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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
بشأن مشروع قانون  واألمن الوطين

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة 
البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب 
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل 

على  فيما يتعلق بالضرائب املفروضة
الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

 .م3131لسنة  31
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 م 3131 أبريل 32التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين عشر منالثاالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة خبصوص 
 مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب االزدواج الضرييب 

 علق بالضرائب املفروضة على الدخلومنع التهرب املايل فيما يت
 3131( لسنة 31املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 6د 6ف/ص ل خ أ/ 666رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3156أبريل  51 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب االزدواج الضرييب 
ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي 
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اد تقرير يتضمن على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،3156نة ( لس56رقم )
 .رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أبريلل   35الثاين والعشرين املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (3)
 م.3156أبريل  32م، واجتماعها الثالث والعشرين املوافق 3156

موضوع النظلر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (3)
 واليت اشتملت على : 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 ()مرفق رأي وزارة املاليلللة. -

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

 كل من: املالية، وقد حضروزارة  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (1)

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية. السيد سامي حممد محيد .3

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  السيد أنور علي األنصاري .3

 باحث قانوين. السيدة مرام حممد تقي .1

علـي حسـن   الـدكتور   كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـتشاملسالطوالبة 
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 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سلر اللجنة -

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى واللذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

ـًاثالثـــ  :املاليــة رأي وزارة -ـ

أفادت وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هي من أهم أنواع االتفاقيات      
االقتصادية الثنائية اليت جيري التوقيع عليها مع الدول الصديقة هبدف توفري اإلطار القانوين 

شترك مع هذه الدول يف اجملاالت املالية واالقتصادية، وفلتأ أسلوا    لعالقات التعاون امل
جديدة للمنتجات واخلدمات البحرينية على اختالف أنواعها، وتأيت هذه االتفاقية يف إطار 
سعي اململكة لتوفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع االسلتثمارات  

ن خالل منع االزدواج الضرييب مع هذه الدول، وهتدف هلذه  املشتركة مع دول العامل م
االتفاقية إىل منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات كل من الدولتني امللوقعتني  
لالتفاقية، وتوفري البيئة املواتية الستقطاب وتدفق رؤوس األموال بني البللدين، وتسلري   

ال اليت تفرض ملصلحة أي من الطرفني، أحكام هذه االتفاقية على ضرائب الدخل ورأس امل
وطبًقا لالتفاقية تعترب من ضرائب الدخل مجيع الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو 
على عناصر منه، مبا يف ذلك الضرائب املفروضة على األرباح احملققة ملن التصلرف يف   

يأيت يف إطار احلرص املمتلكات، كما بينت الوزارة أن توقيع مملكة البحرين هلذه االتفاقية 
على تنفيذ معايري جمموعة العشرين واملنظمات واهليئات الدولية ذات العالقة، وقد وقعلت  

 ( اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب مع العديد من دول العامل.63مملكة البحرين حىت اآلن )
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ
 

واملستشار القانوين لشلؤون   ،املاليةوزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
 اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىاللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة و
رأي املستشلار االقتصلادي   وعلى ، القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع

، كما اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية واليت تتألف فضاًل علن  واملايل مبجلس الشورى
نطا  تطبيقها سواء ( من االتفاقية 3( و)5بينت املادتان )( مادة، حيث 33الديباجة من )

من حيث األشخاص الذين ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب اليت ستسري عليهلا  
( من االتفاقية أهلم املصلطلحات العاملة اللواردة     6فت املادة )وعّر ،م االتفاقيةأحكا

 ( فقد خصصتا لتحديد املقصود باملقيم واملنشأة الدائمة.1( و)4بنصوصها، أما املادتان )
 

الدخول للضرائب يف الدولتني مبلا  ( أحكام خضوع 33( إىل )6لت املواد )فّصقد و     
ملن   املتحقلق  )اللدخل  الزدواج ضرييب، وهذه الدخول هي:يؤدي لتجنب خضوعها 

أرباح املشلاريع   –الدويلأرباح النقل  –أرباح األعمال التجارية  –نقولة املاألموال غري 
األربلاح   –تلاوات  اإل –من مطالبات اللدين الدخل الناتج  –أرباح األسهم -املشتركة
 -اخلدمات الشخصية غري املستقلة أرباح –أرباح اخلدمات الشخصية املستقلة –الرأمسالية 

 – واملرتبات السلنوية  املعاشات التقاعدية –الفنانني والرياضني  دخول –أتعاب املدراء 
 – واألساتذة واملدرسلني  الطلبة دخول –مرتبات وأجور ومكافآت الوظائف احلكومية 

 الدخول األخرى(.أنواع 
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( حىت 34ييب، وقد تناولت املواد من )االزدواج الضر اإلعفاء من( 36وبينت املادة )     
وأثلر   ،( أحكام عدم التمييز يف املعاملة وإجراءات االتفا  املتبادل وتبادل املعلومات37)

 القنصلي.والدبلوماسي التمثيل املالية ألعضاء بعثات  املزاياتطبيق االتفاقية على 

أحكام  الالتفاقية، إذ بينت( على األحكام اخلتامية 33( و)32وأخريًا، نصت املادتان )     
 نفاذها وإهنائها.

