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 ـالحــقامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 المعالي صاحب إلى الموجه السؤال
 الوطني والاقتصاد المالية وزير

 أحمد العضو سعادة من المقدم
 ممل كة قوانيين بشأن الحداد مهدى

 الوطنية بالمصارف الخاصة البحرين
 مصرف وتعليمات والأجنبية

 سعادة ورد المركزي؛ البحرين
 .عليه الوزير
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 (2ملحق رقم )
 

الموجه إلى صاحب  السؤال
المعالي وزير الداخلية من سعادة 

 البنمحمدالعضو بسام إسماعيل 
بشأن استراتيجية وخطط هيئة 

المعلومات والحكومة 
الال كترونية للتحول الرقمي؛ ورد 

 سعادة الوزير عليه.
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 (3ملحق رقم )
 

ير  والدفاع الخارجية الشؤون لجنة تقر
 قانون مش روع بخصوص الوطني والأمن

 الخدمات بشأن اتفاقية على بالتصديق
ية  البحرين ممل كة حكومة بين الجو
ية وحكومة  وفيما بين المالديف جمهور

 رقم للمرسوم المرافق إقليميهما، وراء
 .م2020 لسنة( 12)
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 م 2020 نوفمرب 11 التاريخ :
 (2الرقم: )

 

 

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير
 ( بالتصديق على اتفاقية   (  لسنة ) مشروع قانون رقم )خبصوص 

 بشأن اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 
 وحكومة مجهورية املالديف بني وفيما وراء إقليميهما 

 م2020( لسنة 12املرافق للمرسوم رقم )
 

 خلامسالعادي الثالث من الفصل التشريعي ادور االنعقاد 
 
 

 مقدمـة:
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي      

 ( المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/450بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 نوفمبر 4 

( بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة   (  لسنة ) رقم )

البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن م2020( لسنة 12رقم )

 رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

نوفمبر  9 المنعقد بتاريخ الثالثتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها   (1)

 .م2020

 
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر  (2)

 والتي اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

الخاادمااات الجويااة بين حكومااة مملكااة البةرين وحكومااة بشااااااااأن  االتفاااقيااة -

 جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما.

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.رأي  -

 رأي وزارة الخارجية.  -

 الت.ارأي وزارة المواصالت واالتص -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 كل من:دعوة من اللجنة شارك في االجتماع ب (3)
 

 المنصب االسم

 يةوزارة اخلارج

سعادة السفير محمد عبدالرحمن 

 الحيدان
 القانونيةمدير إدارة الشؤون 

 بإدارة الشؤون القانونية سكرتير ثالث محمد عيسى األنصاري

 بإدارة الشؤون القانونية سكرتير ثالث رانيا أحمد الشروقي

  املواصالت واالتصاالتوزارة 

 ابتسام محمد الشمالن
وأمن  لنقل الجويل الوكيل المساعد

 وسالمة الطيران

 مستشار النقل الجوي كمال حفني رياض
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 المنصب االسم

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي

      

 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر

  
 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل

 اإلعالمالعالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون      

 الناحيتين الدستورية والقانونية.من 

 

اثالث
ا
 :يةرأي وزارة اخلارج -ــــ

، وتعزيز بين البلدين العالقات الثنائيةوزارة الخارجية أهمية االتفاقية في تعزيز بينت   

وتشجيع السياحة من خالل ، التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي الذي يربط بين البلدين

والتعاون بين الطرفين وفق أحدث معايير  ،فيما بينهما السماح بفتح خط طيران مباشر

المدني وفق معاهدة شيكاغو للطيران، باإلضافة  السالمة واألمن فيما يتعلق بالطيران

إلى اإلعفاء المتبادل لمؤسسات النقل الجوية المعنية من قبل كال الطرفين من الرسوم 
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أشارت الوزارة إلى أن كالً والضرائب في حدود التشريعات الوطنية لكل طرف، وقد 

من: المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر قد أبرمت اتفاقيات جوية 

   مع جمهورية المالديف.

 

ا
ا
 :املواصالت واالتصاالترأي وزارة  -رابعــــ

التي  تشتمل على جميع األحكامأفادت وزارة المواصالت واالتصاالت أن االتفاقية 

في مجاالت السالمة الجوية وأمن الطيران المدني،  متطلبات الدوليةال تتواكب مع

واالعتراف بالشهادات والرخص التي يمنةها كل طرف، والضمانات التي تكفل 

المنافسة العادلة، وممارسة األنشطة التجارية ذات العالقة بالنقل الجوي والتشغيل وفق 

التفاقية المذكورة تعتبر من أن اوأوضةت الوزارة ، ترتيبات المشاركة في الرمز

وتوطد العالقات مع جمهورية لمصلةة الوطنية، التي تةقق ااالتفاقيات النموذجية 

المالديف، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بمملكة البةرين، 

         .وتعزز من قدرات مطار البةرين الدولي

 
 
