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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
، بشأن مملكة الدمناركوحكومة 

تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية، املرافق للمرسوم امللكي 

 م.  2012( لسنة 2رقم )
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 م 2012 مارس 12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين األربعونالتقرير 
 بالتصديق على اتفاقية خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 

 بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة الدمنارك بشأن 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 
 

  مقدمـة :
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف(  2102-2-5/ص ل خ أ/ 593رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م2102فرباير  21 
بالتصديق على اتفاقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
 ،مملكة الدمنارك بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبيةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد
 .موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2102مارس  4املوافق السادس عشر تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)

 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)
 اشتملت على : 

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

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

مملكة الدمنارك بشأن تبرادل املعلومرات يف   اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )املسائل الضريبية

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

 
 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3)
 

  وقد حضر:، الماليةوزارة 

 وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات.  السيد إمساعيل عبدالنيب املرهون .1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.   السيد سامي حممد محيد .2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.   السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  خليفةالشيخ فراس بن عبدالرمحن آل  .4
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الدكتور علي حسـن الطوالبـه كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش 

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا  :والقانونيةنة الشؤون التشريعية رأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

 :املاليــة رأي وزارة -ـًاثالثـ

هو أن تقوم السلطات الضريبية  االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن       
املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات 
لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 

 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية وجمموعة العشرين، واملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
 

نطاق هذه االتفاقية، الوالية هدف و مادة وهي: 05تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدقيق الضرييب اخلارجي، 
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احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

     
 :ةرأي اللجنـــًا: رابعـ

 

مرن قبرل أصرحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
واطلعت  واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  ،املاليةوزارة  ممثليوالسعادة أعضاء اللجنة، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  اللجنة على
القانون من الناحيتني الدسرتورية   مشروعوالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

، ورأت اللجنة أن حكومة مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات والقانونية
رية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، دول جمموعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجزر فارو، ومجهو

ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلك بشأن تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلرا صرلة   
حبيث ال ميكن حتقق اهلدف من منرع الترهرب الضررييب إال    بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب، 

االتفاقيات تتسم ببعض السرمات  أن هذه بالتوقيع مع جمموعة النورديك بكامل أعضائها، وتبني  
 املشتركة وهي:

 

هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    .0
وحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أو   

 االهتام يف املسائل الضريبية.

 ، وواليتها القضائية.بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها .2

حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     .5
تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  

 تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.

يات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل  عرفت االتفاق .4
 الضريبية اجلنائية ... اخل.
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 تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب. .3

أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد  .6
رييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    بالتدقيق الض

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة     .7
 املطلوبة.

تناولت االتفاقيات إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق    .8
 فيذ أو تفسري االتفاقية.بتن

( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 01تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) .9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 االتفاقية وتنفيذها.

 ة ببدء النفاذ واإلهناء..وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلق01
      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

مملكة الدمنارك بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
كما وردت يف اجلدول مواد املشروع  واملوافقة على ،بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 .املرفق
 

ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اخامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  59إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .1  مقرًرا أصليـ
ـًا.  بشميد ــحممإبراهي سعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادسـ

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

 
 

بني لتصديق على اتفاقية بامشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
مملكة الدمنارك بشأن تبادل املعلومات يف املسائل حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 .الضريبية
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 د. صـالح علـي عبدالرمحن                     د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 
 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                          
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبيةمملكة البحرين وحكومة مملكة الدمنارك بشأن 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مملكة الدمنارك البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اللغوي الوارد  -

( لتصبح اإلطالعكلمة ) يف
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  

مملكة الدمنارك البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 

 
رفض مشروع القرانون مرن    -

 حيث املبدأ.

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد اإلطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
مملكة الدمنارك البحرين وحكومة 

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

مدينة براريس  الضريبية املوقعة يف 
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
حكومرة   ُصودق على اتفاقية بني

مملكرة  مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومرات  الدمنارك 

يف املسائل الضرريبية املوقعرة يف   
أكترروبر  04برراريس بترراريخ 

 .، واملرافقة هلذا القانون2100
 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل 
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

مملكرة  مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومرات  الدمنارك 

يف املسائل الضرريبية املوقعرة يف   
أكترروبر  04برراريس بترراريخ 

 .، واملرافقة هلذا القانون2100
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 ة األوىلاملاد
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م6666فبراير  65التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
كومدة ممىكدة ) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بدي   ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

بشدددتن ابددداعل الم ىومددداا فددد  المسدددا    البحدددري  و كومدددة ممىكدددة الدددينمار 

 الضريبية. 

 

 لىيكم ور مة هللا وبركااه،،السالم 

 

 

، ر دي  الملىد  السيي لى  ب  صالح الصدالحم ال  ، أرفق م0200فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع مهن (، نسهة 0200 -0 -6ت ق/  ل ص693ضمن كتابه  رقه)  

الدينمار  ) ( بالتصيي  لىدا ااقاقيدة بدي   كومدة ممىكدة البحدري  و كومدة ممىكدة لسنة 

والقانون ه ،  إله  لنةه  الوه ول التوهري   ،  الم ىوماا ف  المسدا   الضدريبية بشتن اباعل

 .الو ول الةارج   والدفاع واألمن الوطةي للنة  وذلك لمةاقوت  وإبداء المالحظات عل  
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، عقهههدت لنةههه  الوههه ول التوهههري    والقانون ههه  اجتماع ههها م0200فبرايهههر  03وبتهههاريخ      

وذلهك بضضهور  واالتفاق ه ، ،المهككور قهانولال موروع، ح ث اطل ت عل  السادس وال ورين

 بالمنلس. القانوني مستوارال

 

 

لمبهاد  وأحاهام  قهانولال موهروعإل  عدم مةالفه   –ب د المداول  والةقاش  –وانت ت اللنة        

 الدستور.

