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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

قانون محكمة التمييز، 

 الصادر بالمرسوم بقانون 

م، 1989( لسنة 8رقم )

( 21المرافق للمرسوم رقم )

 م.2018لسنة 
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 م2018 مايو 6: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية ثاين عشر التقريـر ال

 حول 

حمكمة التمييز، الصادر  تعديل بعض أحكام قانونمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب
 م2018( لسنة 21رقم ) ، املرافق للمرسوم1989( لسنة 8رقم )ابملرسوم بقانون 

 

 :مقدمــة
 

)           استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى رقـم  
م، والذي مت مبوجبه تكليف 2018 أبريل 29( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  757

حمكمة  تعديل بعض أحكام قانونمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باللجنة بدراسة ومناقشة 
( 21رقم ) ، املرافق للمرسوم1989( لسنة 8رقم )التمييز، الصادر ابملرسوم بقانون 

اللجنة على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي ، م2018لسنة 
 بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة ابإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله

الرابع من الفصــــــل  املذكور يف دور االنعقاد العادي مشــــــرون القانونتدارســــــت اللجنة   (1)
  ني التاليني:االجتماعالتشريعي الرابع، يف 

 التاريخ االجتماع

 م2018 أبريل 29 الثامن عشر

 م2018 مايو 2 التاسع عشر
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة مبشرون القانون موضون البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

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

 مرفق()بشأنه.  ريع واإلفتاء القانوينهيئة التش ةمشرون القانون املذكور، ومذكر  -

 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافاللجنة الثامن عشر  جتمانحضر ا (3)

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

 واألوقاف                                                     

 مستشار قانوين.ت خليفة آل خليفة            الشيخة نورة بند.  .2
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 اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: يشارك يف اجتماع 
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين       لي حسن الطوالبة       الدكتور ع .1
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين خالـد جنـاح                    دسيال .2
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين         عبداملوجود يوسف         السيد .3
 السيد حمسن علي الغريري             ابحث قانوين إبدارة البحوث والدراسات. .4
 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.          السيدة فاطمة غامن الذوادي  .5

 

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

 

 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:اثنيــًا: 

بني معايل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن مشرون القانون ذو أمهية يف تعزيز  -

كفالة حق التقاضي بتوحيد أسباب الطعن ابلتمييز سواء أكانت صادرة عن حمكمة االستئناف 

 كما سريسخالعليا املدنية أم الشرعية أم احملكمة الكربى املدنية أم الشرعية بصفتها االستئنافية،  

مبدأ املساواة أمام القانون، فصدور قانون األسرة املوحد يوجب املساواة يف الطعن أمام حمكمة 

 التمييز.

 رأي اللجنة:اثلثـًا: 

واستعرضت قرار جملس النواب موضون الدراسة والبحث، مشرون القانون انقشت اللجنة      

العدل والشؤون اإلسالمية  ومعايل وزير وجهات النظر بني أعضاء اللجنة  تبادلبشأنه، ومت



 

81 
 

املوافقة على مشرون القانون، انتهت إىل وعليه فقد ، واألوقاف، وذلك حبضور مستشار اللجنة

 التالية:وذلك لألسباب 

كفالة حق التقاضي بتوحيد أسباب الطعن ابلتمييز سواء أكانت يسعى مشرون القانون إىل   -

لشرعية أم احملكمة الكربى املدنية أم الشرعية صادرة عن حمكمة االستئناف العليا املدنية أم ا

حيث كان الطعن يقتصر يف األحكام الصادرة عن الدائرة اجلعفرية على  بصفتها االستئنافية،

ر يف احلكم، ذلك أن القضاء الشرعي اجلعفري قبل صدور ــ  حالة وقون بطالن يف اإلجراءات أث

الفقه اجلعفري، مما يتعذر معه الطعن ابلتمييز القائم قانون األسرة املوحد كان حيكم ابملشهور يف 

. فهذا التعديل سيعزز من كفالة حق التقاضي، على خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه أو أتويله

 ويوثق مبدأ املساواة بني املواطنني أمام القانون.

عليه إبمجان األعضاء ومما تقدم ونظرًا ألمهية مشرون القانون فقد قررت اللجنة املوافقة      

 احلاضرين. 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: رابعـًا

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

 مقررًا أصليـًا.سامية خليل املؤيد              ستاذةاأل .1
 مقررًا احتياطًيا.شيخ جواد عبدهللا حسني             ال .2
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 :: توصية اللجنةخامسـًا
 

قانون، فإن اللجنة يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرون ال     
 توصي مبا يلي:

 

تعديل بعض أحكام مشـــــــــروع قانون رقم ) ( لســـــــــنة ) ( ب على حيث املبدأمن املوافقة   -
، املرافق 1989( لســــــــنة 8رقم )حمكمة التمييز، الصــــــــادر ابملرســــــــوم بقانون  قانون

 .م2018( لسنة 21رقم ) للمرسوم

 قانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.الشرون م نصوص مواد املوافقة على -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 
 اسم الزايدـدالل ج                         خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                  انئب رئيس اللجنة  
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المرافق  ،1989( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر مشروع قانون 

 م2018( لسنة 21للمرسوم رقم )

 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 مسمى المشروع 

 

 

 

 

رقم ) ( لسنة     مشروع قانون 

بعض أحكام قانون )  ( بتعديل 

محكمة التمييز الصادر 

( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1989  

 مسمى المشروع

 

على المسمى كما ورد الموافقة  -

 في مشروع القانون.

 

رقم ) ( لسنة     مشروع قانون 

)  ( بتعديل بعض أحكام قانون 

محكمة التمييز الصادر 

( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1989  

 مسمى المشروع

 

على المسمى كما ورد الموافقة  -

 في مشروع القانون.

 

 

 

 

 مسمى المشروع 

 

 

 

رقم ) ( لسنة      مشروع قانون 

)  ( بتعديل بعض أحكام قانون 

محكمة التمييز الصادر بالمرسوم 

  1989( لسنة 8بقانون رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 الديباجة

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قااااانون م كمااااة التم    

الصاااااادر بالمرساااااوق بقانون رقق 

 ، وتعد الته،1989( لسنة 8)

 

 لديباجةا

 

لموافقة على نص الد باجة كما ا -

 في مشروع القانون. ورد

 الديباجة

 
لموافقة على نص الد باجة كما ا -

 في مشروع القانون. ورد
 
 
 
 
 
 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

م     ت ل نون م كمااااة ا وعلى قااااا

( 8الصااادر بالمرسااوق بقانون رقق )

 ، وتعد الته،1989لسنة 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

القضاااااا  ة  وعلى قانون السااااالطة

الصاااااادر بالمرساااااوق بقانون رقق 

 ، وتعد الته،2002( لسنة 42)

وعلى قانون األسااااااارر الصاااااااادر 

 ، 2017( لسنة 19بالقانون رقق )

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصاااااه، وقد 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

وعلى قانون السااااااالطة القضاااااااا  ة 

الصاااااااادر بالمرساااااااوق بقانون رقق 

 ، وتعد الته،2002( لسنة 42)

وعلى قااانون األسااااااارر الصااااااااادر 

 ، 2017( لسنة 19بالقانون رقق )

لس النواب أقر مجلس الشور  ومج

القانون اآلتي نصااااااه، وقد صاااااادقنا 

 عل ه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

 

 األولىمادة ال

 

الموافقااة على نص المااادر كمااا  -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

 

الموافقة على نص المادر كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

( من 8 ُساااااااتبااادد بنص الماااادر )

مة التم    الصااااااااادر  قانون م ك

( لسااانة 8بالمرساااوق بقانون رقق )

 ، النص اآلتي:1989

 (:8مادة )

للخصااااوق أن  طعنوا أماق م كمة 

التم    في األ كاق الصاااادرر عن 

العل ا المدن ة م كمة االسااااااات نا  

أو الشااااااارع اااة أو عن الم كماااة 

الكبر  المااادن اااة أو الشااااااارع اااة 

بصاااا تالا االساااات ناف ة في األ واد 

 اآلت ة:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إذا كااان ال كق المطعون ف ااه  -1

قانون أو  ً ا على مخال ة لل مبن

 خطأ في تطب قه أو تأو له.

إذا وقع بطالن في ال كق أو  -2

ثر  في اإلجراءات أ بطالن 

 في ال كق.

( من قانون 8 ُساااتبدد بنص المادر )

م كمة التم    الصاااادر بالمرساااوق 

، 1989( لساااااااناااة 8بقاااانون رقق )

 النص اآلتي:

 (:8مادة )

للخصاااااااوق أن  طعنوا أماق م كمة 

التم    في األ كاق الصاااااااادرر عن 

م كمة االساااات نا  العل ا المدن ة أو 

الشااااااارع ة أو عن الم كمة الكبر  

الماادن ااة أو الشااااااارع ااة بصااااااا تالااا 

 االست ناف ة في األ واد اآلت ة:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إذا كاااان ال كق المطعون ف اااه  -1

خطأ مبنً ا على مخال ة للقانون أو 

 في تطب قه أو تأو له.