ا
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

( بالتصديق على اتفاقية بشأن   سنة ) ( مشروع قانون رقم )تدارست اللجنة      

الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما 

مع ممثلي كل من: وزارة  م2020( لسنة 12وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم )

واطلعت ، والمستشار القانوني للجنة، واالتصاالتالمواصالت ية، ووزارة الخارج

اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا 

على قرار ، كما اطلعت قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشروع اللسالمة 

أن الخدمات الجوية بش االتفاقية وعلى، مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون

 .بين حكومة مملكة البةرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما
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، تضمنت ( مادة وملحق واحد25)من  –فضالً عن الديباجة  –وتتألف االتفاقية 

األحكام المتعلقة ( 2المادة )المصطلةات الواردة فيها، وبينت و التعاريف (1المادة )

بالةقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المةددة 

آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل  (3) ةالمادفي جدول الطرق، وأوضةت 

المبادئ التي تةكم اإلعفاء من  (4المادة )الجوي، وإلغاء تراخيص التشغيل، وتناولت 

( 19حتى المادة ) (5المادة )ية وغيرها من الرسوم، أما المواد من الضرائب الجمرك

أمن الطيران، تطبيق القوانين واألنظمة، رسوم بـ ) فقد تناولت األحكام المتعلقة

تأسيس المكاتب التمثيلية، السالمة الجوية،  االستخدام، االعتراف بالشهادات والرخص،

التعاونية، دفع المصاريف المةلية، أحكام  نظم الةجز اآللي، تقاسم الرموز والترتيبات

السعة، تقديم جداول المواعيد، التعرفة، األنشطة التجارية، تقديم اإلحصائيات، 

أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين  (20المادة )(، وتضمنت المشاورات

 (25حتى )( 21) من دواالماالتفاقية، وتناولت  المسائل التي تنظمهاالمتعاقدين بشأن 

أحكام اإلنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران وأحكام إجراء التعديالت على االتفاقية، 

 المدني الدولي والدخول حيز النفاذ.

 

أما بشأن ملةق االتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل 

 الجوي المعينة من قبل كال الطرفين المتعاقدين.

 

 

وباستعراض أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارض وأحكام الدستور والقوانين 

( 37النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعماالً لةكم الفقرة الثانية من المادة )

من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع 

المادة قية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، قانون بالتصديق على االتفا

 تنفيذية. المادة الثانيةبالتصديق على االتفاقية، فيما جاءت  األولى
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تعزيز وتشجيع التعاون في مجال الطيران االتفاقية تهدف إلى وترى اللجنة أن 

فرص بغرض تقديم  المدني بين حكومة مملكة البةرين وحكومة جمهورية المالديف

عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهما لتشغيل الخدمات التي تتيح المنافسة 

  .وفقًا لقوانين وأنظمة كل طرف

 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصةاب السعادة أعضاء  

اللجنة، ونظًرا ألهمية االنضمام إلى هذه االتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها 

، والموافقة على نصوص مواده وفق قانونالمشروع بالموافقة من حيث المبدأ على 

 الجدول المرفق.

 

 

اسادس
ا
 املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  -ـــ

( من الالئةة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 

ا.  يـالنعيمفيصـل راشـد األستاذ  سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوريسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 .مقرر

 

 

اسابع
ا
 اللجنـة:توصيـة  -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي:
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لسنة )  ( بالتصديق على  الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم ) ( -

اتفاقية  بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

 م.2020( لسنة 12فيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم )المالديف بين و

الموافقة على نصوووووا مواد مشووووروع القانون كما وردت تفصوووويال  في الجدول  -

 .المرفق
 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     
  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    
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المالديف بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بشأن الخدمات الجوية بين بالتصديق على اتفاقية  )(لسنة  مشروع قانون رقم )( 

 م2020( لسنة 12وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم )
 

نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المسمى

 

 مشروع قانون رقم )( 

 بالتصديق على  )(لسنة  

بشأن الخدمات الجوية اتفاقية 

حكومة مملكة البحرين بين 

المالديف بين وحكومة جمهورية 

  وفيما وراء إقليميهما

 المسمى

 

الموافقة على المسمممممممموى  م  و   

 في مش وع الق نون.

 المسمى

 

الموافقة على المسمممممممموى  م  و   

 في مش وع الق نون.

