالمتثال الضرييب للحساابت األجنبية ) قانون

 م2017( لسنة 26املرافق للمرسوم رقم )والثاين 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/652الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2017 ديسمرب 10 

الوالايت املتحدة األمريكية البحرين وحكومة حكومة مملكة بني  تفاقيةاال ابلتصديق على

قانون االمتثال الضرييب للحساابت األجنبية  وتطبيق الدويل الضرييب لتحسني االمتثال

(FATCAوملحقيها األول والثاين )، ( لسنة 26املرافق للمرسوم رقم )على م2017 ،

 بشأنه.أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 م.2017ديسمرب  25املوافق  الثامنتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  -1
اطلعت اللجنة أثناء دراســــتها على الواثئق املتعلقة مبشــــروع القانون موضــــوع النظر واليت  -2

 اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 (مرفق)رأي وزارة اخلارجية.  -

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

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -

 

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

 حمافظ مصرف البحرين املركزي.  السيد رشيد حممد املعراج .1

 املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية السيد عبدالرمحن حممد الباكر .2
 )مصرف البحرين املركزي(.                                             

 رئيس التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي. السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 حمامي أول.  السيدة بتول حممد حمسن .4

 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -

 مدير إدارة الشؤون القانونية. السيد حممد عبدهللا احليدان .1

 ملحق دبلوماسي.   السيد حممد حافظ .2
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 عبدالوهاب شــــارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس ســــعادة الدكتور عصــــام -
 .للمجلسالربزجني املستشـار القانونـي 

 .سهيا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــًا
 

رأت جلنة الشـــــــؤون التشـــــــريعية والقانونية مبجلس الشـــــــورى ســـــــالمة مشـــــــروع القانون من      

الناحيتني الدســــــــــتورية والقانونية، كما أوصــــــــــت أبن يكون التصــــــــــويت على مشــــــــــروع القانون 

( من الدســــــتور، 124ابألغلبية املتطلبة لســــــرًين القانون أبثر رجعي، اســــــتناًدا ألحكام املادة )

 من االتفاقية تنطوي على أثر رجعي. )مرفق( (11، 6، 4، 3) املوادحيث إن 

 :مصرف البحرين املركزي – رأي وزارة املاليــة -ــــًااثلثــ  

االتفاقية تلزم املواطنني والشــــــــــــــركات األمريكية خارج أن مصــــــــــــــرف البحرين املركزي أفاد       

الوالًيت املتحدة األمريكية بدفع ضـرائب الدخل على مدخراهتم واسـتثماراهتم اليت يتم إيداعها 

خارج الوالًيت املتحدة األمريكية، وأن هذه االتفاقية هتدف إىل اســــــــــــــتحدا  نظام لعملية 

اليت تعمل خارج الوالًيت املتحدة األمريكية بشــأن اإلبالغ من قبل البنوك واملؤســســات املالية 

حساابت املواطنني والشركات واملؤسسات املرخصة من قبل السلطات األمريكية، ومنعهم من 

إخفاء أمواهلم وودائعهم واســـــــتثماراهتم اليت ختضـــــــع للضـــــــرائب يف حســـــــاابت مصـــــــرفية وودائع 

ر طويل األجل خارج الوالًيت وصــــــــــــــناديق اســــــــــــــتثمارية، أو واثئق  مني على احلياة لالدخا
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املتحدة األمريكية، وقد قام مصــــــــــــــرف البحرين املركزي ابعتماد منوذج معني لتبادل املعلومات 

بناء على ما اعتمدته الســــــلطات املالية وهيئة الضــــــرائب األمريكية، إضــــــافة إىل قيام املصــــــرف 

ة االســــــتعداد لاللتزام إبصــــــدار عدد من التعاميم للبنوك واملؤســــــســــــات املالية لتوجيههم بضــــــرور 

 مبتطلبات قانون االمتثال الضرييب.

وأوضــــــــل مصــــــــرف البحرين املركزي أن البنوك واملصــــــــارف واملؤســــــــســــــــات املالية خارج 

الوالًيت املتحدة األمريكية غري امللتزمة بقانون حتسني االمتثال الضرييب ستخضع لغرامة تصل 

دوالر األمريكي عرب البنوك واملؤســـــســـــات من قيمة املدفوعات اليت يتم تســـــويتها ابل %30إىل 

 املالية األمريكية.

كمــا بني املصــــــــــــــرف أن معظم دول جملس التعــاون اخلليجي قــد قــامــت ابلتوقيع على 

االتفاقية املذكورة، ونظرًا لكون مملكة البحرين حتتل مركزًا مالًيا مرموًقا يف املنطقة، فقد قامت 

اقية، وذلك للحفاظ على مسعتها ومكانتها كمركز مايل احلكومة املوقرة ابلتوقيع على هذه االتف

للخدمات املالية يف منطقة الشــــــرط األوســــــل، ولتجنيب البنوك واملؤســــــســــــات املالية اخلضــــــوع 

 للعقوابت األمريكية يف هذا الشأن.

