املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ()65
لسنة  4102بتعديل املادة ( )0من
املرسوم بقانون رقم ( )01لسنة
 4114بشأن نظام احملافظات

04

.

التاريخ  2 :فرباير 4106م

التقرير الرابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )65لسنة  4102بتعديل املادة ( )0من املرسوم
بقانون رقم ( )01لسنة  4114بشأن نظام احملافظات
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/63ص ل خ أ/ف 4د )1املؤرخ يف  63يناير
6112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ()65
لسنة  4102بتعديل املادة ( )0من املرسوم بقانون رقم ( )01لسنة  4114بشأن
نظام احملافظات ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
04

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها السادس املوافق  6فرباير 6112م.
( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .0النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشئون القانونية.

 .4السيد عبدالغين عبدالعزيز العمري مدير إدارة التنسيق واملتابعة باإلنابة
باملنسقية العامة للمحافظات.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة ،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.04

ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــًا :ملخص رأي وزارة الداخلية:
أكدت وزارة الداخلية أمهية املرسوم بقانون املذكور ،والذي صدر تزامنًا مع تعديل
قانون البلديات مبوجب القانون رقم ( )64لسنة  6114بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )62لسنة  ،6111والذي مت مبوجبه حلول أمانة
العاصمة حمل جملس بلدي العاصمة ،وتعديل املرسوم رقم ( )01لسنة  6114بشأن إلغاء
بلدية احملافظة الوسطى.

رابعـــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  6114بتعديل املرادة ( )1مرن
املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  6116بشأن نظام احملافظات ،وقد مت تبرادل وجهرات
النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشرار
القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشرأن
09

املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء
مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ويتألف املرسوم بقانون
فضالً عن الديباجة من مادتني ،نصت املادة األوىل منه على استبدال نص جديد حمل نص
املادة ( )1نصها اآليت" :تقسم مملكة البحرين إىل عدد من احملافظات على الوجره اآليت:
حمافظة العاصمة ،وحمافظة احملرق ،واحملافظة الشمالية ،واحملافظة اجلنوبية .ويكرون إنشراء
احملافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياهتا مبوجب مرسوم .وتشمل كل حمافظة املنراطق
الداخلة يف حدودها ،طبقا للجداول واخلرائط املرافقة .ويكون حتديد مراكز احملافظرات
وتعديل حدودها واملناطق التابعة هلا بقرار من رئيس جملس الوزراء" ،أما املادة الثانية فهي
مادة تنفيذية.

ورأت اللجنة أن هذا املرسوم صدر تزامنًا مع تعديل قانون البلديات مبوجب القانون
رقم ( )64لسنة  6114بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )62لسنة  ،6111والذي مت مبوجبه حلول أمانة العاصمة حمل جملس بلدي العاصمة،
وتعديل املرسوم رقم ( )01لسنة  6114بشأن إلغاء بلدية احملافظة الوسطى ،حيث مت
تعديل املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة  6116بشأن نظام احملافظات،
وذلك حبذف احملافظة الوسطى من نص هذه املادة.

00

واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدوره خالل فترة
ما بني انتهاء دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ودور االنعقاد األول
من الفصل التشريعي الرابع ،مما استوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري وفقًا
لنص املادة ( )63من الدستور ،واليت جاء فيها( :وجيب عرض هذه املراسيم على كل من
جملسي الشورى وجملس النواب خالل شهر إذا كان اجمللسان قائمني أو خالل شهر من
أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء الفصل التشريعي)،
واملرسوم بقانون املذكور قد استوىف شرط العرض املنصوص عليه ،حيث صدر بتاريخ 66
سبتمرب  6114ومت عرضه يف  6أكتوبر  ،6114وبذلك قد استوىف اجلانب الدستوري
املتطلب يف هذا الشأن.

وجتدر اإلشارة إىل أن املادة ( )166من الالئحة الداخلية جمللس الشورى تنص على
أن" :تسري بشأن املراسيم بقوانني اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانني
املنصوص عليها يف هذه الالئحة ،ويصوت اجمللس على هذه املراسيم باملوافقة أو بالرفض".

ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقرم ( )23لسرنة
 6114بتعديل املادة ( )1من املرسوم بقانون رقم ( )10لسرنة  6116بشرأن نظرام
احملافظات.
04

خامسـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 63من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .0سعادة األستاذ ة نانسي دينا خضوري
.4

سعادة األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادسـًا :توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )65لسنة  4102بتعـديل املـادة ( )0مـناملرسوم بقانون رقم ( )01لسنة  4114بشأن نظام احملافظات.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .سوسن حاجي حممد تقوي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان
نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
04

التاريخ 4 :فبراير 4444م

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل المادة ( )2من
المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1001م بشأن المحافظات.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  62يناير 6102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 52ص ل ت ق /ف  4د  ،)0نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل المادة ( )2من المرسوم بقانون رقم
( )21لسنة 1001م بشأن المحافظات ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني.
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وبتاريخ  0فبراير 6102م ،عقدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماع ةا
الخةةامس ،حيةةا اطلعةةت علةةى المرسةةوم بقةةانون المةةذكور ،وذلةةك بحضةةور المستشةةار
القانوني بالمجلس.
وانت ةةت اللجنةةة – بعةةد المداولةةة والنقةةا

– إلةةى عةةدم مخاللةةة المرسةةوم بقةةانون

لمبادئ وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل المادة
( )2من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 1001م بشأن المحافظات ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

04

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة املرافق العامة
والبيئة خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )85لسنة 4102م
بتعديل بعض أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )3لسنة 4114م
بشأن نظام انتخاب أعضاء
اجملالس البلدية.
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التاريخ  3 :فرباير 4106م
التقرير الثالث للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )65لسنة  4102بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )3لسنة  4114بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتراب معرايل رئريس جملرس الشرورى
رقم (  60ص ل م ب  /ف 4د )1املؤرخ يف  63يناير 6112م من دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الرابع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة املرسوم بقانون
رقم ( )23لسنة  6114بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )6لسنة  6116بشأن
نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظرات  ،وإعرداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ؛ ليتم عرضه على اجمللس.

44

أوالً -إجراءات اللجنة :
 تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها اخلامس واملوافق  6فرباير 6112م.( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على مايلي:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته ( .مرفق ) -املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  6114بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم

( )6لسنة  6116بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية ( .مرفق )

 كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة :
 -األستراذ حمسن محيد مرهون

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة خولة حسن هاشم.

ثانيــًا  :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء
مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

44

ثالثـًا  -رأي اللجنة:

تدارست اللجنة املرسوم بقانون والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل مادتني،
تضمنت املادة األوىل استبدال املواد ( ،)2و( )3البندين (ب) و(د) ،و( )11الفقرة الثالثة،
و( ،)16و( )10الفقرة األوىل ،و( )13الفقرة األخرية ،و( )61و( )66من املرسوم بقانون
رقم ( )6لسنة  6116بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية ،أما املادة الثانية فهي
مادة تنفيذية ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى
والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،كما اطلعت
على مذكرة وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين املرفقة بقرار جملس
النواب ،وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر بني اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان،
وانتهت إىل ما يلي:

 إن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )63من الدستور ،وقد توافرت فيه الشروطالواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني ،حيث مت إصداره
بتاريخ

 66سبتمرب 6114م  ،وعرُرض على السلطة التشريعية بتاريخ  6أكتوبر

6114م ،إذ تنص املادة ( ) 63من الدستور على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد
كل من جملس الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع
يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة
القانون ،على أال تكون خمالفة للدستور".
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحيةاملوضوعية أو الشكلية أو اإلجرائية.
44

 إن املرسوم بقانون جاء ليتماشى مع القانون رقم ( )64لسنة 6114م الصادر بتعديلبعض أحكام قانون البلديات ،الذي قسّم مملكة البحرين إىل أربع حمافظات وثالثة جمالس
بلدية وأمانة عامة للعاصمة ،كما أعاد تنظيم املواعيد احلسابية الواردة باملرسوم بقانون
رقم ( )6لسنة  6116حيث مدد بعضها وقلّص البعض اآلخر مبا يواكب الفترة الزمنية
املعتربة لكل مرحلة مبا حيقق املرونة يف تيسري العملية االنتخابية ويضمن سالمتها من
الناحيتني القانونية والتنظيمية.
 إن إصدار املرسوم بقانون املذكور ميثل أمهية كبرية ،حيث إن اجملالس البلدية من شأهناأن تقوم بتطوير العمل البلدي واالرتقاء به مبا يسهم يف تقدمي أفضل اخلدمات والربامج
واملشاريع للفرد واجملتمع ،حيث تعد هذه اجملالس حلقة الوصل مع املواطنني لتلبية
احتياجاهتم وتطلعاهتم ضمن املهام املنوطة هبم.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم ( )23لسنة  6114بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )6لسنة  6116بشأن
نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية.
رابعـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 63من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .0سعـادة املهندسـة زهوة حممد الكواري

