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 (1ملحق رقم )
 

 والدفاع الخارجيةتقرير لجنة الشؤون 

 مشروع بخصوص الوطني واألمن

 مملكة انضمام على بالموافقة قانون

 متعددة االتفاقية إلى البحرين

 المختصة السلطات بين األطراف

 لمعلومات التلقائي التبادل بشأن

 للمرسوم المرافق المالية، الحسابات

 م.2018 لسنة( 9) رقم
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 م 2018 مارس 29التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادس عشرالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص 
 بشأن  متعددة األطراف بني السلطات املختصةفتااقية االإىل 

 لقائي ملعلومات احلساابت املاليةالتبادل الت
 م2018( لسنة 9املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الاصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف705الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

 مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018مارس  28 

األطراف بني  متعددةفتااقية االرقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل 

ملرافق للمرسوم ا بشأن التبادل التلقائي ملعلومات احلساابت املالية، ،السلطات املختصة
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، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي م2018( لسنة 9رقم )

 نه.اللجنة بشأ

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنايذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 مارس 28 املنعقد بتاريخ الستتتتتتتاب  عشتتتتتتترتدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتروع القانون يف اجتماع ا  .1
 م.2018

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتت ا على الولئة املتعلقة مبشتتتتتتتتروع القانون مو تتتتتتتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

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

 (مرفق)رأي وزارة املالية.  -

 (مرفقواإلفتاء القانوين بشأنه. )مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشري   -

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:  .3
 

 كل من: وزارة املالية، وقد حضر -

 وزير املالية. خ أمحد بن حممد آل خلياة الشيمعايل  .1

 مستشار/ خبري مايل بوزارة املالية.   السيد يوسف عبدهللا محود .2
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 مدير إدارة ضرائب املؤسسات.  السيد هاشم السادةالسيد نواف  .3

 رئيس قسم ختطيط ودراسات   السيدة أمل أمحد الدوسري .4
 ضرائب املؤسسات.                                                     

 مستشار قانوين.   السيد حممد علي الشاذيل .5

 رئيس التخطيط االقتصادي  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .6
 االسرتافتيجي.                                                    

 أخصائي شؤون جلسات.   السيدة ندى صاحل الشبعان .7

 منسق برامج.   السيد حممد فؤاد سافتر .8

 .حملل ضرائب   السيد علي عطية الرميحي .9

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. السيد عبداملوجود يوسف أمحد .2

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .3
 

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:رأي  -اثنيــاا

لناحية سالمة مشروع القانون من ارأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى      
 . )مرفة(الدستورية
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ــاااثلثــ    رأي وزارة املاليــة: -ــ

 رية بنيأن هذه االتفاقية إدا وزير املاليةخ أمحد بن حممد آل خلياة الشـــيمعايل أفاد   

الدول األعضتتتتتتاء يف اتفاقية املستتتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتتتتتائل الضتتتتتتريبية لتبادل املعلومات 

املالية بشتتتتتتتتتتكل تلقائي،  وتنظم االتفاقية نوع وتلية وتوقيت املعلومات الواجو تباد ا، وتكفل 

التفاقية امحاية ستتتتتتتتتتترية املعلومات الضتتتتتتتتتتتريبية ال  يتم تباد ا، وأن عدد الدول املوقعة على هذه 

( دولتتة من بين تتا الستتتتتتتتتتتتتتعوديتتة، واإلمتتارات، والكويتتت، وقتتد وقعتتت  لكتتة الب رين على 98)

ا معاليه أن التأفر يف إقرار االتفاقية لن  2017يونيو  29االتفاقية يف  يف ابريس، مو تتتتتتتتتتتتتت ل

 ميكن  لكة الب رين من الوفاء ابلتزاماهتا الدولية، وابلتايل ستتتتتتتتتتتتتتيؤدي مسلا إىل إدرا  ا  ا يف

قوائم ستتتتتتتتتتتلبية من قبل دول جمموعة العشتتتتتتتتتتترين أو االباد األورو ، وال توجد أعباء مالية على 

  لكة الب رين، إمنا هناك رسوم سنوية تدفع ا الدولة كاشرتاك سنوي.

ــاارابع  رأي اللجنــة: -ــــ

رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام  لكة الب رين  مشروع قانونتدارست اللجنة 

لومات بشتتتتتتتتتتأن التبادل التلقائي ملع ،متعددة األطراف بني الستتتتتتتتتتل ات امل تصتتتتتتتتتتةتفاقية االإىل 

 ني، واملستشار املاليةوزارة   ثليم  ، م2018( لسنة 9املرافة للمرسوم رقم ) احلساابت املالية،

لى رأي جلنة عو ، على قرار جملس النواب ومرفقاتهواطلعت اللجنة ، لشتتتتتتؤون اللجان نيالقانوني

ا ل ن من ستتتالمة مشتتتروع القانو الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتورى والذي جاء مؤكدل

 .الدستورية الناحيتة
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من  –ة فضتتتتتتتتتتتتتتالل عن الديباج –واطلعت اللجنة على االتفاقية املذكورة وال  تتألف 

من ا تعاريف ألهم املصتتت ل ات العامة الواردة ( 1)تضتتتمنت املادة  ، حيثمواد ومل ة (8)

األحكام اخلاصتتتتتتتة بتبادل املعلومات فيما     (3( و)2) وتضتتتتتتتمنت املاد نبنصتتتتتتتوصتتتتتتت ا، 

( 4)ووقت تبادل املعلومات وطريقته، فيما نصتتتتتتتتت املادة  ،احلستتتتتتتتاابت الواجو اإلبال  عن ا

 (8)إىل  (5)ن أما املواد م على التعاون بني الستتل ات امل تصتتة يف  كيد االمتثال والت بية،

عديالت املشتتتتتتاورات والتو فقد تضتتتتتتمنت األحكام املتعلقة ابلستتتتتترية وإجراءات محاية البيا ت، 

شروط ت بية االتفاقية ونفامسها وإهناء املشاركة في ا، واألحكام اخلاصة أبمانة و على االتفاقية، 

 ا يئة التنسيقية.

بال  عنوان )مل ة املعيار املشرتك عن اإلبعلى مل ة االتفاقية املذكورة  قد اشتملتو 

 (1)مواد، تضتتتتتتتتتتتتتتمنت املادة  (9)يتألف من  ،والعناية الواجبة ملعلومات احلستتتتتتتتتتتتتتاابت املالية(

فنصتتتتتتتتتتتتتتتت على قواعد  (2)القواعد ال  تندر   تتتتتتتتتتتتتتمن مت لبات اإلبال  العامة، أما املادة 

يف األحكام اخلاصتتة ابلعناية  (6)إىل  (3)مت لبات العناية الواجبة العامة، فيما فصتتلت املواد 

العناية و العناية الواجبة حلستتتاابت األفراد اجلديدة، و الواجبة حلستتتاابت األفراد املوجودة مستتتبقلا، 

الواجبة حلستتتتتاابت الكيا ت املوجودة مستتتتتبقلا، والعناية الواجبة حلستتتتتاابت الكيا ت اجلديدة، 

 (8)وتضتتتتمنت املادة ، الواجبة اخلاصتتتتةلى قواعد العناية من املل ة ع (7)بينما نصتتتتت املادة 

على القواعد واإلجراءات اإلدارية الالزمة  (9)تعاريف ألهم املصت ل ات، بينما نصتت املادة 

 لضمان التنفيذ الفعال واالمتثال إلجراءات اإلبال  والعناية الواجبة.
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أن  هالزم لنفامسينه أو وابستعراض أحكام االتفاقية تبني أهنا ال تتعارض وأحكام الدستور،      

أعدت هيئة ( من الدستتتتتتتتتتتتتتور، فقد 37عماالل حلكم الفقرة الثانية من املادة )إصتتتتتتتتتتتتتدر بقانون ت

 لفأيتوالذي  ،ية املذكورةمشتتتتتتتتتتتروع قانون ابلتصتتتتتتتتتتتدية على االتفاق التشتتتتتتتتتتتري  واإلفتاء القانوين

نضتتتتتتتتمام الأرب  مواد، تن  املادة األوىل من ا على املوافقة على ا من -فضتتتتتتتتالل عن الديباجة- 

إىل االتفاقية متعددة األطراف بني الستتتتتتتتتتتتل ات امل تصتتتتتتتتتتتتة بشتتتتتتتتتتتتأن التبادل التلقائي ملعلومات 

احلستتتتتتتتتتتاابت املالية، وتتضتتتتتتتتتتتمن املادة الثانية فرض  رامة إدارية على والفة أحكام االتفاقية أو 

( 1ادة )( من امل1) ابلفقرة )و( من الفقرة هعيار اإلبال  املشرتك املشار إليقواعد وتفسريات م

لتعريف الوارد وفقلا ل-أما املادة الثالثة من املشتتتتتتتتتروع فتنيا ابلستتتتتتتتتل ة امل تصتتتتتتتتتة  ،من االتفاقية

إصدار القرارات والتعليمات  -( من االتفاقية1( من املادة )1ابلفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )

ستتتل ات ال الالزمة لتنفيذ أحكام ا، علملا أبن املقصتتتود ابلستتتل ة امل تصتتتة هنا األشتتت اص أو

املدرجة يف املل ة )ب( من اتفاقية املستتتاعدة  اإلدارية املتبادلة، وفقلا ملشتتتروع قانون االنضتتتمام 

إىل اتفاقية املستتتتتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة فدنه يلقصتتتتتتتتد ابلستتتتتتتتل ة امل تصتتتتتتتتة مبملكة الب رين وفقلا 

 فيذية.تن رابعةاملادة ال، وجاءت ة )ب( وزير املالية أو من يفو هللمف وم الوارد ابملل 

لتلقائي بشتتتتتتتأن التبادل ا ،متعددة األطراف بني الستتتتتتتل ات امل تصتتتتتتتةتفاقية اال هتدفو 

ي إىل تعزيز مكانة  لكة الب رين االقتصتتتتادية على الصتتتتعيدين ا ل ملعلومات احلستتتتاابت املالية

 والدويل.

ستتتتنة )  ( رقم ) ( ل مشتتتتروع قانونوعليه توصتتتتي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على 
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 ، تصتتتةمتعددة األطراف بني الستتتل ات املتفاقية االابملوافقة على انضتتتمام  لكة الب رين إىل 

 ،م 2018( لستتنة 9املرافة للمرستتوم رقم ) بشتتأن التبادل التلقائي ملعلومات احلستتاابت املالية،

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفة. واملوافقة على

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـااخامس
 

( من الالئ ة الدافلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالل لن  املادة )
 افتيار كل من:

 

 مقرراا أصليــاا.  املسلم جرب األستاذ خالد حممدسعادة  .1
 مقرراا احتياطيـاا.  الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودةسعادة  .2

 

 فتوصيـة اللجنـة: -ــاادسسا
 

يف  تتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من تراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، فدن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مشروع قانوناملوافقة من حيث املبدأ على  -  
بشأن التبادل  ،متعددة األطراف بني السلطات املختصةفتااقية االمملكة البحرين إىل 

 .م2018( لسنة 9املرافق للمرسوم رقم ) التلقائي ملعلومات احلساابت املالية،
 

 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت فتاصيالا يف اجلدول املرفق. -
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 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية متعددة األطراف بين السلطات المختصةمشروع 
   م2018( لسنة 9رافق للمرسوم رقم )حسابات المالية، المبشأن التبادل التلقائي لمعلومات ال 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 قرر المجلس اآلتي: -

 

 

     "وعللللل استتتتتتتتاتت تتت ا   تت تتت     .1

قلللن للرف الللللللللر  اللل لل للر لل  

المركزي والمؤسللتللنم المنل   

( 64)       اللندر بنلقن رف رقم

 وتعلللت "تللل " 2006لتلللللل للل  

 الديباجة
 

 الموافقةةةةى قرا  مام م ر  -

النواب بتعديل الديبا ى قرا 

 النحو اآلتي:
 

"وعل  استتتتتتتا تتت ا    تتت     .1

قلللن رف اللللللللر  ال  ر   

المركزي والمؤسللللللتلللللللللنم 

المنل   اللللندر بنلقن رف رقم 

 2006( لتللللللللللل للللل  64)

بع تت   " عل     وتعللت "تلل "

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بع تتت   " عل    انوتتت م       

بإصتتتت ا   2006   ( نستتتت  64)

مصتتتتتتتري ان  ر       تتت م  

  انمركزي لانمؤستتتستتت ل انم ن  

 لتع  التهع.

   علل لل "واسةةةةةةةةتةةبةةةةدال قةةبةةةةام   .2

لقللللاروم )      ن ل للللللللرللللة  ا

    بللللالقواعقللللة ع   ار لللللللقللللا 

قق كلللة البن)يم  ل  اقيلللا يلللة 

الق لللللللاعدي اادا)ية الققبادلة 

  عي الق للللللللللاةللل  ال للللللل)يبيلللة

بصللللللليمقدللا القبللدلللة بقوجلل  

بعبةةةةام :  "2010ب)وقوكو  

( نستتتتتت تتت  64انوتتت م       )

بتتتإصتتتتتتتتت ا   تتت م    2006

مصتتتتتري ان  ر   انمركزي 

ن تتت   نمتتت  نمؤستتتتتتستتتتتتتتت ل ا لا

 .لتع  التهع

"وعل  استتتتتتتا تتت ا    تتت     .2

 القلللن رف رقم )  ( لتلللللل للل 

بلللنلمرا قللل  عل  ا  للللللملللن  

املكلل  ال  ر   ىل  اتقللنق لل  

المتلللنعتإل اردار   المد ندل  

 ي المتللللللللنبلل  ال للللللر   لل  

بللللللل لدعن المعتل  بمر   

بع تت   "  "2010بروتركرل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

رنم نقد بم عي للللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 قرا الدستوم، االطالع بعد

وقرا اتفةةةا يةةةى المسةةةةةةةةةةاقةةةد  "

اإلداميى المتبادلى في المسةةةةةةا ل 

الضةةةةةةميبيى ب ةةةةةةي ت ا المعدلى 

، 2010كةةول بةةموتةةوبةةمةةو ةةةةب 

   والتي و عت ةةةةا ممركةةةةى البحمي 

 29في مةةةدينةةةى بةةةامي  بتةةةامي  

 م".2017يونيو 

  رص الديباجة ببد القبدي ن

رنم نقللد بم عي للللللل  ة    ييللة        

 .ق ك قق كة البن)يم

 قرا الدستوم، االطالع بعد

وع    للللاروم قصللللللل)  البن)يم 

الق)كزي والقؤ للللللل للللللللا  القللاليللة 

ل    اتفتت   تت  انمستتتتتتتت  تت   ع

اإلدا    انما  دن  في انمس ئل 

 ن  معانضتتتر     بصتتت لا   ان

، 2010برلت ك   بم جتتت  

لاناي ل عا تت  مم  تت  ان  ر   

 29في متت   تت  بتت   ي باتت     

 مع.2017  م   

  رص الديباجة ببد القبدي ن

رنم نقد بم عي لللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 قرا الدستوم، االطالع بعد

وع    للاروم قصللللللل)  البن)يم 

الق)كزي والقؤ للللل لللللا  القالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنم نقللد بم عي للللللل  ة    ييللة        

 .ق ك قق كة البن)يم

 قرا الدستوم، االطالع بعد
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

قانو  م م ) نى 64وقرا ال ( لسةةةةةةة

بإ ةةةدام  انو  م ةةةم   2006

البحمي  الممكزي والمؤسةةةسةةةا  

 وتعديالته،الماليى، 

( 23وقرا الممسوم بقانو  م م )