 رأي وزارة اخلارجيــة:  -ـــــًارابع 

ثال الضــــرييب الدويل بني حكومة بينت وزارة اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل حتســــني االمت     

شــــــــــــــخاص التأكد من قيام األمملكة البحرين وحكومة الوالًيت املتحدة األمريكية، عن طريق 
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الطبيعيني واالعتباريني حاملي اجلنســـــية األمريكية من دفع الضـــــرائب املفروضـــــة على أمواهلم يف 

أو حمافظهم االســــتثمارية املوجودة خارج الوالًيت  ،أو حســــاابت اإليداع ،حســــاابهتم املصــــرفية

، وإبالغ املؤســــــســــــات املالية العاملة يف مملكة البحرين وزارة اخلزانة األمريكية املتحدة األمريكية

جبميع املعلومات عن أصحاب احلساابت من اجلنسية األمريكية، واإلفصاح عن تلك البياانت 

االتفاقية معنية فقل برعاًي الوالًيت املتحدة بشــــــــــــكل دوري، كما أوضــــــــــــحت الوزارة أن هذه 

ا إىل منع  األمريكية يف مملكة البحرين، حيث إن )فاتكا( هو قانون أمريكي يهدف أســــــــــــاســــــــــــً

التهرب الضــــــــــــــرييب من قبل دافعي الضــــــــــــــرائب األمريكيني الذين يقومون إبخفاء ممتلكاهتم من 

 الستثمار يف اخلارج.خالل استخدام املؤسسات املالية غري األمريكية، وأدوات ا

وخلصــــــــــــــــت الوزارة إىل أن االتفــاقيــة وملحقيهــا األول والثــاين ال تتعــارض مع أحكــام 

( من 37عماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة )إصـــــدر بقانون تأن  هانه يلزم لنفاذأو  الدســـــتور،

 .الدستور

 رأي اللجنــة: -خامســــــًا

االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين  مشـــــروع قانون ابلتصـــــديق علىتدارســـــت اللجنة 

وحكومة الوالًيت املتحدة األمريكية لتحســني االمتثال الضــرييب الدويل وتطبيق قانون االمتثال 

( وملحقيها األول والثاين املرافق للمرســــــــوم رقم FATCAالضــــــــرييب للحســــــــاابت األجنبية )

، واملســـــــــــتشـــــــــــار القانوين ارجيةاخلوزارة ممثلي ، و املاليةوزارة  ممثليمع ، م2017( لســـــــــــنة 26)

على رأي جلنـــة الشــــــــــــــؤون و ، على قرار جملس النواب ومرفقـــاتـــهواطلعـــت اللجنـــة ، للمجلس
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التشــريعية والقانونية مبجلس الشــورى والذي جاء مؤكًدا لســالمة مشــروع القانون من الناحيتني 

انون ابألغلبية جاء يف توصيتها أبن يكون التصويت على مشروع القوقد  الدستورية والقانونية،

( من الدســـــتور، حيث إن 124ة )املتطلبة لســـــرًين القانون أبثر رجعي، اســـــتناًدا ألحكام املاد

 .من االتفاقية تنطوي على أثر رجعي (11، 6، 4، 3) املواد

إىل حتســــــــــــــني االمتثال الضــــــــــــــرييب هتدف واطلعت اللجنة على االتفاقية املذكورة واليت 

التأكد من  البحرين وحكومة الوالًيت املتحدة األمريكية، عن طريقالدويل بني حكومة مملكة 

شــخاص الطبيعيني واالعتباريني حاملي اجلنســية األمريكية من دفع الضــرائب املفروضــة قيام األ

أو حمافظهم االســــتثمارية املوجودة  ،أو حســــاابت اإليداع ،على أمواهلم يف حســــاابهتم املصــــرفية

ريكية، واليت ســـتتم من خالل قيام املؤســـســـات املالية املرخصـــة من خارج الوالًيت املتحدة األم

بغرض جتميع تلك  ،قبل مصــــــــــــــرف البحرين املركزي إبرســــــــــــــال البياانت املالية إىل املصــــــــــــــرف

مج لســلطات األمريكية ابســتخدام الرباوإرســاهلا وفق االســتثمارات املعتمدة من قبل ا ،البياانت

الدولية  الوطيدة ابملراكز املالية حملافظة على العالقاتا لكرتونية املتخصـصـة، وذلك من أجلاإل

 واملؤسسات العاملة فيها.