إذا وقع بطالن في ال كق أو  -2

بطالن في اإلجراءات أثر في 

 ال كق.

 الثانيةمادة ال

 

( مكرًرا من قانون 8تُلغى المادر )

م كمة التم    الصادر بالمرسوق 

 .1989( لسنة 8بقانون رقق )

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادر كما  -

 في مشروع القانون. ورد

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادر كما  -

 في مشروع القانون. ورد

 الثانيةمادة ال

 

( مكرًرا من قااانون 8تُلغى المااادر )

م كمة التم    الصاااادر بالمرساااوق 

 .1989( لسنة 8بقانون رقق )
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المادة الثالثة

 

ر  س مجلس الو راء  على

 –  خّصهُكد ف ما  –والو راء 

تن  ذ أ كاق هذا القانون، و ُعمد به 

من ال وق التالي لتار خ نشره في 

 الجر در الرسم ة.

 المادة الثالثة

الموافقة على نص المادر كما  -

 في مشروع القانون.ورد 

 المادة الثالثة

الموافقة على نص المادر كما  -

 في مشروع القانون.ورد 

 المادة الثالثة

 

ر  س مجلس الو راء  على

تن  ذ  –  خّصهُكد ف ما  –والو راء 

أ كاق هذا القانون، و ُعمد به من 

ال وق التالي لتار خ نشره في الجر در 

 الرسم ة.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

المادة الثالثة من قانون بتعديل 

( 1٤المرسوم بقانون رقم )

م بشأن مباشرة 2002لسنة 

الحقوق السياسية، )المعد في 

ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 من مجلس النواب(.
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 م2018 مايو 6: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية ادي عشر التقريـر احل

 حول 

( لسنة 14قانون رقم )املرسوم ب من الثالثة املادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب
                                           م، بشأن مباشرة احلقوق السياسية 2002

 (نوابقدم من جملس الامل قرتاح بقانونالااملعد يف ضوء )

 :مقدمــة

)      رقـم  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2018 أبريل 25( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  749

املرسوم  من الثالثة املادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باللجنة بدراسة ومناقشة 

قرتاح الااملعد يف ضوء )م، بشأن مباشرة احلقوق السياسية 2002( لسنة 14قانون رقم )ب

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن ، (نوابقدم من جملس الامل بقانون

 جنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.رأي الل
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة ابإلجراءات التالية التكليف املذكور أعالهلتنفيذ 

املذكور يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصــــــل  مشــــــرون القانونتدارســــــت اللجنة   -1
 م.2018أبريل  29التشريعي الرابع، يف االجتمان الثامن عشر املنعقد بتاريخ 

 

القانون موضــــــــون البحث  اطلعت اللجنة أثناء دراســــــــتها على الواثئق املتعلقة مبشــــــــرون -2
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

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

واحلكومة  مشرون القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين،  -
 ) مرفق(بشأنه. 

 
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافاللجنة  جتمانحضر ا -3

            زير العدل والشؤون و معايل الشيخ خالد بن علي آل خليفة      -1
 واألوقاف اإلسالمية          

 د. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة     مستشار قانوين. -2

 

 :شارك يف اجتمان اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 .اللجانلشؤون املستشار القانوين    لي حسن الطوالبة     الدكتور ع -1
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين جنـــاح            دخالـ يدلسا -2
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين عبداملوجود يوسف             السيد -3
الســــــــــيــد حمســــــــــن علي الغريري         ابحــث قــانوين إبدارة البحوث  -4

 والدراسات.
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  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 

 

 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:اثنيــًا: 

توافقت الوزارة مع اهلدف من مشـــرون القانون، والذي يســـعى إىل ضـــمان بثيل الشـــعب يف  -

اجمللس النيايب ابختيار النائب األفضــــــــــــــل، وذلك مبنع ترشــــــــــــــي  قيادات وأعضــــــــــــــاء اجلمعيات 

للدســتور والقوانني، إضــافة إىل منع ترشــي  الســياســية املنحلة حبكم قضــائي ملاالفتها اجلســيمة 

 من تعمد اإلضرار أو تعطيل سري احلياة النيابية.

 

 رأي اللجنة:اثلثـًا: 

واستعرضت قرار جملس النواب موضون الدراسة والبحث، مشرون القانون انقشت اللجنة      
ومعايل وزير العدل والشؤون اإلسالمية  وجهات النظر بني أعضاء اللجنة  تبادلبشأنه، ومت

املوافقة على مشرون القانون، انتهت إىل وعليه فقد ، واألوقاف، وذلك حبضور مستشار اللجنة
 التالية:وذلك لألسباب 

جاء املنع من الرتش  ليشمل كل من القيادات واألعضاء يف اجلمعيات السياسية اليت مت  -
جلسيمة ألحكام الدستور وقوانني اململكة، وكذلك منع حلها مبوجب حكم قضائي ملاالفتها ا

أي شاص تعمد اإلضرار أو تعطيل سري احلياة الدستورية أو النيابية، إذ البد ملن يشغل تلك 
 املهمة السامية أن يكون أهالً هلا ومستحقـًا للثقة اليت منحت له من قبل الناخبني.

لصاحل العام، حيث إن قيادات وأعضاء إن اهلدف الرئيسي من هذا املشرون هو حتقيق ا -
اجلمعيات السياسية املنحلة حبكم هنائي الرتكاهبا خمالفات جسيمة ألحكام الدستور على 
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درجة واحدة من اخلطورة مع األشااص املنتمني لتنظيمات سرية أو حمظورة مبقتضى القانون، 
 مما جيعلهم غري جديرين برعاية مصاحل الشعب وبثيله.

لبية األنظمة التشريعية مثل القانون املصري واألردين واملغريب عدم صدور أحكام تشرتط غا -
جنائية ضد املرش  لعضوية جملس النواب، وهذا ال يكفي وحده إلثبات توافر حسن السمعة، 
لذا فإهنا تشرتط أيضـًا أن يكون املرش  بعيًدا عن مواطن السوء والشبهات حفاظـًا على كرامة 

ية اليت يسعى املرش  للفوز بعضويتها، وحفاظـًا على هيبتها؛ لذا فإن منع هذه السلطة التشريع
 الفئات من الرتش  لعضوية جملس النواب ينأى به بعيًدا عّم ذكر سالـفـًا.

ومما تقدم ونظرًا ألمهية مشرون القانون فقد قررت اللجنة املوافقة عليه إبمجان األعضاء      
 احلاضرين. 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: رابعـًا

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

 مقررًا أصليـًا.الدكتور أمحد سامل العريض               .1
 مقررًا احتياطًيا.دكتورة سوسن حاجي تقوي           ال .2
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 :توصية اللجنة: خامسـًا

قانون، فإن اللجنة يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرون ال     
 توصي مبا يلي:

 من الثالثة املادةتعديل مشــــروع قانون رقم ) ( لســــنة ) ( ب على حيث املبدأمن املوافقة   -
املعد يف )م، بشأن مباشرة احلقوق السياسية 2002( لسنة 14قانون رقم )املرسوم ب

 .(نوابقدم من جملس الامل قرتاح بقانونالاضوء 

 قانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.الشرون م نصوص مواد املوافقة على -

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 
 اسم الزايدـدالل ج                              خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                     انئب رئيس اللجنة  
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بشأن مباشرة الحقوق السياسية  2002( لسنة 14بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (

 (نوابمقدم من مجلس الال قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )

 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

 

 مسمى المشروع

 

 

 

 

    مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

بتعديل المادة الثالثة من  )  (

( 14المرسوم بقانون رقم )

بشأن مباشرة  2002لسنة 

 الحقوق السياسية

 مسمى المشروع

قرر المجلس الموافقة على  -

المسمى كما ورد في مشروع 

 القانون.

    مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

بتعديل المادة الثالثة من  )  (

 (14المرسوم بقانون رقم )

بشأن مباشرة  2002لسنة 

 الحقوق السياسية

 مسمى المشروع

الموافقة على المسمى كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 

 

 

 

 مسمى المشروع 

 

 

     مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

بتعديل المادة الثالثة من  )  (

 ( 14المرسوم بقانون رقم )

بشأن مباشرة  2002لسنة 

 الحقوق السياسية
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 14وعلى المرسوق بقانون رقق )

بشااااااأن مباشاااااارر  2002لساااااانة 

 ال قوق الس اس ة، وتعد الته،  

( 15وعلى المرسوق بقانون رقق )

بشااااااأن مجلسااااااي  2002لساااااانة 

 الشور  والنواب، وتعد الته،

 

 لديباجةا

 

على الد باجة كما الموافقة  -

 وردت في مشروع القانون.