 المسمى

 

 مشروع قانون رقم )( 

 بالتصديق على  )(لسنة  

بشأن الخدمات الجوية بين اتفاقية 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

المالديف بين وفيما جمهورية 

  وراء إقليميهما

 الديباجة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة
 

 الديباجة
 

 الديباجة

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 على ال ستو ، االطالع بع 

 وعلى اتفمم ة ممة بشممممممممم ن ال مم ممم  

ل ممممة  جو ممممة ب ن ة ومممممة مم ل ا

لبة  ن وة  ومممممة جمةو  ممممة ا

و اء الممممممم لمممم  مم  بمم ممن وفمم ممممممم  

إةل م ةم ، الموةعة في مق  اال   و 

سممممممممبممتمممممبم   25بممممونمتمم  فمي 

 م،2019

أة  مجلس الشممممممممو   ومجلس 

النواب الق نون اآلتي نصمممممم ، وة  

 ص ةن  عل   وأص  ن ه:

 

 

  الموافقة على ال  ب جة  م  و  

  وع الق نون.في مش

 

  الموافقة على ال  ب جة  م  و  

 في مش وع الق نون.

 

 على ال ستو ، االطالع بع 

وعلى اتف ة ة بش ن ال  م   الجو ة 

بم ممن ةم ممومممممة ممممملمم ممممة المبممةمم  ن 

ومممة جمةو  ممة الممم لمم    ب ن وة 

و اء إةل م ةممم ، الموةعممة في وف ممم  

في  مونت   ب ق  اال  مممم و   25م

 م،2019سبتمب  

 

أة  مجلس الشو   ومجلس النواب 

الق نون اآلتي نصمممممم ، وة  صمممممم ةن  

 عل   وأص  ن ه:
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 األولىمادة ال

اتف ة ة بش ن ُصو ق على 

ال  م   الجو ة ب ن ة ومة 

ومة جمةو  ة ممل ة البة  ن وة 

و اء الم ل    ب ن وف م  

إةل م ةم ، الموةعة في مق  اال   و 

سبتمب   25بمونت  في 

 والم افقة لةذا الق نون. م،2019

 األولىمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 األولىمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 األولىمادة ال

بش ن ال  م   اتف ة ة ُصو ق على 

الجو ة ب ن ة ومة ممل ة البة  ن 

ومة جمةو  ة الم ل    ب ن وة 

و اء إةل م ةم ، الموةعة في وف م  

 25مق  اال   و بمونت  في 

والم افقة لةذا  م،2019سبتمب  

 الق نون.

 الثانيةمادة ال

 

 ئمم ممس مممجمملممس الممو  اء  عمملممى

 – ل ف م    صممممممم   –والو  اء 

 الثانيةمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 الثانيةمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 الثانيةمادة ال

 ئممم مممس ممممجممملمممس المممو  اء  عممملمممى

 – ممل ف ممم    صمممممممم   –والو  اء 

 تنف ذ أة  م هذا الق نون، و عمل ب  
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

القم نون، و عممل تنف مذ أة م م همذا 

ب  من ال وم الت لي لت   خ نشممممممم ه 

 في الج   ة ال سم ة.

 

  
من ال وم الت لي لت   خ نشممممممم ه في 

 الج   ة ال سم ة.
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 م2020نوفمبر 9  التاريخ:

 

 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الموضوع: 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق 

   م.2020( لسنة 12للمرسوم رقم )

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أ فق م، 2020نوفمب   5بت   خ      

مشروع قانون بالتصديق ، (3   5ص ل   ق/    451م )، ضمن  ت ب   ةالمجلس

على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

 ،م2020لسنة ( 12افق للمرسوم رقم )المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المر

عل   للجنة ت  وإب اء المالةظ   لجنة الشؤون التش  ع ة والق نون ة، وذلك لمن ةش  إل

 الشؤون ال   ج ة وال ف ع واألمن الوطني.
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عق   لجنة الشمممممؤون التشممممم  ع ة والق نون ة اجتم عة   م2020نوفمبر  9وبت   خ     

وة ا  مجلس  واالتف ة ة،، المذ و  مشممممممم وع الق نون، ة ث اطلع  على الخامس

المسم ع   مسمتشم   الق نونيالق نوني المع  من ةبل  أي الالن ةشم   م   النواب بشم ن ،

 .للجنة

 

لمب  ئ  ق نونمشممم وع الإلى ع م م  لفة  –بع  الم اولة والنق ش  –وانتة  اللجنة       

  .وأة  م ال ستو 

 

 رأي اللجنة:

بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مشروع قانون  ت   اللجنة سالمة     

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، 

  .من الن ة ت ن ال ستو  ة والق نون ة ،م2020( لسنة 12افق للمرسوم رقم )المر

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

 والأمن والدفاع الخارجية الشؤون لجنة تقرير
 بالتصديق قانون مشروع بخصوص الوطني

 البحرين ممل كة حكومة بين الاتفاقية على
 إزالة بشأن السويسري الفيدرالي والاتحاد
 على بالضرائب يتعلق فيما الضريبي الازدواج

 والتجنب التهرب ومنع المال ورأس الدخل
 المرافق بها، المرفق والبروتوكول الضريبي

 .م2020 لسنة( 14) رقم للمرسوم
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 م 2020 نوفمرب 11 التاريخ :
 (3الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقيةخبصوص 
بشأن إزالة  الفيدرايل السويسري بني حكومة مملكة البحرين واالحتاد 

الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس املال ومنع  االزدواج
 التهرب 

 الربوتوكول املرفق بهاوالتجنب الضريبي و

 م2020( لسنة 14املرافق للمرسوم رقم )
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 مقدمـة:
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي      

 ( المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/453بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020نوفمبر  5

ين حكومة مملكة البحرين واالتحاد رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية ب

الفيدرالي السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على 

الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات م2020( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه. وإعداد تقرير
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

نوفمبر  9 المنعقد بتاريخ الثالثتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها   (4)

 .م2020
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر  (5)

 والتي اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

االتفاقية بين حكومة مملكة البةرين واالتةاد الفيدرالي السااويسااري بشااأن إزالة  -

على الدخل ورأس المال ومنع االزدواج الضاااااااريبي فيما يتعلق بالضااااااارائب 

 .التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 رأي وزارة المالية واالقتصاد الوطني.  -

 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 اللجنة كل من: اجتماعدعوة من اللجنة شارك في ب  (6)
 

 المنصب االسم

 واالقتصاد الوطني يةوزارة املال

 مدير العالقات الضريبية الخارجية نواف هاشم السادة

 المستشار القانوني محمد علي الشاذلي

 محلل ضرائب طفلة عيسى البنعلي

 باحث قانوني مرام محمد تقي

  الصناعة والتجارة والسياحةوزارة 

 المستشار القانوني عبدالمنعم العيدمحمد 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر     

  
 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني الذواديفاطمة غانم 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية      

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

اثالث
ا
 :واالقتصاد الوطني ةرأي وزارة املالي -ــــ

توافق رأي وزارة المالية واالقتصاد الوطني مع ما جاء في مذكرة الةكومة الموقرة      

 بشأن مشروع القانون، وبينت الوزارة أهمية االتفاقية في اآلتي:

تنفيذ التزامات مملكة البةرين بمعايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .1

(OECD في المجال الضريبي والتي تم التأكيد عليها ) ،من قبل مجموعة العشرين

وكذلك معايير المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، 

 ومعايير اإلطار الشامل لمكافةة تآكل الوعاء الضريبي وتةويل األرباح. 

تهيئة البيئة القانونية الالزمة لتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري بين مملكة  .2

 .تةاد الفيدرالي السويسريالبةرين واال
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دعم طلب وزارة الخارجية في سعيها نةو تعزيز العالقات السياسية مع حكومة  .3

 االتةاد الفيدرالي السويسري.

تخفيف األعباء الضريبية التي يدفعها المستثمرون والمقيمون في مملكة البةرين  .4

 من شركات وأفراد لالتةاد الفيدرالي السويسري عن استثماراتهم في سويسرا.  

 

ا
ا
 :الصناعة والتجارة والسياحةرأي وزارة  -رابعــــ

سياحةوزارة  فقتت والبروتوكول، مع مضمون االتفاقية  الصناعة والتجارة وال

 مع التأكيد على عدم تأثيرهما على االستثمار.

      

 
ا
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين تدارست اللجنة      

الضريبي  االزدواجبشأن إزالة  الفيدرالي السويسري حكومة مملكة البحرين واالتحاد

فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي 

مع ممثلي كل  م2020( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم ) والبروتوكول المرفق بها،

، الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة واالقتصاد الوطني يةالمالمن: وزارة 

جنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واطلعت اللوالمستشار القانوني للجنة، 

قانون من الناحيتين الدستورية مشروع البمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

على و، على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، كما اطلعت والقانونية

ي بشأن إزالة االزدواج االتفاقية بين حكومة مملكة البةرين واالتةاد الفيدرالي السويسر

الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب 

 .الضريبي والبروتوكول المرفق بها

 

 تانبينت الماد، حيث ( مادة30من ) –فضالً عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو

( أهم المصطلةات العامة الواردة 3االتفاقية، وعّرفت المادة ) ( نطاق تطبيق2( و)1)



134 
 

( فقد خصصتا لتةديد المقصود بالقيم والمنشأة 5و) (4) بنصوصها، أما المادتان

بنود الدخل ورأس المال  خضوعأحكام  (22إلى ) (6)من اد والمفصلت ما الدائمة، في

من األموال غير المنقولة،  هي )الدخل المتةققو ين المتعاقدتينفي الدولت للضرائب

المؤسسات الجوي، أرباح البةري وأرباح األعمال التجارية، أرباح الشةن والنقل 

عن مطالبات الدين، اإلتاوات، األرباح  تج، أرباح األسهم، الدخل الناالمرتبطة

أتعاب  ،المستقلةغير الخدمات الشخصية ، المستقلة الرأسمالية، الخدمات الشخصية

يرادات الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، مرتبات وأجور ومكافآت المدراء، إ