حيث تضـــــــمنت ( مادة وملحقني، 12من ) –فضـــــــاًل عن الديباجة وتتألف االتفاقية 

 (2املادة ) وأوضـــــــــــحتمن االتفاقية املصـــــــــــطلحات اخلاصـــــــــــة بتطبيق أحكامها،  (1املادة )

االلتزامات الواقعة على الدولتني املوقعتني للحصول على املعلومات بشأن احلساابت األمريكية 

زمن وطريقـة تبـادل هـذه  على (3املادة )نصـــــــــــــــت  يف حنيالواجـب اإلبالغ عنهـا وتبـادهلـا، 
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لتوضـــــــــــيل كيفية تطبيق قانون االمتثال الضـــــــــــرييب  (4املادة )صـــــــــــصـــــــــــت خبينما املعلومات، 

(FATCAعلى امل )أوجه التعاون بني  (5املادة )وبينت ســــات املالية يف مملكة البحرين، ؤســــ

الدولتني املوقعتني يف شــــــــــــــأن االلتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام االتفاقية، ومن جانب  خر بينت 

التزامـــات الـــدولتني املوقعتني ملواصــــــــــــــلـــة تعزيز فـــاعليـــة عمليـــة تبـــادل املعلومـــات  (6املـــادة )

ت األجنبية االتســاط يف تطبيق االمتثال الضــرييب للحســااب (7املادة ) وأوضــحتوشــفافيتها، 

على األحكام اخلتامية  (12( حىت )8املواد من )على الســلطات الشــريكة، يف حني نصــت 

 لالتفاقية املتعلقة بتعديلها ونفاذها وإهنائها.

بشـــأن  على تفصـــيل األول(امللحق )احتوى حيث ملحقني،  على االتفاقية واشـــتملت

 ،ت الواجبـــة يف حتـــديـــد التبلياب عن احلســـــــــــــــــاابت األمريكيـــة الواجـــب اإلبالغ عنهـــاااللتزامـــا

وينقســم امللحق إىل ســتة أقســام، تضــمن  ات املالية احملددة غري املشــاركة،واملدفوعات للمؤســســ

القســـــــــم األول بنوًدا  عامة لاللتزامات اليت تفرضـــــــــها مملكة البحرين على املؤســـــــــســـــــــات املالية 

 تطبيقها إلجراءات العناية الواجبة املنصوص عليها يف امللحق، بينما تضمن البحرينية املبلغة يف

القســــــــــم الثاين القواعد واإلجراءات اليت تســــــــــري لغرض حتديد احلســــــــــاابت األمريكية الواجب 

اإلبالغ عنها من بني حســــاابت األفراد املوجودة مســــبًقا، أما القســــم الثالث فتضــــمن القواعد 

يد احلســــــــــــاابت األمريكية الواجب اإلبالغ عنها من بني حســــــــــــاابت واإلجراءات املتبعة لتحد

األفراد اجلديدة، وتضـــــــــــمن القســـــــــــم الرابع القواعد واإلجراءات اليت تتبع لتحديد احلســـــــــــاابت 

األمريكية الواجب اإلبالغ عنها اليت حتتفظ هبا مؤســــــــــــــســــــــــــــات مالية غري مشــــــــــــــاركة من بني 
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م اخلامس القواعد واإلجراءات اليت تطبق حســاابت الكياانت املوجودة مســبًقا، وتضــمن القســ

تضـــــــــمن القســـــــــم الســـــــــادس واألخري من امللحق بعض و لتحديد حســـــــــاابت الكيان اجلديدة، 

 القواعد والتعريفات اخلاصة اليت تطبق عند تنفيذ إجراءات العناية الواجبة املذكورة يف امللحق.

تضمن املؤسسات الفعلية املعفاة أو املؤسسات املالية األجنبية فقد  الثاين(امللحق أما )

ســــم قإىل ســــتة أقســــام، تضــــمن ال وينقســــم امللحقامللتزمة بقانون االمتثال الضــــرييب األمريكي، 

القسم الثاين تضمن  خبالف الصناديق، و نين املعفيي املستفيدخلاصة ابملالكنياألول األحكام ا

الكني مستفيدين معفيني، بينما تضمن القسم الثالث املؤسسات الصناديق املؤهلة ألن تعترب م

املالية الصــــغرية أو ذات النطاط احملدود واليت تكون مؤهلة كمؤســــســــات مالية أجنبية يف حكم 

املمتثلة، أما القســم الرابع من امللحق فتضــمن الكياانت االســتثمارية املؤهلة كمؤســســات مالية 

اصــــة أخرى، وتضــــمن القســــم اخلامس احلســــاابت املســــتثناة أجنبية يف حكم املمتثلة وقواعد خ

تضـــمن القســـم الســـادس واألخري من امللحق بعض التعريفات اخلاصـــة و من احلســـاابت املالية، 

 اليت تطبق عند تنفيذ بنود امللحق.