مقررًا أصليــًا

 .4سعـادة األستـاذ علي عيـسى أمحـد

مقررًا احتياطيـًا
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خامسـًا  -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فإن اللجنرة
توصي مبا يلي :
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )65لسنة  4102بتعديل بعـض أحكـاماملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  4114بشأن نظام انتخـاب أعضـاء اجملـالس

البلدية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

فــؤاد أمحـد احلاجــي

مجعـة حممــد الكعيب

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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التاريخ 4 :فبراير 4444م
سعادة األستاذ /فؤاد أمحد حاجي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 1001م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس
البلدية.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  62يناير 6102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 53ص ل ت ق /ف  4د  ،)0نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()3
لسنة 1001م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة
والبيئة.
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وبتاريخ  0فبراير 6102م ،عقدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماع ةا
الخةةامس ،حيةةا اطلعةةت علةةى المرسةةوم بقةةانون المةةذكور ،وذلةةك بحضةةور المستشةةار
القانوني بالمجلس.
وانت ةةت اللجنةةة – بعةةد المداولةةة والنقةةا

– إلةةى عةةدم مخاللةةة المرسةةوم بقةةانون

لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )65لسنة 1024م بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 1001م بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة هنغاريا بشأن جتنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل
بالنسبة للضرائب على الدخل والربوتوكول
املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم
( )35لسنة 4102م
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التاريخ  00 :فرباير 4106م

التقرير السادس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم
( )35لسنة 4102م
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/21ص ل خ أ /ف 4د )1املؤرخ يف
 4فرباير  ،6112والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن جتنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل والربوتوكول
املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم ( )35لسنة 4102م ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )6تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع املوافق  3فرباير 6112م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املاليرررة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )1وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .0السيد سامي حممد محيد مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.
 .4السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.