 في شأ  العَُ د، 2016لسنى 

وقرا اتفا يى المسةةةةةةاقد  اإلداميى 

المتبادلى في المسةةةةا ل الضةةةةميبيى 

ب ةةةةةةةي ت ةةةةا المعةةةةدلةةةةى بمو ةةةةب 

، والتي و عت ا 2010بموتوكول 

بامي   نى  كى البحمي  في مدي ممر

 م، 2017يونيو  29بتامي  

ل للللرة ن 64الصللللاد) بالقاروم )    

 وقبديالقه، 2006

قانو  م م ) ( 23وقرا الممسةةةةةةةوم ب

 في شأ  العَُ د، 2016لسنى 

وع   القللاروم )      ن ل لللللللرللة       

بللالقواعقللة ع   ار لللللللقللا  قق كللة 

عدي  ية الق للللللللا يا  البن)يم  ل  اق

لة عي الق للللللللاةل   باد ية القق اادا)

ال للللللل)يبيللة بصللللللليمقدللا القبللدلللة 

 ، 2010بقوج  ب)وقوكو  

متعةةدد  ارطما   وقرا االتفةةا يةةى

بي  السةةةةةرطا  المبت ةةةةةى بشةةةةةأ  

  الةةتةةبةةةةادل الةةتةةرةةقةةةةا ةةي لةةمةةعةةرةةومةةةةا 

ن ل رة 64بالقاروم )    الصاد) 

 وقبديالقه، 2006

( 23وقرا الممسةةةوم بقانو  م م )

 في شأ  العَُ د، 2016لسنى 

وع   القاروم )      ن ل لللللللرة       

بالقواعقة ع   ار لللللللقا  قق كة 

البن)يم  ل  اقيا ية الق للللللاعدي 

اادا)ية الققبادلة عي الق لللللللاة  

ال للللللل)يبية بصللللللليمقدا القبدلة 

 ، 2010بقوج  ب)وقوكو  

وقرا االتفا يى متعدد  ارطما  

بي  السةةةرطا  المبت ةةةى بشةةةأ  

رقةةةةا ي لمعرومةةةةا  ت ل تبةةةةادل ا ل   ا

وع    للللاروم قصللللللل)  البن)يم 

الق)كزي والقؤ للللللل للللللللا  القللاليللة 

ن ل لللللرة 64الصلللللاد) بالقاروم )    

 وقبديالقه، 2006

( 23وقرا الممسةةةةةةةوم بقةةانو  م م )

 في شأ  العَُ د، 2016لسنى 

القللاروم )      ن ل لللللللرللة       وع   

بللالقواعقللة ع   ار لللللللقللا  قق كللة 

البن)يم  ل  اقيللا يللة الق للللللللاعللدي 

اادا)يللة الققبللادلللة عي الق للللللللاةلل  

  ال للللللل)يبيللة بصللللللليمقدللا القبللدلللة

 ، 2010بقوج  ب)وقوكو  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 ما وقرا االتفةا يةى متعةدد  ارط

بي  السةةةةرطا  المبت ةةةةى بشةةةةأ  

رومةةةةا   مع ل رقةةةةا ي  ت ل تبةةةةادل ا ل ا

الحسةةةةةةابا  الماليى، والتي و عت ا 

بامي   نى  كى البحمي  في مدي ممر

 م،2017يونيو  29بتامي  

أ م م ر  الشةةةةةةةوم  وم ر  

النواب القانو  اآلتي ن ةةةةةه، و د 

  د نا قريه وأ دمناه:

الحسةةةةةةةةابةةا  المةةاليةةى، والتي و عت ةةا 

ممركةةةى البحمي  في مةةةدينةةةى بةةةامي  

 م،2017يونيو  29بتامي  

أ م م ر  الشةةةةةةةةوم  وم ر  

النواب القانو  اآلتي ن ةةةةةةةه، و د 

  د نا قريه وأ دمناه:

الحسةةةةةةةابا  الماليى، والتي و عت ا 

ممركةى البحمي  في مةدينةى بةامي  

 م،2017يونيو  29بتامي  

أ م م ر  الشةةةةةةةوم  وم ر  

النواب القانو  اآلتي ن ةةةه، و د 

  د نا قريه وأ دمناه:

وقرا االتفةةةا يةةةى متعةةةدد  ارطما  

بي  السةةةةةةرطا  المبت ةةةةةةى بشةةةةةةأ  

   الةةتةةبةةةةادل الةةتةةرةةقةةةةا ةةي لةةمةةعةةرةةومةةةةا 

 مةةاليةةى، والتي و عت ةةا الحسةةةةةةةةابةةا  ال

ممركةةةى البحمي  في مةةةدينةةةى بةةةامي  

 م،2017يونيو  29بتامي  

أ م م ر  الشوم  وم ر  النواب 

القانو  اآلتي ن ةةةةةةه، و د  ةةةةةةد نا 

 قريه وأ دمناه:

 األول قادي ال

 

ُووِفَق قرا انضةةةةةةةمةةةةام ممركةةةةى 

البحمي  إلا االتفةةةةا يةةةةى متعةةةةدد  

 األول قادي ال
 

 

الموافقةةى قرا نا المةةاد  كمةةا  -

 ومد في مشموع القانو .

 األول قادي ال

 

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 األول قادي ال

َق قةرةا انضةةةةةةةةمةةةةام مةمةرةكةةةةى    ُووفةِ

البحمي  إلا االتفةةةةا يةةةةى متعةةةةدد  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

ارطما  بي  السرطا  المبت ى 

الترقا ي لمعروما   بشةةةةةةأ  التبادل

الحسةةةةةةةابا  الماليى، التي و عت ا 

بامي   نى  كى البحمي  في مدي ممر

م، 2017يةةونةةيةةو  29بةةتةةةةاميةة  

 والممافقى ل ذا القانو .

 

ارطما  بي  السةةةرطا  المبت ةةةى 

قا ي لمعروما   بادل التر بشةةةةةةةةأ  الت

الحسةةةةةةةةابةةا  المةةاليةةى، التي و عت ةةا 

ممركةةى البحمي  في مةةدينةةى بةةامي  

م، 2017يةةةونةةةيةةةو  29بةةةتةةةةاميةةة  

 والممافقى ل ذا القانو .

 

 الثاريةقادي ال

مع قةةدم اإلبالل بةةالمسةةةةةةةؤوليةةى 

ال نا يى أو المدنيى التي تنشةةةأ وفقا  

رحكةةةام أي  ةةةانو  ُبم، تُفم  

غمامى إداميى ال تزيد ق  قشمي  

 الثاريةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 الثاريةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 الثاريةقادي ال

مع قةةةدم اإلبالل بةةةالمسةةةةةةةؤوليةةةى 

ال نا يى أو المدنيى التي تنشةةةةةةةأ وفقا  

رحكةةةةام أي  ةةةةانو  ُبم، تُفم  

غمامى إداميى ال تزيد ق  قشةةةمي  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

أل  دينةةةةام بحميني قرا كةةةةل 

شةةبا طبيعي أو معنوي امتكب 

فعال  أو امتناقا  بالمبالفى رحكام 

قانو  أو  االتفا يى الممافقى ل ذا ال

 يام اإلبالغلقواقد وتفسةةةةيما  مع

المشةةةةةةةتمر المشةةةةةةةام إليه بالفقم  

( م  1الفمقيةةةى )و( م  الفقم  )

 .( م  االتفا يى1الماد  )

بالطم   مى  يل ال ما ويتم تح ةةةةةةة

المقمم   انونا  لتح ةةةةةةةيل المبال  

 المستحقى لردولى.

 

 

  ألة  ديةنةةةةام بةحةميةنةي قةرةا كةةةةل

شةةةةةةبا طبيعي أو معنوي امتكب 

الفةةى رحكةةام فعال  أو امتنةةاقةةا  بةةالمبةة

االتفةةا يةةى الممافقةةى ل ةةذا القةةانو  أو 

لقواقد وتفسةةةةةةةيما  معيام اإلبالغ 

المشةةةةةةةتمر المشةةةةةةةةام إليةةه بةةالفقم  

( م  1الفمقيةةةةى )و( م  الفقم  )

 .( م  االتفا يى1الماد  )

ويتم تح ةةةةةةةيةةل ال مامةةى بةةالطم  

المقمم   ةةانونةةا  لتح ةةةةةةةيةةل المبةةال  

 المستحقى لردولى.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الثالثةقادي ال

 

السةةرطى المبت ةةى بممركى تُ ةةدم 

البحمي ، وفقةةةةا  لرتعمي  الوامد 

بةةالفقم  الفمقيةةى )ب( م  الفقم  

( م  االتفةةا يةةى 1( م  المةةاد  )1)

الممافقةةى ل ةةذا القةةانو ، القماما  

فيةةةةذ  ن ت ل لالزمةةةةى  يمةةةةا  ا ر ع ت ل وا

 .أحكام ا

 

 

 

 الثالثةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 الثالثةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 الثالثةقادي ال

تُ ةةةةدم السةةةةرطى المبت ةةةةى بممركى 

البحمي ، وفقةةةةا  لرتعمي  الوامد 

  بةةةةالفقم  الفمقيةةةةى )ب( م  الفقم 

( م  االتفةةا يةةى 1( م  المةةاد  )1)

الممافقةةةى ل ةةةذا القةةةانو ، القماما  

   والةةتةةعةةرةةيةةمةةةةا  الةةالزمةةةةى لةةتةةنةةفةةيةةةةذ

 .م اأحكا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 ال)اببةقادي ال

م ةةيةة  مةة ةةرةة  الةةوزما   قةةرةةا

 –كل فيما يب ةةةةةةةه  –والوزما  

قانو ، ويُعمةل  هذا ال يذ أحكام  تنف

به م  اليوم التالي لتامي  نشةةةةةةمه 

 في ال ميد  المسميى.

 ال)اببةقادي ال

  الموافقى قرا نا الماد  كما

 ومد في مشموع القانو .

 ال)اببةقادي ال

   كما الموافقى قرا نا الماد

 ومد في مشموع القانو .

 ال)اببةقادي ال

م ةةةيةةة  مةةة ةةةرةةة  الةةةوزما   قةةةرةةةا

 –كةل فيمةا يب ةةةةةةةةه  –والوزما  

تنفيةةذ أحكةةام هةةذا القةةانو ، ويُعمةةل   

تامي  نشةةةةةةةمه    تالي ل به م  اليوم ال

 في ال ميد  المسميى.
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  2018انرس  28الدنر خ: 
 

 

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

 
بالقواعقة ع   ار قا  قق كة البن)يم قش)وع  اروم )     ن ل رة   ن المرضرع: 

 ل  االقيا ية ققبددي األط)ا  بيم ال  طا  الق قصة بشأم القباد  الق قاةي 

  .2018ن ل رة 9القالية، الق)اعق ل ق) و  )    لقب وقا  الن ابا  

 

 ،ت    ط    وبعت،،

 

، أ فق مع ني انس     ي ب  ص نح انص نح  ئ ي م2018م  س  28با          

قش)وع  اروم  ، مسخ  م (4د  4ص   ل ق/ ي  706  )انمج ي، ضم  كا به   

  االقيا ية ققبددي األط)ابالقواعقة ع   ار قا  قق كة البن)يم  ل  )     ن ل رة   ن 

بيم ال  طا  الق قصة بشأم القباد  الق قاةي لقب وقا  الن ابا  القالية، الق)اعق 

إن  نج   انشؤل  اناشر ع   لانو م م  ، لذنك  ، 2018ن ل رة 9ل ق) و  )    

 نم   شاه لإب اء انمالحظ ل    ه ن ج   انشؤل  انخ  ج   لان ف ع لاألم  ان ط ي.
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 و ل نج   انشتتؤل  اناشتتر ع   لانو م م   اجام       2018انرس  28لبا         

واالتفا يى، و مام م ر   انمذك  ، و م  مشتترلع ان، ح ث اط عت     الرابع عشللر

 .انمس    ب ض   انمساش   انو م مي لذنك ،النواب بشأ  مشموع القانو 

 

 

 نم  دئ   م مخ نف  مشتتتتتترلع انو م   إن  –بع  انم الن  لان و ش  –لاما ت ان ج         

 .  لأح  م ان سا  

 

 رأي اللج  :

بالقواعقة ع   ار قا  قق كة قش)وع  اروم )     ن ل رة   ن ترى ان ج   سالم       

البن)يم  ل  االقيا ية ققبددي األط)ا  بيم ال  طا  الق قصة بشأم القباد  الق قاةي 

م  ان  ح   ،  2018ن ل رة 9ل ق) و  )    لقب وقا  الن ابا  القالية، الق)اعق 

 .ان سا    

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

 انضمام على بالموافقةمشروع قانون 

اتفاقية  ىإل البحرين مملكة

المساعدة اإلدارية المتبادلة في 

 المعدلة المسائل الضريبية بصيغتها

 المرافقم، 2010 بروتوكول بموجب

 م.2018 لسنة( 10) رقم للمرسوم
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 م 2018 مارس 29التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين اخلامس عشرالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص 
ة، املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية، بصيغتها املعدل إىل افتااقية

 م2018( لسنة 10م، املرافق للمرسوم رقم )2010مبوجب بروفتوكول 

 من الاصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف703الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

 مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018مارس  28 

لكة البحرين إىل افتااقية املساعدة اإلدارية رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مم

م، املرافق 2010املتبادلة يف املسائل الضريبية، بصيغتها املعدلة، مبوجب بروفتوكول 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير م2018( لسنة 10للمرسوم رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 ليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:لتنايذ التك

 مارس 28 املنعقد بتاريخ الستتاب  عشتترتدارستتت اللجنة مشتتروع القانون يف اجتماع ا  -1
 م.2018

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا على الولئة املتعلقة مبشتتروع القانون مو تتوع النظر وال   -2
 اشتملت على: 

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

 (مرفق)رأي وزارة املالية.  -

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

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من: -3
 

 كل من: حضر وزارة املالية، وقد -

 وزير املالية. خ أمحد بن حممد آل خلياة الشيمعايل  .1

 مستشار/ خبري مايل بوزارة املالية.   السيد يوسف عبدهللا محود .2

 مدير إدارة ضرائب املؤسسات.  السيد نواف السيد هاشم السادة .3

          ضرائب  رئيس قسم ختطيط ودراسات  السيدة أمل أمحد الدوسري .4
 املؤسسات.     