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي  ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعتههرا اللنةهه  سههالم       

بشددتن ابدداعل الم ىومدداا فدد  المسددا    الددينمار  كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة 

 من الةاح ت ن الدستوري  والقانون  .، الضريبية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة آيسلند، بشأن تبادل 
املعلومات يف املسائل الضريبية، 

( 6امللكي رقم )املرافق للمرسوم 
 م.2012لسنة 
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 م 2012مارس  12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاين واألربعونالتقرير 
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن  آيسلندابني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف2102-2-5/ص ل خ أ/ 410م )الصاحل رئيس جملس الشورى رق

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2102فرباير  21 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، على أن املعلومات يف املسائل الضريبية بشأن تبادل آيسلندابني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه 

 ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.2102مارس  4القانون يف اجتماعها السادس عشر املوافق تدارست اللجنة مشروع  (1)
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر     (2)
 اشتملت على : 

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

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

بشأن تبادل املعلومات يف املسرائل   آيسلندااتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )الضريبية

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

 

 شارك يف االجتماع، كل من:وبدعوة من اللجنة  (3)
 
  ،وقد حضر:وزارة المالية 

 .وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات إمساعيل عبدالنيب املرهونالسيد  (1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد (2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي (3

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  فراس بن عبدالرمحن آل خليفة الشيخ (4
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 الدكتور علي حسـن الطوالبـه كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (3
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

 

ـًا  الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة  -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثـ

هو أن تقوم السلطات الضريبية  االتفاقيةن هذه اهلدف الرئيسي مبينت وزارة املالية أن      
املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات 
لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 

 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.
 

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية وجمموعة العشرين، واملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
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ونطاق هذه االتفاقية، الوالية هدف  مادة وهي: 05تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدقيق الضرييب اخلارجي، 
احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 

 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.
  

% 41عتمد اقتصاد مجهورية أيسلندا بشكل كبري على صيد األمساك والذي ال يزال يروفر  وي     
 % من قوة العمل.7من عائدات التصدير، ويشغل حنو 

  
ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـ

 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واطلعت  وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية  اللجنة على
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسرتورية  

قد وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات البحرين ورأت اللجنة أن حكومة مملكة ، والقانونية
دول جمموعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجزر فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، 
ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلك بشأن تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلرا صرلة   

يم وحتصيل الضرائب، حبيث ال ميكن حتقق اهلدف من منرع الترهرب الضررييب إال    بتحديد وتقي
بالتوقيع مع جمموعة النورديك بكامل أعضائها، وتبني أن هذه االتفاقيات تتسم ببعض السرمات  

 املشتركة وهي:
 

هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    .0
 ورائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أ  وحتصيل الض

 االهتام يف املسائل الضريبية.
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 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. .2

حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     .5
ماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب امل

 تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.

عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل   .4
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 بادل املعلومات عند الطلب.تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا ت .3

أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد  .6
بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

صاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة    محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه م .7
 املطلوبة.

تناولت االتفاقيات إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق    .8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.

( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 01تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) .9
ني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   إذا ألزمت هذه املادة الطرف

 االتفاقية وتنفيذها.

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.01

      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

بشأن  آيسلنداق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة بالتصديرقم )  ( لسنة )   ( 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق واملوافقة على، تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامسـ
 

الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس  59إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .1  مقرًرا أصليـ
ـًا.  يــبشمد ـحممإبراهيم سعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســ

اللجنرة   يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن
 توصي مبا يلي:

 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية آيسلنداحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 عبدالرمحند. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة                       د. صـالح علـي     
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                  نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                          
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 ة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكوم
 مملكة البحرين وحكومة أيسلندا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة أيسلندا بشرأن  
تبررادل املعلومررات يف املسررائل 

 الديباجة
على قرار جملس النواب املوافقة  -

 تصحيح اخلطأ اللغوي.ب

 

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اللغوي الوارد  -

( لتصبح اإلطالعيف كلمة )
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،  االطالعبعد 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة أيسلندا بشرأن  
تبررادل املعلومررات يف املسررائل 

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ك مملكة البحرين.مل
 بعد اإلطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة أيسلندا بشرأن  
تبررادل املعلومررات يف املسررائل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  
 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  
مملكة البحرين وحكومة أيسرلندا  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف باريس بتاريخ 

، واملرافقة هلذا 2100أكتوبر  04
 .القانون

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
اتفاقية بني حكومرة  ُصودق على 

مملكة البحرين وحكومة أيسرلندا  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف باريس بتاريخ 

، واملرافقة هلذا 2100أكتوبر  04
 .القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

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

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م6666فبراير  65التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
كومدة ممىكدة ) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بدي   ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

 بشتن اباعل الم ىوماا ف  المسا   الضريبية.  آيسىنياالبحري  و كومة ممىكة 

 

 السالم لىيكم ور مة هللا وبركااه،،

 

 

، ر دي  الملىد  السيي لى  ب  صالح الصدالحم ال  ، أرفق م0200فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع مهن (، نسهة 0200 -0 -6ت ق/  ل ص 220ضمن كتاب  رق)  

آيسددىنيا ) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي   كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة لسددنة 

والقانون ه ،  إله  لنةه  الوه ول التوهري   ،  الم ىوماا ف  المسدا   الضدريبية بشتن اباعل

 .الو ول الةارج   والدفاع واألمن الوطةي للنة  وذلك لمةاقوت  وإبداء المالحظات عل  
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م، عقهههدت لنةههه  الوههه ول التوهههري    والقانون ههه  اجتماع ههها 0200فبرايهههر  03وبتهههاريخ      

المهككور، واالتفاق ه ، وذلهك بضضهور  ، ح ث اطل ت عل  موروع القهانولالسادس وال ورين

 المستوار القانوني بالمنلس.