 

 

 الديباجة

 

نص الد باجة كما  الموافقة على -

 في مشروع القانون. ورد

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 14وعلى المرسااوق بقانون رقق )

بشأن مباشرر ال قوق  2002لسنة 

 الس اس ة، وتعد الته،  

( 15وعلى المرسااوق بقانون رقق )

بشاااااااأن مجلساااااااي  2002لسااااااانة 

 الشور  والنواب، وتعد الته،
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

قانون رقق ) نة 26وعلى ال ( لسااااااا

بشأن الجمع ات الس اس ة،  2005

 وتعد الته،

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

القانون اآلتي نصاااااه، وقد النواب 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

 

 

( لسااااااانااة 26وعلى القااانون رقق )

بشأن الجمع ات الس اس ة،  2005

 وتعد الته،

أقر مجلس الشور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

 ُساااااااتبدد بنص ال قرر الثان ة من 

المادر الثالثة من المرساااوق بقانون 

بشااااااأن  2002( لساااااانة 14رقق )

 األولىمادة ال

نص المادر كما الموافقة على  -

 في مشروع القانون. ورد

 

 األولىمادة ال

نص المادر كما الموافقة على  -

 في مشروع القانون. ورد

 

 

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

ثان ة من  بدد بنص ال قرر ال  ُسااااااات

المادر الثالثة من المرسااااوق بقانون 

بشااااااأن  2002( لساااااانة 14رقق )
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

مباشاارر ال قوق الساا اساا ة النص 

 اآلتي:

لترشاااااااا   لمجلس  و منع من ا

 النواب كد من:

الم كوق عل ااه بعقوبااة جنااا ااة  -1

 تى وإن صاااااااادر بشااااااااأنه ع و 

خااااص عن العقوباااة أو رد  إل اااه 

 اعتباره.

بعقوبااة ال بس  الم كوق عل ااه -2

في الجرا ق العمااد ااة لماادر ت  ااد 

على سااتة أشااالر  تى وإن صاادر 

 بشأنه ع و خاص عن العقوبة.

 

 

مباشااارر ال قوق السااا اسااا ة النص 

 اآلتي:

و منع من الترش   لمجلس النواب 

 كد من:

الم كوق عل ااه بعقوبااة جنااا ااة  -1

 تى وإن صدر بشأنه ع و خاص 

 عن العقوبة أو رد  إل ه اعتباره.

الم كوق عل ااه بعقوبااة ال بس  -2

في الجرا ق العمد ة لمدر ت  د على 

شأنه  شالر  تى وإن صدر ب ستة أ

 ع و خاص عن العقوبة.

ق ادات وأعضاااااااااء الجمع ات  -3

السااااا اسااااا ة ال عل  ن المن لة ب كق 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

ق ادات وأعضااااااااء الجمع ات  -3

الساااا اساااا ة ال عل  ن المن لة ب كق 

نالا ي الرتكابالا مخال ة جسااااااا مة 

أل كاااق دساااااااتور المملكااة أو أ  

 قانون من قوان نالا.

كااد من تعمااد اإلضااااااارار أو  -4

ل  ار الدسااتور ة أو تعط د ساا ر ا

الن ااااب اااة وذلاااأ بااا نالااااء أو ترأ 

العماااد الن اااابي باااالمجلس أو تق 

 إسقاط عضو ته لذات األسباب.

نالا ي الرتكابالا مخال ة جسااااااا مة 

أل كاااق دساااااااتور المملكااة أو أ  

 قانون من قوان نالا.

رار أو كااد من تعمااد اإلضااااااا -4

تعط د سااا ر ال  ار الدساااتور ة أو 

الن اب ة وذلأ ب نالاء أو ترأ العمد 

الن ااابي بااالمجلس أو تق إساااااااقاااط 

 عضو ته لذات األسباب.

 الثانيةمادة ال

 

 الثانيةمادة ال

نص المادر كما الموافقة على  -

 في مشروع القانون. ورد

 الثانيةمادة ال

نص المادر كما الموافقة على  -

 في مشروع القانون. ورد

 الثانيةمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 اللجنةنصوص المواد كما أقرتها  توصية اللجنة

ر  س مجلس الو راء  على

 –كد ف ما  خّصه  –والو راء 

تن  ذ أ كاق هذا القانون، و ُعمد به 

من ال وق التالي لتار خ نشره في 

 الجر در الرسم ة.

ر اا ااس مااجاالااس الااو راء  عاالااى  

ه  –والو راء   –كد ف ما  خصاااااااّ

تن  ذ أ كاق هذا القانون، و ُعمد به 

من ال وق التالي لتار خ نشااااااره في 

 الجر در الرسم ة.
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

االتفاق بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية مصر 

العربية، بشأن تجنب االزدواج 

الضريبي ومنع التهرب من 

الضرائب بالنسبة للضرائب على 

الدخل، المرافق للمرسوم رقم 

 م. 2018( لسنة 12)
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 م 2018 مايو 8التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العشرونالتقرير 

تفاق بني حكومة مملكة البحرين االمشروع قانون ابلتصديق على خبصوص 
 وحكومة مجهورية مصر العربية بشأن جتنب االزدواج الضرييب 

 ضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخلمن ال التهربومنع 
 م2018( لسنة 12املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/752الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون ابلتصديق والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018أبريل  29

رين وحكومة مجهورية مصر العربية بشأن جتنب تفاق بني حكومة مملكة البحاالعلى 



 

104 
 

االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل، املرافق 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير م2018( لسنة 12للمرسوم رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف 

 .م2018مايو  7املوافق  العشرينتدارست اللجنة مشرون القانون يف اجتماعها  .1
اطلعت اللجنة أثناء دراســــتها على الواثئق املتعلقة مبشــــرون القانون موضــــون النظر واليت  .2

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

 ()مرفق رأي وزارة اخلارجيـة. -

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

 ()مرفق املذكور. االتفاق -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتمان كل من:  .3
 

 من:كل  وزارة املالية، وقد حضر -

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.            السيد سامي حممد محيد .1
 مستشار قانوين ابلوزارة.      أمحد حممد عبداملطلب .2

 حمامي أول.    السيدة بتول حممد حمسن  .3

 أخصائي معلومات أول.  السيدة لطيفة عبدهللا زابري .4
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 وزارة اخلارجية، وقد حضر: -
 

 مستشار إدارة الشؤون القانونية. الدكتور إبراهيم أمحد بدوي الشيخ  .1

 مستشار إبدارة الشؤون القانونية.  السيد أمحد يوسف عراد  .2

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

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. لذوادي     السيدة فاطمة غامن ا .2

 

 

 .زينب يوسف أمحد، أمني سر ابجمللس لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــًا

ســـــــالمة مشـــــــرون القانون من رأت جلنة الشـــــــؤون التشـــــــريعية والقانونية مبجلس الشـــــــورى      
 الدستورية. ةالناحي

 

 رأي وزارة املاليــة: -ــــًااثلثــ  

ـــة القـــانونيـــة والتشــــــــــــــريعيـــة هـــذا االتفـــاق يوزارة املـــاليـــة أن  تأفـــاد       هـــدف إىل توفري البيئ

واالقتصـــــــادية املالئمة لتشـــــــجيع تدفق رسوث األموال واالســـــــتثمارات املشـــــــرتكة من خالل منع 

وقد االزدواج الضــــــــــــــري  على مواطين كل من الدولتني املوقعتني يف أراضــــــــــــــي الدولة األخرى، 
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بقة، ولدخول هذه التفاصـــــيل تضـــــمنت االتفاقية تفاصـــــيل جديدة مكملة على االتفاقية الســـــا

 اجلديدة حيز النفاذ البد من إحالتها على جملسي الشورى والنواب.