 هانه يلزم لنفاذأو وابســتعراض أحكام االتفاقية تبني أهنا ال تتعارض وأحكام الدســتور، 

أعدت هيئة ( من الدســـــتور، فقد 37عماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة )إصـــــدر بقانون تأن 

- لفأيتوالذي ، ية املذكورةمشــــــروع قانون ابلتصــــــديق على االتفاق التشــــــريع واإلفتاء القانوين

والثانية مادة ية، تفاقاالاألوىل التصديق على تضمنت املادة  ،من مادتني -فضالً عن الديباجة

 تنفيذية.
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مشـــــــــروع قانون ابلتصـــــــــديق على وعليه توصـــــــــي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على 

االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الوالًيت املتحدة األمريكية لتحســــــــــــــني االمتثال 

( وملحقيها FATCAوتطبيق قانون االمتثال الضــرييب للحســاابت األجنبية ) ،الضــرييب الدويل

مواد املشـــــــروع كما  واملوافقة على ،م2017( لســـــــنة 26فق للمرســـــــوم رقم )املرا ،األول والثاين

 وردت يف اجلدول املرفق.

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادســـــًا
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على 39إعمااًل لنص املادة )
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليــــًا.  مجشي حممد األستاذ عبدالرمحنسعادة  -1
 مقررًا احتياطيـًا.  املسلم جرب خالد حممد سعادة األستاذ -2

 

 توصيـة اللجنـة: -سابعــــًا
 

يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أبدي من  راء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون، فإن 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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ابلتصديق على االتفاقية بني حكومة مملكة مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
البحرين وحكومة الوالايت املتحدة األمريكية لتحسني االمتثال الضرييب الدويل 

( وملحقيها األول FATCAوتطبيق قانون االمتثال الضرييب للحساابت األجنبية )
 .م2017( لسنة 26والثاين املرافق للمرسوم رقم )

 

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي 
 م2017( لسنة 26افق للمرسوم رقم )( وملحقيها األول والثاني، المرFATCAاألجنبية )وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  ليفة        

 .البحرينملك مملكة 

 على الدستور، االطالع بعد

االتفاقية بين حكومة مملكة وعلى 

الأأبأأحأأريأأن وحأأكأأومأأأأة الأأواليأأأأا  

المتحأأأأدم اكمريكيأأأأة لتحسأأأأأأأين 

االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق 

قأأأأانأأون االمأأتأأثأأأأال الضأأأأأأأأريأأبأأي 

(، FATCAللحسأأابا  اكجنبية  

ثاني، الموقعة  وملحقيها اكول وال

 الديباجة

  الموافقأأة على نا الأأديبأأاجأأة

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة
 

  الموافقة على نا الديباجة كما

 ورد في مشروع القانون.

 

 
 
 

 

 الديباجة

   نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل  ليفىىة     

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

االتفأأاقيأأة بين حكومأة مملكأأة وعلى 

الأأبأأحأأريأأن وحأأكأأومأأأأة الأأواليأأأأا    

ين    تحسأأأأأأأأ ل كيأأأأة  متحأأأأدم اكمري ل ا

االمتثال الضأأأأريبي الدولي وتطبيق 

قأأأأانأأون االمأأتأأثأأأأال الضأأأأأأأأأريأأبأأي   

(، FATCAللحسأأأأأأابا  اكجنبية  

وملحقيهأأا اكول والثأأاني، الموقعأأة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

منأأأأامأأأأة بتأأأأاري        ل    في مأأأأدينأأأأة ا

 ،2017يناير  18

أقر مجلس الشأأأأأأأور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصأأأأأ ، وقد 

 صدقنا علي  وأصدرناه:

الأأمأأنأأأأامأأأأة بأأتأأأأاريأأ             فأأي مأأأأديأأنأأأأة 

 ،2017يناير  18

أقر مجلس الشور  ومجلس النواب 

القانون اآلتي نص ، وقد صدقنا علي  

 وأصدرناه:

 األولىمادة ال

ود  على االتفاقية بين حكومة  صأو

مملكة البحرين وحكومة الواليا  

المتحأأأأدم اكمريكيأأأأة لتحسأأأأأأأين 

االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق 

االمأأتأأثأأأأال الضأأأأأأأأريأأبأأي قأأأأانأأون 

( FATCAللحسأأأأابا  اكجنبية  

 األولىمادة ال
 

 

الموافقأأة على نا المأأادم كمأأا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

  

 األولىمادة ال

 الموافقأأة على نا المأأادم كمأأا -

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

ود  على االتفاقية بين حكومة  صأأأأأأو

مملكأأة البحرين وحكومأأة الواليأأا  

ين    تحسأأأأأأأأ ل كيأأأأة  متحأأأأدم اكمري ل ا

االمتثال الضأأأأريبي الدولي وتطبيق 

قأأأأانأأون االمأأتأأثأأأأال الضأأأأأأأأأريأأبأأي   

( FATCAللحسأأأأأأأابا  اكجنبية  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

ثاني، الموقعة  وملحقيها اكول وال

منأأأأامأأأأة بتأأأأاري           ل في مأأأأدينأأأأة ا

، والمرافقْين 2017ينأأأأاير  18

 لهذا القانون.