 .3الشيخ عبداهلل بن إبراهيم آل خليفة اقتصادي بإدارة العالقات االقتصادية
اخلارجية.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالثــــًا :ملخص رأي وزارة املاليــة:
أفاد ممثلو وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هي مرن أهرم أنرواع
االتفاقيات االقتصادية الثنائية اليت جيري التوقيع عليها مع الدول الشقيقة والصديقة ،حيث
تتضمن االتفاقية مواد نطاق تطبيقها سواء من حيث األشخاص الذين ستسري بشأهنم ،أم
من حيث الضرائب اليت ستسري عليها أحكام االتفاقية ،وهتدف اتفاقية جتنرب االزدواج
الضرييب إىل توفري البيئة القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشرجيع تردفق رؤوس
األموال واالستثمارات املشتركة من خالل منع االزدواج الضرييب على مواطين كل مرن
الدولتني املوقعتني يف أراضي الدولة األخرى ،وطبقًا لالتفاقية تعترب من ضررائب الردخل
مجيع الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو على عناصر منه ،مبا يف ذلك الضررائب
املفروضة على األرباح احملققة من التصرف يف املمتلكات املنقولة أو املمتلكات غري املنقولة،
والضرائب على جمموع األجور واملرتبات ،وقد وقعت مملكة البحرين حر اآلن ()41
اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب مع العديد من دول العامل.
رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكرة البحررين
وحكومة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على
الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم ( )63لسنة 6114م ،وقد
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مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنرة ،وممثلري وزارة
املالية ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن
مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.
وتتألف االتفاقية تتألف– فضالً عن الديباجة – من ( )63مادة هتدف إىل تنظيم آلية
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الردخل
بني الطرفني.
حيث بينت املادتان ( )1و( )6نطاق تطبيقها سواء من حيث األشرخاص الرذين
ستسري بشأهنم أم من حيث الضرائب اليت ستسري عليها أحكام االتفاقية ،وقد عرّفرت
املادة ( )6أهم املصطلحات العامة الواردة بنصوصها ،أما املادتان ( )4و( )2فقد خصصتا
لتحديد املقصود بالقيم واملنشأة الدائمة ،فيما فصلت املواد مرن ( )3إىل ( )61أحكرام
خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا يؤدي لتجنب خضروعها الزدواج ضررييب،
وهذه اإليرادات هي (الدخل املتحقق من األموال غري املنقولة ،أرباح األعمال التجاريرة،
أرباح النقل الدويل ،أرباح املشاريع املشتركة ،أرباح األسهم ،الدخل من مطالبات الدين،
اإلتاوات ،أرباح رأس املال ،الدخل الناتج عن العمل ،أتعاب املديرين ،إيرادات الفنرانني
والرياضيني ،املعاشات التقاعدية ،مرتبات وأجور ومكافآت اخلدمات احلكومية ،إيرادات
الطالب ،إيرادات األساتذة واملعلمني ،أنواع اإليرادات األخرى).
أما املادة ( )66فقد بينت طرق جتنب االزدواج الضرييب ،وقد تناولت املرواد مرن
( )66إىل ( )60أحكام عدم التمييز يف املعاملة ،وإجراءات االتفاق املتبرادل ،وتبرادل
املعلومات ،وأثر تطبيق االتفاقية على املزايا الضرريبية ألعضراء البعثرات الدبلوماسرية
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والوظائف القنصلية وتقييد املزايا ،وقد نصت املادتان ( )63و( )63على األحكام اخلتامية
لالتفاقية ،إذ بينتا أحكام نفاذها وإهنائها.
أما الربوتوكول املرفق باالتفاقية فقد فسر ما ورد باملادة ( )6من االتفاقية ،حيرث مت
التوضيح بأنه ليس يف االتفاقية ما مينع أي من الدولتني املتعاقدتني مرن تطبيرق قوانينرها
الداخلية ولوائحها املتعلقة بفرض الضرائب على الدخل واألرباح الناجتة ،وأن االتفاقيرة
املذكورة ال متس بالتزامات البحرين الناشئة عن عضويتها يف جملس التعاون لدول اخللريج
العربية والتزامات هنغاريا الناشئة من عضويتها يف االحتاد األورويب.

وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية مرن
املادة ( )60من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين مشرروع قرانون
بالتصديق على هذه االتفاقية ،والذي يتألف -فضالً عن الديباجة -من مادتني ،تضرمنت
األوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.

ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تنظيم آلية االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املايل فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل بني الطرفني ،وعليه توصي اللجنة
باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم ( )63لسنة
6114م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
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خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )63من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علرى
اختيار كل من:
 .0سعادة الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان

مقررًا أصليــًا.

 .4سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا احتياطيـًا.

سادســــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومةمملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املايل بالنسبة للضرائب على الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم
امللكي رقم ( )35لسنة 4102م.
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

أ .سوسن حاجي حممد تقوي

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم ( )35لسنة 4102م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة
البحرين وحكومة هنغاريا بشرأن

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكرة
البحرين وحكومة هنغاريا بشرأن
جتنب االزدواج الضرييب ومنرع
التهرب املايل بالنسبة للضررائب
على الدخل والربوتوكول املرفرق
هبا ،واملوقعني يف مدينرة املنامرة
بتاريخ  64فرباير ،6114

جتنب االزدواج الضرييب ومنرع
التهرب املايل بالنسبة للضررائب
على الدخل والربوتوكول املرفرق
هبا ،واملوقعني يف مدينرة املنامرة
بتاريخ  64فرباير ،6114
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة ()0

 املوافقة على نص املادة كما  -املوافقة على قرار جملسالنواب بتحويل ترقيم املادة من
ورد يف املشروع بقانون ،مع
الترقيم باحلروف إىل الترقيم
حتويل ترقيم املادة من الترقيم
العددي.
باحلروف إىل الترقيم العددي.
نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون مع حتويل الترقيم:

نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون مع حتويل الترقيم:

املادة ()0
صُودق على اتفاقية بني حكومرة صُودق على اتفاقية بني حكومة
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املادة ()0