 مستشار قانوين.  السيد حممد علي الشاذيل .5
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 االسرتافتيجي. رئيس التخطيط االقتصادي السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .6

 أخصائي شؤون جلسات.  السيدة ندى صاحل الشبعان .7

 منسق برامج.   السيد حممد فؤاد سافتر .8

 .حملل ضرائب  السيد علي عطية الرميحي .9

 

 امة ابجمللس كل من:شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة الع -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. السيد عبداملوجود يوسف أمحد .2

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .3
 

 .عبداللطيفسهريا  لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا
 

لناحية سالمة مشروع القانون من ارأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى      

 . )مرفة(الدستورية

ــاااثلثــ    رأي وزارة املاليــة: -ــ
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ضتتتتمت أن  لكة الب رين ان وزير املاليةخ أمحد بن حممد آل خلياة الشـــيمعايل أفاد   

م، ويضتتتم 2010إىل املنتدى العاملي للشتتتفافية وتبادل املعلومات يف املستتتائل الضتتتريبية يف ستتتنة 

( دولتتة من بين تتا اململكتتة العربيتتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتتة، ودولتتة اإلمتتارات العربيتتة 149املنتتتدى العتتاملي )

ن  لكة ينلا معاليه أمب املت دة، ودولة الكويت، ولبنان، ومج ورية مصتتتتتتتتتتتتتتر، وامل رب، وتونس،

مرب الب رين قد التزمت ابلتبادل التلقائي للمعلومات املالية يف املستتائل الضتتريبية اعتبارلا من ستتبت

ا اللتزام ا أمام اجملتم  الدويل ابعتبارها عضتتتتتتتتتولا يف املنتدى العاملي، وأن 2018 م، ومسلا تنفيذل

 ر ه، من بين ا الستتتتتعودية واإلمارات ( دولة حىت 102عدد الدول امللتزمة ابلتبادل التلقائي )

والكويت، كما أن اتفاقية املستتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتتتتائل الضتتتتتريبية يف صتتتتتي ت ا املعدلة 

( ودول OECDهي أداة قتتتانونيتتتة دوليتتتة مت إعتتتدادهتتتا وت ويرهتتتا من قبتتتل ) 2010بربوتوكول 

ني  كفاءة املساعدة اإلدارية ب( لتنسية اجل ود الدولية من أجل بسنيG20جمموعة العشرين )

الدول فيما يتعلة ابملستتتتتائل الضتتتتتريبية، وأن معيار التبادل التلقائي للمعلومات مشتتتتتابه التفاقية 

(FATCA املوقعتتة بني  لكتتة الب رين والوالملت املت تتدة األمريكيتتة ال  دفلتتت حيز النفتتامس )

اعتدة اإلداريتة املتبتادلتة يف م، وأن عتدد التدول املوقعتة على اتفتاقيتة املستتتتتتتتتتتتتتت2018متارس  5يف 

( دولة من ا الستتتتتتتتتعودية ، واإلمارات، والكويت، وقد وقعت  لكة 117املستتتتتتتتتائل الضتتتتتتتتتريبية )

ا معاليه أن التأفر يف إقرار  2017يونيو  29الب رين على االتفاقية يف  يف ابريس، مو تتتتتتتتتتتتتت ل

ؤدي مسلا إىل إدرا  ايل سياالتفاقية لن ميكن  لكة الب رين من الوفاء ابلتزاماهتا الدولية، وابلت
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ا  ا يف قوائم ستتلبية من قبل دول جمموعة العشتترين أو االباد األورو ، وال توجد أعباء مالية 

 على  لكة الب رين، إمنا هناك رسوم سنوية تدفع ا الدولة كاشرتاك سنوي.

 

ــاارابع  رأي اللجنــة: -ــــ

ن ابملوافقة على انضمام  لكة الب ريمشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( تدارست اللجنة 

ل إىل اتفاقية املستتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتائل الضتتريبية، بصتتي ت ا املعدلة، مبوجو بروتوكو 

 ين، واملستتتتتتتشتتتتتتار املاليةوزارة   ثليم  ، م2018( لستتتتتتنة 10م، املرافة للمرستتتتتتوم رقم )2010

لى رأي جلنة عو ، جملس النواب ومرفقاتهعلى قرار واطلعت اللجنة ، لشتتتتتتؤون اللجان نيالقانوني

ا ل ن من ستتتالمة مشتتتروع القانو الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتورى والذي جاء مؤكدل

 .الدستورية الناحية

من  –ة فضتتتتتتتتتتتتتتالل عن الديباج –واطلعت اللجنة على االتفاقية املذكورة وال  تتألف 

 بيق ا ستتتتتتتتتتتتتتواء من حيث من االتفاقية ن اق ت (2( و)1)حيث بينت املاد ن مادة،  (32)

من حيث الضتترائو املعنية ال  ستتتستتري علي ا أحكام  األشتت اص الذين ستتتستتري بشتتأهنم أم

من االتفاقية أهم املصتتتتتتتت ل ات العامة الواردة بنصتتتتتتتتوصتتتتتتتت ا، أما  (3)وعرفت املادة  ،االتفاقية

ملعلومات مثل: تبادل فقد تضتتتتتتتمنت أشتتتتتتتكال املستتتتتتتاعدة يف تبادل ا (10) إىل( 4) من املواد

 و ريها، لومات، التبادل الذايت للمعلوماتاملعلومات عن طرية ال لو، التبادل التلقائي للمع

ل بصتتي/على األحكام اخلاصتتة ابملستتاعدة يف استترتداد (16) إىل( 11) من فيما نصتتت املواد
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دارية، إلالضتتتتتترائو، إجراءات احلفف/الت فف، املستتتتتتتندات الواجو إرفاق ا ب لو املستتتتتتاعدة ا

احلدود الزمنية ل لبات املستتتاعدة اإلدارية، واحلكم اخلاص ابألولوية الذي ين  على عدم  ت  

ا قيد الت صتتتتتتتتتيل وال  يتم تقد  املستتتتتتتتتاعدة عن ا يف الدولة امل لوب من  -امل البة الضتتتتتتتتتريبية 

حلكم اأبية أولوية كتلا اخلاصتتتتتتتتتتة املمنوحة للم البات الضتتتتتتتتتتريبية لتلا الدولة، و  -املستتتتتتتتتتاعدة

 ا لا الدولة امل لوب مناخلاص جبواز  جيل الدف  أو الستتتداد على أقستتتاط مىت ما أجازت مس

 ،األحكام اخلاصتتتتتتتتتتتتة تدمة املستتتتتتتتتتتتتندات (23)إىل ( 17) منوفصتتتتتتتتتتتتلت املواد املستتتتتتتتتتتتاعدة، 

واألحكام املتعلقة ابملعلومات ال  ينب ي توفريها من قبل الدولة ال البة املستتتتتتتتتتتاعدة، واألحكام 

اخلاصة ابالستجابة ل لو املساعدة من الدولة امل لوب من ا املساعدة، ومدى  ثري االتفاقية 

على احلقوق وإجراءات احلماية املضتتتتتتتتتمونة لبشتتتتتتتتت اص مبوجو األنظمة والقواعد اإلدارية يف 

ما تضمنت بينخلاصة ابلسرية والدعاوى القضائية، الدولة امل لوب من ا املساعدة، واألحكام ا

فيتتتذ االتفتتتاقيتتتة، الل تتتة، من االتفتتتاقيتتتة األحكتتتام اخلتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة بتن (26) (،25(، )24)املواد 

األحكام اخلتامية لالتفاقية، حيث نصتتتتت  (32)إىل  (27)تضتتتتمنت املواد من والتكاليف، و 

ابالتفتتاقيتتات والرتتيبتتات التتدوليتتة األفرى، احلكم اخلتتاص ابلتوقي  والنفتتامس، على احلكم اخلتتاص 

ات اإليتتداع االتفتتاقيتتة، وج تت ونقضالت فظتتات، و احلتتدود اإلقليميتتة لن تتاق ت بية االتفتتاقيتتة، 

 ووظائف ا.

 هاه يلزم لنفامسنأو وابستتتعراض أحكام االتفاقية تبني أهنا ال تتعارض وأحكام الدستتتور، 

أعدت هيئة ( من الدستتتتتتور، فقد 37عماالل حلكم الفقرة الثانية من املادة )إصتتتتتدر بقانون تأن 
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- لفأيتوالذي  ،ية املذكورةمشتتتتتتتروع قانون ابلتصتتتتتتتدية على االتفاق التشتتتتتتتري  واإلفتاء القانوين

قررت املادة األوىل منه املوافقة على انضتتتتتتتتتتتتتمام حيث مخس مواد، من  -فضتتتتتتتتتتتتتالل عن الديباجة

وتوكول املستتتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتتتتتائل الضتتتتتتريبية املعدلة ابلرب   لكة الب رين إىل اتفاقية

( ال  دفلت 2010املعدل التفاقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية )بروتوكول 

أمتتا املتتادة الثتتانيتتة فقتتد تضتتتتتتتتتتتتتتمنتتت بفظتتات  لكتتة  ،2011يونيو  1لتنفيتتذ اعتبتتارلا من حيز ا

ح ماقية، إمس جاءت صتتتتتتتتي ة هذه الت فظات مبا يتفة والت فظات ال  تستتتتتتتتالب رين على االتف

وتضتتتتتتتتتتتتتمنت املادة الثالثة من مشتتتتتتتتتتتتتروع القانون إعال ت  لكة ( من االتفاقية، 30هبا املادة )

 ،التفاقيةا ملا تسمح به مواد اوقد جاءت صي ة هذه اإلعال ت وفقل  ،الب رين بشأن االتفاقية

ل إرستتال إعالم املواطنني واملقيمني لدي ا قبيف  لكة الب رين  مؤكدة حة الستتل ة امل تصتتة يف

املعلومات املتعلقة هبم، ونيت ا بعدم قبول ال لبات املقدمة من الدول ال البة أطراف االتفاقية 

للستتتتماو بتواجد  ثلني عن الستتتتل ة امل تصتتتتة التابعة  ا يف اجلزء املالئم من الف   الضتتتتري  

وأن  ،دهتتا على ت بية االتفتتاقيتتة على مجي  أجزاء إقليم  لكتتة الب رينمبملكتتة الب رين، و كيتت

ل بقة مبملكة الب رين وال  تستتتتتتتتتتتتتتري علي ا أحكام االتفاقية وفقلا للمف وم الوارد 
الضتتتتتتتتتتتتتتريبة امل

وأية  1979( لستتتتتتنة 22ابملل ة )أ( هي  تتتتتتريبة الدفل املقررة مبوجو املرستتتتتتوم بقانون رقم )

مل تصتتتتتتتتتتة يف املل ة )أ( بعد إقرارها يف  لكة الب رين وفقلا  تتتتتتتتتتريبة أفرى تدرج ا الستتتتتتتتتتل ة ا

)ب(،  ةللقانون، وأن املقصتتتود ابلستتتل ة امل تصتتتة مبملكة الب رين وفقلا للمف وم الوارد ابملل 

ونصتتتتتت املادة الرابعة من مشتتتتتروع القانون على تفويض وزير املالية  وزير املالية أو من يفو تتتتته،
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ية انون، مبا يكفل ستتتتتتتتتترملن مفعول االتفاقية على املستتتتتتتتتتاعدة اإلدار يف توقي  اإلعالن املرافة للق

وجاءت كة الب رين. ملعلى دفو ا حيز التنفيذ ابلنستتتتتتتتتبة ملاملتعلقة بفرتات  تتتتتتتتتريبية ستتتتتتتتتابقة 

 املادة اخلامسة تنفيذية.

املستتتتتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتتتتتتتائل الضتتتتتتتتريبية، بصتتتتتتتتي ت ا املعدلة،  اتفاقية هتدفو 

التعاون بني الستتتتتتل ات الضتتتتتتريبية يف املستتتتتتاعدة اإلدارية  إىل تعزيز ؛م2010بروتوكول مبوجو 

 املتبادلة يف املسائل الضريبية ومسلا ملن  حاالت التجنو والت رب الضري .

)  (  مشتتتتروع قانون رقم ) ( لستتتتنةوعليه توصتتتتي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على 

 إىل اتفاقية املستتتتتتتتتتتتتتاعدة اإلدارية املتبادلة يف املستتتتتتتتتتتتتتائل ابملوافقة على انضتتتتتتتتتتتتتتمام  لكة الب رين

( لستتتتتتتنة 10م، املرافة للمرستتتتتتتوم رقم )2010الضتتتتتتتريبية، بصتتتتتتتي ت ا املعدلة، مبوجو بروتوكول 

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفة. واملوافقة على ،م2018

 لبة لسرملن تأبن يكون التصويت على مشروع القانون ابأل لبية امل توصي اللجنةكما 

( من 4املادة )( من الدستور، حيث إن 124القانون أبثر رجعي، استنادلا ألحكام املادة )

( من 78ووفقتلا للمادة ) ،على أثر رجعي ن( من االتفاقية تن ومل28مشروع القانون، واملادة )

 :الالئ ة الدافلية جمللس الشورى: "جيو أفذ الرأي نداءل ابالسم يف احلاالت اآلتية

 احلاالت ال  يشرتط في ا أ لبية فاصة." .أ

ــااخامس  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ
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( من الالئ ة الدافلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالل لن  املادة )
 افتيار كل من:

ــاا.  املسلم جرب األستاذ خالد حممدسعادة  -1  مقرراا أصليــ
 مقرراا احتياطيـاا. عبدالرمحن املعاودةالشيخ عادل سعادة  -2

ــاادسسا  فتوصيـة اللجنـة: -ــ
 

يف  تتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من تراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، فدن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام املوافقة من حيث املبدأ على  -  
تها إىل افتااقية املساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل الضريبية، بصيغ مملكة البحرين

 .م2018( لسنة 10م، املرافق للمرسوم رقم )2010املعدلة، مبوجب بروفتوكول 

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

 

 م ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالز 

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 اتفاقية المساعدة اإلدارية المتبادلةقانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى  مشروع
 م2018( لسنة 10افق للمرسوم رقم )، المر 2010في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول  

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

رنم نقد بم عي للللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 بعد االطالع قرا الدستوم ، 

وقرا اتفا يى المسةةةةةةاقد  اإلداميى 

المتبادلى في المسةةةةا ل الضةةةةميبيى 

المعةةةدلةةةى بةةةالبموتوكول المعةةةدل 

التفا يى المسةةةاقد  اإلداميى المتبادلى 

في المسةةا ل الضةةميبيى )بموتوكول 

و عت ةةةةا ممركةةةةى  (، والتي2010

 الديباجة

 الةةديبةةا ةةىالموافقةةى قرا نا  -

 كما ومد في مشموع القانو .

 

 الديباجة
 

 الةةديبةةا ةةىالموافقةةى قرا نا  -

 كما ومد في مشموع القانو .

 

 
 
 

 

 الديباجة

رنم نقللد بم عي للللللل  ة    ييللة        

 .ق ك قق كة البن)يم

 بعد االطالع قرا الدستوم ، 

فا يى المسةةةةةةةةاقد  اإلداميى  وقرا ات

المتبادلى في المسةةةةةةا ل الضةةةةةةميبيى 

  المعةةةةدلةةةةى بةةةةالبموتوكول المعةةةةدل

التفا يى المسةةةةةةةاقد  اإلداميى المتبادلى 

في المسةةةةا ل الضةةةةميبيى )بموتوكول 

لتي2010 ركةةةةى  (، وا مم ت ةةةةا  ع و 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

البحمي  في مدينى بامي  بتامي  

 م،2017يونيو  29

أ م م ر  الشةةةةةةةوم  وم ر  

القانو  اآلتي ن ةةةةةه، و د النواب 

  د نا قريه وأ دمناه:

البحمي  في مةةدينةةى بةةامي  بتةةامي  

 م،2017يونيو  29

 م م ر  الشوم  وم ر  النواب أ

القانو  اآلتي ن ةةةةةةه، و د  ةةةةةةد نا 

 قريه وأ دمناه:

 األول قادي ال

ُووِفَق قرا انضةةةةةةةمةةةةام ممركةةةةى 

قد   يى المسةةةةةةةةا فا  البحمي  إلا ات

لى في المسةةةةةةةةا ل  باد اإلداميى المت

الضةةةةةةةميبيى المعدلى بالبموتوكول 

المعدل التفا يى المساقد  اإلداميى 

ى الضةةةةةميبيالمتبادلى في المسةةةةةا ل 

 األول قادي ال
 

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 

 األول قادي ال

قى قرا - ما  المواف ماد  ك نا ال

 ومد في مشموع القانو .