 

 

لمبهاد  وأحاهام  قهانولال موهروعإل  عدم مةالفه   –ب د المداول  والةقاش  –وانت ت اللنة        

 لدستور.ا

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي  ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعتههرا اللنةهه  سههالم       

بشددتن ابدداعل الم ىومدداا فدد  المسددا    آيسددىنيا كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة 

 من الةاح ت ن الدستوري  والقانون  .، الضريبية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
واألمن الوطين خبصوص مشروع 
قانون بالتصديق على اتفاقية بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 

مملكة النرويج، بشأن تبادل 
املعلومات يف املسائل الضريبية، 

( 7املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 م.2012لسنة 
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 م 2012مارس  12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين احلادي واألربعونالتقرير 
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن  مملكة النرويجبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

 

 مقدمـة : 
 

ن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألم     
 ( املؤرخ يف2102-2-5/ص ل خ أ/ 597الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2102فرباير  21 
يق على اتفاقية بالتصدمبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية مملكة النرويجبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل 

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ 

مرارس   4تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السرادس عشرر املوافرق     (1
 م.2102

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر وال   (2
 اشتملت على : 

 )مرفق(نية مبجلس الشورى. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانو -
 ()مرفقرأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  -

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

بشأن تبرادل املعلومرات يف    مملكة النرويجاتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )املسائل الضريبية

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

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3
 
  ،وقد حضر:وزارة المالية 

 .وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات إمساعيل عبدالنيب املرهونالسيد  (1

 اخلارجية.مدير إدارة العالقات االقتصادية   السيد سامي حممد محيد (2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي (3

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة (4
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الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة براجمللس:  (3

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الطوالبـه

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالث

سلطات الضريبية هو أن تقوم ال االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن       
املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
داد وتنفيذ املطالبات وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائب، استر

لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 
 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
ظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية منوجمموعة العشرين، واملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
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هدف ونطاق هذه االتفاقية، الوالية  مادة وهي: 05تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
اخلارجي، القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدقيق الضرييب 

احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

ويعد االقتصاد النروجيي مثااًل على االقتصاد املختلط، حيث يتألف من مزيج من اقتصراد           
رأمسايل مزدهر يقوم على السوق احلرة وملكية الدولة الكبرية لبعض القطاعات الرئيسية، ومتتلرك  
الدولة حصًصا كبرية يف القطاعات الصناعية الرئيسية عررب شرركات، فمرثاًل قطراع الرنفط      

راتيجي )ستات أويل(، وإنتاج الطاقة الكهرومائية )ستات كرفت(، وإنتاج األملنيوم )نورسك االست
هيدرو(، وأكرب بنوك النرويج )د.ن.ب نور(، ومزود االتصاالت )تيلينور(، ومن خرالل هرذه   

 % من قيمة األسهم يف بورصة أوسلو.51الشركات الكبرية تسيطر احلكومة على مايقارب من 
 

ـًا: رأي  اللجنــة: رابع
 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واملستشار وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشرأن مشرروع    واطلعت اللجنة علىاالقتصادي واملايل باجمللس، 
القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

قرد  البحرين ، ورأت اللجنة أن حكومة مملكة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية
وعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجرزر  وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات دول جمم

فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلند، وأيسلندا، ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلرك بشرأن   
حبيث ال ميكرن  تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب، 

وتبني أن  جمموعة النورديك بكامل أعضائها،حتقق اهلدف من منع التهرب الضرييب إال بالتوقيع مع 
 هذه االتفاقيات تتسم ببعض السمات املشتركة وهي:
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هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    (0
 ووحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أ  

 سائل الضريبية.االهتام يف امل

 
 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. (2

 
حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     (5

تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  
  الضرائب احلالية، أو بداًل منها.تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة إىل

 

عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل   (4
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب. (3

 

سلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي ال (6
بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

 

محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة     (7
 املطلوبة.

 

تفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق   تناولت االتفاقيات إجراءات اال (8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.
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( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 01تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) (9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 االتفاقية وتنفيذها.

 

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.01 (01

      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

 مملكة النرويجبالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول  واملوافقة على، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 .املرفق
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامسـ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  59إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. الشيخ خالي ب  خىيقة آل خىيقةاليكتور س اعة  .1  مقرًرا أصلي
ـًا.  يـبشمد ــحممم ـإبراهيسعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادسـ

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  
 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل  مملكة النرويجحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 .الضريبية
 

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

 م ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالز

 

 

 عبدالرمحند. صـالح علـي                 د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة          
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                  نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                            والدفاع واألمن الوطين     
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 

 الضريبية مملكة البحرين وحكومة مملكة النرويج بشأن تبادل املعلومات يف املسائل
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
مملكة النرويج البحرين وحكومة 

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 كة البحرين.ملك ممل
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
مملكة النرويج البحرين وحكومة 

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

مملكرة  مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف النرويج 

املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 
، 2100أكترروبر  04بترراريخ 

 .واملرافقة هلذا القانون
 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

مملكرة  مملكة البحرين وحكومة 
بشأن تبادل املعلومات يف النرويج 

املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 
، 2100أكترروبر  04بترراريخ 

 .واملرافقة هلذا القانون
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

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

 دة الرمسية. لتاريخ نشره يف اجلري
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 م6666فبراير  65التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بدي   كومدة ممىكدة ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

البحدددري  و كومدددة ممىكدددة الندددروي  بشدددتن ابددداعل الم ىومددداا فددد  المسدددا   

 الضريبية. 

 

 السالم لىيكم ور مة هللا وبركااه،،

 

 

، ر دي  الملىد  السيي لى  ب  صالح الصدالحم ال  ، أرفق م0200فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع مهن (، نسهة 0200 -0 -6ت ق/  ل ص 693ضمن كتاب  رق)  

) ( بالتصدديي  لىدا ااقاقيددة بدي   كومددة ممىكدة البحددري  و كومدة ممىكددة النددروي  لسدنة 

والقانون ه ،  إله  لنةه  الوه ول التوهري   ،  الم ىوماا ف  المسدا   الضدريبية بشتن اباعل

 .والدفاع واألمن الوطةيالو ول الةارج    للنة  وذلك لمةاقوت  وإبداء المالحظات عل  
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م، عقهههدت لنةههه  الوههه ول التوهههري    والقانون ههه  اجتماع ههها 0200فبرايهههر  03وبتهههاريخ 

المهككور، واالتفاق ه ، وذلهك بضضهور  ، ح ث اطل ت عل  موهروع القهانولالسادس وال ورين

 المستوار القانوني بالمنلس.

 

لمبهاد  وأحاهام  قهانولال موهروعإل  عدم مةالفه   –ب د المداول  والةقاش  –وانت ت اللنة        

 الدستور.