 

 رأي وزارة اخلارجيــة:  -ـــــًارابع

تفاق بني حكومة مملكة االمشــــــــــروع قانون ابلتصــــــــــديق على وزارة اخلارجية أن  تبين     

الضــرييب ومنع التهرب من البحرين وحكومة مجهورية مصــر العربية بشــأن جتنب االزدواج 

 م2018( لســـنة 12الضـــرائب ابلنســـبة للضـــرائب على الدخل، املرافق للمرســـوم رقم )

يهدف إىل توثيق التعاون بني مملكة البحرين ومجهورية مصـــــــــــر العربية، يف جمال  نب االزدواج 

دســتور وأن االتفاق ال ينطوي على أية خمالفة ألحكام ال ،الضــري  ومنع التهرب من الضــرائب

صدر بقانون عمالً حبكم الفقرة وأنه يلزم لنفاذه أن ي أو القوانني املعمول هبا يف مملكة البحرين،

 .( من الدستور37الثانية من املادة )

 

 رأي اللجنــة: -خامســــــًا

تفاق بني حكومة مملكة البحرين االمشـــــــــــرون قانون ابلتصـــــــــــديق على تدارســـــــــــت اللجنة      

العربية بشـــــــأن  نب االزدواج الضـــــــري  ومنع التهرب من الضـــــــرائب  وحكومة مجهورية مصـــــــر

، وقد مت تبادل م2018( لســـــــنة 12افق للمرســـــــوم رقم )ابلنســـــــبة للضـــــــرائب على الدخل، املر 

وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة اخلارجية، وممثلي 



 

107 
 

على رأي جلنة الشـــــــؤون التشـــــــريعية واطلعت اللجنة نة، وزارة املالية، واملســـــــتشـــــــار القانوين للج

، الدســتورية ةلســالمة مشــرون القانون من الناحيوالقانونية مبجلس الشــورى والذي جاء مؤكًدا 

 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشرون القانون.كما اطلعت على 

، ســـــــــــتة فصـــــــــــولادة موزعة على ( م30)من  –فضـــــــــــالً عن الديباجة  –االتفاقتألف يو      

النطاق الشـاصـي  املادة األوىلنطاق االتفاق، إذ بينت  دخصـص الفصـل األول منها لتحدي

لتطبيق االتفاق فقررت أنه يطبق على األشــــــــــااص املقيمني يف إحدى الدولتني املتعاقدتني أو 

يت فقد بينت النطاق املوضوعي لتطبيق االتفاق، حمددة الضرائب ال املادة الثانيةكلتيهما، أما 

 ختضع ألحكامه.

أهم  املادة الثالثةعرفت  حيثأما الفصــــل الثاين فقد تضــــمن املواد من الثالثة ح، اخلامســــة، 

فقد خصـــــصـــــتا  الرابعة واخلامســــةاملصـــــطلحات العامة الواردة بنصـــــوص االتفاق، أما املاد ن 

 لتحديد املقصود ابملقيم واملنشأة الدائمة.

يف حني فصلت مواد الفصل الثالث األحكام املتعلقة بفرض الضريبة على الدخل، إذ عددت 

أحكام خضـون أنوان الدخل املاتلفة للضـرائب يف  الثانية والعشرينح،  السادسةاملواد من 

الدولتني مبا يؤدي لتجنب خضـــوعها لالزدواج الضـــري ، هذه األنوان هي )الدخل من األموال 

توزيعات  –أرابح املؤســســات املشــرتكة  –النقل البحري واجلوي  –ابح األعمال أر  –العقارية 

األرابح  –اإل وات  –العائد الناتج من ســــــــــــندات املديونية  –األســــــــــــهم اليت تدفع للمقيمني 



 

108 
 

 –دخل اخلدمات الشاصية غري املستقلة  –دخل اخلدمات الشاصية املستقلة  –الرأمسالية 

املعاشـــــات واإليرادات  –لذي حيصـــــل عليه الفنانون والر ضـــــيون الدخل ا –مكافآت املديرين 

مكافآت  –املدفوعات اليت يتلقاها الطالب واملتدربون  –دخل اخلدمات احلكومية  –الدورية 

 الدخول األخرى(. –األساتذة واملدرسني والباحثني 

اليت بينت طرق  نب  املادة الثالثة والعشـــرينوتضــــمن الفصــــل الرابع مادة وحيدة هي       

 االزدواج الضري  يف الدولتني املتعاقدتني.

 والعشرين الرابعةأما الفصل اخلامس، فقد تضمن بعد األحكام اخلاصة، إذ تناولت املواد من 

دل بني أحكـــام عـــدم التمييز يف املعـــاملـــة وإجراءات االتفـــاق املتبـــا الثــامنــة والعشــــــــــرينح، 

املتعاقدتني فيما يتعلق بتطبيق االتفاق، وتبادل املعلومات تني الســــــــــــــلطتني املاتصــــــــــــــتني ابلدول

بينهما، والتأكيد على أنه ليس يف أحكام االتفاق ما خيل ابملزا  الضـــــــريبية املمنوحة ألعضـــــــاء 

ا لألحكام العامة للقانون الدويل أو ألحكام االتفاقيات وفقً  ،البعثات الدبلوماســـــية والقنصـــــلية

يًدا على االتفاق مبزا ه وهو عدم سر ن أحكامة إذا كان الغرض اخلاصة، كما وضع االتفاق ق

الرئيسي أو أحد األغراض الرئيسية ألي مقيم أو أي شاص مرتبط به هو احلصول على املزا  

 اليت مينحها هذا االتفاق.

 التاســــــعة املادةوأخريًا، تضــــــــمن الفصــــــــل الســــــــادث األحكام النهائية لالتفاق، إذ تضــــــــمنت 

أحكام نفاذ االتفاق مقررة إهناء العمل ابالتفاقية املوقعة بني حكومة مجهورية مصر  والعشرون
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العربية وحكومة دولة البحرين بشـــــــــــأن  نب االزدواج الضـــــــــــري  ومنع التهرب من الضـــــــــــرائب 

واملصــــادق عليها يف مملكة  1997ســــبتمرب  17ابلنســــبة للضــــرائب على الدخل املربمة بتاريخ 

اعتبارًا من دخول هذا االتفاق حيز  1997( لســــنة 17وم بقانون رقم )البحرين مبوجب املرســــ

 النفاذ، وأخريًا فقد تناولت املادة الثالثون أحكام إهناء العمل ابالتفاق.

 

تعزيز العالقة األخوية الراســــــــــــــاة اليت تربط بني يهدف إىل االتفاق أن اللجنة  رأتو 

عاون بينهما يف جمال  نب االزدواج الضــــري  وتوثيق الت مملكة البحرين ومجهورية مصــــر العربية،

صدر بقانون إعماالً حلكم يأن  هذا االتفاق وحيث إنه يلزم لنفاذومنع التهرب من الضرائب، 

( من الدســتور، فقد أعدت هيئة التشــريع واإلفتاء القانوين مشــرون 37الفقرة الثانية من املادة )

من مادتني، تضـــــمنت  -ضـــــالً عن الديباجةف-، والذي يتألف االتفاققانون ابلتصـــــديق على 

 والثانية مادة تنفيذية. الربوتوكول،األوىل التصديق على 

 

تفاق االمشرون قانون ابلتصديق على وعليه توصي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على      

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية مصر العربية بشأن  نب االزدواج الضري  ومنع

( لســــــــنة 12افق للمرســــــــوم رقم )التهرب من الضــــــــرائب ابلنســــــــبة للضــــــــرائب على الدخل، املر 

 مواد املشرون كما وردت يف اجلدول املرفق. واملوافقة على ،م2018
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادســــًا

 

للجنة على ( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت ا39إعمااًل لنص املادة )
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليــــًا.  األستاذ خالد حممد جرب املسلمسعادة  .1
 مقررًا احتياطيـًا. دكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمانسعادة ال .2

 

 توصيـة اللجنـة: -سابعــــًا

 

يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أبدي من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــرون القانون، فإن 
 مبا يلي:اللجنة توصي 

 

تفاق بني حكومة مملكة االمشروع قانون ابلتصديق على املوافقة من حيث املبدأ على  -  
البحرين وحكومة مجهورية مصر العربية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب 

( لسنة 12من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل، املرافق للمرسوم رقم )
 .م.2018
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.املوافقة على  -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل الت اقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج الضريبي 

 م2017( لسنة 52افق للمرسوم رقم )، المرومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الد ل

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

  الموافقااة على نص الااد باااجااة

كما ورد في مشاااروع القانون، 

خطااأ ال تصااااااا   مع مراعااار 

 عااااابااااااررفاااااي  اإلماااااال اااااي

الواردر في نالا ة ( واصىىىدرنا )

 :(.وأصدرنا الد باجة لتصب  )

 

 (النص بعد التعديل)
 

 الديباجة
 

  قرار مجلس فقااااة على  موا ل ا

الموافقااااة على نص النواب باااا

الد باجة كما ورد في مشاااااروع 

 تصااااااا   القانون، مع مراعار 

لخطااااأ اإلمال ي  عباااااررفي  ا

نالا ة  الواردر في( واصىىىىدرنا )

 :(.وأصدرنا الد باجة لتصب  )

 

 
 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 32المرسوق بقانون رقق )وعلى 

بالتصاااااااد   على  2001لسااااااانة 

ات اق ة تجنب اال دواج الضااار بي 

ومنع التالرب من الضااااااارا ااااب 

بالنسبة للضرا ب على الدخد ب ن 

 كومااة دولااة الب ر ن و كومااة 

 مملكة تا لند،

وعلى البروتوكود المعدد الت اق ة 

 كومااة مملكااة الب ر ن و كومااة 

مملكاااة تاااا لناااد بشااااااااااأن تجناااب 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 32المرسوق بقانون رقق )وعلى 