صدر بقلانون  تأن  اوأنه يلزم لنفاذه ،تعارض مع الدستورتال  وقد تبني أن االتفاقية     
 .( من الدستور67ثانية من املادة )إعمااًل حلكم الفقرة ال

وعماًل على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بني حكوملة مملكلة البحلرين         
، ولتعزيز وتقوية العالقات االقتصادية والثقافية والعلمية؛ فقد أبرملت  باربادوسوحكومة 

هتدف إىل جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة  احلكومة هذه االتفاقية واليت
 ني الطرفني.للضرائب على الدخل ب

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على         
( بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشلأن جتنلب   
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق 

مواد املشروع كملا وردت يف   واملوافقة على ،3156( لسنة 56للمرسوم امللكي رقم )
 اجلدول املرفق.

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  63إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا.  عبدالرضا العصفورسعادة األستاذ علي  .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستـاذ محد بن مبارك النعيمي سعادة .3  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

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

قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على  مشروعاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن جتنب االزدواج 
الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق 

 .3131( لسنة 31للمرسوم امللكي رقم )

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 نانسي دينا إيلي خضوري    . أ
     رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية          

 والدفاع واألمن الوطين         والدفاع واألمن الوطين                                       
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جتنب االزدواج الضرييب ومنع بشأن  باربادوسمملكة البحرين وحكومة  التصديق على اتفاقية بني حكومةب رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانون
 3131لسنة ( 31التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكلة  

بشأن  اربادوسالبحرين وحكومة ب
ومنلع   جتنب االزدواج الضلرييب 

 بالضرائب يتعلق فيماالتهرب املايل 
، املوقعلة يف  الدخل على املفروضة

ديسلمرب   6مدينة املنامة بتلاري   
3153، 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية بني حكومة مملكلة  
بشأن  اربادوسالبحرين وحكومة ب

ومنلع   جتنب االزدواج الضلرييب 
 بالضرائب يتعلق فيماالتهرب املايل 

، املوقعلة يف  الدخل على املفروضة
ديسلمرب   6مدينة املنامة بتلاري   

3153، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صلدقنا  

 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
ُصود  على اتفاقية بني حكوملة  

 اربادوسمملكة البحرين وحكومة ب
 جتنلب االزدواج الضلرييب  بشأن 

 يتعللق  فيملا ومنع التهرب املايل 
، الدخل على املفروضة بالضرائب
 6مدينة املنامة بتلاري   املوقعة يف 
، واملرافقلة هللذا   3153ديسمرب 
 القانون.

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُصود  على اتفاقية بني حكوملة  

 اربادوسمملكة البحرين وحكومة ب
 جتنلب االزدواج الضلرييب  بشأن 

 يتعللق  فيملا ومنع التهرب املايل 
، الدخل على املفروضة بالضرائب

 6املوقعة يف مدينة املنامة بتلاري   
، واملرافقلة هللذا   3153ديسمرب 
 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 هلذا   –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هلذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م4112أبريل  42التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

اتفاقية بين )     ( بالتصديق على مشروع قانون رقم ) ( لسنة  :الموضوع

باربادوس بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع حكومة مملكة البحرين و حكومة 

 بالضرائب المفروضة على الدخل. التهرب المالي فيما يتعلق

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م7877أبريل  77بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة7د  7ف ت ق/  ل ص 777، ضمن كتابه رقم )المجلس

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين و )     ( بالتصديق على قانون رقم ) ( لسنة 

باربادوس بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما حكومة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل
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الشؤون الخارجية والدفاع واألمن  للجنة وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الوطني

، عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماع را م7877أبريل  77وبتاريخ      

وذلرك واالتفاقيرة ،  ،المرذكور قرانونال مشرروع، حيث اطلعت علرى الحادي والعشرين

 بالمجلس. مستشار القانونيبحضور ال

 

لمبراد   قرانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

)     ( بالتصررديق علررى مشررروع قررانون رقررم ) ( لسررنة ترررا اللجنررة سررالمة      

باربرادوس بشرأن تجنرب االزدواج اتفاقية بين حكومرة مملكرة البحررين و حكومرة 

 ، الضريبي ومنع التهررب المرالي فيمرا يتعلرق بالضررائب المفروضرة علرى الردخل

 الدستورية والقانونية.من الناحيتين 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 