 

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي  ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعتههرا اللنةهه  سههالم       

 كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة النددروي  بشددتن ابدداعل الم ىومدداا فدد  المسددا   

 من الةاح ت ن الدستوري  والقانون  .، الضريبية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة مملكة السويد، بشأن 
تبادل املعلومات يف املسائل 

الضريبية، املرافق للمرسوم امللكي 
 .م2012( لسنة 8رقم )
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 م 2012مارس  12التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين واألربعونالثالث التقرير 
 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية 

 بشأن  مملكة السويدبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

 

 ـة : مقدم
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف 2102-2-5/ص ل خ أ/ 413الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،2102فرباير  21 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبيةمملكة السويد بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
بداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل على أن تتم دراسته وإ

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مرارس   4تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السرادس عشرر املوافرق     (1
 م.2102

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر وال   (2
 اشتملت على : 

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

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -

بشأن تبرادل املعلومرات يف   مملكة السويد اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  -
 (مرفق. )املسائل الضريبية

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

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3
 
  ،حضر:وقد وزارة المالية 

 .وكيل الوزارة املساعد للموارد واملعلومات إمساعيل عبدالنيب املرهونالسيد  (1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد (2

 ئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.ر السيد عبدالكرمي حممد بوعالي (3

 الثنائية. رئيس قسم العالقات  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة (4
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الدكتور علي حسـن الطوالبــه  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. 

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 
ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثــــ

السلطات الضريبية  هو أن تقوم االتفاقيةاهلدف الرئيسي من هذه بينت وزارة املالية أن      
املختصة يف الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة 

وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات،  ،وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين
سترداد وتنفيذ املطالبات وتتضمن هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائب، ا

لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على أن يتم تبادل املعلومات وفقًا 
 ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

 

اتفاقيات تبادل املعلومات بالنسبة للضرائب معترف هبا دوليا ومت إقرارها من قبل األمم      
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، واملنتدى العاملي للشفافية و جمموعة العشرين،واملتحدة، 

 وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية.
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هدف ونطاق هذه االتفاقية، الوالية  مادة وهي: 05تتضمن اتفاقيات تبادل املعلومات      
اخلارجي، القضائية، الضرائب املعنية، التعاريف، تبادل املعلومات عند الطلب، التدقيق الضرييب 

احتمالية رفض الطلب، السرية، املصاريف، تطبيق التشريعات، إجراءات االتفاق املتبادل، دخول 
 االتفاقية حيز النفاذ، إهناء هذه االتفاقية.

      
ومتتلك السويد اقتصاًدا خمتلًطا متجًها حنو التصدير، ويشكل اخلشب وتوليد الطاقة      

املوارد االقتصادية وهي موجهة بشكل كبري حنو التجارة وخام احلديد قاعدة  ةالكهرومائي
% من اإلنتاج والصادرات، باإلضافة إىل 31اخلارجية، وميثل القطاع اهلندسي السويدي حنو 
 االتصاالت وصناعة السيارات والصناعات الدوائية.

 
ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـــــ

 

وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب    تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل      
واطلعت  وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية  اللجنة على
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسرتورية  

قد وقعت على اتفاقيات بينها وبني حكومات  البحرين ، ورأت اللجنة أن حكومة مملكةوالقانونية
وعة نورديك وهي )مملكة الدمنارك، وجزر فارو، ومجهورية فنلندا، وجرينلندا، وأيسلندا، دول جمم

ومملكة النرويج، ومملكة السويد(، وذلك بشأن تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلرا صرلة   
بتحديد وتقييم وحتصيل الضرائب، حبيث ال ميكن حتقق اهلدف من منرع الترهرب الضررييب إال    

جمموعة النورديك بكامل أعضائها، وتبني أن هذه االتفاقيات تتسم ببعض السرمات   بالتوقيع مع
 املشتركة وهي:
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هتدف االتفاقيات إىل تبادل املعلومات بشأن الضرائب ال  هلا صلة بتحديرد، وتقيريم،    .1
 ووحتصيل الضرائب، واسترداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضرريبية أو التحقيرق، أ  

 ملسائل الضريبية.االهتام يف ا
 بينت االتفاقيات نطاق تطبيقها، وواليتها القضائية. .2

 

حددت االتفاقيات الضرائب املعنية ال  تتضمن الضرائب من كل نوع ووصرف الر     .3
تفرض يف الطرفني املتعاقدين، والضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر وال  تفرض بعرد  

 إىل الضرائب احلالية، أو بداًل منها.تاريخ توقيع االتفاقيات، باإلضافة 

 

عرفت االتفاقيات بعض املصطلحات الواردة فيها مثل سلطة خمتصة، وضريبية، واملسرائل   .4
 الضريبية اجلنائية ... اخل.

 

 تناولت االتفاقية الكيفية ال  يتم هبا تبادل املعلومات عند الطلب. .5

 

السلطة املختصة التابعة للطرف املتعاقد  أجازت االتفاقية لألطراف املتعاقدة التصريح ملمثلي .6
بالتدقيق الضرييب، كما أجازت أيًضا ألي طرف متعاقد رفرض إعطراء أي معلومرات    

 مطلوبة يف حال تعارضها مع قوانينه.

 

محلت االتفاقيات األطراف املتعاقدة أيه مصاريف قد تتكبدها عنرد تقردمي املسراعدة     .7
 املطلوبة.

 

االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شركوك تتعلرق   تناولت االتفاقيات إجراءات  .8
 بتنفيذ أو تفسري االتفاقية.
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( حتت عنوان تطبيق التشريعات، 01تضمنت االتفاقية املربمة مع مملكة السويد مادة رقم ) .9
إذا ألزمت هذه املادة الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري لاللترزام بأحكرام   

 االتفاقية وتنفيذها.