بالتصاااااااد   على  2001لسااااااانة 

 ات اق ة تجنب اال دواج الضااار بي

ومنع التالرب من الضااااااارا ااااب 

بالنسبة للضرا ب على الدخد ب ن 

 كومااة دولااة الب ر ن و كومااة 

 مملكة تا لند،

وعلى البروتوكود المعدد الت اق ة 

 كومااة مملكااة الب ر ن و كومااة 

مملكاااة تاااا لناااد بشااااااااااأن تجناااب 

 
 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل  لي ىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 32المرساااااوق بقانون رقق )وعلى 

بالتصد   على ات اق ة  2001لسنة 

تجنااب اال دواج الضااااااار بي ومنع 

التالرب من الضااااااارا ب بالنسااااااابة 

على الدخد ب ن  كومة  للضااااارا ب

دولااااة الب ر ن و كومااااة مملكااااة 

 تا لند،

وعلى البروتوكود المعدد الت اق ة 

 كوماااة مملكاااة الب ر ن و كوماااة 

مملكة تا لند بشااااأن تجنب اال دواج 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

دواج الضر بي ومنع التالرب اال 

من الضاارا ب بالنساابة للضاارا ب 

على الدخد الموقع بمد نة المنامة 

 ،2017أبر د  25بتار خ 

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصاااااه، وقد 

 صدقنا عل ه واصدرناه

اال دواج الضر بي ومنع التالرب 

من الضاارا ب بالنساابة للضاارا ب 

المنامة على الدخد الموقع بمد نة 

 ،2017أبر د  25بتار خ 

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصاااااه، وقد 

 :وأصدرنا صدقنا عل ه 

الضاااااااار اابااي وماانااع الااتااالاارب ماان 

الضااارا ب بالنسااابة للضااارا ب على 

الدخد الموقع بمد نة المنامة بتار خ 

 ،2017أبر د  25

الشور  ومجلس النواب أقر مجلس 

القانون اآلتي نصااااااه، وقد صاااااادقنا 

 :وأصدرنا عل ه 

 األولىمادة ال

ودق على البروتوكود المعدد  صاااُ

الت اااق ااة  كومااة مملكااة الب ر ن 

و كومة مملكة تا لند بشأن تجنب 

اال دواج الضر بي ومنع التالرب 

 األولىمادة ال
 

 

الموافقااة على نص المااادر كمااا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

  

 األولىمادة ال

 

الموافقااة على نص المااادر كمااا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

ودق على البروتوكود المعدد  صاااااااُ

الت ااااق اااة  كوماااة مملكاااة الب ر ن 

و كومة مملكة تا لند بشااااااأن تجنب 

اال دواج الضااااار بي ومنع التالرب 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

من الضاارا ب بالنساابة للضاارا ب 

على الدخد الموقع بمد نة المنامة 

، 2017أبااار ااااد  25باااتااااار اااخ 

 والمراف  لالذا القانون.

 

من الضاااارا ب بالنساااابة للضاااارا ب 

مة  نا نة الم مد  لدخد الموقع ب على ا

، 2017أباااار ااااد  25بااااتااااار ااااخ 

 والمراف  لالذا القانون.

 الثانيةمادة ال

ر اا ااس مااجاالااس الااو راء  عاالااى

 –كد ف ما  خصاااااااه  –والو راء 

قانون، و عماد  هذا ال تن  ذ أ كاق 

به من ال وق التالي لتار خ نشااااااره 

 في الجر در الرسم ة.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادر كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادر كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

ر ااا اااس ماااجااالاااس الاااو راء  عااالاااى

 –كاد ف مااا  خصااااااااه  –والو راء 

تن  ذ أ كاق هذا القانون، و عمد به 

من ال وق التالي لتار خ نشاااااااره في 

 الجر در الرسم ة.

 



 

116 
 

 

 

 

 

 

 

 م2018مايو  2التاريخ: 
 

 

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

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

مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب االزدواج الضريبي 

ق للمرسوم رقم ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المراف

  م.2018( لسنة 12)

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2018 أبريل 29بتاريخ  

مشروع قانون رقم ) (  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  753م )ضمن كتابه رق

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

مصر العربية، بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة 

إلى لجنة الشؤون ، م2018( لسنة 12افق للمرسوم رقم )للضرائب على الدخل، المر

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية 

 والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2018مايو  2وبتاريخ     

، واالت اق ة، وقرار مجلس المذكور قانونمشروع ال، حيث اطلعت على التاسع عشر

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك ،النواب بشأن مشروع القانون

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

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

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب االزدواج 

افق للضرائب على الدخل، المرالضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة 

 .الدستورية من الناحية، م2018( لسنة 12للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات 

قانون بخصوص مشروع 

بشأن كلية البحرين التقنية 

)بوليتكنك البحرين(، 

( 8المرافق للمرسوم رقم )

 م.2018لسنة 
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 م2018مايو  7التاريخ: 

 (13التقرير )

 

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

 مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، حول 
 م2018( لسنة 8املرافق للمرسوم رقم )

 ال صل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

  /  خ تص د  759خطاب رقق )ال، وبموجب ق2018 أبر د 29تار خ ب 

 مجلس أ اد صا ب المعالي الس د علي بن صال  الصال  ر  س (،4د  4

مشروع قانون بشأن كلية البحرين  من نسخة الخدماتإلى لجنة  الشور  الموقر

ته مناقشل ،م2018( لسنة 8التقنية )بوليتكنك البحرين(، المرافق للمرسوم رقم )

 داد تقر ر  تضمن رأ  اللجنة بشأنه ل تق عرضه على المجلسوإعودراسته 

 .من تار خه أقصاه أسبوعانفي موعد  الموقر
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتن يذ التكليف المذكور أعال  قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 االجتماع اآلتي:تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في  (1)

 ال صل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 ق7/5/2018 19

 

 

على الوثا   المتعلقة بمشروع القانون موضوع الب ث والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

   لي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون ومذكرته اإل ضا  ة.  -

 )مرفق(رأ  لجنة الشؤون التشر ع ة والقانون ة بمجلس الشور .  -

 )مرفق( )بول تكنأ الب ر ن(.كل ة الب ر ن التقن ة  -

 )مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب -

 

 :عن ( ممثلون19في االجتماع رقق )اللجنة شارأ  بدعور من (3)

 كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(: -

 .نائب رئيس مجلس أمناء الكلية  محمد إبراهيم العسيري الدكتور .1

 .الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين   دكتور جيف زابودسكيال .2

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد  شيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفةال .3

 .والمعلومات

 .مدير الموارد البشرية  عدنان حسن آل محمودالسيد  .4

 القائم بأعمال المستشار.   السيدة إيمان أحمد جناحي .5
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 وزارة التربية والتعليم: -

 المستشار القانوني.   السيد مصطفى خورشيد .1

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارأ في  (4)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني   الشتلةعبدالموجود يوسف  سيدال .2

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .3

 :تولى أمانة سر اللجنة (5)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

 

ا: 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

انتالت لجنة الشاااؤون التشااار ع ة والقانون ة إلى ساااالمة مشاااروع القانون من النا  ة 

 .الدستور ة

 

 
ا
  :كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(مرئيات ا: ثالث

 

 

سّ  سنة 65ست بموجب مرسوق ملكي رقق )أ كمؤسسة تعل م ة متخصصة  2008( ل

في التعل ق ال ني والتطب قي اساااااااتجابة لمشاااااااروع تطو ر التعل ق والتدر ب الذ  قاده 

سلمان بن  مد آد خل  ة ولي العالد ن سمو الملكي األم ر  ا ب القا د األعلى صا ب ال



 

122 
 

، وتمثد الكل ة إ د  مبادراته   ظه هللا ورعاه النا ب األود لر  س مجلس الو راء

 ً  :لما نص عل ه المرسوق المؤسس لالا المالمة، و نطل  عمد الكل ة وفقا

 

توف ر قاادر كااا   من التعل ق التاادر بي التطب قي وال ني في المملكااة وبمااا  ؤهااد . 1
 وق العمد بك اءر وفاعل ة.الدارس ن لالنخراط في س

إشاااااراأ القطاع الخاص في تصااااام ق البرامة التعل م ة والتدر ب ة وف  ا ت اجات . 2
 .بما  سالق في وجود فرص عمد للدارس ن عند إكماد دراستالق سوق العمد

تقااد ق البرامة التعل م ااة والتاادر ب ااة المواكبااة للتوجالااات االقتصاااااااااد ااة للمملكااة . 3
 .ضمن مبدأ الشراكة من أجد النجاح وا ت اجات سوق العمد

ت و د المملكة بالمتخصاااصااا ن وال ن  ن من ذو  الخل  ة األكاد م ة في المجاالت . 4
 ال ن ة والتطب ق ة.