 

 األول قادي ال

َق قةرةا انضةةةةةةةةمةةةةام مةمةرةكةةةةى    ُووفةِ

البحمي  إلا اتفةةا يةةى المسةةةةةةةةةاقةةد  

اإلداميةةى المتبةةادلةةى في المسةةةةةةةةةا ةةل 

الضةةةةةةةميبيةةى المعةةدلةةى بةةالبموتوكول 

المعدل التفا يى المسةةةةةةاقد  اإلداميى 

الضةةةةةةةميبيى المتبادلى في المسةةةةةةةا ل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

(، والتي دبر  2010)بموتوكول 

يونيو  1حيز التنفيةةةذ اقتبةةةاما  م  

م، والتي و عت ةةةةا ممركةةةةى 2011

البحمي  في مةةدينةةى بةةامي  بتةةامي  

م، والممافقى ل ذا 2017يونيو  29

 القانو .

دبرةةةة  (، والتي 2010)بموتوكول 

يونيو  1حيز التنفيةةةةذ اقتبةةةةاما  م  

م، والةةتةةي و ةةعةةتةة ةةةةا مةةمةةرةةكةةةةى 2011

  البحمي  في مةةدينةةى بةةامي  بتةةةامي 

م، والممافقةةةى ل ةةةذا 2017يونيو  29

 القانو .

 الثاريةقادي ال

طبقةةةةا  -تحتفظ ممركةةةةى البحمي  

( م  االتفةةا يةةى 30لنا المةةاد  )

ما بالحق في -الممافقى ل ذا القانو 

 يري:

 الثاريةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 

 الثاريةقادي ال

قى - ما  المواف ماد  ك قرا نا ال

 ومد في مشموع القانو .

 

 الثاريةقادي ال

لبحمي      طبقةةةةا  -تحتفظ ممركةةةةى ا

( م  االتفةةةا يةةةى 30لنا المةةةاد  )

بةالحق فيمةا  -الممافقةى ل ةذا القةانو 

 يري:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

أي شكل م  أشكال قدم تقديم  -1

المساقد  فيما يتعرق بضما ب 

الةةةةةدول اربةةةةةم  أطةةةةةما  

االتفةةا يةةى، في أي م  الف ةةا  

المةةدم ةةى في الفقم  الفمقيةةى 

( م  الماد  1)ب( م  الفقم  )

( م  االتفةةةا يةةةى، والتي لم 2)

يتضةةةةةةةمن ةةةةا المرحق )أ( م  

 االتفا يى.

قةةدم تقةةديم المسةةةةةةةةةاقةةد  في  -2

تح ةةيل أيى مطالبى ضةةميبيى، 

غمامةةى إداميةةى، ل ميع  أو أيةةى

أنواع الضةةةما ب المدم ى في 

  م تو    أي شتتتت ل م  أشتتتت     -1

انمستتت     ف م   اع ق بضتتترائ  

  انتتتتتت ل  األرتتتتتترى أطتتتتتتراي

االتفتتت   تتت ، في أي م  انف تتت ل 

انم  ج  في انفور  انفر    )ب( 

( 2( م  انمتتت د  )1م  انفور  )

م  االتف    ، لاناي ن   اضتتتم    

 انم  ق )أ( م  االتف    .

 قةةةدم تقةةةديم المسةةةةةةةةةةاقةةةد  في  -2

  تح ةةةةيل أيى مطالبى ضةةةةميبيى،

أو أيةةةى غمامةةةى إداميةةةى، ل ميع 

أنواع الضةةةةةةةما ب المدم ى في 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

( م  2( م  الماد  )1الفقم  )

 االتفا يى.

قدم تقديم المسةةاقد  في بدمى  -3

تنةةةةدا  ل ميع أنواع  المسةةةةةةة

الضةةةما ب المدم ى في الفقم  

( مةةةة  2( مةةةة  الةةةةمةةةةاد  )1)

 االتفا يى.

( م  المةةةاد  7تطبيق الفقم  ) -4

 -ح ةةةميا  -( م  االتفا يى 28)

سةةةةةةةةةاقةةد  اإلداميةةى لتقةةديم الم

يى الضةةةةةةةميب بالفتما المتعرقى 

ينةةايم  1التي تبةةدأ في أو بعةةد 

م  السةةنى اللاللى السةةابقى قرا 

( م  2المةةةاد  ) ( م 1الفقم  )

 االتفا يى.

  في بدمى قدم تقديم المسةةةةةةةاقد -3

 الةةمسةةةةةةةةتةةنةةةةدا  لةة ةةمةةيةةع أنةةواع

الضةةةةةةةما ب المدم ى في الفقم  

  ( مةةةة 2( مةةةة  الةةةةمةةةةاد  )1)

 االتفا يى.

    ( م  انمتتت د 7تط  ق انفور  ) -4

  -حصتتتتتتر    -( م  االتف     28)

       ناوتتت    انمستتتتتتتتت  تتت   اإلدا  تتت 

       انضتتتتتتر   تت بتت نفارالانماع وتت  

         تتت  ر 1اناي ت تتت أ في أل بعتتت  

   م  انستتتتت   ان  ن   انستتتتت بو     
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

السنى التي دبر  في ا االتفا يى 

ب ةةةةي ت ا المعدلى ببموتوكول 

بى  2010 حيز التنفيذ بالنسةةةةةةة

لممركةةةةى البحمي ، أو إذا لم 

تو ةةةد فتم  ضةةةةةةةميبيةةةى قرا 

المسةةةةةةةةاقد  اإلداميى المتعرقى 

البضةةةوع لرضةةةميبى الناشةةة ى ب

ينايم م  السةةةةةنى  1في أو بعد 

اللاللى السابقى قرا السنى التي 

دبر  في ا االتفا يى ب ةةةةي ت ا 

 2010المعةةةدلةةةى ببموتوكول 

بى لممركى  بالنسةةةةةةة حيز التنفيذ 

 البحمي .

انستتتتت   اناي در ت ف    االتف     

ن  ب رلت ك    بصتتتتتت لا   انمع 

    ح ز انا ف تتذ بتت ن ستتتتتت تتت  2010

        نتمتمت ت تتت  انت ت تر ت ، أل إذا نت 

    ت جتتت  فار  ضتتتتتتتر   تتت     

انمستتتتتتتت  تت   اإلدا  تت  انماع وتت  

          ب نخضتتتت ع ن ضتتتتر    ان  شتتتت

ع          ر م  انستتتتتت   1في أل ب

ان  ن   انستتتت بو      انستتتت   اناي 

در ت ف    االتف     بصتتتتتت لا   

ب رلت ك    معتتت نتتت   ن        2010ا

  ح ز انا ف تتذ بتت ن ستتتتتت تت  نمم  تت 

 ان  ر  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الثالثةقادي ال

تُعر  ممركةةةى البحمي  في إطةةةام 

تطبيق أحكةةام االتفةةا يةةى الممافقةةى 

 يري:ل ذا القانو  ما 

( 4( م  الماد  )3ا لرفقم  )وفق   -1

م  االتفا يى، ي وز لرسةةةةةةةرطى 

المبت ةةةةةةةةى بممركةةى البحمي  

قنةةةد تطبيق أحكةةةام المةةةادتي  

( م  االتفا يى إقالم 7( و)5)

المواطني  والمقيمي  لةةةةدي ةةةةا 

 بةةةةل إمسةةةةةةةةةةال المعرومةةةةا  

 المتعرقى ب م.

 الثالثةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 

 

 الثالثةقادي ال

ما  - ماد  ك قى قرا نا ال المواف

 ومد في مشموع القانو .

 

 الثالثةقادي ال

البحمي  في إطةةةةام تُعر  ممركةةةةى 

تطبيق أحكام االتفا يى الممافقى ل ذا 

 القانو  ما يري:

( 4( م  انمتت د  )3  ن فور  )لفوتت   -1

م  االتفتت   تت ،  ج س ن ستتتتتت طتت  

    انمخاصتتتتتتتتت  بمم  تتت  ان  ر  

( 5)       تط  ق أح  م انم دت  

( متتت  االتتتتفتتت  تتت تتت  إ تتتالم 7ل)

    انم اط    لانمو م   نتتت   تتت 

  انماع و      ل إ س   انمع  م ل

 ب  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 ا لنانيت ا، كأ ةةل قام، وفق   -2

( م  9( م  الماد  )3الفقم  )

با  اال قدم  بول الطر يى،  فا  ت

المقةةدمةةى م  الةةدول الطةةالبةةى 

أطما  االتفةةةا يةةةى لرسةةةةةةةمةةةا  

بتوا د مملري  ق  السةةةةةةةرطى 

المبت ةةةةةةةةةى التةةابعةةى ل ةةا في 

لفحا  لمال م م  ا ل ز  ا ا

 الضميبي بممركى البحمي .

تُطبق االتفةةةةا يةةةةى قرا  ميع  -3

أ زا  إ ريم ممركةةةةى البحمي  

كى  مل أماضةةةةةةةي الممر ويشةةةةةةة

الميةةاه وبةةاط  ارم  في ةةا و

ا لنا نيت ا، كأ ةةةةةةةل قام، وفق   -2

( م  9( م  المةةةاد  )3الفقم  )

االتفةةا يةةى، قةةدم  بول الطربةةا  

المقةةةدمةةةى م  الةةةدول الطةةةالبةةةى 

 أطما  االتفةةةةا يةةةةى لرسةةةةةةةمةةةةا  

بتوا ةةةد مملري  ق  السةةةةةةةرطةةةى 

   المبت ةةةةةةةةةةى التةةةابعةةةى ل ةةةا في

الةة ةةز  الةةمةةال ةةم مةة  الةةفةةحةةا 

 الضميبي بممركى البحمي .

فةةةةا يةةةةى قرا  ميع ُتطبق االت -3

أ زا  إ ريم ممركةةةةى البحمي  

   ويشةةةةةةةمةةةل أماضةةةةةةةي الممركةةةى

وبةةةاط  ارم  في ةةةا والميةةةاه 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

اإل ريميى المال ةةةةةقى ل ا و اع 

يه  مام  قر ما ت البحم، وكل 

ممركةةةةى حقو  السةةةةةةةةيةةةةاد   ل ا

والواليى القضا يى وفقا  رحكام 

 القانو  الدولي.

الضةةةةةةةميبةةى الُمطبقةةى بممركةةى  -4

البحمي  والتي تسةةةةةةمي قري ا 

أحكةةام االتفةةا يةةى وفقةةا  لرمف وم 

الةةوامد بةةةةالةةمةةرةةحةةق )أ( هةةي 

ضةةةةةةةميبةةةةى الةةةةدبةةةةل المقمم  

بمو ب الممسةةةوم بقانو  م م 

وأيةةةى  1979( لسةةةةةةةنةةةى 22)

ضميبى أبم  تدم  ا السرطى 

قى ل ا و اع  اإل ريميى المال ةةةةةةة

البحم، وكةةل مةةا تمةةام  قريةةه 

   الةةمةةمةةرةةكةةةةى حةةقةةو  السةةةةةةةةيةةةةاد  

والواليى القضةةةةةا يى وفقا  رحكام 

 القانو  الدولي.

الضةةةةةةةميبةةةةى الُمطبقةةةةى بممركةةةةى  -4

ري ةةا البحمي  والتي تسةةةةةةةمي ق

أحكةةةام االتفةةةا يةةةى وفقةةةا  لرمف وم 

    الةةةوامد بةةةةالةةةمةةةرةةةحةةةق )أ( هةةةي

مقمم  ل    ضةةةةةةةةميبةةةةى الةةةةدبةةةةل ا

بمو ب الممسةةةةةةةوم بقانو  م م 

 وأيةةةةى  1979( لسةةةةةةةةةةنةةةةى 22)

ضةةميبى أبم  تدم  ا السةةرطى 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

المبت ةةةةى في المرحق )أ( بعد 

إ مامهةةةا في ممركةةةى البحمي  

 وفقا  لرقانو .

يُق ةةةةةد بالسةةةةةرطى المبت ةةةةةى  -5

بممركةةى البحمي  وفقةةا  لرمف وم 

الوامد بةةةالمرحق )ب(، وزيم 

 الماليى أو م  يفوضه.

المبت ةةةةةةةى في المرحق )أ( بعد 

  إ مامهةةةةا في ممركةةةةى البحمي 

 وفقا  لرقانو .

   ُوصتتتتتتت  ب نستتتتتت ط  انمخاصتتتتتتت  -5

بمم  تتت  ان  ر   لفوتتت   ن مف  م 

م  ق )ب(، لس ر  ن ن ا د بتتت  ا

 انم ن   أل م   ف ضه.

 ال)اببةقادي ال

( م  المةةاد  6وفقةةا  لنا الفقم  )

قى ل ذا 28) يى المماف فا  ( م  االت

قانو ، يُفو  وزيم الماليى في  ال

تةةو ةةيةةع اإلقةةال  الةةمةةمافةةق لةة ةةةةذا 

 ال)اببةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 

 ال)اببةقادي ال

ما  - ماد  ك قى قرا نا ال المواف

 ومد في مشموع القانو .

 

 ال)اببةقادي ال

( م  المةةةاد  6وفقةةةا  لنا الفقم  )

( م  االتفةةا يةةى الممافقةةى ل ةةذا 28)

القةةانو ، يُفو  وزيم المةةاليةةى في 

تةةو ةةيةةع اإلقةةال  الةةمةةمافةةق لةة ةةةةذا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

القانو ، بما يكفل سةةةةميا  مفعول 

المسةةةةةاقد  اإلداميى  االتفا يى قرا

المتعرقى بفتما  ضةةةةميبيى سةةةةابقى 

قرا دبول ا حيز التنفيذ بالنسةةةةةبى 

 لممركى البحمي .

القانو ، بما يكفل سةةةةةةةميا  مفعول 

االتفا يى قرا المسةةةةةةةاقد  اإلداميى 

المتعرقى بفتما  ضةةةةةةميبيى سةةةةةةابقى 

بى  قرا دبول ا حيز التنفيذ بالنسةةةةةةة

  .لممركى البحمي

 ال اق ةقادي ال

م ةةيةة  مةة ةةرةة  الةةوزما   قةةرةةا

 –كل فيما يب ةةةةةةةه  –والوزما  

قانو ، ويُعمةل  هذا ال يذ أحكام  تنف

به م  اليوم التالي لتامي  نشةةةةةةمه 

 في ال ميد  المسميى.

 ال اق ةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 ال اق ةقادي ال

الموافقى قرا نا الماد  كما  -

 ومد في مشموع القانو .