وملحقيهأأا اكول والثأأاني، الموقعأأة 

بأأتأأأأاريأأ             فأأي مأأأأديأأنأأأأة الأأمأأنأأأأامأأأأة 

ن    2017يأأنأأأأايأأر  18 ، والأأمأأرافأأقأأيأأْ

 لهذا القانون.

 الثانيةمادة ال

رئأأيأأس مأأجأألأأس الأأو را   عأألأأى

 –كل فيما يخصأأأأأأأ   –والو را  

قانون، ويعمأل  هذا ال يذ أحكام  تنف

ب  من اليوم التالي لتاري  نشأأأأأأره 

 في الجريدم الرسمية.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نا المادم كما  -

 مشروع القانون. ورد في

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نا المادم كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

رئأأأيأأأس مأأأجأأألأأأس الأأأو را   عأأألأأأى

 –كأل فيمأأا يخصأأأأأأأأ   –والو را  

تنفيأأذ أحكأأام هأأذا القأأانون، ويعمأأل   

تاري  نشأأأأأأأره    تالي ل ب  من اليوم ال

 في الجريدم الرسمية.
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 م2017 ديسمبر 20التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

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

وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي مملكة البحرين 

( وملحقيها FATCAالدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )

 م.2017( لسنة 26األول والثاني، المرافق للمرسوم رقم )

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  ،صالح الصالحمعالي السيد علي بن م، أرفق 2017 ديسمبر 10بتاريخ      

مشروع قانون رقم ، نسخة (4د  4ص ل ت ق/ ف  653م )المجلس، ضمن كتابه رق

) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات 

المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي 

افق للمرسوم رقم ( وملحقيها األول والثاني، المرFATCAاألجنبية )للحسابات 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  م،2017( لسنة 26)

 المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2017 ديسمبر 20وبتاريخ     

واالتفاقية، وقرار مجلس  المذكور، قانون، حيث اطلعت على مشووووووروع الالسااااااااب 

 .بحضور المستشار القانوني للجنة ، وذلكالنواب بش ن مشروع القانون

لمبادئ  القانونإلى عدم مخالفة مشروع  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة             

، كما توصوووووي اللجنة بون يكون التعوووووويت على مشوووووروع القانون وأحكام الدسوووووتور

( من 124باألغلبية المتطلبة لسووووووريان القانون بوير رجعي، اسووووووتناداا ألحكام الماد  )

 ( من االتفاقية تنطوي على أير رجعي. 11، 6، 4، 3الدستور، حيث إن المواد )

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين ترى اللجنة سالمة      

حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال 

( FATCAالضريبي الدولي وتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )

من الناحيتين ، م2017( لسنة 26وم رقم )افق للمرسوملحقيها األول والثاني، المر

 الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
المالية تقرير لجنة الشؤون 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

( من ٤قانون بتعديل المادة )

قانون ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون 

م، )المعد ٢٠٠٢( لسنة ١٦رقم )

في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 من مجلس النواب(.
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 م2017 نوفمبر 26التاري : 

 9التقرير رقم: 

 

( 4بتعديل املادة ) مشروع قانونبشأن  الشؤون املالية واالقتصاديةتقرير جلنة 
( 16من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(.، )2002لسنة 

 (4)الفصل التشريعي - (4)دور االنعقاد العادي 
 

 مقدمــة:

صاحب المعالي األستاذ علي كتاب  الشؤون المالية واالقتصاديةاستلم  لجنة 

( المؤرخ 3د4ف/  ما ل  /600رقم   الشورى بن صالح الصالح رئيس مجلس

مشىىىىروع م، والذي تم بموجب  تكليف اللجنة بدراسأأأأة ومناقشأأأأة 2017يو ليو 25في 

مادة ) قانون عديل ال ية واإلدارية( 4بت مال بة ال قانون ديوان الرقا الصىىىىىىىىادر  ،من 

المعد في ضىىىىىىور االقتراو بقانون ، )2002( لسىىىىىىنة 16بالمرسىىىىىىوم بقانون رقم )

ت  ولبدا  المالحها  علي  ولعداد المقدم من مجلس النواب( ، على أن تتم دراسأأأأأأأ

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بش ن  ليتم عرض  على المجلس. 