صُودق على اتفاقية بني حكومة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مملكة البحرين وحكومة هنغاريرا مملكة البحرين وحكومة هنغاريا
بشأن جتنب االزدواج الضررييب بشأن جتنب االزدواج الضرييب
ومنع الترهرب املرايل بالنسربة ومنع التهرب املايل بالنسبة
الدخل
على
للضرررائب علررى الرردخل للضرائب

نصوص املواد

توصية اللجنة
صُودق على اتفاقية بني
مملكة البحرين وحكومة
بشأن جتنب االزدواج
ومنع التهرب املايل

كما أقرهتا اللجنة
حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا
هنغاريا بشأن جتنب االزدواج الضرييب
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
الدخل
على
بالنسبة للضرائب

الدخل والربوتوكول املرفق هبا ،واملوقعني
على
والربوتوكول املرفق هبا ،واملوقعني والربوتوكول املرفق هبا ،واملوقعني للضرائب
يف مدينة املنامة بتاريخ  64فرباير يف مدينة املنامة بتاريخ  64فرباير والربوتوكول املرفق هبا ،واملوقعني يف مدينة املنامة بتاريخ  64فرباير
 ،6114واملرافقني هلذا القانون ،6114 .واملرافقني هلذا القانون .يف مدينة املنامة بتاريخ  64فرباير  ،6114واملرافقني هلذا القانون.
 ،6114واملرافقني هلذا القانون.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

 املوافقة على نص املادة كما  -املوافقة على قرار جملس النوابورد يف املشروع بقانون ،مع بتحويل ترقيم املادة من الترقيم
حتويل ترقيم املادة من الترقيم باحلروف إىل الترقيم العددي.
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املادة ()4

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

باحلروف إىل الترقيم العددي.

نص املادة كما ورد يف املشروع نص املادة كما ورد يف املشروع
بقانون مع حتويل الترقيم:
بقانون مع حتويل الترقيم:
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.
الرمسية.

املادة ()4

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
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املادة ()4
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.

التاريخ 4 :فبراير 4444م

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها ،المرافقين
للمرسوم الملكي رقم ( )35لسنة .1024

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  66يونيو 6104م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (0145ص ل ت ق /ف  5د  ،)4نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
هنغاريا بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب
على الدخل والبروتوكول المرفق بها ،المرافقين للمرسوم الملكي رقم ( )35لسنة
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 ،1024إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
وبتاريخ  5فبراير 1026م عقةدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماع ةا
السادس  ،حيا اطلعت علةى مشةروع القةانون المةذكور ،واتتلاقيةة ،وذلةك بحضةور
المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقا

– إلى عدم مخاللة مشروع القةانون لمبةادئ

وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق علىى اتفاقيىة بىين
حكومة مملكة البحرين وحكومىة هنغاريىا بشىأن تجنىب االزدواج الضىريبي ومنىع
التهىىىرب المىىىالي بالنسىىىبة للضىىىرائب علىىىى الىىىدخل والبروتوكىىىول المرفىىىق بهىىىا،
المىىرافقين للمرسىىوم الملكىىي رقىىم ( )35لسىىنة  ،1024مةةن النةةاحيتين الدسةةتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية

باكستان اإلسالمية املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة
4102

.
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التاريخ  00 :فرباير 4106م

التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 4102
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/21ص ل خ أ /ف 4د )1املؤرخ يف
 4فرباير  ،6112والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
باكستان اإلسالمية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة  ،4102على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع املوافق  3فرباير 6112م.
( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املواصالت( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)()01

وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة املواصالت ،وقد حضر كل
من:

 .0السيد أمحد نعمة علي النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.
 .4السيد كمال حسين

املستشار القانوين.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.44

ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالثــــًا :ملخص رأي وزارة املواصالت:
بني ممثلو وزارة املواصالت أن هذه االتفاقية متثل منوذجًا يف االتفاقيات الشاملة الريت
أخذت جبميع متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل ( ،)ICAOخاصة فيما يتعلق برأمن
وسالمة الطريان وأمن وثائق السفر ،فضالً عن األمور التجارية ،والتعاون بني شرركات
الطريان ،موضحني أن هذه االتفاقية تعترب من االتفاقيات الرئيسية لشركة طريان اخللريج،
حيث تنفرد الشركة يف السوق مبعدل ( )62رحلة أسبوعيًا ،املشغل منها فعليًا ( )66رحلة
يف األسبوع ،يف حني تشغل اخلطوط الباكستانية رحلة واحدة يف األسبوع.