 تشج ع الب وث التطب ق ة التي تربط ب ن مخرجات الكل ة ومتطلبات سوق العمد.. 5
 

ؤّسسة جامع ّة وطن ة متخّصصة مكل ّة الب ر ن التقن ّة )بول تكنأ( أّكدت مكانتالا ك .6
 ( سنوات من تأس سالا.10 قّقت العد د من اإلنجا ات والمخرجات النوع ّة خالد )

 

ّ ة و نه  لبّي  اجة مل قانون كل ة الب ر ن التقن ة على أ تنظر الكل ة إلى مشاااااااروع 

لت ق   الت ّود الااذ  تتطلع إل ااه ف مااا  تعل  بخططالااا وبرامجالااا على ن و  عّ   

ص على المساااااتو  ن الم لي والخارجي، وتر  أن وجودها  كك ان أكاد مي متخصاااااّ

 إقرار مشروع القانون س سالق في التمك ن من ت ق   اآلتي:

 

 تخ  ض مبالغ الدعق ال كومي تدر ج اً من خالد ا ت اظ الكل ة ب  راداتالا. .1

  ادر اإل رادات من خالد العمد على تنو ع مصادر الدخد ال ال ة عن طر    .2
 ادات التكم ل ة، وإ رادات التعاقدات، وإ رادات خدمات التعل ق المستمر.اإل ر

المرونة في استغالد الم  ان ة لت ق   أهدا  كل ة الب ر ن التقن ة )البول تكنأ(   .3
 وتلب ة ا ت اجاتالا.

  ادر الطاقة االست عاب ة لقبود أعداد أكبر من الطلبة المتّجال ن ن و التعل ق ال ني  .4
 والتطب قي.

ترو ة جودر البرامة الدراس ة الستقطاب الطلبة من خارج مملكة الب ر ن بما  .5
  سالق في تغط ة ج ء من الدعق ال كومي للطالب الب ر ني.
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تنظ ق وتن  ذ الدورات التدر ب ة للمؤسسات التجار ة في داخد مملكة الب ر ن   .6
 وخارجالا.

 تكنأ(، وباألخص في القطاع تنم ة الكوادر الوطن ة في كل ة الب ر ن التقن ة )البول  .7
 األكاد مي.

 تماشى مشروع القانون مع توجالات المملكة، وبرنامة عمد ال كومة، ورؤ ة   .8
 .2030مملكة الب ر ن 

ً في مس رر هذه المؤسسة  - اد إقراره  -مشروع القانون  مثدس   .9 ً مالما جانبا
الجامع ة، وس كون م   اً لالا في تأك د مكانتالا ب ن نظ راتالا ومراك  الب ث 

 المتخّصصة في التعل ق ال ني والتطب قي.

ستستمّر كل ة الب ر ن التقن ة وفقاً لما تتبعه من أنظمة إدار ة دق قة بالعمد ضمن   .10
إجراءات الرقابة وال وكمة الداخل ة، وكذلأ إجراءات د وان الرقابة المال ة  إطار

 واإلدار ة.

تأتي هذه الخطور مواكبةً ألفضد الممارسات العالم ة، بجانب التوجه القا ق لد    .11
عدد من دود المنطقة، بما ف الا المملكة العرب ة السعود ة التي أقّرت مؤخراً مشروع 

 من  الجامعات المرونة وال عال ة والمس ول ة لتطو ر  "نظاق الجامعات" الذ 
األنظمة واللوا   والبرامة التابعة لالا، إلى جانب االستقالد المالي واإلدار  

 واألكاد مي.
 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:رابع

مشىىىىىىىروع قانون بشىىىىىىىأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك  تدارسااااااات اللجنة 

سنة ( 8البحرين(، المرافق للمرسوم رقم ) ضت وجالات النظر  ،م2018ل ستعر وا

  نالقانون   نأعضاااء اللجنة والمسااتشااارأصاا اب السااعادر التي دارت  وله من قبد 

لمال ظااات ممثلي كل ااة الب ر ن التقن ااة )بول تكنااأ ، واساااااااتمعاات لشاااااااؤون اللجااان

شااااار ع ة والقانون ة بالمجلس والذ  على رأ  لجنة الشاااااؤون الت واطلعت ،الب ر ن(

واطلعت على ما انتالى ة، الدساااتور  ةمشاااروع القانون من النا   لساااالمةجاء مؤكًدا 

 إل ه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.
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 )بول تكنااأ الب ر ن( الااد  مشاااااااروع القااانون إلى من  كل ااة الب ر ن التقن ااة 

شخص ة المعنو ة العامة، وإعادر تنظ مالا بصورر ه  ة علم ة مستقلة مال اً وإدار اً  ال

 رقابة وإشرا  الو  ر الذ   صدر بتسم ته مرسوق.ت ت 

 

 وتتلخص المبادئ واألسس التي  قوق عل الا مشروع القانون ف ما  لي:

منح كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" االستقاللية التي تمّكن ا من تسيير  -1

 .وإدارة العمل في ا من أجل تحقيق األهداف التي أنشئت من أجل ا

خدمات التي تقدم ا كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين"، استدامة ال -2

والتوّسع في برامج ا؛ لتحقيق متطلبات االقتصاد الوطني، وتزويد المملكة 

 .بالمتخّصصين والفنّيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل

 

( 1( مواد؛ تضاااّمنت المادر )6 تأل  مشاااروع القانون فضاااالً عن الد باجة من )

( من  كل ة الب ر ن التقن ة "بول تكنأ 2الالد  من القانون، ب نما تناولت المادر ) ب ان

( الموارد المال ة 3الب ر ن" الشخص ة المعنو ة العامة المستقلة، ف ما تناولت المادر )

ت المادر ) ( على أن  كون للكل ة ه كٌد تنظ ميٌّ وال  ةُ تنظ ق شاااؤون 4للكل ة، ونصاااّ

ت العامل ن بالا من أع ضاااااااء ه  ة التدر س والتدر ب والبا ث ن و  رهق، ف ما نصااااااّ

 2008( لسااااانة 65( من مشاااااروع القانون على أن  ُعمد بالمرساااااوق رقق )5المادر )

ب نشاء وتنظ ق كل ة الب ر ن التقن ة "بول تكنأ الب ر ن" والقرارات المعمود بالا وقت 

 ( مادرً تن  ذ ةً.6المادر ) صدور هذا القانون ف ما ال  تعارض مع أ كامه، ب نما جاءت

 

 

وقد خلصت اللجنة إلى توصيت ا بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ 

 وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك لالعتبارات اآلتية:
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إن مشروع القانون سيكون نقلة م مة في مسيرة هذه المؤسسة الجامعية،  -1

ومحفًزا ل ا في تأكيد مكانت ا بين نظيرات ا ومراكز البحث والتعليم الفني 

والتطبيقي، وذلك من خالل تحويل ا إلى هيئة علمية مستقلة ذات شخصية 

 معنوية عامة. 

البحرين الجامعية )بوليتكنك إن مشروع القانون سوف يتولى إعادة تنظيم كلية  -2

البحرين( لتحقيق األهداف التي أسست من أجل ا، ويضمن استدامة الخدمات 

التي تقدم ا والتوسع في برامج ا، مما يساهم في تعزيز االقتصاد الوطني 

لمملكة البحرين ورفده بالخبراء والمتخصصين والفنيين في ضوء متطلبات 

 سوق العمل.

سوف يعزز جودة البرامج الدراسية التي تقدم ا الكلية  إن إقرار هذا المشروع -3

ويساهم في استقطاب الطلبة من خارج مملكة البحرين، األمر الذي يرفع سمعة 

 مملكة البحرين في مجال التعليم التقني.

إن مشروع القانون يتيح للكلية تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية لمؤسسات  -4

مملكة البحرين أو خارج ا، مما يعزز  القطاع الخاص سواء كان ذلك داخل

الموارد المالية للكلية ويس م في تطوير الكوادر التقنية العاملة في القطاع 

 الخاص.