د  4ف   /  ما ل  615، وبموجب الخطاب رقم  م2017أكتوبر  16بتاري  و

أكتوبر  15وبناً  على قرار مكتب المجلس في اجتماع  الثاني المنعقد بتاري   (،4

م، بخصأأأوا مواصأأألة دراسأأأة مشأأأروعا  القوانين واالقتراحا  بقوانين 2017

التي ال ال  قيد الدرس لد  اللجنة من أدوار انعقاد سأأأأأابقة  فقد أرسأأأأأل صأأأأأاحب 
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للى لجنة الشؤون  الشورى مجلس معالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيسال

نسأأأأأخة من مشأأأأأروع القانون المذكور وقرار مجلس النواب  المالية واالقتصأأأأأادية

ا رأي اللجنة لعرض  على المجلس  لمناقشت  ودراست  ولعداد تقرير بش ن  متضمنـأأأً

 الموقر.

 إجراءات اللجنة:-أواًل 

 ذكور أعاله قامت اللجنة باإلجرارات التالية:لتنفيذ التكليف الم

 المذكور في االجتماعا  التالية: مشروع القانونتدارس  اللجنة  (1)

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 من دور االنعقاد العادي  46

 الثالث(
25/9/2017 

 5/11/2017  من دور االنعقاد العادي الرابع( 4

 

 المذكور على: مشروع القانوناطلع  اللجنة، أثنا  دراستها على  (2)

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشور .  -أ

 )مرفق(. المستشار القانوني والمستشار القانوني المساعد بالمجلسرأي  -ب

 )مرفق(رأي المستشار المالي واالقتصادي.  -ج

 الحكومة المرفقة بمشروع القانون.رأي مذكرم ب -د

 .واإلفتا  القانوني المرفقة بمشروع القانونهيئة التشريع رأي مذكرم ب -ه

رأي ديوان الرقابة المالية واإلدارية بشأأأأأأ ن مشأأأأأأروع القانون. المرفق مع  -و

 قرار مجلس النواب.

( 16قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصأأادر بالمرسأأوم بقانون رقم   -ز

 ، وتعديل .2002لسنة 
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 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقات . -و

 ي االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:شارك ف 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــــــي  .1

 المستشار المالي واالقتصادي. السيدة زهــــرة يوســــــف رحمـــــة .2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي .3

 أخصائي إعالم. ي عبـــــــاس العـــراديالسيد علـــــــ .4

 قانوني باحث السيــــد علــــي نــــــادر السلــــــــوم .5

 باحث قانوني. السيدة أميــــنة علــــــــــي ربيــــــــ  .6

  محمد رضي محمد. السيدو أيوب علي طريف السيداللجنة  أمانة سرتولى 

 

ا 
ً
 والقانونية: )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية –ثانيــ

ذهب  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشور  في توصيتها بش ن 

عدم مخالفت  لمبادئ وأحكام الدستور، كما أوص  ب همية اطالع قانون للى المشروع 

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية على المالحها  الواردم في مذكرتي هيئة التشريع 

 .والحكومة بش ن مشروع القانونواالفتا  القانوني 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:– ثالث

وقرار مجلس النواب بش ن ، كما تم استعراض  مشروع القانونتدارس  اللجنة 

وجها  النهر التي دار  حول  من قبل أصحاب السعادم أعضا  اللجنة والمستشار 

 .والمستشار المالي واالقتصادي القانوني لشؤون اللجان

، على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس اطلع  اللجنةوقد 

هيئة التشريع واإلفتا  رأي الحكومة المرفقة بمشروع القانون، ومذكرم برأي ومذكرم ب

  .القانوني المرفقة بمشروع القانون، ورأي ديوان الرقابة المالية واإلدارية
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جد  اللجنة أن مشروع القانون يت لف فضاًل عن الديباجة من مادتين، قد وو

( من قانون 4( من المادم  ـمن  على أن يستبدل بنا البند  ه المادة األولىنص  

م 2002( لسنة 16ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

 النا اآلتي:

لش ص من األش اص االعتبارية العامة  الشركات التي يكون للدولة أو-"هـ 

، أو التي تضمن الدولة لها حًدا أدنى من %25حصة في رأسمالها بما ال يقل عن 

 .الربح أو تقدم لها إعانة مالية"

 

 :في حين أن النا اكصلي  النافذ( هو

الشركات التي يكون للدولة أو لش ص أو أكثر من األش اص االعتبارية -"هـ

، أو التي تضمن الدولة لها حًدا أدنى من %50رأسمالها تزيد على العامة حصة في 

 الربح أو تقدم لها إعانة مالية".