 

 .وأخرًيا تناولت االتفاقيات األحكام اخلتامية املتعلقة ببدء النفاذ واإلهناء.01 .10

      
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

مملكة السويد بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة رقم )  ( لسنة )   ( 
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول  واملوافقة على، املعلومات يف املسائل الضريبيةبشأن تبادل 

 .املرفق
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامسـ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  59إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. ب  خىيقة آل خىيقةاليكتور الشيخ خالي س اعة  .3  مقرًرا أصليـ
ـًا. يـــبشمد ـحمم ـمإبراهيسعادة األستاذ  .4  مقرًرا احتياطي

 

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادسـ

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  
 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاقية بني املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل  مملكة السويدحكومة مملكة البحرين وحكومة 

 .الضريبية
 

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

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 عبدالرمحند. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة                        د. صـالح علـي     
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                  نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                           والدفاع واألمن الوطين      

 



  

 666 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة 
 مملكة البحرين وحكومة مملكة السويد بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية

 
 نصوص املواد

 أقرهتا اللجنةكما 
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة مملكة السرويد  

املعلومات يف املسائل بشأن تبادل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 على الدستور، بعد االطالع 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة  
البحرين وحكومة مملكة السرويد  
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل 
الضريبية املوقعة يف مدينة براريس  

 ،2100أكتوبر  04بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 عليه وأصدرناه:
 

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
اتفاقية بني حكومرة   ُصودق على

مملكة البحرين وحكومة مملكرة  
السويد بشأن تبادل املعلومات يف 
املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 

، 2100أكترروبر  04بترراريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية بني حكومرة  

البحرين وحكومة مملكرة  مملكة 
السويد بشأن تبادل املعلومات يف 
املسائل الضريبية املوقعة يف باريس 

، 2100أكترروبر  04بترراريخ 
 .واملرافقة هلذا القانون
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م6666فبراير  65التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
كومدة ممىكدة ) ( بالتصديي  لىدا ااقاقيدة بدي   ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :الموضوع

 بشتن اباعل الم ىوماا ف  المسا   الضريبية.  البحري  و كومة ممىكة السويي

 

 السالم لىيكم ور مة هللا وبركااه،،

 

 

، ر دي  الملىد  السيي لى  ب  صالح الصدالحم ال  ، أرفق م0200فبراير  02بتاريخ 

(  قدانون رقدم ) مشدروع مهن (، نسهة 0200 -0 -6ت ق/  ل ص 223 ضمن كتاب  رق) 

السددويي ) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي   كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة لسددنة 

والقانون ه ،  إله  لنةه  الوه ول التوهري   ،  الم ىوماا ف  المسدا   الضدريبية بشتن اباعل

 .الو ول الةارج   والدفاع واألمن الوطةي للنة  وذلك لمةاقوت  وإبداء المالحظات عل  

 

 

 

 



  

 666 

م، عقهههدت لنةههه  الوههه ول التوهههري    والقانون ههه  اجتماع ههها 0200فبرايهههر  03وبتهههاريخ      

المهككور، واالتفاق ه ، وذلهك بضضهور  ، ح ث اطل ت عل  موروع القهانولالسادس وال ورين

 .المستوار القانوني بالمنلس

 

 

لمبهاد  وأحاهام  قهانولال موهروعإل  عدم مةالفه   –اول  والةقاش ب د المد –وانت ت اللنة        

 الدستور.

 

 

 رأي الىلنة:

) ( بالتصدديي  لىددا ااقاقيددة بددي  ( لسددنة  قددانون رقددم ) مشددروعتههرا اللنةهه  سههالم       

بشددتن ابدداعل الم ىومدداا فدد  المسددا    السددويي كومددة ممىكددة البحددري  و كومددة ممىكددة 

 الدستوري  والقانون  .من الةاح ت ن ، الضريبية

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بتعديل بعض 

بقانون رقم أحكام املرسوم 
م بشأن 1995( لسنة 11)

محاية اآلثار )املعد يف ضوء 
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 .ب(النوا
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 2012يناير  10التاريخ : 
 

 التقريـر احلادي عشر للجنـة اخلدمات
 (11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )بشأن مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 

 بشأن محاية اآلثار، )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(. 1995لسنة 

 العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ددور االنعقا
 

 

 : مقدمــة
م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2100نوفمرب  04بتاريخ         

( إىل جلنة اخلدمات خبصوص 2100-00-5/ص ل خ ت / 292الشورى خطاًبا برقم )
( لسنة 11مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

على أن عد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(، بشأن محاية اآلثار )امل 1995
تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس يف 

 موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.  
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 ة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجن

تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي  (6)
 الثالث يف االجتماعات التالية:

 التاريــــخ رقم االجتماع الرقم
 م06/00/2100 اخلامس 0

 م25/00/2100 السادس 2

 م14/02/2100 السابع 5

 م14/10/2102 الثامن 4
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة  (6)
 وال  اشتملت على ما يلي:

 الرأي الدستوري والقانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون. -
 )مرفق(

 )مرفق(مرئيات وزارة الثقافة.  -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته.  -

 

  من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصرل  االجتماع السابع يف وبدعوة من اللجنة، شارك
 التشريعي الثالث وزارة الثقافة، وقد حضر كل من:

 ميير إعارة اآلثار والتراث. اليكتور محمي لبيهللا السىيط  .6

 ون .ـــــتشار القانـــــالمس ي موسا جبارةـــيي محمــــالس .6
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 ر ي  قسم الترميماا والخيماا الهنيسية. اريـــىمان المحـــــيي ســــالس .6
 

 

  :شارك في اجتماعات اللنة  من األمان  ال ام  بالمنلس 

 .لشؤون الىلانالمستشار القانون   اليكتور محمي لبيهللا اليليم   .6

 ون .ـــــــبا ـــــــث قان السيي لى  لبيهللا ال ـــــراعي .6

 

  السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سر اللجنة. 

 
ـًا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  )مرفق( :ثاني

ذهبت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يف توصيتها بشرأن مشرروع   
القانون إىل وجود شبهة بعدم الدستورية يف املادة الرابعة من مشروع القانون؛ نظًرا ملخالفتها لنص 

/ب( من الدستور والذي نص على )لألموال العامة حرمة ومحايتها واجب علرى كرل   9املادة )
ما نصت الفقرة األخرية من املادة الرابعة على )كما مينع التعدي عليها بأي وجه من مواطن(، بين

الوجوه إال يف احلاالت ال  تقتضيها املصلحة العامة وطبقًرا هلذا القانون(، وال  ُيفهم منها إجازة 
 التعدي على اآلثار إذا اقتضت املصلحة ذلك.