 ال اق ةقادي ال

م ةةةيةةة  مةةة ةةةرةةة  الةةةوزما   قةةةرةةةا

 –كةل فيمةا يب ةةةةةةةةه  –والوزما  

تنفيةةذ أحكةةام هةةذا القةةانو ، ويُعمةةل   

تامي  نشةةةةةةةمه    تالي ل به م  اليوم ال

 في ال ميد  المسميى.
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  2018انرس  28الدنر خ: 
 

 

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

 
كة البن)يم بالقواعقة ع   ار قا  قق قش)وع  اروم )     ن ل رة   ن المرضرع: 

اادا)ية الققبادلة عي الق اة  ال )يبية بصيمقدا القبدلة   ل  اقيا ية الق اعدي

  .2018ن ل رة 10، الق)اعق ل ق) و  )    2010بقوج  ب)وقوكو  

 

 ت    ط    وبعت،،

 

 
 

م، أ فق مع ني انس     ي ب  ص نح انص نح  ئ ي انمج ي، 2018م  س  28با      

قش)وع  اروم )     ن  ، مسخ  م (4د  4ص   ل ق/ ي  704  )ضم  كا به   

اادا)ية  كة البن)يم  ل  اقيا ية الق اعديبالقواعقة ع   ار قا  قق ل رة   ن 

، 2010الققبادلة عي الق اة  ال )يبية بصيمقدا القبدلة بقوج  ب)وقوكو  

إن  نج   انشؤل  اناشر ع   لانو م م  ، ،  2018ن ل رة 10الق)اعق ل ق) و  )    

انمالحظ ل    ه ن ج   انشؤل  انخ  ج   لان ف ع لاألم   لذنك نم   شاه لإب اء

 ان ط ي.
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 و ل نج   انشتتؤل  اناشتتر ع   لانو م م   اجام       2018انرس  28لبا         

واالتفا يى، و مام م ر   انمذك  ، و م  مشتترلع ان، ح ث اط عت     الرابع عشللر

 .ب ض   انمساش   انو م مي انمس    لذنك ،النواب بشأ  مشموع القانو 

 

 نم  دئ إن    م مخ نف  مشتتتتتترلع انو م   –بع  انم الن  لان و ش  –لاما ت ان ج         

 .  لأح  م ان سا  

 

 رأي اللج  :

ة كبالقواعقة ع   ار قا  قق قش)وع  اروم )     ن ل رة   ن ترى ان ج   سالم    

اادا)ية الققبادلة عي الق اة  ال )يبية بصيمقدا  البن)يم  ل  اقيا ية الق اعدي

،  2018ن ل رة 10، الق)اعق ل ق) و  )    2010القبدلة بقوج  ب)وقوكو  

 ان سا    . م  ان  ح  

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 الشؤون التشريعيةتقرير لجنة 

والقانونية بخصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون 

المرافعات المدنية والتجارية، 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، المرافق 1971( لسنة 12)

 .م2017( لسنة 31للمرسوم رقم )
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 م2018مارس  26التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بعاسالتقريـر ال

 حول
 

تعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية، مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب
( لسنة 31م، املرافق للمرسوم رقم )1971( لسنة 12الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 م2017

 

 :مقدمــة
 

 694)  قتمر  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 2018 مارس 19( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف 

تعديل بعض أحكام قانون املرافعات مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ببدراسة ومناقشة 

م، املرافق للمرسوم 1971( لسنة 12الصادر ابملرسوم بقانون رقم )ية، املدنية والتجار 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي م2017( لسنة 31رقم )

 اللجنة بشأنه ليتم عر ه على اجمللس. 
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 أوالا: إجراءات اللجنة:

 التالية:لتنايذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات 

صل الراب  من الف فالل دور االنعقاد العادي - القانون املذكور مشروع تدارست اللجنة (1)
 م.2018 مارس 21عشر املنعقد بتاريخ  لثاثيف االجتماع ال -الراب   التشريعي

ع الب ث مو و  شروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراست ا على الولئة املتعلقة مب (2)
 على ما يلي: والدراسة، وال  اشتملت

 

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

 مرفق()بشأنه.  شري  واإلفتاء القانوينهيئة الت ةمشروع القانون املذكور، ومذكر  -

 

 ،، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافالثالث عشراللجنة إىل اجتماع ا  دعت (3)
 وقد حضر االجتماع:

 معايل الشيخ خالد بن علي آل خلياة           وزير العدل والشؤون اإلسالمية  .1

 واألوقاف                                                     

 مستشار قانوين.ت خلياة آل خلياة          د. الشيخة نورة بن .2
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين    دكتور علي حسن الطوالبة       ال .1
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين   خـالد جناح         السيد .2

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين عبداملوجود يوسف             السيد .3
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 انونيني.القابحث قانوين هبيئة املستشارين        السيدة فاطمة غامن الذوادي  .4
 

  والسيدة زينب يوسف خليلالسيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة ،. 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي اثنيــاا: 

ي دف التعديل يف قانون املرافعات املدنية والتجارية إىل إنشاء مكتو إدارة الدعوى، والذي  -

ول واستكمال إجراءاهتا ومستنداهتا وكل ما يتعلة هبا قبل وصيتوىل اإلعداد للدعاوى املرفوعة 

 تلا الدعاوى إىل ا كمة وعر  ا على القا ي.

أكدت الوزارة أن إنشاء مكتو إدارة الدعوة ال يعترب تدفال يف افتصاصات ا اكم، فدور  -

 تاملكتو ين صر يف إدارة الدعوى قبل البدء في ا، حيث  ت  املكتو جبم  املستندا

 واملذكرات ورفع ا للم كمة امل تصة للنظر يف الدعوى وفة قانون املرافعات املدنية والتجارية.

 رأي اللجنة:اثلثـاا: 

ب واستعر ت قرار جملس النوامو وع الدراسة والب ث، مشروع القانون  قشت اللجنة      

، لجنةومسلا حبضور املستشار القانوين ل وج ات النظر بني أعضاء اللجنة  تبادلبشأنه، ومت

املوافقة نت ت إىل اوعليه فقد  ،وحبضور معايل وزير العدل و ثلي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

 التالية:ومسلا لبسباب على مشروع القانون، 
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إىل إنشاء مكتو إدارة الدعوى يف وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  مشروع القانون ي دف -
والذي يتوىل اإلعداد للدعاوى املرفوعة واستكمال إجراءاهتا ومستنداهتا وكل ما ، واألوقاف

من قضاة  ويتكون ،يتعلة هبا قبل وصول تلا الدعاوى إىل ا كمة وعر  ا على القا ي
  وقانونيني وفنيني، ويرأسه قاٍض اب كمة الكربى املدنية.

ل اإلجراءات مة احلديثة يف ا اكم فيما    تس ييسعى هذا التعديل أيضا اىل ت بية األنظ -
 نالقضائية واإلسراع يف فض املنازعات أمام القضاء واحليلولة دون إطالة أمد التقا ي. وميك  

واقعة دون بت بية الن  القانوين على ال ىمن الرتكيز يف اجلانو املو وعي من الدعاو  ضاةالق
 عمال إجرائية أو إدارية.ش ا م أبإ

تدفال يف افتصاصات ا اكم، فدور املكتو  دال يع ىن إنشاء مكتو إدارة الدعو إ - 
 مكتو وال يقوم ابلفصل يف القضامل، فوجود قاٍض يف ين صر يف إدارة الدعوى قبل البدء في ا،

لضمان سري العمل بشكل ص يح، وليس من صالحيات القا ي إصدار  هو إدارة الدعوى
ت ا بكل املسائل املتعلقة بت ضري الدعوى وهتيئ الدعوى إدارة كتومحيث  ت   أي حكم،

 .ا للمرافعة وفقتلا لنوع الدعوى وطبيعة النزاع. ورفع ا للم كمة امل تصة للنظر في

وين  مشروع القانون على أن يصدر وزير العدل ابالتفاق م  اجمللس األعلى للقضاء الئ ة  -
في ا اإلجراءات املتعلقة إبعالن اخلصوم تتضمن إجراءات إدارة الدعوى أمام املكتو مبا 

وحضورهم و ياهبم، وتنظيم جدول املواعيد، وتقد  ال لبات والدفاع واألدلة، إ افة إىل طلبات 
 اإلثبات واإلدفال والتدفل وافتصام ال ري، و ريها من اإلجراءات.

ا مضمونه أن حيضر م  - يف  القا ي أرست املادة الثانية من مشروع القانون حكمتلا جديدل

اجللسات ويف مجي  إجراءات اإلثبات كاتٌو حيرر ا ضر تا اليد أو بواس ة أج زة احلاسوب 

أو ابألج زة اإللكرتونية السمعية أو البصرية أو كلتي ما. وعليه رأت اللجنة أن است دام 
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رعته.  سالوسائل اإللكرتونية والتقنية سوف يضمن سالمة اإلجراءات املتبعة وس ولة الت بية و 

كما يتيح هذا النظام للقضاة الرتكيز على اجلانو املو وعي من الدعاوى بت بية الن  القانوين 

ية سوف يوفر مشروع القانون أر  على الواقعة من دون إش ا م أبعمال إجرائية أو إدارية. كما

إلسالمية ا قانونية وشرعية للتوس  يف است دام التقنيات اإللكرتونية يف وزارة العدل والشؤون

 واألوقاف.

أن هذا التعديل يتواكو م  الت ور احلاصل حلل مشكلة باء إجراءات التقا ي وحيقة  -

 العدالة الناجزة، م   رورة توفري الكوادر البشرية واملوارد املالية لتنفيذ أحكامه.

 

والشؤون لعدل وزير ا ،الشيخ فالد بن علي تل فليفةوبعد املناقشة املستفيضة م  معايل      

روع، صدور هذا املشواالستفسار عن األسباب واملوجبات ال  دعت ل ،اإلسالمية واألوقاف

ى انت ت اللجنة اىل توافق ا م  وزارة العدل عل فقدوكذلا التعديالت ال  أجريت عليه، 

هي على ابألسباب ال  دعت إلجرائ ا، و  قر واقتنعتالتعديالت ال  أجراها جملس النواب املو 

 ن و اآليت:ال

شروع ؛ حيث تضمن م)وبعد أفذ موافقة اجمللس األعلى للقضاء( من الديباجة حذف عبارة -

 مرئيات ، وكذلا ما ورد يفوزارة العدل واجمللس األعلى للقضاءالقانون ما يفيد التوافة بني 

 اجمللس األعلى للقضاء من  ييده واقتناعه بكل ما ورد يف مشروع القانون.
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ال  نصت  ( مكررلا7مادة ) )أو ألية معايري أفرى( الواردة يف هناية البند )ب( حذف عبارة -

من مشروع القانون، على اعتبار أن املعايري امل لوبة قد حلددت يف البند  املادة األوىلعلي ا 

)ب( نفسه وهي: االفتصاص بقيمة الدعوى أو مو وع ا أو أطراف ا، فبقاء هذه العبارة ال 

ا، وال يتضمن هذا التعديل أي تدفل يف افتصاص ا اكم، تضيف مت ال قيمة  ا مادا جديدل

 حيث إن مكتو إدارة الدعوى يعمل على بضري الدعوى قبل بدئ ا.

إ افة عبارة )يعمل أبحكام هذا القانون فيما يتعلة ابإلجراءات أمام مكتو إدارة الدعوى،  -

افة للتأكيد على  هذه اإل، و يت البند ) (ومبا ال يتعارض م  طبيعة هذا املكتو( يف بداية 

أن قانون املرافعات املدنية والتجارية هو الذي ينظم اإلجراءات ال  سيعمل هبا يف إدارة الدعوى، 

الف فت/أ( والذي جاء فيه:"يرتو القانون ا اكم على ا105الدستوري )ومبا يتوافة م  الن  

كيل ، لذا فدن مكتو إدارة الدعوى ليس بتشوافتصاصاهتا"أنواع ا ودرجاهتا، ويبني وظائف ا 

قانوين يعمل بصورة منفصلة عن هذا القانون، بل يعمل بت مظلته ووفة أحكامه العامة. 

وعلى الوزير املعين بشؤون العدل أن يصدر الئ ة تتضمن كافة املسائل التفصيلية املتعلقة 

 ى.إبجراءات إدارة الدعوى أمام مكتو إدارة الدعو 

حذف عبارة )ومسلا مجيعه استثناءل من القواعد املنصوص علي ا يف هذا القانون( الواردة وكذلا 

لوزير يف وال  سيصدرها ا -) (؛ ألن اإلجراءات ال  ستن  علي ا الالئ ة  يف هناية البند

هي لتنظيم العمل وبقية ا دف املنشود من مشروع القانون، وفصوصتلا بعد  -أقرب وقت 

 افة السابقة يف بداية البند ) ( أصب ت الصيا ة أكثر دقة وو وحتلا.اإل 
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ال ؛ ومسلا إلكمإ افة كلمة )تفر( بعد عبارة )أو إمسا ن  أي قانون( الواردة يف البند )هت( -

الن  الناق  ابلعبارة السابقة وحلسن الصيا ة التشريعية، وملا كانت القضامل بتا  إىل فبري 

وازنتلا   اىل مدة طويلة لعرض تقريره، لذلا فدن هذه الفقرة أصب ت تع ي تقانوين، واخلبري حيتا 

 يف التعامل م  هذه القضامل.

حذف كلمة )مبوافقت ا( الواردة قبل عبارة )إمس تبني  ا أن...( الواردة يف الس ر الثالث من  -

مل يقدم  خلصم، إال إمسا تبني  ا أن ا...ال جيوز ألي من فصوم ، لتصبح العبارة ))و( البند

.....(؛ ب ية حسن الصيا ة التشريعية، وألن الدليل أو طلو اإلجراء يف مرحلة إدارة الدعوى

 معىن اجلملة يدل على موافقة إدارة الدعوى دون احلاجة لذكرها.

إ افة عبارة )أو إمسا ن  أي قانون تفر على جواز تقد  طلو اإلجراء أو الدليل يف أي و 

الدعوى( بعد عبارة )أو تبينت بعد اآلجال ا ددة لذلا جبدول املواعيد( حالة تكون علي ا 

وانني األفرى يف الق )و(؛ ملراعاة النصوص األفرى الواردة الواردة يف الس ر قبل األفري من البند

ولضمان حقوق اخلصوم يف جواز تقد  ال لو أو الدليل يف أي حالة كانت  مسات العالقة،

 علي ا الدعوى.

( مكررلا من املادة األوىل من مشروع القانون فدنه سي تسو 7قتلا للبند )و( من املادة )وطب -

نصف الرسم املقرر يف حالة اتفاق اخلصوم على تسوية النزاع صل تلا فالل مرحلة إدارة الدعوى، 
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وسريد  م نصف الرسوم ال  سبة أن مت دفع ا؛  ا سيشج  الكثريين على عقد الصلح قبل 

 عوى للم كمة.رف  الد

وبناءل على ما تقدم ترى اللجنة أمهية مشروع القانون، و رورة ت بيقه يف أقرب وقت على      

 نظامنا القضائي.

 

 ـاا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:رابعـ

( من الالئ ة الدافلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالل لن  املادة )      
 افتيار كل من :

 مقرراا أصليـاا. ستاذة سامية خليل املؤيد           األ .1
 .سوسن حاجي فتقوي          مقرراا احتياطياادكتورة ال .2

 

 

 

 ـاا: فتوصية اللجنة:مساخ

 وما أبدي من تراء، فدن اللجنة توصي مبا يلي: يف  وء ما دار من مناقشات    



170 
 

قانون  تعديل بعض أحكاممشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب على حيث املبدأمن املوافقة  -
م، 1971( لســــــنة 12الصــــــادر ابملرســــــوم بقانون رقم )املرافعات املدنية والتجارية، 

 .م2017( لسنة 31املرافق للمرسوم رقم )

 قانون، ومسلا على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفة.الشروع م نصوص مواد املوافقة على -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 دالل جاسم الزايد            مخيس محد الرميحي                     

 رئيس اللجنة                        انئب رئيس اللجنة       
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            ن12الصاد) بالق) و  بقاروم )     روم الق)اعبا  القدرية والقجا)يةقبدي  ببض أنكا   اقش)وع  اروم )     ن ل رة   ن ب
  2017ن ل رة 31 ، الق)اعق ل ق) و  )    1971ل رة 

رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

رنم نقد بم عي للللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 

 الديباجة

 
حذ  قبام  )وبعد أبذ موافقى  -

الم ر  ارقرا لرقضا ( م  
 الديبا ى.
 

 
 

 الديباجة ببد القبدي 
 

 

رنم نقد بم عي للللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 

 الديباجة

 
الموافقى قرا  مام م ر   -

النواب بحذ  قبام  )وبعد أبذ 
موافقى الم ر  ارقرا لرقضا ( 

 م  الديبا ى.
 