من  3الفقرة  44حول املادة 
مشروع قانون بتعديل بعض 

لسنة  33أحكام القانون رقم 
م بشأن محاية حقوق 3114

 .املؤلف واحلقوق اجملاورة
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 م3131أبريل  34 التاريخ :

 

  الثاين للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية التقريـر التكميلي

 حول 

)  ( بتعديل بعض أحكام  ( لسنة مشروع قانون رقم )( من 3( الفقرة )44املادة ) 
 بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3114( لسنة 33القانون رقم )

 

 :مقدمــة

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسلم  3156 مارس 53بتاري       

( إىل جلنة  6د  6ص ل ت  / ف  646خطابًلا برقم )  رئيس جملس الشورى

املنعقدة  والعشرين ةديااًء على قرار اجمللس يف جلسته احلالشؤون التشريعية والقانونية، بن

( من 3( الفقرة )44املادة )إعادة م، خبصوص املوافقة على 3156 مارس 52بتاري  

( لسنة 33قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع 
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وإبداء  ا، على أن تتم دراستهبشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3114

 ليتم عرضه على اجمللس.  ااملالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهن

 :إجراءات اللجنة :أواًل

 قامت اللجنة باإلجراءات التالية : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله

خالل دور  –مشروع القانون املذكور  ( من3( الفقرة )64املادة )تدارست اللجنة   -3

 يف االجتماعات التالية: -االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث

 م.3156 رسام 34عشر املنعقد بتاري            مناثال -

 م.3156 أبريل 6عشر املنعقد بتاري            سعالتا -

 م.3156 أبريل  54     املنعقد بتاري         ونعشرلا -
 

 ( من3( الفقرة )64املادة )اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة ب  -3

 موضوع البحث والدراسة. مشروع القانون املذكور

 مارس 52املنعقدة بتاري   والعشرين ةديااحلمضبطة اجللسة اطلعت اللجنة على   -1

 .م3156

( من مشروع القانون 64( من املادة )3اطلعت اللجنة على مقارنة بني الفقرة )  -4

، الباحث القانوين بقسم األستاذ علي عبداهلل العراديوقوانني مقارنة، من إعداد 

 )مرفق(الدراسات والبحوث يف اجمللس. 
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عضو  ،سعادة األستاذة لولوة صاحل العوضي الثامن عشر للجنة حضر االجتماع  -5

 جملس الشورى.

 اللجنة من األمانة العامة باجمللس: شارك يف اجتماعات 

 .ـار القانـوين للمجلـسشاملست      الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .3

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

ـًا:  ، كما ورد يف االجتماع الثـامن  العوضيسعادة األستاذة لولوة صاحل رأي ثانيـ

 :عشر

ال تعتريها أي شبهة بعدم الدستورية، بل ختالف القواعد  (64من املادة ) (3أن الفقرة ) -

وهو املساواة بني اجلميع، فقد ميلَّز التعديل يف الفقرة  ًلاأساسي ًلاالعامة ومبدأ عام

صاحب امللكية الفكرية عن غريه من أصحاب امللكيات، وخاصًة أن اتفاقية التجارة احلرة 

وهي أساس التعديل على القانون النافذ  -بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية 

ت على منأ املُلتعدى عليه احلق يف اختيار مل تتطر  إىل هذا التمييز، بل اقتصر  -

 مسبقًلا. حمدٍد تعويٍض
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( من املادة هو النص على أنه يف حالة 3أن السبيل للخروج من اإلشكالية يف الفقرة ) -

العجز عن إثبات الضرر املادي يتم تعويض املتضرر بناًء على الضرر املعنوي الذي حلق به 

 هنا بني حدين أدىن وأعلى.  جراء التعدي، على أن يكون التعويض

 ـًا: رأي اللجنة:لثثا

من مشروع القانون، وحبثت ( 64( من املادة )3الفقرة )بعد أن تدارست اللجنة      

 والعشرين ةديااحلاجللسة  يف أعضاء اجمللسسعادة قبل أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من 

يف األستاذة لولوة العوضي  بهوما تفضلت ، حوهلا م3156 مارس 52املنعقدة بتاري  

الـدكتور صربي محد خــاطر، الشرح الذي تقدم به  وبناًء على اجتماع اللجنة،

، يف اجللسة آنفة الذكر، حيث بني امعة البحرينستاذ امللكية الفكرية والقانون املدين جبأ