 (، وتناولت، رأس المالاألخرىبنود التدخل ، ةالخدمات الةكومية، إيرادات الطلب

واد في حين بينت الم ،آلية وطرق إزالة االزدواج الضريبي بين البلدين (23المادة )

( أحكام عدم التمييز في المعاملة، وإجراءات االتفاق المتبادل، 28) حتى( 24) من

وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق االتفاقية على المزايا المالية ألعضاء البعثات 

( على األحكام 30( و)29والوظائف القنصلية، وأخيًرا نصت المادتان ) ،الدبلوماسية

 وإنهائها.الختامية لالتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها 

 

 

جزًءا ال يتجزأ من  -وفقًا لديباجته-أما البروتوكول المرفق باالتفاقية، فإنه يعد  

االتفاقية، حيث اشتمل البروتوكول على أحكام تكميلية وتفسيرية لبعض مواد االتفاقية 

 ( من االتفاقية.26( و)19( و)18( و)12( و)7( و)4( و)3( و)2وهي المواد: )

 

 

االتفاقية تبين أنها ال تتعارض وأحكام الدستور والقوانين  وباستعراض أحكام

( 37النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعماالً لةكم الفقرة الثانية من المادة )

من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع 

المادة وع القانون من ديباجة ومادتين، قانون بالتصديق على االتفاقية. ويتألف مشر

 تنفيذية. المادة الثانيةبالتصديق على االتفاقية، فيما جاءت  األولى
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تعزيز العالقات االقتصادية والتعاون بين  في أهمية هذه االتفاقية رأت اللجنةو

لى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على إخلصت الطرفين في المسائل الضريبية، و

 ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.قانونالمشروع 

 

 

اسادس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئةة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 

ا   نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستاذ سعادة -
ا
ا.مقرر

ا
 أصليــــ

ا  يـالنعيمفيصـل راشـد  األستاذسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 .مقرر

 

 

اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي:

 
 

لسنة ) ( بالتصديق على  مشروع قانون رقم ) (الموافقة من حيث المبدأ على  -

االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة 

االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب 

( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم )والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، 

 .م2020
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نصووووووووا مواد مشوووووووروع القانون كما وردت تفصووووووويال  في الجدول  الموافقة على -

 .المرفق
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     
  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    
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الضريبي  االزدواجبشأن إزالة  الفيدرالي السويسري مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد

 البروتوكول المرفق بها،ومنع التهرب والتجنب الضريبي ول فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس الما

 .م2020( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم )
 

نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المسمى

 

لسنة ) (  مشروع قانون رقم ) (

بالتصديق على االتفاقية بين 

 حكومة مملكة البحرين واالتحاد

بشأن إزالة  الفيدرالي السويسري

الضريبي فيما يتعلق  االزدواج

بالضرائب على الدخل ورأس المال 

ومنع التهرب والتجنب الضريبي و 

 البروتوكول المرفق بها،

 المسمى

 

الموافقة على المسمممممممموى  م  و   

 في مش وع الق نون.

 المسمى

 

الموافقة على المسمممممممموى  م  و   

 في مش وع الق نون.

 المسمى

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة 

الفيدرالي  مملكة البحرين واالتحاد

 االزدواجبشأن إزالة  السويسري

الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على 

الدخل ورأس المال ومنع التهرب 

والتجنب الضريبي و البروتوكول 

 المرفق بها،



138 
 

نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم )

 م2020

 

( لسنة 14المرافق للمرسوم رقم )

 م2020

 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على ال ستو ، االطالع بع 

 االتف ة ة ب ن ة ومة ممل ةوعلى 

الف   الي  البة  ن واالتة  

 اال  واجبش ن إ الة  السو س ي

الض  بي ف م   تعلق ب لض ائب 

على ال  ل و أس الم ل ومنع 

        التة ب والتجنب الض  بي 

 الديباجة
 

  الموافقة على ال  ب جة  م  و  

 في مش وع الق نون.

 

 الديباجة
 

  الموافقة على ال  ب جة  م  و  

 في مش وع الق نون.

 

 الديباجة

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على ال ستو ، االطالع بع 

ة ومة ممل ة االتف ة ة ب ن وعلى 

الف   الي  البة  ن واالتة  

 اال  واجبش ن إ الة  السو س ي

الض  بي ف م   تعلق ب لض ائب 

على ال  ل و أس الم ل ومنع 

        التة ب والتجنب الض  بي 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الب وتو ول الم فق بة ،و

 23بت   خ  المن مةفي  الموةع ن

 م،2019نوفمب  

أة  مجلس الشممممممممو   ومجلس 

نصمممممم ، وة  النواب الق نون اآلتي 

 ص ةن  عل   وأص  ن ه:

 الموةع ن الب وتو ول الم فق بة ،و

نوفمب   23بت   خ  المن مةفي 

 م،2019

 