إن مشروع القانون يؤدي إلى تس يل اإلجراءات اإلدارية والمالية للكلية بما  -5

يساهم في تجاوز الروتين اإلداري واتخاذ القرارات الالزمة التي تس م في 

 ير برامج الكلية وتعزيز قدرات ا في تنفيذ األهداف المرسومة ل ا.تطو

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس
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( من الال  ة الداخل ة لمجلس الشور ، ات قت اللجنة على 39إعماالً لنص المادر )

   اخت ار كد من:

 أصليًا.مقرًرا  سعادة األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور -1

 مقرًرا احتياطيًا.   سعادة األستاذ نوار علي المحمود -2

  

ا
ا
 توصية اللجنة: :سادس

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،   

 ف ن اللجنة توصي بما  لي:

  مشىىىىىىىروع قانون بشىىىىىىىأن كلية البحرين التقنية الموافقة، من حيث المبدأ، على

 .م2018( لسنة 8البحرين(، المرافق للمرسوم رقم ))بوليتكنك 

 مواد مشروع القانون كما وردت ت صيالً في الجدول المرفق. الموافقة على 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر الت اذ الالزم،،،

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م 2018( لسنة 8بشأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، المرافق للمرسوم رقم )قانون مشروع 
 

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 املشروع مسمى

 

 

 

 مشروع     
 ( لسنة  قانون رقم )

بشأن كلية البحرين التقنية  
 )بوليتكنك البحرين(

 
 

 املشروع مسمى

  المماممةاعمم ممممممم   مم مم    ممممممممممممممممامم  
 شروع الاشروع كاا ورد عي 

  انةن.ال
 

 املشروع مسمى

 مم مم    ممممممممممممممممامم  المماممةاعمم ممممممم  
كاممممممما ورد عي  اشمممممممممممممممروعال

  شروع ال انةن.
 

 

 

 املشروع مسمى

 
 
 

 مشروع     
 لسنة ( قانون رقم )    
 بشأن كلية البحرين  

 التقنية )بوليتكنك البحرين(
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 الديباجة 

 
 

 
 
 

 نحن حمدددددع بن  يسددددددددد  
آل خليفددة          ملددك 

 مملكة البحرين.
 الدستةر، بعد االطالع     

( 13و    ال مممممممانةن ر    
بشممممممين        1975ل مممممم   

 عاشمممممممممماا و ااع ا الت ا د 

 الديباجة
الممداجمماممم  كامما الاةاع مم      

  انةن.ال شروع وردا عي 

 الديباجة

الداجام  كاا الاةاع       
  انةن.ال شروع وردا عي 

 الديباجة

 
 
 
 

 نحن حمدددددع بن  يسددددددددد  
آل خليفدددة          ملدددك 

 مملكة البحرين.
 بممممممممعممممممممد االطممممممممالع  مممممممم مممممممم  

 الدستةر، 
( 13و مم مم  المم مممممممانممةن ر مم   

بشمممممممين        1975ل ممممممم   
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

الممممم،مممممامممممة ممممممم ، لمممممامممممة ممممم مممممي 
 و عداال ه،

و    الارسممممممممممةق ب انةن ر   
بشممممممين  1988( ل مممممم   25 

الاؤسممممممممممممممم مممممممممممممممممماا التع  ا ممم  
 والتدريج   الخاص ، 

و    الارسممممممممممةق ب انةن ر   
بشممممممين  2002( ل مممممم   39 

 الا زان   العا  ، و عداال ه،
( ل    3و    ال انةن ر    

بشممممممممممممممممممممممين الممتممعمم مم مم   2005
 العالي،

 عاشمممممممممممماا و ااع ا الت ا د 
لمممممماممممممة مممممم ممممممي المممممم،مممممماممممممة ممممممم ، 

 و عداال ه،
و    الارسمممممممممممممةق ب انةن ر   

بشمممممممين  1988( ل ممممممم   25 
الاؤسممممممممممممممم مممممممممممممممممماا التع  ا مممم  

 والتدريج   الخاص ، 
و    الارسمممممممممممممةق ب انةن ر   

بشمممممممين  2002( ل ممممممم   39 
 الا زان   العا  ، و عداال ه،

( ل ممم   3و    ال انةن ر    
 بشين التع    العالي، 2005
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

( 27و    ال مممممممانةن ر    
 بشين التع   ، 2005ل    

و     انةن الخد   الادن   
الصمممممممادر بالارسمممممممةق ب انةن 

، 2010( ل ممممممممممممممم   48ر    
الاعدل بالارسةق ب انةن ر   

 ،2014( ل    69 
و    الارسممممممممممةق ب انةن ر   

بشممممممين  2011( ل مممممم   36 
ضمممممممممةاب  اسمممممممممت، ا  روا   
و زايممممممما  ة  ي ال   ممممممماا 

 والاؤس اا ال،اة   ،

( 27و مم مم  المم مممممممانممةن ر مم   
 بشين التع   ، 2005ل    

    انةن الخد   الادن   و 
الصمممممممممادر بالارسمممممممممةق ب انةن 

، 2010( ل ممممممممممممممم مم  48ر    
الاعدل بالارسممةق ب انةن ر   

 ،2014( ل    69 
و    الارسمممممممممممممةق ب انةن ر   

بشمممممممين  2011( ل ممممممم   36 
ضممممممممممةاب  اسممممممممممت، ا  روا   
و ممزايممممممما  ممة مم ممي المم مم مم ممممممماا 

 والاؤس اا ال،اة   ،
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 (65و    الارسمممممممممممممةق ر    
بإنشاء و       2008ل    

كمم مم ممممممم  الممجمم،ممريمم  الممتمم مم مم ممممممم  
  بةل تك ك الج،ري (، 

أ ر  ج س الشةرى و ج س 
ال ةاب ال انةن اآل ي نصه، 

 :و د صد  ا    ه وأصدرناه

( 65و    الارسمممممممممممممممةق ر    
     بإنشمماء و  2008ل مم   

كمم مم ممممممم  الممجمم،ممريمم  الممتمم مم مم ممممممم  
  بةل تك ك الج،ري (، 

 أ مممممر  مممممجممممم مممممس الشمممممممممممممممممممةرى 
و ممجمم ممس المم ممةاب المم مممممممانممةن 
اآل ي نصممممممممممه، و د صممممممممممد  ا 

 :   ه وأصدرناه
 (1مادة )

 

 

 (1مادة )

إ ادة ص اغ  الاادة     
 ال ،ة الةارد أدناه.

 

 (1مادة )

الاةاع        رار  ج س 
 ال ةاب بتعدال الاادة.

 (1مادة )
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 

 

ا دف هذا ال انةن إل    ح 
ك    الج،ري  الت     
 بةل تك ك الج،ري (    ةل   
    ر وإدارة العال ع  ا    

التي هداف أمل  ،  ق األ
نش ت    أم  ا، باا أ

يضا  استدا   الخد اا 
التي   د  ا والتةسع عي 

 :نص املادة بعد التعديل
 

هذا القانون إل  منح يهعف 
كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين( 
الشخصية المعنوية العامة، 
وإ ادة تنظيمها بصورة هيئة 
 لمية مستقلة، من أجل 

نشئت تحقيق األهعاف التي أ  
من أجلها، بما يضمن 
استعامة الخعمات والتوسع 

 

 

يهعف هذا القانون إل  منح 
كلية البحرين التقنية 
)بوليتكنك البحرين( 
الشخصية المعنوية العامة، 
 وإ ادة تنظيمها بصورة هيئة
 لمية مستقلة، من أجل 

نشئت تحقيق األهعاف التي أ  
من أجلها، بما يضمن 
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

برا ج ا لت،  ق  تط جاا 
يد و اال تصاد الةط ي و ز 

خصص   تالاا ك  بالا
وال      والخجراء وعق 

 حاماا سة  العال.

في برامجها لتحقيق 
متطلبات االقتصاد الوطني 
ة وتزويع المملك

بالمتخصصين والفنيين 
اء وفقًا لمتطلبات لخبر وا

 .بكفاءة وفعالية سوق العمل

 

 

استعامة الخعمات والتوسع 
في برامجها لتحقيق 
متطلبات االقتصاد الوطني 
وتزويع المملكة 
بالمتخصصين والفنيين 

اء وفقًا لمتطلبات لخبر وا
 .بكفاءة وفعالية سوق العمل

 

 (2)مادة  (2)مادة  (2)مادة  (2)مادة 
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 

 

 

الت      كةن ك    الج،ري  
 ( الا شية  بةل تك ك الج،ري

( 65باةم  الارسةق ر    
، ه      ا   2008ل    

  ت    ذاا شخص   
 ع ةي   ا  ، و خضع 

ع       نص الاادة كاا الاةا
  انةن.ورد عي  شروع ال

 

ع       نص الاادة الاةا
  انةن.ال شروع كاا ورد عي 

 

 
 كةن ك    الج،ري  الت     

 ( الا شية  بةل تك ك الج،ري
( 65باةم  الارسةق ر    

، ه      ا   2008ل    
  ت    ذاا شخص    ع ةي  
 ا  ، و خضع إلشراف 
ور اب  الةزير الذي يصدر 

 بت ا ته  رسةق.
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

إلشراف ور اب  الةزير الذي 
 يصدر بت ا ته  رسةق.