أنه يف حالة انتهاك احلق الفكري فإن الضرر يكون ثابتًلا مبعين أن الضرر حدث بالفعل، 

فإذا أثبت املتعدى عليه ذلك الضرر قُلدَِّر التعويض طبقًلا إلثباته، أما يف حالة العجز عن 

مللكية الفكرية مستحدثة اإلثبات فيحكم حينها بالتعويض القانوين، مؤكًدا أن قواعد ا

ونصوصها ختتلف يف بعض تفاصيلها عن أحكام القانون املدين، فقواعد امللكية الفكرية 

قواعد محاية، وهي قواعد ترجأ مصلحة املؤلف على من سواه، أما قواعد القانون املدين 

 فهي قواعد مساواة، وهناك فر  بني قواعد املساواة وقواعد احلماية.
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( 3قت اللجنة باإلمجاع مع هذا الطرح، وعليه أجرت تعديلها على الفقرة )وقد تواف     

 وفق ما هو موضأ يف اجلدول املرفق.

رًدا على ما أثري حول قبول أو رفض املدعى عليه ملقدار التعويض الذي خيتاره املدعي      

أن حق  بني احلدين األعلى واألدىن، وحقه يف املنازعة فيما طلبه املدعي، رأت اللجنة

 املدعى عليه قائم يف تقدمي دفاعه أمام احملكمة. 

ـًار  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ابع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  63إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا. .3  األستاذة رباب عبدالنيب العريض                مقرًرا أصلي

 األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد                      مقرًرا احتياطًيا.  .3

 

 :توصية اللجنة: خامًسا

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فلإن       

 اللجنة توصي مبا يلي :
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قانون رقم مشروع من ( 3الفقرة )( 64املادة ) اللجنة بشأن ةتوصي املوافقة على -

بشـأن   3114( لسـنة  33) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.بوذلك  ،محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،      

 

دالل جاسم الزايد                                   مجيلة علي سلمان  
  

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( ( من 3الفقرة  -44املادة )

 بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3114( لسنة 33أحكام القانون رقم ) بعض بتعديل

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 :(3) ة( الفقر44مادة )

 

 

 

 

 :(3) ة( الفقر44مادة )

 دون تعديل

 

 

 

 :(3) ة( الفقر44مادة )

  قررت اللجنة إعادة صياغة البند

( من املادة، على النحو 3)

 التايل:

حالة احلق  يف  جيوز لصاحب( 3)

الضرر أن  مقدار عجزه عن إثبات

 :(3) ة( الفقر44مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف أي وقت وقبل قفل باب  تارخي

املرافعة يف الدعوى احلكم له 

بتعويض تقدره احملكمة مبا ال يقل 

عن مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 

للمحكمة  ومخسني ديناًرا  إذا ثبت
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 ، بداًل من( جيوز لصاحب احلق3)

 

 

 

 

 

 

 أن املدعى عليه كان حسن النية.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 :(3) رة( الفق44مادة )

حالة احلق  يف  جيوز لصاحب( 3)

الضرر أن  مقدار عجزه عن إثبات

يف أي وقت وقبل قفل باب  تارخي

 

 

 

 

 

 :(3) ة( الفقر44مادة )

حالة احلق  يف  جيوز لصاحب( 3)
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

، مبا املطالبة بالتعويض اجلابر للضرر

األرباح اليت جناها املتعدي يف ذلك 

، أن ا حلكم الفقرة السابقةًلطبق

خيتار يف أي وقت وقبل الفصل يف 

الدعوى احلكم له بتعويض ال يقل 

عن مخسمائة دينار وال جياوز تسعة 

كل تعد أو فعل  آالف دينار عن

 .حمظور مت ارتكابه

 

 

 

 

 

 

املرافعة يف الدعوى احلكم له 

بتعويض تقدره احملكمة مبا ال يقل 

عن مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 

ومخسني ديناًرا  إذا ثبت للمحكمة 

 أن املدعى عليه كان حسن النية.

الضرر أن  مقدارعجزه عن إثبات 

يف أي وقت وقبل قفل باب  تارخي

املرافعة يف الدعوى احلكم له 

بتعويض تقدره احملكمة مبا ال يقل 

عن مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

وللمحكمة ختفيض مقدار التعويض 

ا ال يقل عن مائة ومخسني إىل م

عن كل تعد أو فعل حمظور يناًرا د

مت ارتكابه إذا ثبت هلا أن املدعى 

عليه مل يكن يعلم أو ال يوجد لديه 

ما حيمله على االعتقاد بأن ما قام به 

ينطوي على تعد أو يشكل فعاًل 

 .اًروحمظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومخسني ديناًرا  إذا ثبت للمحكمة 

 نية.أن املدعى عليه كان حسن ال
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