أة  مجلس الشو   ومجلس النواب 

الق نون اآلتي نصمممممم ، وة  صمممممم ةن  

 عل   وأص  ن ه:

 األولىمادة ال

االتف ة ة ب ن ة ومة ُصو ق على 

الف   الي  ممل ة البة  ن واالتة  

 اال  واجبش ن إ الة  السو س ي

الض  بي ف م   تعلق ب لض ائب 

على ال  ل و أس الم ل ومنع 

 األولىمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 األولىمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 األولىمادة ال

االتف ة ة ب ن ة ومة ُصو ق على 

الف   الي  البة  ن واالتة  ممل ة 

 اال  واجبش ن إ الة  السو س ي

الض  بي ف م   تعلق ب لض ائب 

على ال  ل و أس الم ل ومنع 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

        التة ب والتجنب الض  بي 

 بة ،الب وتو ول الم فق و

 23بت   خ  المن مةفي  الموةع ن

والم افق ن لةذا  ،م2019نوفمب  

 الق نون.

        التة ب والتجنب الض  بي 

 الموةع ن الب وتو ول الم فق بة ،و

نوفمب   23بت   خ  المن مةفي 

 والم افق ن لةذا الق نون. ،م2019

 الثانيةمادة ال

 

 ئمم ممس مممجمملممس الممو  اء  عمملممى

 – ل ف م    صممممممم   –والو  اء 

تنف مذ أة م م همذا القم نون، و عممل 

ب  من ال وم الت لي لت   خ نشممممممم ه 

 في الج   ة ال سم ة.

 الثانيةمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 الثانيةمادة ال

الم  ة  م  و   نص الموافقة على 

 في مش وع الق نون.

 

 الثانيةمادة ال

 ئممم مممس ممممجممملمممس المممو  اء  عممملمممى

 – ممل ف ممم    صمممممممم   –والو  اء 

 تنف ذ أة  م هذا الق نون، و عمل ب  

من ال وم الت لي لت   خ نشممممممم ه في 

 الج   ة ال سم ة.
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 م2020نوفمبر  9 التاريخ:

 

 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

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

مملكة البحرين واالتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي فيما 

والتجنب الضريبي ب على الدخل ورأس المال ومنع التهريتعلق بالضرائب 

 م.2020( لسنة 14والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم )

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أ فق م، 2020نوفمب   5بت   خ      

 (مشروع قانون رقم ) ، (3   5ص ل   ق/    454م )، ضمن  ت ب   ةالمجلس

لسنة ) (  بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين واالتحاد الفيدرالي 

على الدخل ورأس السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب 

ب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم المال ومنع التهر

ت  ؤون التش  ع ة والق نون ة، وذلك لمن ةشلجنة الش  إل ،م2020( لسنة 14رقم )

 عل   للجنة الشؤون ال   ج ة وال ف ع واألمن الوطني.وإب اء المالةظ   
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عق   لجنة الشمممممؤون التشممممم  ع ة والق نون ة اجتم عة   م2020نوفمبر  9وبت   خ     

وة ا  مجلس  واالتف ة ة،، المذ و  مشممممممم وع الق نون، ة ث اطلع  على الخامس

 .للجنة مستش   الق نونيالق نوني المع  من ةبل  أي الالن ةش   م   بش ن ، النواب

 

لمب  ئ  ق نونمشممم وع الإلى ع م م  لفة  –بع  الم اولة والنق ش  –وانتة  اللجنة       

  .وأة  م ال ستو 

 

 رأي اللجنة:

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

حكومة مملكة البحرين واالتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي 

ب والتجنب الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرفيما يتعلق بالضرائب 

 من الن ة ت ن ،م2020( لسنة 14والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم )

  .ال ستو  ة والق نون ة

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
يعية الشؤون لجنة تقرير  والقانونية التشر

 قرار حول النواب مجلس قرار بشأن
 قانون مشروع بخصوص الشورى مجلس

 الخدمة قانون من( 18) المادة بتعديل
 رقم بقانون بالمرسوم الصادر المدنية

 ضوء في المعد) م2010 لسنة( 48)
 مجلس من المقدم بقانون الاقتراح

 (.النواب
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 م2020 أكتوبر 28 التاريخ:

 (3الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص  حول
( 48رقم )من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون ( 18)بتعديل املادة 

 م   2010لسنة 
ا
 من جملس النواب(املقدم على االقرتاح بقانون  )املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمــة:

 د 5ص ل ت ق / ف  409)وبموجب الخطاب رقم  م،2020أكتوبر  19بتاريخ      

أكتوبر  18مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  (، وبناًء على قرار3

التي رفعتها اللجنة السابقة خالل دور التقارير  م، بخصوص إعادة النظر في2020

المعالي السيد االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فقد أرسل صاحب 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوا  تقرير اللجنة السابقة بشأن

بالمرسوم  ( من قانون الخدمة المدنية الصادر18مشروع قانون بتعديل المادة )