ئ وأحكام الدستور، ما مل ُتعّدل الفقرة األخرية لذا ترى اللجنة خمالفة مشروع القانون ملباد
 من املادة الرابعة منه.

 
ـًا: خمتصر رأي وزارة الثقافة:   ثالث

( فقررة )أ(  26من املقرر يف القانون وعلى ما نصت عليه املادة )“أنه بينت وزارة الثقافة 
ة العامة، وهذا التخصيص من القانون املدين أن لألموال العامة معيارًا حمددًا هو التخصيص للمنفع

كما يكون ختصيصًا فعليا يكون أيضا مبوجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير املختص، ومن 
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مث فإنه إذا ما اكتسب املال صفة املال العام متتع باحلماية ال  قررها له املشرع الدستوري يف املادة 
واجب على كل مواطن. هذا التحرمي /ب، وال  نصت على أن لألموال العامة حرمة، ومحايتها 9

الذي أسبغه الدستور على املال العام حيول دون قابلية املال العام للحجز عليه أو التصرف فيره أو  
متلكه بالتقادم )أي بطريق وضع اليد ملدة معلومة(، والتزاما هبذه احلماية وإرساًء هلا نصت املرادة  

موال العامة ال جيوز التصرف فيها أو احلجز عليها األ ( فقرة )ب( من القانون املدين على أن26)
، وعلى ذلك، فإن النظام القانوين لتلك األموال إمنا خيرج األموال العامة مرن  ”أو متلكها بالتقادم

دائرة التعامل، وهو هبذه املثابة خيتلف عن نطاق القواعد ال  تنظم سائر األموال اخلاصة األخررى  
 أو اململوكة لألفراد. سواء تلك اململوكة للدولة 

 
( من املرسوم بقانون رقرم  4وإن املشروع بقانون قد تضمن إدخال تعديالت على نص املادة ) .0

بشأن محاية اآلثار حبيث أجاز متلكها أو حيازهتا أو التصرف فيهرا برأي    0993( لسنة 00)
يف  –على حرد مرا ورد بره     –تصرف قانوين من شأنه ترتيب أي حق عيين عليها، وذلك 

ملصلحة العامة ويصدر هبا مرسوم، فيكون هذا املشروع بالتعديل يف غري احلاالت ال  تقتضيها ا
حمله؛ ألنه يكون قد انتزع احلماية ال  قررها كل من املشرع الدستوري والعادي للمال العام، 
وال  تلتئم وطبيعة هذا املال حبسبانه مااًل خمصصا للمنفعة العامة، ولكونه قد أفرغ املعيار املميز 

وهو معيرار التخصريص    -ام، والذي خيرج على أساسه هذا املال من دائرة التعاملللمال الع
إذ يكون قد أتاح متلك ذلك املال والتصرف فيه وحيازته أسوة  -من مضمونه -للمنفعة العامة

باملال اخلاص تذرعًا باملصلحة العامة، وهو ما يصطدم مع كونه خمصصًا للمنفعة العامة، وخيرج 
 ة التعامل.بالتايل عن دائر

 
ولكونه كذلك قد أقام تناقضا ال يستقيم قانونا وواقعا بني دف  النص موضوع التعديل، ففي   .2

قرد   0993( لسنة 00( من املرسوم بقانون رقم )4الوقت الذي يكون النص األصلي للمادة )
شرأن  حظر التصرف أو احلجز أو متلك املال العام التزاما باألصل الدستوري املقرر يف هرذا ال 
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واتساقا مع طبيعة هذا املال والنظام القانوين له الذي خيرجه عن دائرة التعامل، يأيت هذا التعديل 
ليهدر هذا املفهوم، فيدخل املال العام دائرة التعامل، ويتيح التصرف فيه واحلجز عليه ومتلكره  

صرلحة العامرة وأن   بالتقادم، وال مينع من هذا التناقض وال يرفعه استناد التعديل إىل )داعي امل
يصدر بذلك مرسوم( ذلك أن هذا االستناد إمنا يزيد حدة التناقض الذي أترى بره التعرديل    

مرن املرسروم    20باملخالفة للدستور. وأخريًا، فإن التعديل ذاته يتعارض مع ما تضمنته املادة 
ول هرذا  ال  حظرت النزول عن اآلثار، ومن مث فإنه ال جيوز قب 0993لسنة  00بقانون رقم 
 التعديل. 

 
وإن انتهاء ختصيص املال العام للمنفعة العامة وفقدانه بالتايل صفة املال العام يتم باألداة ذاهتا ال   .5

مبقتضاها مت ختصيصه هلذه املنفعة وذلك عماًل بالفقرة )ج( من القانون املدين، وكان من غرري  
املراسيم أساسا إلهناء هذا التخصيص ملخالفة اجلائز قانونا أن يتخذ من املصلحة العامة وإصدار 

بشأن محاية  0993( لسنة 00ذلك للنظام القانوين املتكامل الذي تضمنه املرسوم بقانون رقم )
اآلثار، والذي أناط بوزارة اإلعالم )وزارة الثقافة حاليًا( دون غريها احلق يف تقرير الصفة األثرية 

 من عدمه.
 
قبول يف منطق األمور صدور مرسوم ملكي بشأن كل قطعرة أثريرة   فضاًل عن أنه من غري امل  .4

يبيعها تاجر اآلثار مهما قلت قيمتها وإصدار مرسوم ملكي مبنح بعض العينات مرن العظرام   
والكسر الفخارية لبعثات التنقيب؛ ألجل الدراسة والتشجيع على استمرار البحث، فإن االستناد 

يف رأينا ال ميكن قبوله إال فيما خيرج عما تضرمنته مرواد   إىل املصلحة العامة وإصدار املراسيم 
 وجاء يف رد الوزارة أيضًا.”. من أحكام 0993( لسنة 00املرسوم بقانون رقم )
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إن قانون اآلثار يغين عن النص املقترح من النواب بسبب إن قانون اآلثار املشار إليه قد حظرر   .3
ها من دائرة التعامل؛ ألهنا من األموال العامرة  متلك اآلثار أو حيازهتا أو التصرف فيها وأخرج

( منه إىل أن مجيع اآلثار املكتشفة تكون ملكرا  20( منه، كما أشارت املادة )4وفقا للمادة )
 للدولة وال جيوز النزول عنها.