 من مشروع القانون، فهي مادم تنفيذية. أما المادة الثانية

وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون واالطالع على مرفقات   فإن اللجنة 

 روع القانون وذلك لألسباب اآلتية:توصل  للى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مش

( من قانون ديوان الرقابة المالية 4( من المادم  ـالنافذ للفقرم  ه منح النا .1

وتعديالت ، الديوان  2002( لسنة 16واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

اختصاا الرقابة المالية واإلدارية على الشركا  التي يكون للدولة أو لشخا 

. %50أو أكثر من اكشخاا االعتبارية العامة حصة في رأسمالها ت يد على 

تخول الدولة أو أشخاا القانون العام  تمثل اكغلبية فهي حيث لن هذه النسبةو

سلطة اتخاذ القرارا  اإلدارية والمالية المناسبة، والت ثير على لدارم الشركا  

 وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاا.
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ً لما هو وارد في مشروع القانون، فإن ذلك يعني  .2 في حالة تعديل النا طبقا

فرض رقابة الديوان على الشركا  التي ال يكون للدولة أية سلطة أو دور في 

أو أكثر من أسهم تلك  %50كونها ال تملك اتخاذ القرارا  المالية واإلدارية 

ا  عن تنفيذ توصيا  اكمر الذي قد يؤدي للى امتناع تلك الشرك ،الشركا 

الديوان على فرض أن المشاركين من القطاع الخاا يملكون أغلبية أسهم تلك 

 الشركا ، ويتحكمون في القرارا  التي تتخذها اإلدارا  المسؤولة عنها. 

 

( لسنة 21وفي هذا الش ن فإن قانون الشركا  التجارية الصادر بالقانون رقم  

  ترتب اكسهم حقوقاً والت اما  متساوية، ( على أن168مادت    ينا في 2001

ومن الحقو  التي يتمتع بها العضو، المساهمة في لدارم أعمال الشركة، سوا  

في الجمعيا  العامة أو في مجلس اإلدارم، طبقاً لنهام الشركة، ولقامة دعو  

ببطالن كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس اإلدارم مخالفاً للقانون أو 

هام العام أو عقد الت سيس أو النهام اكساسي، والتصرف في اكسهم المملوكة الن

 ل ، وحق االطالع على سجال  الشركة. 

 

تكفل التشريعا  المعمول بها في مملكة البحرين بسط الرقابة على كافة الشركا   .3

التجارية والبنوك وشركا  الت مين والشركا  المدرجة في بورصة البحرين، 

الل الجها  المسؤولة عن اإلشراف على هذه الشركا ، كو ارم وذلك من خ

تحقق من الصناعة والتجارم والسياحة، ومصرف البحرين المرك ي، وبالتالي ال

  حكام القوانين واللوائح والقرارا . بمد  الت ام هذه الشركا  

ومن ذلك ما نا علي  الباب الخامس عشر من قانون الشركا  التجارية الصادر 

بش ن الرقابة والتفتيش، حيث نص   2001( لسنة 21مرسوم بقانون رقم  بال

( على أن  "فيما ال يخل بخضوع الشركا  كنهمة الترخيا 351المادم  

والرقابة من الجها  المختصة بنوع نشاطها، تشرف و ارم التجارم والصناعة 
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كام النهام على الشركا  الخاضعة كحكام هذا القانون من حيث تنفيذ أحكام  وأح

ويتولى أعمال هذه المراقبة  اكساسي لهذه الشركا  ومراقبة صحة تطبيقها.

وحضور الجمعيا  العامة وتحرير محاضر ضبط الواقعة بالنسبة للمخالفا  

التي تقع كحكام هذا القانون، من يصدر بندبهم لذلك قرار من و ير التجارم 

وتحال المحاضر للى اإلدعا   والصناعة، وتكون لهم سلطة الضبطية القضائية،

 العام بقرار من و ير التجارم والصناعة أو ممن يفوض  الو ير في ذلك".

 

( على أن  "يجو  لو ير التجارم والصناعة، عند 352كذلك وقد نص  المادم   

الضرورم، أو بنا  على طلب مقدم من شركا  يمثلون ربع رأسمال الشركة، أن 

ارم التجارم والصناعة أو من غيرهم بتفتيش يكلف من يندب  من موهفي و 

 حسابا  وسائر أعمال الشركا  الخاضعة كحكام هذا القانون". 