من مجلس المقدم على االقتراح بقانون  م )المعد بناء  2010( لسنة 48بقانون رقم )
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ي اللجنة ، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأالنواب(

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

 

 أوال : إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

قرار مجلس النواب بشاااااأن قرار مجلس الشاااااورى بخصاااااوص تدارسااااات اللجنة  (1)

شريعي  المذكور قانونالمشروع  خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل الت

 التالي:اإللكتروني )عن بـُعد(  في االجتماع الخامس،

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

 

قرار مجلس النواب بشاااااأن باطلعت اللجنة أثناء دراساااااتها على الوثائق المتعلقة  (2)

موضااوع البةث والدراسااة، مشااروع القانون قرار مجلس الشااورى بخصااوص 

 والتي اشتملت على ما يلي:

 

 قرار مجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بخصوص -

موضوع  مشروع القانونبخصوص  النواب بشأن قرار مجلس الشورى

  ، والمتضمن:البةث والدراسة

 مشروع  قرار مجلس الشورى بخصوص قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن

 )مرفق(القانون. 
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 كل من مجلسللاجتماع اللجنة من األمانة العامة  حضر: 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

 

 ثانيـ ا: رأي اللجنة:

 

قرار مجلس النواب بشأن قرار  تقرير اللجنة السابقة بخصوص ناقشت اللجنة     

( من قانون الخدمة المدنية 18مشروع قانون بتعديل المادة )مجلس الشورى بخصوص 

على االقتراح بقانون  م )المعد بناءً 2010( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم ) الصادر

فضالً عن  - الذي يتألفوموضوع الدراسة والبةث،  ،من مجلس النواب(المقدم 

( من 18( من المادة )2البند ) استبدال علىت المادة األولى تين، نصً دام من-الديباجة

بإلزام ليكون ، 2010( لسنة 48قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

بما ال يقل عن ثالثين تلقي التدريب  منة بالعمل على تمكين موظفيها يالجهات الةكوم

تةديدها ا لساعات التدريب تاركـًا النافذ لم يُةدد عددً في حين أن النص ، ـًاساعة سنوي

 ت المادة الثانية تنفيذية.جاء. وللتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية

 

من دور مشروع القانون بجلسته الرابعة  وقد سبق لمجلس الشورى الموقر نظر     

 المنعقدة يوم األحد، ومن الفصل التشريعي الخامس االنعقاد السنوي العادي الثاني
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، وقرر عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، 2019نوفمبر  3 الموافق 

 تقريرها. عية ُمةددة في مع توصية اللجنة التي استندت إلى أسباب قانونية وواق اتفاقـًا

 

ون، نأصر مجلس النواب الموقر على قراره السابق بالموافقة على مشروع القا افيم     

 ،الفصل التشريعي الخامسوذلك بجلسته السابعة والعشرين من دور االنعقاد الثاني من 

  .2020أبريل  14 الموافق المنعقدة يوم الثالثاءو

 

وجهات النظر بين  وتم تبادل، الُمشار إليهعلى قرار مجلس النواب اللجنة واطلعت      

أن القرار الصادر عن مجلس ، وانتهت إلى هاوالمستشار القانوني ل أعضاء اللجنة

النواب الموقر بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون، لم يتناول أي جديد عما 

سبق إيراده بالقراءة األولى لمشروع القانون، األمر الذي ترى معه اللجنة التمسك 

ذاتها  بابألسالقانون من حيث المبدأ، استناًدا لبتوصيتها السابقة برفض مشروع 

  ما يلي:تقريرها األول، والتي تتلخص فيالواردة في 

 

التي تقتضي ال يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين،  -1

أن يتناول القانون اإلطار العام الموضوعي مع ترك التفاصيل للقرارات 

للتغير والتطور تبعـًا اإلدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة 

 للمستجدات.

 إصدارب 2010( لسنة 48المرسوم بقانون رقم ) ( من18تناولت المادة )وقد  

الدولة لهذا  كفالةالتدريب الوظيفي و فيالموظف  حق ،قانون الخدمة المدنية

 تضمنت ةضوابط مةددوفق  ،لالئةة التنفيذيةوتركت تنظيم هذا الةق الةق، 

 بةسب الةاجة الفعلية للتدريب. التدريبتةديد عدد ساعات 
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ديوان  إذ أن .في ظل النص القائممن مشروع القانون الهدف المرجو تحقق   -2

الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بإصدار تعاميم وتعليمات استناًدا إلى نص 

( من الئةته التنفيذية، 22( من قانون الخدمة المدنية والمادة )18المادة )

وتتضمن تلك التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، 

ية تعتمد أساسـًا على مبدأ التعلم، وال فوضعت معايير للترشيح للبرامج التدريب

يكون التدريب إال ضمن خطة االحتياجات التدريبية سواء للجهة أو للموظف، 

كما وضعت عدًدا من الضوابط منها قابلية الموظف للتعلم واستعداده وإمكانية 

مساهمته في تدريب اآلخرين، مع األخذ في االعتبار فرص التدريب التي أُتيةت 

ابقـًا، وهذه الضوابط لها أثر مباشر على عدد ساعات التدريب ومن للموظف س

 ثم فيجب أال تكون مةددة بنصٍ في القانون. 