 
 

وع   ذلللك يكوم رص الللديبللاجللة 

 ببد القبدي :

رنم نقد بم عي للللللل  ة    يية        

 .ق ك قق كة البن)يم

 

 الديباجة

 
 

 

 

 

 

 

رنم نقللد بم عي للللللل  ة    ييللة        

 .ق ك قق كة البن)يم
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 قرا الدستوم، االطالع بعد

وقرا  ةةانو  الممافعةةا  المةةدنيةةى 

ال ةةةةةةةادم بالممسةةةةةةةوم والت اميى 

، م1971( لسةةةنى 12بقانو  م م )

 وتعديالته،

( 3وقرا الممسةةةةةوم بقانو  م م )

بشةةةةةةأ  المسةةةةةةوم  1972لسةةةةةةنى 

 القضا يى، وتعديالته،

وقرا  انو  المحاما  ال ادم 

( لسنى 26بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1980

وقرا  ةةةانو  اإللبةةةا  في المواد 

المةةةدنيةةةى والت ةةةاميةةةى ال ةةةةةةةةةادم 

 بعد االطالع قرا الدستوم،

وقرا  انو  الممافعا  المدنيى 

والت اميى ال ادم بالممسوم 

، 1971( لسنى 12بقانو  م م )

 وتعديالته،

( 3وقرا الممسوم بقانو  م م )

بشأ  المسوم  1972لسنى 

 القضا يى، وتعديالته،

وقرا  انو  المحاما  ال ادم 

( لسنى 26بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1980

وقرا  انو  اإللبا  في المواد 

المدنيى والت اميى ال ادم 

 بعد االطالع قرا الدستوم،

وقرا  انو  الممافعا  المدنيى 

والت اميى ال ادم بالممسوم 

، 1971( لسنى 12بقانو  م م )

 وتعديالته،

( 3وقرا الممسوم بقانو  م م )

بشأ  المسوم  1972لسنى 

 القضا يى، وتعديالته،

وقرا  انو  المحاما  ال ادم 

( لسنى 26بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1980

وقرا  انو  اإللبا  في المواد 

ال ادم المدنيى والت اميى 

 بعد االطالع قرا الدستوم،

وقرا  انو  الممافعا  المدنيى 

والت اميى ال ادم بالممسوم بقانو  

 ، وتعديالته،1971( لسنى 12م م )

( 3وقرا الممسوم بقانو  م م )

المسوم بشأ   1972لسنى 

 القضا يى، وتعديالته،

وقرا  انو  المحاما  ال ادم 

( لسنى 26بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1980

وقرا  انو  اإللبا  في المواد 

المدنيى والت اميى ال ادم بالممسوم 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

( لسنى 14بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1996

( 28وقرا الممسوم بقانو  م م )

بشةةةةةةأ  المعامال   2002لسةةةةةةنى 

 اإللكتمونيى، وتعديالته،

 ىوقرا  انو  السةةةةةرطى القضةةةةةا ي

ال ةةةةةادم بالممسةةةةةوم بقانو  م م 

 ، وتعديالته،2002( لسنى 42)

 

وبعد أبذ موافقى الم ر  ارقرا 

 لرقضا ، 

 
 

( لسنى 14) بالممسوم بقانو  م م

 ، وتعديالته،1996

( لسنى 28وقرا الممسوم بقانو  )

بشأ  المعامال   2002

 اإللكتمونيى، وتعديالته،

وقرا  انو  السرطى القضا يى 

( 42ال ادم بالممسوم بقانو  )

 ، وتعديالته،2002لسنى 

 

 

 

 

( لسنى 14بالممسوم بقانو  م م )

 ، وتعديالته،1996

( لسنى 28وقرا الممسوم بقانو  )

بشأ  المعامال   2002

 اإللكتمونيى، وتعديالته،

وقرا  انو  السرطى القضا يى 

( 42ال ادم بالممسوم بقانو  )

 ، وتعديالته،2002لسنى 

 

 

 

 

، 1996( لسنى 14بقانو  م م )

 وتعديالته،

( لسنى 28وقرا الممسوم بقانو  )

بشأ  المعامال   2002

 لكتمونيى، وتعديالته،اإل

وقرا  انو  السرطى القضا يى 

( 42ال ادم بالممسوم بقانو  )

 ، وتعديالته،2002لسنى 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

أ م م ر  الشةةةةةةةوم  وم ر  

النواب القانو  اآلتي ن ةةةةةه، و د 

  ّد نا قريه وأ دمناه:

 

 

أ م م ر  الشوم  وم ر  

النواب القانو  اآلتي ن ه، و د 

  د نا قريه وأ دمناه:

أ م م ر  الشوم  وم ر  

و د  النواب القانو  اآلتي ن ه،

  د نا قريه وأ دمناه:

أ م م ر  الشوم  وم ر  النواب 

القانو  اآلتي ن ه، و د  د نا قريه 

 وأ دمناه:

 األول قادي ال

 

 

 

 

 

 األول قادي ال

إ ما  التعديال  اآلتيى قرا  -

 نا الماد :

. البند )ب(: حذ  قبام  )أو 1

ريى معاييم أبم ( الوامد  في 

 ن ايى البند.

 

 . البند )ج(:2

 األول قادي ال

الموافقى قرا  مام م ر   -

إ ما  التعديال  اآلتيى النواب ب

 قرا نا الماد :

. البند )ب(: حذ  قبام  )أو 1

أبم ( الوامد  في  ريى معاييم

 ن ايى البند.

 . البند )ج(:2

 األول قادي ال
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأنكا  هذا يبق  إضافى قبام  )  -

القاروم عيقا يقب ق بااج)اءا  

أقا  قكق   دا)ي الدعوى، وبقا ال 

 (يقبا)ض قع طبيبة هذا القكق 

 في بدايى البند.

  ميعهحذ  قبام  )وذلر  -

استلنا   م  القواقد المن وا 

قري ا في هذا القانو ( الوامد  في 

 ن ايى البند.

( ة ). البند )هـ(: إضافى كرمى )3

نا أي  انو (  ا)أو إذ بعد قبام 

 الوامد  في البند المذكوم.

 .البند )و(: 4

يبق  بأنكا  هذا إضافى قبام  )  -

القاروم عيقا يقب ق بااج)اءا  

أقا  قكق   دا)ي الدعوى، وبقا ال 

( يقبا)ض قع طبيبة هذا القكق 

 في بدايى البند.

  ميعهحذ  قبام  )وذلر  -

استلنا   م  القواقد المن وا 

الوامد  في  قري ا في هذا القانو (

 ن ايى البند.

( ة ). البند )هـ(: إضافى كرمى )3

نا أي  انو (  ابعد قبام  )أو إذ

 الوامد  في البند المذكوم.

 .البند )و(: 4
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 

 

 

 

 

 

 

 

حذ  كرمى )بموافقت ا( الوامد   -

 بل قبام  )إذ تبي  ل ا أ ...( 

 الوامد  في السطم اللالث م  البند.

إضافى قبام  )أو إذا نا أي  -

 انو  ُبم قرا  واز تقديم طرب 

اإل ما  أو الدليل في أي حالى 

الدقو ( بعد قبام  تكو  قري ا 

)أو تبين  بعد اآل ال المحدد  لذلر 

ب دول المواقيد( الوامد  في 

 السطم  بل اربيم م  البند.

 القادي ببد القبدي :
 
 
 
 

حذ  كرمى )بموافقت ا( الوامد   -

 بل قبام  )إذ تبي  ل ا أ ...( 

 الوامد  في السطم اللالث م  البند.

إضافى قبام  )أو إذا نا أي  -

ُبم قرا  واز تقديم طرب   انو 

اإل ما  أو الدليل في أي حالى 

تكو  قري ا الدقو ( بعد قبام  

)أو تبين  بعد اآل ال المحدد  لذلر 

ب دول المواقيد( الوامد  في 

 السطم  بل اربيم م  البند.

القادي ببد وع   ذلك يكوم رص 

 القبدي :
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 

يُضةةةةةةةةا  إلا  ةةانو  الممافعةةا  

ال ةةةةةةةةةادم  المةةةدنيةةةى والت ةةةاميةةةى

( لسنى 12بالممسوم بقانو  م م )

( 7مةةةاد   ةةةديةةةد  بم م ) م1971

ا، ن  ا اآلتي:  مكمم 

 ن قك)ً)ا:7القادي  

ينشأ في الوزام  المعنيى  -أ

بش و  العدل مكتب لتحضيم 

الدقو  وت ي ت ا لرممافعى يسما 

"مكتب إدام  الدقو " ويشكل م  

م ي  ال تقل دم ته ق   اٍ  

 القادي األول 
 

يُضا  إلا  انو  الممافعا  

المدنيى والت اميى ال ادم 

( لسنى 12بالممسوم بقانو  م م )

( 7ماد   ديد  بم م ) 1971

ا، ن  ا اآلتي:  مكمم 

 ن قك)ً)ا:7قادي  

ينشأ في الوزام  المعنيى بش و   -أ

العدل مكتب لتحضيم الدقو  

وت ي ت ا لرممافعى يسما )مكتب 

إدام  الدقو ( ويشكل م  م ي  

ال تقل دم ته ق   اٍ  بالمحكمى 

الكبم  المدنيى يتولا اإلشما  

 القادي األول 
 

يُضا  إلا  انو  الممافعا  

المدنيى والت اميى ال ادم 

( لسنى 12بالممسوم بقانو  م م )

( 7ماد   ديد  بم م ) 1971

ا، ن  ا اآلتي:  مكمم 

 ن قك)ً)ا:7قادي  

ينشأ في الوزام  المعنيى بش و   -أ

العدل مكتب لتحضيم الدقو  

وت ي ت ا لرممافعى يسما )مكتب 

إدام  الدقو ( ويشكل م  م ي  

محكمى ال تقل دم ته ق   اٍ  بال

الكبم  المدنيى يتولا اإلشما  

 

 

 

يُضا  إلا  انو  الممافعا  المدنيى 

والت اميى ال ادم بالممسوم بقانو  

ماد   ديد   1971( لسنى 12م م )

ا، ن  ا اآلتي:7بم م )  ( مكمم 

 

 ن قك)ً)ا:7قادي  

ينشأ في الوزام  المعنيى بش و   -أ

العدل مكتب لتحضيم الدقو  

وت ي ت ا لرممافعى يسما )مكتب 

إدام  الدقو ( ويشكل م  م ي  ال 

تقل دم ته ق   اٍ  بالمحكمى 

الكبم  المدنيى يتولا اإلشما  قرا 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

بالمحكمى الكبم  المدنيى يتولا 

اإلشما  قرا قمل المكتب، 

م  وقدٍد كاٍ  م  ارقضا  

القضا  والقانونيي  والفنيي ، 

قدد كاٍ  م   ويرحق بالمكتب

ي  م  بتسميى الموظفي . وي دم

م  القضا   مام  أقضا هالمكتب و

 م  الم ر  ارقرا لرقضا .

 

ي دم الوزيم المعني بش و   -ب

العدل بعد موافقى الم ر  ارقرا 

ا بتحديد الدقاو   لرقضا   مام 

التي يتو ب إدامت ا ق  طميق 

مكتب إدام  الدقو  المن وا 

قرا قمل المكتب، وقدد كاٍ  م  

  والقانونيي  ارقضا  م  القضا

والفنيي ، ويرحق بالمكتب قدد 

كاٍ  م  الموظفي . وي دم 

م ي  المكتب وأقضا ه  بتسميى

م  القضا   مام م  الم ر  

 ارقرا لرقضا .

 

ي دم الوزيم المعني بش و   -ب

العدل بعد موافقى الم ر  ارقرا 

ا بتحديد الدقاو   لرقضا   مام 

التي يتو ب إدامت ا ق  طميق 

مكتب إدام  الدقو  المن وا 

قريه في الفقم  )أ( م  هذه الماد ، 

قرا قمل المكتب، وقدد كاٍ  م  

ارقضا  م  القضا  والقانونيي  

والفنيي ، ويرحق بالمكتب قدد 

كاٍ  م  الموظفي . وي دم 

ه أقضا م ي  المكتب و بتسميى

م  القضا   مام م  الم ر  

 ارقرا لرقضا .

 

ي دم الوزيم المعني بش و   -ب

قى الم ر  ارقرا العدل بعد مواف

ا بتحديد الدقاو  التي  لرقضا   مام 

يتو ب إدامت ا ق  طميق مكتب 

إدام  الدقو  المن وا قريه في 

الفقم  )أ( م  هذه الماد ، وي وز 

قمل المكتب، وقدد كاٍ  م  

ارقضا  م  القضا  والقانونيي  

اٍ  قدد ك والفنيي ، ويرحق بالمكتب

 بتسميىم  الموظفي . وي دم 

 م  القضا  أقضا هم ي  المكتب و

  مام م  الم ر  ارقرا لرقضا .

 

 

ي دم الوزيم المعني بش و   -ب

العدل بعد موافقى الم ر  ارقرا 

ا بتحديد الدقاو  التي  لرقضا   مام 

يتو ب إدامت ا ق  طميق مكتب 

إدام  الدقو  المن وا قريه في 

( م  هذه الماد ، وي وز أ  الفقم  )أ
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

قريه في الفقم  )أ( م  هذه الماد ، 

وي وز أ  يتحدد االبت اا 

بقيمى الدقو  أو موضوق ا أو 

 .أو ريى معاييم أبم  أطماف ا

 

ي دم الوزيم المعني بش و   -ج

العدل بعد موافقى الم ر  ارقرا 

لرقضا  ال حى تتضم  كافى 

المسا ل المتعرقى بإ ما ا  إدام  

الدقو  أمام مكتب إدام  الدقو ، 

بما في ذلر اإل ما ا  المتعرقى 

بإقال  الب وم وحضومهم 

وغياب م، وتنظيم  دول المواقيد، 

وع فوتقديم الطربا  والدفاع والد

وي وز أ  يتحدد االبت اا 

بقيمى الدقو  أو موضوق ا أو 

 أطماف ا.

 

لقانو  فيما يعمل بأحكام هذا ا -ج

يتعرق باإل ما ا  أمام مكتب 

إدام  الدقو ، وبما ال يتعام  

مع طبيعى هذا المكتب، وي دم 

الوزيم المعني بش و  العدل بعد 

موافقى الم ر  ارقرا لرقضا  

ال حى تتضم  كافى المسا ل 

المتعرقى بإ ما ا  إدام  الدقو  

أمام مكتب إدام  الدقو ، بما في 

متعرقى بإقال  ذلر اإل ما ا  ال

أ  يتحدد االبت اا بقيمى 

 الدقو  أو موضوق ا أو أطماف ا.

 

 

 

يعمل بأحكام هذا القانو  فيما  -ج

يتعرق باإل ما ا  أمام مكتب إدام  

الدقو ، وبما ال يتعام  مع 

طبيعى هذا المكتب، وي دم 

الوزيم المعني بش و  العدل بعد 

موافقى الم ر  ارقرا لرقضا  

ال حى تتضم  كافى المسا ل 

المتعرقى بإ ما ا  إدام  الدقو  

في  أمام مكتب إدام  الدقو ، بما

ذلر اإل ما ا  المتعرقى بإقال  

يتحدد االبت اا بقيمى الدقو  أو 

 موضوق ا أو أطماف ا.