على أن  "يجو  للشركا  الذين يملكون ربع رأس المال  (353وقد نص  المادم  

على اكقل أن يطلبوا من و ير التجارم والصناعة لجرا  التفتيش على الشركة 

يس وأعضا  مجلس اإلدارم والمديرين أو مدققي الحسابا  فيما ينسبون  للى رئ

من مخالفا  في أدا  واجباتهم التي يقررها القانون أو النهام اكساسي متى كان  

لديهم من اكسباب ما يبرر هذا الطلب وذلك بعد سداد الرسم الذي يحدده قرار 

الت كد من من و ير التجارم والصناعة ، وعلى و ارم التجارم والصناعة بعد 

جدية اكسباب التي يشتمل عليها الطلب أن تجري التفتيش على الشركة طبقاً 

  لألحكام السابقة". 

وباإلضافة للى ذلك نا قانون مصرف البحرين المرك ي والمؤسسا  المالية 

، حيث التفتيش والضبط القضائيعلى  2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم  

للمحافه أن يندب بعض موهفي المصرف من  على أن  " أ(/114  نص  المادم

المرك ي أو غيرهم إلجرا  تفتيش على أعمال المرخا لهم أو الشركا  

المدرجة، وذلك طبقا لإلجرا ا  والقواعد المنصوا عليها في اللوائح التي 
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يصدرها المصرف المرك ي، ويكون لهؤال  الموهفين سلطة التحقق من الت ام 

و الشركا  المدرجة ب حكام هذا القانون واللوائح والقرارا  المرخا لهم أ

الصادرم تنفيذاً كحكام  ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن ومنشآ  ومكاتب 

المرخا لهم والشركا  المدرجة واالطالع على السجال  والمستندا  

والمراسال  واالتصال بالبنوك وغيرها من الجها  ذا  الصلة بموضوع 

 لتي يتم االستثمار لديها من قبل المرخا ل ".التفتيش أو ا

 

لن رقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية على اكموال الخاصة لمجرد كون الدولة  .4

مساهمة بحصة أقلية وليس  غالبية مؤثرم، من ش ن  الت ثير على ثقة القطاع 

 الخاا في االستثمار في مملكة البحرين، ويعطي مؤشرا  سلبية وتبعدهم عن

مشاركة الدولة في االستثمار، مع وجود قوانين تضمن حقو  المساهمين بغض 

 النهر عن نسبة حصتهم.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:- رابع

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشأأأأأأأور ، اتفق  اللجنة 39لعماالً لنا المادم  

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.    األستاذ صادق عيد ةل رحمة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ درويش أحمد المناعي  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة:- خامس

، مشأأروع القانونفي ضأأو  ما دار من مناقشأأا  وما أبدي من  را  أثنا  دراسأأة 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

  ( من قانون 4بتعديل المادة ) على مشىىروع قانونمن حيث المبدأ الموافقة عدم

( لسىىىىنة 16الصىىىىادر بالمرسىىىىوم بقانون رقم ) ،ان الرقابة المالية واإلداريةديو

 المعد في ضور االقتراو بقانون المقدم من مجلس النواب(.، )2002

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر الت اذ الالزم ،،،

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                                     د. عبدالعزيز حسن أبل          

 املالية واالقتصادية                                                   الشؤون  رئيس جلنةالشؤون املالية واالقتصادية       نائب رئيس جلنة
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 م 2017أكتوبر 18التاريخ: 

 

 

 املسقطي   احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من قانون ديوان 4)   ( بتعديل المادة )رقم ) ( لسنة  قانونمشروع الموضوع: 

م ) المعد 2002( لسنة 16الرقابة المالية واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 النواب(.في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017يوليو  25بتاريخ      

 قانونمشروع  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  601، ضمن كتابه رقم )المجلس

( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية 4) ( بتعديل المادة )    رقم ) ( لسنة 

م ) المعد في ضوء االقتراح بقانون 2002( لسنة 16م بقانون رقم )الصادر بالمرسو

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

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتعادية.
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تاري        ية م2017 أكتوبر 18وب قانون ، عقد  لجنة الشأأأأأأأؤون التشأأأأأأأريعية وال

وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلع  على مشأأأروع القانون المذكور،الثانياجتماعها 

 وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة.، بش ن 

لمبادئ  للى عدم مخالفة مشأأأروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانته  اللجنة       

توصأأأأأأأي لجنتكم الموقرم ب همية االطالع على المالحها  وأحكام الدسأأأأأأأتور، كما 

 الواردم في مذكرتي هيئة التشريع واإلفتا  القانوني والحكومة بش ن مشروع القانون.

 

 رأي اللجنة:

( من 4)   ( بتعديل المادة )رقم ) ( لساااانة  قانونمشىىىىروع تر  اللجنة سأأأأالمة   

( لساااانة 16بالمرسااااوم بقانون رقم )قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية الصااااادر 

من ، م            )المعد في ضااااااوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(2002

 الدستورية. الناحية

 

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 