لديوان الخدمة التدريب يؤكد ضرورة ترك تةديد عدد ساعات الذي  األمر

 ـًاالزمة لتغييرها زيادةً أو نقصانالمدنية ألن تنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة ال

 .الوظيفة النوعية للتدريبةاجة ل تبعـًا

 

قدر بثالثين ساعة أدنى لساعات التدريب مُ  إن نص القانون على تةديد حدٍ  -3

إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن  ، يؤدي إلىـًاسنوي

لمبدأ المساواة بين الموظفين إالَ أنه يتعارض مع تفاوت  ـًاكان يمثل تطبيق

ألن األفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات  ،لموظفينقدرات ااختصاصات و

واإلمكانيات واالحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فإن تةقيق 

العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القائمة بينهم في القدرات 

 واالحتياجات.

 

على من وصل إلى مراحل تطبيق مشروع القانون بصفه مطلقة  ُصعوبة -4

متقدمة في العمل ونال الخبرة الكافية كالمدراء ومن في حكمهم، وكذلك بالنسبة 
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لمن نال الخبرة الكافية في بعض المهن كالطب والهندسة، ولذلك فال يجوز 

 التعميم بموجب نص قانوني.

 

إن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة إلى طبيعة الوظيفة وحاجة الجهة  -5

ومن ثَم فليس بةميد أن تتدخل السلطة التشريعية في مسائل تفصيلية  ،للتدريب

تنظمها قرارات إدارية أو تعليمات ديوان الخدمة المدنية طبقـًا لطبيعة تلك 

 قد ال يخدم جودة العمل. ن مشروع القانونالمسائل التفصيلية، وهو ما يُنبئ عن أ

 

ا النص يوجب على جهة هناك وظائف ال تةتاج إلى تدريب، وأن وجود مثل هذ -6

اإلدارة تدريب موظفين ال يةتاجون إليه، مما يترتب عليه زيادة في اإلنفاق 

لمصروفات قد تكون جهة اإلدارة في حاجة إلى إنفاقها في مكان أفضل لتةقيق 

 عوائد أفضل.  

 

، لم تنص على تةديد مدة للتدريبالقوانين المعمول بها في الدول المقارنة إن  -7

الكويت ها )دولة ، ومنوللقرارات اإلدارية ر للوائح التنفيذيةاألم وتركت

المملكة العربية و جمهورية مصروسلطنة عمان واإلمارات العربية المتةدة و

  (.العربية السعودية

 

أن قرار مجلس النواب الموقر الوارد لمجلس  - إضافةً لما تقدم -تؤكد اللجنة  -8

الشورى الموقر، لم يتضمن مناقشة األسباب القانونية لقرار مجلس الشورى 

برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وإن كان عدًدا من السادة أعضاء 

مجلس النواب توافق مع قرار مجلس الشورى أثناء المناقشة العامة لمشروع 

 القانون.  
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لسالمة النص الق ئم وتةقق المصلةة والعوائ  من تطب ق  وتن سب  مع نظً ا و     

بع م الموافقة على مش وع  ل اهن، فإن اللجنة تتمسك بتوص ة اللجنة الس بقةالوضع ا

 الق نون من ة ث المب أ. 

 

 

 ــ ا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:ثالثـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووووورى، اتفقت اللجنة 39إعماال  لنص المادة )     

 على اختيار كل من:

 

ا أصليــ ا.          األستاذ أحمـــد مهــدي الحــداد -1  مقــرر 

ا احتياطي ا.                   الشيخ جــواد عبــدهللا حـسـيـن -2  مقرر 

 

 

 

 

 ــ ا: توصية اللجنة:بعار

القانون، مشااروع في ضااوء ما دار من مناقشااات وما أبدي من آراء أثناء دراسااة      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

بقرار مجلس الشورى والمتخذ بجلسته  التمسكب اللجنة السابقة التمسك بتوصية -

 نيم، من دور االنعقاد العادي الثا2019 نوفمبر 3المنعقدة بتاريخ  رابعةالعادية ال

مشوووروع قانون  ، بعدم الموافقة من حيث المبدأ علىخامسمن الفصووول التشوووريعي ال
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( 48بالمرسووووم بقانون رقم ) ( من قانون الخدمة المدنية الصوووادر18بتعديل المادة )

 .من مجلس النواب(المقدم على االقتراح بقانون  م )المعد بناء  2010لسنة 

 

 

 الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 

                                عادل عبدالرمحن املعاودة                                

            نائب رئيس اللجنة                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