 

 

يعمل بأحكام هذا القانو  فيما  -ج

يتعرق باإل ما ا  أمام مكتب إدام  

الدقو ، وبما ال يتعام  مع طبيعى 

هذا المكتب، وي دم الوزيم المعني 

بش و  العدل بعد موافقى الم ر  

 ى تتضم  كافىارقرا لرقضا  ال ح

المسا ل المتعرقى بإ ما ا  إدام  

الدقو  أمام مكتب إدام  الدقو ، 

بما في ذلر اإل ما ا  المتعرقى 

بإقال  الب وم وحضومهم 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

واردلى، وطربا  إ ما ا  

اإللبا  واإلدبال والتدبل 

وابت ام ال يم، والطربا  

العامضى، واإل ما ا  التحفظيى، 

ومدد إدام  الدقو  قرا أال 

تت اوز في م موق ا أمبعى 

أش م، وو   الدقو  وانقطاع 

الب ومى وسقوط ا، وحاال  

قدم  الحيى مديم الدقو  

عرقى إلدامت ا، وكل المسا ل المت

بتحضيم الدقو  وت ي ت ا 

لرممافعى وفقـ ا لنوع الدقو  

، وذلر  ميعه وطبيعى النزاع

الب وم وحضومهم وغياب م، 

وتنظيم  دول المواقيد، وتقديم 

الطربا  والدفاع والدفوع واردلى، 

وطربا  إ ما ا  اإللبا  

واإلدبال والتدبل وابت ام 

ال يم، والطربا  العامضى، 

واإل ما ا  التحفظيى، ومدد إدام  

الدقو  قرا أال تت اوز في 

م موق ا أمبعى أش م، وو   

لدقو  وانقطاع الب ومى ا

وسقوط ا، وحاال  قدم  الحيى 

مديم الدقو  إلدامت ا، وكل 

المسا ل المتعرقى بتحضيم الدقو  

الب وم وحضومهم وغياب م، 

وتنظيم  دول المواقيد، وتقديم 

الطربا  والدفاع والدفوع واردلى، 

وطربا  إ ما ا  اإللبا  

واإلدبال والتدبل وابت ام 

ال يم، والطربا  العامضى، 

واإل ما ا  التحفظيى، ومدد إدام  

الدقو  قرا أال تت اوز في 

ا أمبعى أش م، وو   م موق 

الدقو  وانقطاع الب ومى 

وسقوط ا، وحاال  قدم  الحيى 

مديم الدقو  إلدامت ا، وكل 

المسا ل المتعرقى بتحضيم الدقو  

وغياب م، وتنظيم  دول المواقيد، 

وتقديم الطربا  والدفاع والدفوع 

واردلى، وطربا  إ ما ا  اإللبا  

واإلدبال والتدبل وابت ام ال يم، 

لطربا  العامضى، واإل ما ا  وا

التحفظيى، ومدد إدام  الدقو  قرا 

أال تت اوز في م موق ا أمبعى 

أش م، وو   الدقو  وانقطاع 

الب ومى وسقوط ا، وحاال  قدم 

 الحيى مديم الدقو  إلدامت ا، 

وكل المسا ل المتعرقى بتحضيم 

الدقو  وت ي ت ا لرممافعى وفقـ ا 

 لنوع الدقو  وطبيعى النزاع.
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

استلنا   م  القواقد المن وا 

 .قري ا في هذا القانو 

يُسرَّم المدقي قند مفع الدقو   -د

الباضعى لإلدام  طبقـ ا رحكام هذه 

الماد  ما يفيد  يد دقواه، ويتم 

د إقالنه في ذا  الو   بالموق

ارول إلدام  الدقو  وذلر 

بالتأشيم منه بالعرم قرا أ ل 

 ال حى الدقو .

 

ال ي وز ري م  ب وم  -هـ 

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، أ  يتقدم إلا 

المحكمى المبت ى بعد انت ا  

وت ي ت ا لرممافعى وفقـ ا لنوع 

 الدقو  وطبيعى النزاع.

يُسرَّم المدقي قند مفع الدقو   -د

الباضعى لإلدام  طبقـ ا رحكام هذه 

الماد  ما يفيد  يد دقواه، ويتم 

إقالنه في ذا  الو   بالموقد 

ارول إلدام  الدقو  وذلر 

بالتأشيم منه بالعرم قرا أ ل 

 ال حى الدقو .

 

ال ي وز ري م  ب وم  -هـ 

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، أ  يتقدم إلا 

المحكمى المبت ى بعد انت ا  

وت ي ت ا لرممافعى وفقـ ا لنوع 

 الدقو  وطبيعى النزاع.

يُسرَّم المدقي قند مفع الدقو   -د

الباضعى لإلدام  طبقـ ا رحكام هذه 

فيد  يد دقواه، ويتم الماد  ما ي

إقالنه في ذا  الو   بالموقد 

ارول إلدام  الدقو  وذلر 

بالتأشيم منه بالعرم قرا أ ل 

 ال حى الدقو .

 

ال ي وز ري م  ب وم  -هـ 

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، أ  يتقدم إلا 

المحكمى المبت ى بعد انت ا  

 

 

يُسرَّم المدقي قند مفع الدقو   -د

الباضعى لإلدام  طبقـ ا رحكام هذه 

الماد  ما يفيد  يد دقواه، ويتم إقالنه 

في ذا  الو   بالموقد ارول إلدام  

الدقو  وذلر بالتأشيم منه بالعرم 

 قرا أ ل ال حى الدقو .

 

 

 

ال ي وز ري م  ب وم  -هـ 

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

حكام هذه الماد ، أ  يتقدم إلا ر

المحكمى المبت ى بعد انت ا  
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

إدامت ا، بأي طرب أو دفع أو دفاع 

لم يسبق تقديمه في ممحرى إدام  

ل اآل ال المحدد  الدقو  وبال

لذلر ب دول المواقيد إال إذا كا  

الدفع متعرقـ ا بالنظام العام، أو إذا 

كا  تقديم الطرب أو الدفع أو الدفاع 

لموا  ى ظمو  طمأ  أو تبين  

ب دول  لذلر بعد ار ل المحدد

المواقيد، أو إذا نا أي  انو  

قرا  واز تقديم ذلر الطرب أو 

  حالى تكو الدفع أو الدفاع في أيى

قري ا الدقو ، أو إذا تبي  

لرمحكمى المبت ى أنه لم يعر  

إدامت ا، بأي طرب أو دفع أو دفاع 

في ممحرى إدام   لم يسبق تقديمه

الدقو  وبالل اآل ال المحدد  

لذلر ب دول المواقيد إال إذا كا  

الدفع متعرقـ ا بالنظام العام، أو إذا 

كا  تقديم الطرب أو الدفع أو الدفاع 

لموا  ى ظمو  طمأ  أو تبين  

ب دول  لذلر بعد ار ل المحدد

المواقيد، أو إذا نا أي  انو  

لطرب ُبم قرا  واز تقديم ذلر ا

أو الدفع أو الدفاع في أيى حالى 

تكو  قري ا الدقو ، أو إذا تبي  

لرمحكمى المبت ى أنه لم يعر  

دفاع  إدامت ا، بأي طرب أو دفع أو

لم يسبق تقديمه في ممحرى إدام  

الدقو  وبالل اآل ال المحدد  

لذلر ب دول المواقيد إال إذا كا  

الدفع متعرقـ ا بالنظام العام، أو إذا 

كا  تقديم الطرب أو الدفع أو الدفاع 

لموا  ى ظمو  طمأ  أو تبين  

ب دول  لذلر بعد ار ل المحدد

المواقيد، أو إذا نا أي  انو  

قرا  واز تقديم ذلر الطرب ُبم 

أو الدفع أو الدفاع في أيى حالى 

تكو  قري ا الدقو ، أو إذا تبي  

لرمحكمى المبت ى أنه لم يعر  

إدامت ا، بأي طرب أو دفع أو دفاع لم 

يسبق تقديمه في ممحرى إدام  

الدقو  وبالل اآل ال المحدد  لذلر 

ب دول المواقيد إال إذا كا  الدفع 

متعرقـ ا بالنظام العام، أو إذا كا  تقديم 

 ى الطرب أو الدفع أو الدفاع لموا 

ظمو  طمأ  أو تبين  بعد ار ل 

ب دول المواقيد، أو إذا  لذلر المحدد

نا أي  انو  ُبم قرا  واز تقديم 

ذلر الطرب أو الدفع أو الدفاع في أيى 

حالى تكو  قري ا الدقو ، أو إذا 

تبي  لرمحكمى المبت ى أنه لم يعر  
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى 

 إدام  الدقو .

 

ي وز ري م  ب وم  ال -و

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، تقديم أي أدلى 

 ديد  أو طرب إ ما  م  

المحكمى إ ما ا  اإللبا  أمام 

ت ا، إال انت ا  إدام المبت ى بعد

إذا تبي  ل ا أ  الب م لم بموافقت ا 

يقدم الدليل أو طرب اإل ما  في 

ممحرى إدام  الدقو  بالل ار ل 

المحدد لذلر ب دول المواقيد 

 رسباب بام ى ق  

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى 

 إدام  الدقو .

 

ي وز ري م  ب وم  ال -و

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، تقديم أي أدلى 

 ديد  أو طرب إ ما  م  

المحكمى لبا  أمام إ ما ا  اإل

ت ا، إال المبت ى بعد انت ا  إدام

إذا تبي  ل ا أ  الب م لم يقدم 

الدليل أو طرب اإل ما  في ممحرى 

إدام  الدقو  بالل ار ل المحدد 

لذلر ب دول المواقيد رسباب 

 بام ى ق  

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى 

 إدام  الدقو .

 

ي وز ري م  ب وم  ال -و

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، تقديم أي أدلى 

 ديد  أو طرب إ ما  م  إ ما ا  

المحكمى المبت ى بعد اإللبا  أمام 

ت ا، إال إذا تبي  ل ا أ  انت ا  إدام

الب م لم يقدم الدليل أو طرب 

اإل ما  في ممحرى إدام  الدقو  

ذلر ب دول بالل ار ل المحدد ل

 المواقيد رسباب بام ى ق  

إمادته أو كا  تقديم ذلر الدليل أو 

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى إدام  

 الدقو .

 

 

ي وز ري م  ب وم  ال -و

الدقو  الباضعى لإلدام  طبقـ ا 

رحكام هذه الماد ، تقديم أي أدلى 

 ديد  أو طرب إ ما  م  إ ما ا  

المحكمى المبت ى بعد اإللبا  أمام 

ت ا، إال إذا تبي  ل ا أ  انت ا  إدام

الب م لم يقدم الدليل أو طرب 

اإل ما  في ممحرى إدام  الدقو  

ذلر ب دول بالل ار ل المحدد ل

 المواقيد رسباب بام ى ق  
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

إمادته أو كا  تقديم ذلر الدليل أو 

طرب اإل ما  لموا  ى ظمو  

طمأ  أو تبين  بعد اآل ال 

ب دول المواقيد، أو  المحدد  لذلر

إذا تبي  لرمحكمى المبت ى أنه لم 

يعر  إقالنـ ا  حيحـ ا بالل 

 ممحرى إدام  الدقو .

 

 

 

في غيم الحاال  المن وا  -ز

قري ا في الفقم  ) ( م  هذه الماد  

يعد مديم الدقو  بعد انت ا ه م  

إمادته أو كا  تقديم ذلر الدليل أو 

طرب اإل ما  لموا  ى ظمو  

اآل ال  طمأ  أو تبين  بعد

المحدد  لذلر ب دول المواقيد، أو 

إذا نا أي  انو  ُبم قرا  واز 

تقديم ذلر الطرب أو الدليل في أي 

حالى تكو  قري ا الدقو ، أو إذا 

تبي  لرمحكمى المبت ى أنه لم يعر  

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى 

 إدام  الدقو .

في غيم الحاال  المن وا  -ز

 هذه الماد قري ا في الفقم  ) ( م  

يعد مديم الدقو  بعد انت ا ه م  

طرب اإل ما  لموا  ى ظمو  

طمأ  أو تبين  بعد اآل ال 

المحدد  لذلر ب دول المواقيد، أو 

إذا نا أي  انو  ُبم قرا  واز 

تقديم ذلر الطرب أو الدليل في أي 

حالى تكو  قري ا الدقو ، أو إذا 

  المبت ى أنه لم يعر تبي  لرمحكمى

إقالنـ ا  حيحـ ا بالل ممحرى 

 إدام  الدقو .

 

في غيم الحاال  المن وا  -ز

قري ا في الفقم  ) ( م  هذه الماد  

يعد مديم الدقو  بعد انت ا ه م  

إمادته أو كا  تقديم ذلر الدليل أو 

طرب اإل ما  لموا  ى ظمو  

طمأ  أو تبين  بعد اآل ال المحدد  

لذلر ب دول المواقيد، أو إذا نا 

أي  انو  ُبم قرا  واز تقديم ذلر 

الطرب أو الدليل في أي حالى تكو  

 قري ا الدقو ، أو إذا تبي  لرمحكمى

المبت ى أنه لم يعر  إقالنـ ا 

 حيحـ ا بالل ممحرى إدام  

 الدقو .

 

في غيم الحاال  المن وا  -ز

قري ا في الفقم  ) ( م  هذه الماد  
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

ا يتضم  و ا ع  إدامت ا تقميم 

الدقو  وح ج الب وم وطربات م 

ودفاق م وما استندوا قريه م  أدلى 

م  طربا  وما تقدموا به 

وي ب قرا  بإ ما ا  اإللبا .

مديم الدقو  إحالى مر  الدقو  

إلا المحكمى المبت ى ممفقـ ا به 

التقميم المشام إليه بالل لاللى 

م  أيام قمل م  انت ا ه م  إدا

 الدقو .

 

 

ي وز لرب وم في أي و    - 

ألنا  نظم الدقو  أمام مديم 

ا يتضم  و ا ع  إدامت ا تقميم 

الدقو  وح ج الب وم وطربات م 

ودفاق م وما استندوا قريه م  أدلى 

وما تقدموا به م  طربا  

بإ ما ا  اإللبا ، وي ب قرا 

مديم الدقو  إحالى مر  الدقو  

إلا المحكمى المبت ى ممفقـ ا به 

إليه بالل لاللى التقميم المشام 

أيام قمل م  انت ا ه م  إدام  

 الدقو .

 

ي وز لرب وم في أي و    - 

ألنا  نظم الدقو  أمام مديم 

ا يتضم  و ا ع  إدامت ا تقميم 

الدقو  وح ج الب وم وطربات م 

ودفاق م وما استندوا قريه م  أدلى 

ه م  طربا  وما تقدموا ب

بإ ما ا  اإللبا ، وي ب قرا 

مديم الدقو  إحالى مر  الدقو  

إلا المحكمى المبت ى ممفقـ ا به 

التقميم المشام إليه بالل لاللى أيام 

 قمل م  انت ا ه م  إدام  الدقو .

 

 

ي وز لرب وم في أي و    - 

ألنا  نظم الدقو  أمام مديم 

يعد مديم الدقو  بعد انت ا ه م  

ا يتضم  و ا ع  إدامت ا تقميم 

الدقو  وح ج الب وم وطربات م 

ودفاق م وما استندوا قريه م  أدلى 

به م  طربا  بإ ما ا  وما تقدموا 

اإللبا ، وي ب قرا مديم الدقو  

إحالى مر  الدقو  إلا المحكمى 

المبت ى ممفقـ ا به التقميم المشام 

إليه بالل لاللى أيام قمل م  انت ا ه 

 م  إدام  الدقو .
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

الدقو  أ  يطربوا تسويى النزاع 

 رحـ ا، فإذا ما اتفقوا قرا ذلر 

ألب  ما اتفقوا قريه في محضم 

تكو  له  و  السند التنفيذي بعد 

التو يع قريه من م أو م  وكال  م 

وم  مديم الدقو ، ويبتم 

 ى.بال ي ى التنفيذي

وإذا اتفق الب وم قرا تسويى 

النزاع  رحـ ا بالل ممحرى إدام  

الدقو  يحسب ن   المسم 

 المقمم.