 (3)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكةن الاةارد الاال    -أ
 ل ك      :

اال تااداا التي  -1
 خصص ل ك    ضا  
 الا زان   العا   ل دول .

 (3)مادة 
الاةاع       نص الاادة كاا 

 عي الاشروع ب انةن. ورد
 

 (3)مادة 
الاادة ع       نص الاةا

  انةن.كاا ورد عي  شروع ال
 

 (3)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكةن الاةارد الاال    -أ
 ل ك      :

اال تااداا التي  -1
 خصص ل ك    ضا  

 الا زان   العا   ل دول .
 ائد استغالل أ ةال ا  -2

 الثابت  والا  ةل .
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 ائد استغالل أ ةال ا  -2
 الثابت  والا  ةل .

الرسةق الدراس   ورسةق  -3
الخد اا التع  ا   
والج،ةث و  ابل 
الخد اا االستشاري  

 والدراساا والتدري .
حص    كاع  أنشط   -4

 الك   .
الا ح واإل اناا  -5

والتجر اا وال جاا 
والةصايا والة ف، التي 

الرسةق الدراس   ورسةق  -3
الخد اا التع  ا   
والج،ةث و  ابل 
الخد اا االستشاري  

 والدراساا والتدري .
حص    كاع  أنشط   -4

 الك   .
الا ح واإل اناا  -5

والتجر اا وال جاا 
والةصايا والة ف، التي 
ي رر  ج س أ  اء 

 الك     جةل ا.
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

ي رر  ج س أ  اء 
 الك     جةل ا.

ارحل ال ائض عي  -ب
 ةازن  ك    الج،ري  
الت      بةل تك ك 
الج،ري (    س   إل  

 أخرى.

ارحل ال ائض عي  ةازن   -ب
ك    الج،ري  الت     
 بةل تك ك الج،ري (    

 س   إل  أخرى.

 
 

 (4)مادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)مادة 
العاملين غ  ر  جارة    .1

عي ( الةاردة بالكلية
لتصجح الج دا   أ( و ب( 

 .(العاملين في الكلية 

 (4)مادة 
ع        رار  ج س الاةا

 ال ةاب بتعدال الاادة.

 (4)مادة 
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

 

 

 

 

 

 

 
 

ياةن لك    الج،ري   -أ
الت      بةل تك ك 
الج،ري ( ه ال     اي 
والئ،       ش ةن 
العا     ب ا    أ ضاء 
ه    التدريس والتدري  
والجاحث   وغ ره     

العاملين  غ  ر  جارة   .2
العاملين ( لتصجح  بها
 )أ(. عي الج د( فيها

 

نص املادة بعد 
 :التعديل

 

ياةن لك    الج،ري  الت      -أ
 بةل تك ك الج،ري ( ه ال 
    اي والئ،       

    العاملين فيهاش ةن 
أ ضاء ه    التدريس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ياةن لك    الج،ري    -أ
الت      بةل تك ك الج،ري ( 
ه ال     اي والئ،  

 العاملين فيها     ش ةن 
   أ ضاء ه    التدريس 
والتدري  والجاحث   

العاملين في وغ ره     
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 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو

العا     بالك       ح ث 
إمراءاا و ةا د  ع      
و ر  ت   ون     و ،داد 
 ر جا    و ااع     
و ا زا    وإمراءاا 

داج   وإن اء وأحااق  ي
خد ا    وغ ر ذلك    
ش ةن  ، باا ات اس  
وطج ع  الك    وبال در 
الالزق لتاا   ا    
 ،  ق أهداع ا و جاشرة 
  ا  ا، ويصدر ب اا 
 رار    الةزير الاع ي 

والتدري  والجاحث   
العاملين في وغ ره     

   ح ث إمراءاا  الكلية
و ةا د  ع      و ر  ت   
ون     و ،داد  ر جا    
و ااع     و ا زا    
وإمراءاا وأحااق  يداج   
وإن اء خد ا    وغ ر ذلك 
   ش ةن  ، باا ات اس  

ر وطج ع  الك    وبال د
الالزق لتاا   ا     ،  ق 
أهداع ا و جاشرة   ا  ا، 
ويصدر ب اا  رار    

   ح ث إمراءاا  الكلية
و ةا د  ع      و ر  ت   
ون     و ،داد  ر جا    
و ااع     و ا زا    
وإمراءاا وأحااق  يداج   
وإن اء خد ا    وغ ر ذلك 
   ش ةن  ، باا ات اس  
وطج ع  الك    وبال در 
الالزق لتاا   ا     ،  ق 
أهداع ا و جاشرة   ا  ا، 
ويصدر ب اا  رار    

باإلشراف  الةزير الاع ي
والر اب      أ اال الك    
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باإلشراف والر اب      
أ اال الك    ب اًء     
 ةص       ج س 
أ  ائ ا، وبعد  ةاع   
 الاج س األ    لتطةير

 التع    والتدري .
عي حال  ، ق لك     -ب

الج،ري  الت      بةل تك ك 
الج،ري ( االكت اء الذا ي 
 ال ًا لتشغ   ا دون 
ال،ام  إل   خص ص 
أي  ا تااداا    
الا زان   العا   ل دول ، 

الةزير الاع ي باإلشراف 
والر اب      أ اال الك    
ب اًء      ةص      
 ج س أ  ائ ا، وبعد 
 ةاع   الاج س األ    

 لتطةير التع    والتدري .
عي حال  ، ق لك     -ب

الج،ري  الت     
 بةل تك ك الج،ري ( 
االكت اء الذا ي  ال ًا 
لتشغ   ا دون ال،ام  
إل   خص ص أي  
ا تااداا    الا زان   

ب اًء      ةص      
 ج س أ  ائ ا، وبعد 
 ةاع   الاج س األ    

 لتطةير التع    والتدري .
عي حال  ، ق لك     -ب

الج،ري  الت      بةل تك ك 
الج،ري ( االكت اء الذا ي 
 ال ًا لتشغ   ا دون 
ال،ام  إل   خص ص 
أي  ا تااداا    

العا   ل دول ، الا زان   
ُيصجح االختصاص 
لاج س األ  اء بإصدار 
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ُيصجح االختصاص 
لاج س األ  اء بإصدار 
و عدال ال  ال والئ،  

 ش ةن العا     بالك   .

العا   ل دول ، ُيصجح 
االختصاص لاج س 
األ  اء بإصدار و عدال 
ال  ال والئ،  ش ةن 

 .العاملين في الكلية

و عدال ال  ال والئ،  
العاملين في ش ةن 

 .الكلية
 
 

 (5)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 65ُيعال بالارسةق ر    
بإنشاء و       2008ل    

ك    الج،ري  الت     
 بةل تك ك الج،ري ( 

 (5)مادة 
ع       نص الاادة كاا الاةا

 . انةن ورد عي  شروع ال

 (5)مادة 
ع       نص الاادة الاةا

 . انةن كاا ورد عي  شروع ال

 (5)مادة 
 

 
 

( 65ُيعال بالارسةق ر    
بإنشاء و       2008ل    

ك    الج،ري  الت     
 بةل تك ك الج،ري ( وال راراا 
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وال راراا الاعاةل ب ا و ت 
ال صدور هذا ال انةن ع اا 

 اتعارض  ع أحاا ه.

ب ا و ت صدور الاعاةل 
هذا ال انةن ع اا ال اتعارض 

  ع أحاا ه.
 (6)مادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    رئ س  ج س الةزراء 
 كل ع اا  –والةزراء 

    ذ أحااق هذا  –يخصه 
ال انةن، ويعال به    ال ةق 
التالي لتاريخ نشره عي 

 الجريدة الرسا  .

 (6)مادة 
الاادة كاا  نصالاةاع       

 ورد عي  شروع ال انةن.

 

 (6)مادة 
الاادة  نصالاةاع       

 كاا ورد عي  شروع ال انةن.

 

 (6)مادة 
 
 
 

    رئ س  ج س الةزراء 
 كل ع اا  –والةزراء 

    ذ أحااق هذا  –يخصه 
ال انةن، ويعال به    ال ةق 
التالي لتاريخ نشره عي 

 الجريدة الرسا  .
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 م2018 مايو 2 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

بشأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  الموضوع:

  .م2018 لسنة (8رقم )البحرين(، المرافق للمرسوم 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 أبريل 29بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  760، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، المرافق للمرسوم رقم ) ( لسنة ) ( 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، م2018 لسنة (8رقم )

 المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م2018 مايو 2وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشؤؤؤؤروع، حيث اطلعت على التاسععععع عشععععر

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

سنة ) ( ترى اللجنة سالمة    شأن كلية البحرين التقنية مشروع قانون رقم ) ( ل ب

من النؤؤاحيؤؤة ، م2018 لسععععععنععة (8رقم ))بوليتكنععك البحرين(، المرافق للمرسععععععوم 

 الدستورية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 