 
وإن ما تضمنه النص املقترح من إلزام اجلهة املختصة بإيداع املقتنيات )متحف البحرين الوطين(   .6

فيذه؛ ألن سعة املتحف حمدودة وقد اضطرت الوزارة ألن حتفظ حاليا كثريا من اآلثار يصعب تن
يف خمازن خاصة هبا، وأن ما تضمنه النص املقترح من معاقبة كل من ميتنع عن رد املقتنيات وفقًا 
ألحكام قانون العقوبات يف غري حمله، حيث تبني خلو قانون العقوبات من أي مادة تعاقب على 

( من القانون ذاته قد 49اع عن تسليم اآلثار ال  مت االستيالء عليها، فضال عن أن املادة )االمتن
عاقبت يف البند )ز( منها حببس وبغرامة ال تزيد على ألف دينار حبرريين أو بإحردى هراتني    
العقوبتني كل من امتنع أو ختلف عن تسليم اآلثار ال  اكتشفها أو عثر عليها للجهة املختصرة  

 ء أكان حيمل رخصة تنقيب من عدمه.سوا
 
كما أشارت الوزارة إىل أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع على أربع اتفاقيرات دوليرة خاصرة     .7

 بالتراث، هي:
اتفاقية بشأن الوسائل ال  تستخدم حلظر ومنع استرياد ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  .0

 .0971غري مشروعة لسنة 
 .2110املغمورة باملياه لسنة اتفاقية محاية اآلثار  .2
 .2115اتفاقية بشأن التراث الثقايف غري املادي لسنة  .5
 . 2113اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة  .4
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وهذا يقتضي النظر يف تعديل القانون احلايل ليواكب االلتزامات القانونية الواجبرة علرى   
االتفاقيات املذكورة. وتتوقع الوزارة أن يتم التوقيع األّويل على مملكة البحرين حال تصديقها على 
 م تزامنا مع احتفالية املنامة كعاصمة للثقافة العربية.2102االتفاقيات املذكورة يف حبر العام 

علما بأن هناك اتفاق مبدئي مع منظمة اليونسكو لتوفري خدماهتا االستشارية للمسامهة يف 
 تنقيح القانون احلايل.

 

ـًا: رأي اللجنة:  رابع
ناقشت اللجنة مشروع القانون املذكور موضوع الدراسة والبحث خالل اجتماعاهتا      

 واملعد على ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب مشروع القانون.
يهدف املشروع بقانون إىل تعزيز احلماية القانونية لآلثار يف مملكة البحرين مرن خرالل   

بشأن محاية اآلثار، ويتألف املشروع  0993( لسنة 00بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )تعديل 
 31، 4بقانون فضال عن الديباجة من ثالث مواد، تنص املادة األوىل منها على استبدال املادتني )

ا( مكرًر 31فقرة أخرية( من املرسوم بقانون املذكور، فيما تضيف املادة الثانية مادة جديدة برقم )
 إىل ذات املرسوم، فيما جاءت املادة الثالثة تنفيذية.

وبعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى رأي جلنرة  
الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته حيث رفرض جملرس النرواب    

لس املذكور، وبعد االطرالع علرى آراء   مشروع القانون الذي هو باألساس اقتراح مقدم من اجمل
ومالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، وبعد االستئناس برأي وزارة الثقافة، ،فإن 

 اللجنة ترى:
 
( من املرسوم بقانون رقرم  4إن املشروع بقانون املاثل تضمن إدخال تعديل على نص املادة ) .0

ث أجاز متلكها أو حيازهتا أو التصرف فيهرا برأي   بشأن محاية اآلثار حبي 0993( لسنة 00)
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يف احلاالت  –على حد ما ورد به  –تصرف قانوين من شأنه ترتيب أي حق عيين عليها وذلك 
ال  تقتضيها املصلحة العامة ويصدر هبا مرسوم، فإن هذا االقتراح بالتعديل يكون يف غري حمله، 

ة ال  قررها كل من املشرع الدستوري والعادي وذلك ألنه هبذا التعديل يكون قد انتزع احلماي
للمال العام وال  تلتئم وطبيعة هذا املال حبسبانه مااًل خمصصا للمنفعة العامة. وبذلك أيضرًرا  
يكون قد أفرغ املعيار املميز للمال العام، والذي خيرج على أساسه هذا املال من دائرة التعامرل  

من مضمونه، إذ أتاح متلك ذلك املال والتصرف فيه  – وهو معيار التخصيص للمنفعة العامة –
وحيازته أسوة باملال اخلاص تذرعًا باملصلحة العامة، وهو ما يصطدم مع كونه خمصصا للمنفعة 

 العامة، وخيرج بالتايل عن دائرة التعامل.
 
نرع  ( بشأن عبارة "كمرا مي 4وترى اللجنة أن ما تضمنه املشروع بقانون املاثل يف شأن املادة ) .2

التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إال يف احلاالت ال  تقتضيها املصلحة العامة وطبقرا هلرذا   
القانون" يعد مبثابة إجازة الرتكاب اجلرمية )جرمية التعدي على املال العام(، األمر الذي يؤكرد  
، أن مشروع القانون جاء متناقضًرا ومل حيمل على أساس سليم من املنطق وصحيح القرانون 
وذلك أن املنطق القانوين مينع التعدي على األموال العامة يف كل األحوال، وهذا ما ذهبت إليه 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يف توصيتها بشأن مشروع القانون إىل وجود 

/ب( 9ة )شبهة بعدم الدستورية يف املادة الرابعة من مشروع القانون؛ نظًرا ملخالفتها لنص املاد
من الدستور والذي نص على )لألموال العامة حرمة ومحايتها واجب على كل مواطن(، بينمرا  
نصت الفقرة األخرية من املادة الرابعة من مشروع القانون على )كما مينع التعدي عليها برأي  

  ُيفهم وجه من الوجوه إال يف احلاالت ال  تقتضيها املصلحة العامة وطبقًرا هلذا القانون(، وال
منها إجازة التعدي على اآلثار إذا اقتضت املصلحة ذلك. لذا ترى جلنة الشرؤون التشرريعية   
والقانونية خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام الدستور، ما مل ُتعّدل الفقرة األخرية من املادة 