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومرة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ()43
لسنة  ،6114وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
وممثلي وزارة املواصالت ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على قررار جملرس
النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من النراحيتني الدسرتورية
والقانونية.
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وتتألف االتفاقية– فضالً عن الديباجة – من سبع وثالثني مرادة وملحرق واحرد،
تضمنت املادة األوىل تعاريف ألهم املصطلحات الواردة باالتفاقية ،وبينت املرادة الثانيرة
األحكام املتعلقة مبنح حقوق النقل اجلوي املبينة يف االتفاقية ،ووضحت املادتران الثالثرة
والرابعة آلية التعيني والترخيص ووقف أو إلغاء أو احلد من التراخيص ،وتناولرت املرادة
اخلامسة نطاق تطبيق القوانني ،أما املواد من السادسة ح السابعة والعشرين فقد تناولت
األحكام املتعلقة بالعبور املباشر ،واالعتراف بالشهادات ،والسالمة وأمن الطريان ووثرائق
السفر ،واملسافرين غري املسموح هلم بالدخول وغري احلائزين على وثائق السفر واملبعدين،
ورسوم االستخدام ،والرسوم اجلمركية ،وتأجري الطائرات ،وخردمات النقرل متعرددة
الوسائط ،ونظام احلجز اآليل وغريها ،وأكدت املادة الثامنة والعشرون على حظر كل من
الطرفني التدخني يف مجيع الرحالت وذلك اعتبارًا من بدء الطائرة يف استقبال الركاب إىل
استكمال عملية إنزال الركاب ،وفرض العقوبات يف حالة عدم االمتثال ألحكرام هرذه
املادة ،وبينت املادة التاسعة والعشرون ضرورة محاية البيئة من أجل النرهوض بالتنميرة
املستدامة يف جمال الطريان ،ونصت املادة الثالثون على قيام سرلطات الطررفني بتروفري
اإلحصائيات إذا طلب أن تزود بعضها البعض باإلحصائيات الدورية أو غري ذلرك مرن
املعلومات املشاهبة ،وقررت املادة احلادية والثالثون توثيق التعاون بني الطرفني من خرالل
التشاور حول تفسري أو تطبيق أو تعديل االتفاقية ،فيما حددت املادة الثانيرة والثالثرون
أحكام تسوية املنازعات اليت قد تنشأ بني الطرفني املتعاقدين بشرأن تفسرري أو تطبيرق
االتفاقية ،وتناولت املادة الثالثة والثالثون أحكام إجراء تعديالت على االتفاقية أو جدول
الطرق امللحق هبا ،وتضمنت املادة الرابعة والثالثون االتفاقيات املتعددة األطراف ،فيمرا
نصت املواد من اخلامسة والثالثني ح السابعة والثالثني على أحكام اإلهناء والتسرجيل
لدى منظمة الطريان املدين ودخوهلا حيز النفاذ.
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ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تنظيم خدمات النقل اجلوي بني مجهوريرة
باكستان اإلسالمية ومملكة البحرين يف ظل املستجدات اليت طرأت على صرناعة النقرل
اجلوي العاملي ،وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ علرى مشرروع القرانون
املذكور ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 63من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .3سعادة الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان

مقررًا أصليــــًا.

 .2سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا احتياطيـًا.

سادســــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلويةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )24لسنة .4102
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .سوسن حاجي حممد تقوي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان اإلسالمية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 4102
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

الديباجة

الديباجة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

 املوافقة على نص الديباجة كما  -املوافقة على قرار جملس النوابورد يف املشروع بقانون ،مع بتصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف (اسالم) لتصبح (إسالم).
كلمة (اسالم) لتصبح (إسالم).