الدقو  أ  يطربوا تسويى النزاع 

 رحـ ا، فإذا ما اتفقوا قرا ذلر 

ألب  ما اتفقوا قريه في محضم 

تكو  له  و  السند التنفيذي بعد 

 مالتو يع قريه من م أو م  وكال  

وم  مديم الدقو ، ويبتم 

 بال ي ى التنفيذيى.

وإذا اتفق الب وم قرا تسويى 

النزاع  رحـ ا بالل ممحرى إدام  

الدقو  يحسب ن   المسم 

 المقمم.

الدقو  أ  يطربوا تسويى النزاع 

، فإذا ما اتفقوا قرا ذلر  رحـ ا

ألب  ما اتفقوا قريه في محضم 

تكو  له  و  السند التنفيذي بعد 

التو يع قريه من م أو م  وكال  م 

وم  مديم الدقو ، ويبتم 

 بال ي ى التنفيذيى.

وإذا اتفق الب ةةةةةوم قرا تسةةةةةويى 

ا بالل ممحرى إدام   النزاع  رحـةة 

الدقو  يحسةةةةةب ن ةةةةة  المسةةةةةم 

 المقمم.

ي وز لرب وم في أي و    - 

ألنا  نظم الدقو  أمام مديم 

الدقو  أ  يطربوا تسويى النزاع 

ا، فإذا ما اتفقوا قرا ذلر ألب   رحـ  

ما اتفقوا قريه في محضم تكو  له 

 و  السند التنفيذي بعد التو يع قريه 

من م أو م  وكال  م وم  مديم 

 الدقو ، ويبتم بال ي ى التنفيذيى.

 

وإذا اتفق الب ةةةةةةةوم قرا تسةةةةةةةويى 

ا بالل ممحرى إدام   النزاع  رحـةةةةةة 

الدقو  يحسةةةةةةب ن ةةةةةة  المسةةةةةةم 

 المقمم.
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

 الثاريةقادي ال

ماد  ) بدل بنا ال ( م  56يُسةةةةةةةت

 ةةةةانةةو  الةةمةةمافةةعةةةةا  الةةمةةةةدنةةيةةةةى 

ال ةةةةةةةادم بالممسةةةةةةةوم  والت اميى

 م1971( لسةةةةةنى 12بقانو  م م )

 النا التالي:

ي ب أ  يحضةةةةم مع القاضةةةةي  -أ

في ال رسا  وفي  ميع إ ما ا  

تب يحمم المحضةةةةةةةم  كا با   اإلل

ببط اليةةةد أو بواسةةةةةةةطةةةى أ  ز  

الحاسوب أو بار  ز  اإللكتمونيى 

السةةةةةةةمعيى من ا أو الب ةةةةةةةميى أو 

 الثاريةقادي ال

 
 دوم قبدي 

 

 الثاريةقادي ال

 
 دوم قبدي 

 

 الثاريةقادي ال

( م  56يُسةةةةةةةتبةةةدل بنا المةةةاد  )

  انو  الممافعا  المدنيى والت اميى

ال ةةةةةةةادم بالممسةةةةةةةوم بقانو  م م 

 النا التالي: م1971( لسنى 12)

ي ب أ  يحضةةم مع القاضةةي في  -أ

ال رسةةةةةةةةةةا  وفي  ميع إ ما ا  

اإللبا  كاتب يحمم المحضةةم ببط 

اليد أو بواسطى أ  ز  الحاسوب أو 

بار  ز  اإللكتمونيى السةةةمعيى من ا 

أو الب ةةةميى أو كرتي ما معا، ويو ع 

قاضةةةةةةةي أو م ي  المحكمى قرا  ال
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

كرتي ما معا، ويو ع القاضةةةةةةةي أو 

م ي  المحكمةةى قرا المحضةةةةةةةم 

ببط اليةةةد أو بواسةةةةةةةطةةةى التو يع 

ب ارحوال، اإللكتموني بحسةةةةةةةةةة

ويةةكةةو  لةةرةةمةةحضةةةةةةةةم الةةمةةحةةمم 

ا ذا  الح يى المقمم   إلكتمونيـةةةةةةة 

لرمسةةتند المسةةمي. وي ةةدم  مام 

م  الوزيم المعني بشةة و  العدل، 

لم ر  ارقرا  فقةةةةى ا بعةةةةد موا

لرقضةةةةةةةا ، بتحديد االشةةةةةةةتماطا  

ومعةةاييم أنظمةةى المعرومةةا  التي 

ي ةةةب االلتزام ب ةةةا في إنشةةةةةةةةةا  

وتسريم وحفظ وأما  وب و يى 

المحضةةةةةةةم ببط اليد أو بواسةةةةةةةطى 

ب الةةتةةو ةةيةةع اإللةةكةةتةةمونةةي بةةحسةةةةةةةةةة

ارحوال، ويكو  لرمحضةةم المحمم 

ا ذا  الح يى المقمم   إلكتمونيـةةةةةةةةةةةة 

لرمستند المسمي. وي دم  مام م  

الوزيم المعني بشةةةةةة و  العدل، بعد 

قى الم ر  ارقرا لرقضةةةةةةةةا ،  مواف

بتحديد االشتماطا  ومعاييم أنظمى 

المعرومةةا  التي ي ةةب االلتزام ب ةةا 

في إنشةةةةةةةا  وتسةةةةةةةريم وحفظ وأما  

ضم اإللكتمونيى وب و يى المحا

وتحةةةةديةةةةد نوع التو يع اإللكتموني 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

يد المحا حد يى وت ضةةةةةةةم اإللكتمون

نوع التو يع اإللكتموني المطروب 

و ةةةةةةةي ةةى وضةةةةةةةع التو يع قرا 

 المحضم.

إذا  مم  المحكمى المبت ى  -ب

الت ةةةةةةةميم لرب ةةةةةةةوم بتبةةةةادل 

مةةذكما  بالل أ ةةل معي ،  ةةاز 

لكل من م إمسةةةةةةةال ا بالوسةةةةةةةا ل 

اإللكتمونيةةةى، وي ةةةةةةةةةدم الوزيم 

المعني بشةةة و  العدل، بعد موافقى 

ا الم ر  ارقرا  لرقضةةةةةةةا ،  مام 

بةةتةةحةةةةديةةةةد تةةرةةةةر الةةوسةةةةةةةةةةا ةةةةل، 

واالشةةةةةةةتماطةا  ومعةاييم أنظمةى 

المطروب و ةةةةةي ى وضةةةةةع التو يع 

 قرا المحضم.

 

إذا  مم  المحكمى المبت ةةةةةةى  -ب

الت ةةميم لرب ةةوم بتبادل مذكما  

بالل أ ةةل معي ،  ةةاز لكةةل من م 

إمسةةةةةةةال ا بالوسةةةةةةةا ل اإللكتمونيى، 

وي ةةةةةةةدم الوزيم المعني بشةةةةةةة و  

قى الم ر  ارقرا عد مواف عدل، ب  ال

ا بتحديد ترر الوسا ل،  لرقضا ،  مام 

واالشةةةةةةةتماطةةةا  ومعةةةاييم أنظمةةةى 

المعرومةةا  التي ي ةةب االلتزام ب ةةا 
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

المعروما  التي ي ب االلتزام ب ا 

قند تبادل المذكما  بالوسةةةةةةةا ل 

اإللكتمونيى بما يكفل تسةةةةةرم ا م  

بةةةةا ةةةي الةةةب ةةةةةةةةةةوم ومةةةماقةةةةا  

االشةةةةةةةتماطةةةا  الفنيةةةى المتعرقةةةى 

 بحفظ ا وب و يت ا وحمايت ا.

قنةةد تبةةادل المةةذكما  بةةالوسةةةةةةةةا ةةل 

اإللكتمونيى بما يكفل تسةةةةةةةرم ا م  

با ي الب وم ومماقا  االشتماطا  

الةةفةةنةةيةةةةى الةةمةةتةةعةةرةةقةةةةى بةةحةةفةةظةة ةةةةا 

 وب و يت ا وحمايت ا.

 ةالثالثقادي ال

م ي  م ر  الوزما   قرا

 –كل فيما يب ه  –والوزما  

تنفيذ أحكام هذا القانو ، ويُعمل به 

م  اليوم التالي لمضي لاللى أش م 

 الثالثةقادي ال

 
 

 دوم قبدي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ةالثالثقادي ال

 

 دوم قبدي 

 

 ةالثالثقادي ال

م ي  م ر  الوزما   قرا

يذ تنف –كل فيما يب ه  –والوزما  

أحكام هذا القانو ، ويُعمل به م  

اليوم التالي لمضي لاللى أش م م  

 تامي  نشمه في ال ميد  المسميى.
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رصوص قواد قش)وع القاروم 
 كقا و)د  قم النكوقة

القواد كقا أ )ها رصوص 
 قج س الروا 

 رصوص القواد كقا أ )قدا ال جرة قوصية ال جرة

م  تامي  نشمه في ال ميد  

 المسميى.
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 (4ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير لجنة الشؤون 

والقانونية بخصوص االقتراح بقانون 

( من قانون 326بتعديل المادة )

المرافعات المدنية والتجارية، الصادر 

( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم )

م، والمقدم من سعادة العضوين 1971

دالل جاسم الزايد، وجميلة علي 

 .سلمان
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 م2018مارس  26التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مناثالتقريـر ال

 حول

الصادر ( من قانون املرافعات املدنية والتجارية، 326االقرتاح بقانون بتعديل املادة )
جاسم  واملقدم من سعادة العضوين: دالل ،م1971( لسنة 12ابملرسوم بقانون رقم )

 الزايد، ومجيلة علي سلمان

 

 :مقدمــة

 684) قتمر  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 2018فرباير  27( املؤرخ يف  3د  4ص ل ت ق / ف 

( من قانون املرافعات املدنية 326االقرتاح بقانون بتعديل املادة )بدراسة ومناقشة 

واملقدم من سعادة  ،م1971( لسنة 12الصادر ابملرسوم بقانون رقم )والتجارية، 

 ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتجاسم الزايد، ومجيلة علي سلمان العضوين: دالل

 عر ه على اجمللس. وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم 
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 أوالا: إجراءات اللجنة:

 لتنايذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

ن الفصل م ب ار فالل دور االنعقاد العادي ال –تدارست اللجنة االقرتاو بقانون املذكور  (3)
 ني التاليني:يف االجتماع -التشريعي الراب  

 التاريخ االجتماع

 م2018مارس  12 الثاين عشر 

 م2018مارس  21 الثالث عشر

 

اطلعت اللجنة أثناء دراست ا على الولئة املتعلقة ابالقرتاو بقانون مو وع الب ث  (4)
 والدراسة، وال  اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقرتاو بقانون املذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

 

  العامة ابجمللس:شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة 
 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين           دكتور علي حسن الطوالبة ال -1
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين                     جناح   خالد السيد -2

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين  يوسف            عبداملوجود  السيد -3

 .ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني        السيدة فاطمة غامن الذوادي  -4
  والسيدة زينب يوسف خليلالسيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة ،. 
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 رأي اللجنة:اثنيــاا: 

( من قانون املرافعات املدنية 326االقرتاو بقانون بتعديل املادة ) تدارست اللجنة     

واملقدم من سعادة العضوين:  ،م1971لسنة ( 12الصادر ابملرسوم بقانون رقم )والتجارية، 

ومت استعراض وج ات النظر ال  دارت حوله من   ،دالل جاسم الزايد، ومجيلة علي سلمان

 أن االقرتاو بقانونوقد رأت اللجنة ، ومسلا حبضور مستشار اللجنةقبل أعضاء اللجنة 

وال  تتعلة إبعالن املدين ب لو الدائن وابألمر الصادر  ده  (326)  ةاملاد تعديليست دف 

ابألداء، إال أن املشرع جعل من عدم اإلعالن فالل مدة ش ر من  ريخ صدوره سببتلا يف 

سقوط ال لو واألمر الصادر ابألداء واعتباره كأنه مل يكن، فالت ديد املشار إليه يف املادة 

ن ا، إمس أن ا دف من ا تس يل إجراءات التقا ي أمام يتعارض م  طبيعة األداء واحلكمة م

اخلصوم وسرعة البت يف القضامل، وابلتايل الت فيف على القضاء إبل اء بعض الدعاوى ال  

 تتوافر في ا شروط أمر األداء.

إن التعديل الوارد يف االقرتاو بقانون سيس م يف حفف حة الدائن ومسلا بعدم  ياع      

الرسوم ال  دفع ا إلصدار األمر، فالرسوم املدفوعة قد تكون مرتفعة حسو املبلغ القيمي 

امل الو به مبوجو أمر األداء، وابلتايل فدن سقوط ال لو واعتباره كأن مل يكن سيتسبو 

ر أمر األداء لصاحله، حيث إن من يكلف إبعالن من صدر األمر يف مواج ته تسارة َمْن صد

هو املوظف امل ت  ابإلعالن بوزارة العدل، وعليه فدن من صدر األمر لصاحله هو من يت مل 

 ده، وجند أن هناك حاالت كثرية مت  أثر عدم اإلعالن يف حال مل يتم إعالن من صدر األمر



196 
 

السبو يف مسلا عدم اإلعالن وهو أمر إجرائي ر م ثبوت الدين يف اعتبار األمر كأن مل يكن و 

مواج ة املدين. إ افة إىل أن التعديل املقرتو سيسد الث رات ال  تسمح للمدين ا كوم عليه 

ابلت رب أو التسويف ليرتتو عليه أثر اعتبار ال لو وأمر األداء كأن مل يكن، وفاصة أن الواق  

كن كم تقيده ابلن  القانوين النافذ قد قضى ابعتبار األمر كأن مل يالعملي أثبت أن القضاء حب

 بسبو عدم اإلعالن ر م ثبوت الدين.

 

وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاو بقانون ومربراته واألسباب ال  بتليَن علي ا؛ لذا      
 انت ت بعد املناقشة إىل جواز نظر االقرتاو بقانون.  

توافقت مقدمتا االقرتاو م  اللجنة على تعديل املادة األوىل من االقرتاو بقانون لتكون  كما      

 على الن و التايل:

 المادة األولى

ون بقان بالمرسومقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر  ( من326المادة رقم )نص  لعدي  
 اآلتي: على النحو، 1971( لسنة 12رقم )

 ن326قادي  

 .ه بالطلب وباألمر الصادر ضدهالمدين لشخصه أو في محل إقامتيعلن 

ــاا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  اثلثـ
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( من الالئ ة الدافلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالل لن  املادة )      
 افتيار كل من :

 مقرراا أصليـاا.            ستاذ مخيس محد الرميحياأل .3
 .األستاذة سامية خليل املؤيد             مقرراا احتياطياا .4

 

 رابعــاا: فتوصية اللجنة:

 يف  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من تراء، فدن اللجنة توصي مبا يلي:    

( من قـــانون املرافعـــات املـــدنيـــة 326االقرتاح بقـــانون بتعـــديـــل املـــادة ) جواز نظر -
واملقدم من ســـــعادة  ،م1971( لســـــنة 12بقانون رقم )الصـــــادر ابملرســـــوم والتجارية، 

 جاسم الزايد، ومجيلة علي سلمان. العضوين: دالل

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

 مخيس محد الرميحي                                دالل جاسم الزايد     

 رئيس اللجنة                           انئب رئيس اللجنة      

 
 
 
 
 