 الرابعة منه.
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قتنيات )متحف البحرين الوطين( ما تضمنه نص املشروع من إلزام اجلهة املختصة بإيداع امل»إن  .5

يصعب تنفيذه، ألن سعة املتحف حمدودة واضطرت الوزارة ألن حتفظ حاليًا كثريًا من اآلثار يف 
خمازن خاصة هبا، وكما أن ما تضمنه نص املشروع من معاقبة كل من ميتنع عن رد املقتنيرات  

لعقوبات من أية مادة تعاقرب  وفقا ألحكام قانون العقوبات يف غري حمله، إذ تبني خلو قانون ا
( من القرانون  49على االمتناع عن تسليم اآلثار ال  مت االستيالء عليها، فضال عن أن املادة )

النافذ قد عاقبت يف البند )ز( منها باحلبس وبغرامة ال تزيد على ألف دينار حبريين، أو بإحدى 
  اكتشفها أو عثر عليهرا للجهرة   هاتني العقوبتني كل من امتنع أو ختلف عن تسليم اآلثار ال

 املختصة، سواء أكان حيمل رخصة تنقيب من عدمه.
ترى اللجنة أن النصوص التشريعية النافذة توفر احلماية القانونية الالزمة لآلثار العامرة، بينمرا    .4

 مشروع القانون يهدر هذه احلماية يف بعض مواده.
على أربع اتفاقيات دولية خاصة برالتراث   كما الحظت اللجنة أن وزارة الثقافة بصدد التوقيع .3

 وهي:
اتفاقية بشأن الوسائل ال  تستخدم حلظر ومنع استرياد ونقل ملكية املمتلكرات الثقافيرة    .أ 

 .0971بطرق غري مشروعة لسنة 
 .2110اتفاقية محاية اآلثار املغمورة باملياه لسنة  .ب 
 .2115اتفاقية بشأن التراث الثقايف غري املادي لسنة  .ج 
 . 2113اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة  .د 

وهذا يتطلب إعادة النظر بالقانون احلايل بصورة جذرية، لكي يرتالئم مرع هرذه االتفاقيرات     
 واملعاهدات الدولية، األمر الذي جيعل هذا املشروع يف غري حمله.
مشروع قانون رقـم )  (  املبدأ على  ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم املوافقة من حيث

بشأن محاية اآلثار، )املعد يف ضوء  1995(لسنة 11لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
 .االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -خامس
 الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:( من الالئحة 59إعمااًل لنص املادة )

ـًا.    خليل إبـراهيم الـذواديسعادة األستاذ  .1  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.      عبداجلليل عبداهلل العوينايتسعادة األستاذ  .2
 

ـًا  توصية اللجنة:  -سادس
روع القانون، فإن اللجنة توصي يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مش

 مبا يلي:
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعـض أحكـام   عدم املوافقة من حيث املبدأ على 

بشأن محاية اآلثار، )املعد يف ضوء االقتراح بقـانون   1995( لسنة 11املرسوم بقانون رقم )
 املقدم من جملس النواب(.

 
 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 

 
 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم      أ. منرية عيسى بن هندي

 رئيس جلنة اخلدمـات                نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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 م2311نوفمرب  33التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم
 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
( 11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )املوضوع : مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( 

بشأن محاية اآلثار ) املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم مـن للـس  1995لسنة 
 النواب (.

 

 

 ،،السالم لىيكم ور مة هللا وبركااه

 

م ددال  السدديي لىدد  بدد  صددالح الصددالح ر ددي  م، أرفههق 0200 نههوفمبر 02بتههاريخ      

نسههههة  مههههن  (،0200 -00 – 6ص ل ت ق /  096 ، ضههههمن كتابهههه  رقهههه)  الملىدددد 

( 66مشددروع قددانون  رقددم ) ( لسددنة ) ( بت دديي  ب ددس أ كددام المرسددوم بقددانون رقددم )

بشتن  ماية اآلثار ) الم ي ف  ضوء االقتراح بقانون المقديم مد  ملىد   6556لسنة 

إلهه  لنةه  الوهه ول التوههري    والقانون ه ، وذلههك لمةاقوهت  وإبههداء المالحظههات ؛ الندوا  (

 عل   للنة  الةدمات.

اجتماع ها ، عقهدت لنةه  الوه ول التوهري    والقانون ه  م0200نوفمبر  62وبتاريخ      

، ومككرتهه  اضيضههاح  ، وقههرار المههككور موههروع القههانول، ح ههث اطل ههت علهه  ال اشههر

 بالمنلس. القانوني ب بوأن ، وذلك بضضور المستوارمنلس الةوا
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إلهه  وجههود شههب   ب ههدم الدسههتوري  فههي   –ب ههد المداولهه  والةقههاش  –وانت ههت اللنةهه       

ا لمةالفت ها لههة  المهاد    /ب( مههن الدسههتور 9المهاد  الراب هه  مهن موههروع القهانول؛ نظههرت

والكي ن  عل   لألموال ال ام  حرم  وحمايت ا واجب عل  كل مواطن(، ب ةما نصهت 

لوجهو  إال الفقر  األخ ر  من الماد  الراب   عل   كما يمةع الت دي عل  ها بهأي وجه  مهن ا

في الضاالت التي تقتض  ا المصلض  ال ام  وطبقـتا ل كا القانول(، والتي يـُف ) مة ا إجهاة  

 الت دي عل  اآلثار إذا استلزمت المصلض  ال ام  ذلك.

 

لكا ترا اللنة  مةالف  موروع القانول لمباد  وأحاام الدستور، مها له) تهـُ دل الفقهر       

 .مة  األخ ر  من الماد  الراب  

 رأي الىلنة:

مشددروع قددانون  رقددم ) ( لسددنة ) ( بت دديي  ب ددس أ كددام  تههرا اللنةهه  عههدم  سههالم      

بشتن  ماية اآلثار ) الم دي فد  ضدوء االقتدراح  6556( لسنة 66المرسوم بقانون رقم )

 من الةاح ت ن الدستوري  والقانون  .؛ بقانون المقيم م  ملى  النوا  (

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     

 

 