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:

حنن محد بن عيسرى آل خليفرة حنن محد بن عيسرى آل خليفرة حنن محد بن عيسرى آل خليفرة حنن محد بن عيسرى آل خليفرة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقرم ( )4وعلى املرسوم بقانون رقرم ( )4وعلى املرسوم بقانون رقرم ( )4وعلى املرسوم بقانون رقرم ()4
لسنة  1331باملوافقة على اتفاقية لسنة  1331باملوافقة على اتفاقية لسنة  1331باملوافقة على اتفاقية لسنة  1331باملوافقة على اتفاقية
اخلدمات اجلوية بني حكومة دولة اخلدمات اجلوية بني حكومة دولة اخلدمات اجلوية بني حكومة دولة اخلدمات اجلوية بني حكومة دولة
البحرين وحكومرة اجلمهوريرة
الباكستانية  ،املوقعة يف البحررين
بتاريخ  10فرباير  ،1302وعلى
اتفاقية اخلردمات اجلويرة برني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية باكسرتان اإلسرالمية،

البحرين وحكومرة اجلمهوريرة
الباكستانية ،املوقعة يف البحررين
بتاريخ  10فرباير  ،1302وعلى
اتفاقية اخلردمات اجلويرة برني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية باكسرتان اإلسرالمية،
املوقعة يف مدينة اسالم آباد بتاريخ املوقعة يف مدينة إسالم آباد بتاريخ املوقعة يف مدينة إسالم آباد بتاريخ املوقعة يف مدينة إسالم آباد بتاريخ
 13مارس ،6114
 13مارس ،6114
 13مارس ،6114
 13مارس ،6114
أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب
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البحرين وحكومرة اجلمهوريرة
الباكستانية  ،املوقعة يف البحررين
بتاريخ  10فرباير  ،1302وعلى
اتفاقية اخلردمات اجلويرة برني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية باكسرتان اإلسرالمية،

البحرين وحكومرة اجلمهوريرة
الباكستانية  ،املوقعة يف البحررين
بتاريخ  10فرباير  ،1302وعلى
اتفاقية اخلردمات اجلويرة برني
حكومة مملكة البحرين وحكومة
مجهورية باكسرتان اإلسرالمية،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صردقنا القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 املوافقة على نص املادة كما  -املوافقة على قرار جملس النوابورد يف املشروع بقانون ،مع بتصويب اخلطأ اإلمالئي يف
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة (اسالم) لتصبح (إسالم).
كلمة (اسالم) لتصبح (إسالم).

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:

صُودق على اتفاقيرة اخلردمات صُودق على اتفاقية اخلدمات صُودق على اتفاقية اخلدمات صُودق على اتفاقيرة اخلردمات
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين اجلوية بني حكومة مملكة البحرين اجلوية بني حكومة مملكة البحرين اجلوية بني حكومة مملكة البحرين
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
مجهورية

املادة الثانية
دون تعديل

مجهورية

كما أقرهتا اللجنة

وحكومة مجهوريرة باكسرتان وحكومة
اإلسالمية ،املوقعة يف مدينة اسالم اإلسالمية ،املوقعة يف مدينة إسالم اإلسالمية ،املوقعة يف مدينة إسالم اإلسالمية ،املوقعة يف مدينة إسالم
آباد بتاريخ  13مرارس  ،6114آباد بتاريخ  13مارس  ،6114آباد بتاريخ  13مارس  ،6114آباد بتاريخ  13مرارس ،6114
واملرافقة هلذا القانون.
واملرافقة هلذا القانون.
واملرافقة هلذا القانون.
واملرافقة هلذا القانون.
املادة الثانية
يُلغى العمل بأحكام املرسوم
بقانون رقم ( )4لسنة 1331
باملوافقة على اتفاقية اخلدمات
اجلوية بني حكومة دولة البحرين،
وحكومة اجلمهورية الباكستانية.

باكستان وحكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد

املادة الثانية
دون تعديل

44

باكستان وحكومة مجهوريرة باكسرتان

املادة الثانية
يُلغى العمل بأحكام املرسوم
بقانون رقم ( )4لسنة 1331
باملوافقة على اتفاقية اخلدمات
اجلوية بني حكومة دولة البحرين،
وحكومة اجلمهورية الباكستانية.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون  ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون  ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة
الرمسية.
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التاريخ 4 :فبراير 4444م

سعادة األستاذة /سوسن حاجي حممد تقوي

احملرتمة

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة (

) بالتصديق على اتفاقية الخدمات

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  51يونيو 6104م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (0142ص ل ت ق /ف  5د  ،)4نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.
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وبتاريخ  5فبراير 1026م عقةدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماع ةا
السادس  ،حيا اطلعت علةى مشةروع القةانون المةذكور ،واتتلاقيةة ،وذلةك بحضةور
المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقا

– إلى عدم مخاللة مشروع القةانون لمبةادئ

وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان
اإلسالمية ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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