املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان
بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على
الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم
( )83لسنة 5102م.
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التاريخ  42 :نوفمبر 4112م

التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 4112
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/612ص ل خ أ /ف 4د )6املؤرخ يف
 11نوفمرب  ،6112والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان
بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة  ،4112على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثالث املوافق  12نوفمرب 6112م.
( )4اطلعت اللجنةة أننةاء دراسةتها علةى الونةائق املتعلقةة مبشةروع القةانون موضةوع النظةر والة
اشتملت على:
قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق)رأي املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املالي ةةة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان بشأن جتنب االزدواجالضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل( .مرفق)

( )8وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة المالية ،وقد حضر كل من:
.1السيد سامي محمد حميد

مدير إدارة العالقات االقتصادية الخارجية.

.4السيد عبدالكريم محمد بوعالي رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.
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 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بةاللس الـدكتور علـي حســن الطوالبـةالمستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سةر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف.ثاني ـاا :رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلن ةةة الش ةةؤون التشة ةريعية والقانوني ةةة مبجل ةةس الش ةةورى س ةةالمة مش ةةروع الق ةةانون م ةةن
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالث ـاا :ملخص رأي المستشار االقتصادي والمالي بمجلس الشورى:
ليست هنةاك أيةة التمامةات ماليةة علةى اليفةرفني يف هةذق االتفاقيةة ،وليسةت هنةاك عائةدات
مالية مباشرة متوقعة من هذق االتفاقية.
رابع ـ ـاا :ملخص رأي وزارة الماليــة:

أفاد ممثال وزارة املالية أن اتفاقية جتنةب االزدواج الضةرييب فةدف إىل تةوفب البيئةة القانونيةة

والتشة ةريعية واالقتص ةةادية املالئم ةةة لتش ةةجيع ت ةةدفق رمور األمة ةوال واالس ةةتثمارات املشة ة كة م ةةن
خ ةةالل منة ةةع االزدواج الض ة ةرييب علة ةةى م ة ةواطين كة ةةل م ةةن الة ةةدولتني املة ةةوقعتني يف أراضة ةةي الدولة ةةة
األخةةرى ،وطب لقةةا لالتفاقيةةة تعتةةرب مةةن ض ةرائب الةةدخل مجيةةع الض ةرائب املفروضةةة علةةى جممةةوع
الدخل أو على عناصر منه ،مبا يف ذلك الضرائب املفروضةة علةى األربةاحمل اةققةة مةن التصةرف
يف املمتلكات املنقولة أو املمتلكات غب املنقولة ،والضرائب على جمموع األجور واملرتبات.
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خامس ـ ـ ـاا :رأي اللجن ـة:

تدارس ةةت اللجن ةةة مش ةةروع ق ةةانون بالتص ةةديق عل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة مملك ةةة البحة ةرين

وحكومةةة مجهوريةةة طاجيكسةةتان بشةةأن جتنةةب االزدواج الض ةرييب ومنةةع التهةةرب املةةايل بالنسةةبة
للض ةرائب عل ةةى ال ةةدخل ،املراف ةةق للمرس ةةوم امللك ةةي رق ةةم ( )83لس ةةنة  ،5102وق ةةد مت تب ةةادل
وجهة ةةات النظة ةةر بشة ةةأنه مة ةةن قبة ةةل أصة ةةحاب السة ةةعادة أعضة ةةاء اللجنة ةةة ،وممثلة ةةي وزارة املالية ةةة،
واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى والذي جةاء مؤك لةدا لسةالمة مشةروع القةانون مةن النةاحيتني الدسةتورية والقانونيةة ،كمةا
اطلعةةت علةةى رأي املستشةةار االقتصةةادي واملةةايل مبجلةةس الشةةورى ،وعلةةى ق ةرار جملةةس الن ةواب
ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي وزارة املالية.
وتتألف االتفاقية تتألف– فضالل عن الديباجةة – مةن ( )62مةادة ،حيةث بينةت املادتةان
( )1و( )6نيفةةات تيفبيقهةةا سةواء مةةن حيةةث األشةةناص الةةذين ستسةةري بشةةأ م أم مةةن حيةةث
الض ةرائب ال ة ستس ةةري عليه ةةا أحك ةةام االتفاقي ةةة ،وق ةةد عرف ةةت امل ةةادة ( )3أه ةةم املص ةةيفلحات
العام ةةة الة ةواردة بنصوص ةةها ،أم ةةا املادت ةةان ( )4و( )2فق ةةد خصص ةةتا لتحدي ةةد املقص ةةود ب ةةالقيم
واملنشأة الدائمةة ،فيمةا فصةلت املةواد مةن ( )2إىل ( )61أحكةام خضةوع اإليةرادات للضةرائب
يف ال ةةدولتني مب ةةا ي ةةؤدي لتجن ةةب خض ةةوعها الزدواج ض ة ةرييب ،وه ةةذق اإلي ة ةرادات ه ةةي (الة ةةدخل
املتحقق من األموال غب املنقولة ،أرباحمل األعمال التجارية ،أرباحمل النقةل الةدويل ،أربةاحمل املشةاريع
املشة كة ،أربةاحمل األسةةهم ،الةةدخل الناشةةا عةةن ميفالبةةات الةةدين ،اإلتةةاوات ،األربةاحمل الرأ اليةةة،
الة ةةدخل النة ةةاتت عة ةةن اخلة ةةدمات الشنص ة ةةية ،أتعة ةةاب املة ةةدراء ،إي ة ةرادات الفنة ةةانني والرياض ة ةةيني،
املعاشة ةةات التقاعدية ةةة ،مرتبة ةةات وأجة ةةور ومكافة ةةات اخلة ةةدمات ا كومية ةةة ،إي ة ةرادات اليفة ةةالب،
إيرادات األساتذة والباحثني ،أنواع اإليرادات األخرى).
أمةةا املةةادة ( )66فقةةد بينةةت طةةرت جتنةةب االزدواج الضةرييب لكةةل مةةن اليفةرفني املتعاقةةدين،
وقةد تناولةت املةواد مةةن ( )63إىل ( )62أحكةام عةدم التمييةةم يف املعاملةة ،وإجةراءات االتفةةات
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املتب ةةادل ،وتب ةةادل املعلوم ةةات ،وأن ةةر تيفبي ةةق االتفاقي ةةة عل ةةى املماي ةةا الضة ةريبية ألعض ةةاء البعث ةةات
ةبا نص ة ةةت املادت ة ةةان ( )62و( )62عل ة ةةى األحك ة ةةام
الدبلوماس ة ةةية والوا ة ةةائف القنص ة ةةلية ،وأخ ة ة ل

اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينتا أحكام نفاذها وإ ائها.

وحيةةث إنةةه يلةةمم لنفةةاذ هةةذق االتفاقيةةة أن تصةةدر بقةةانون إعمةةاالل كةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن
املادة ( )32من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين مشروع قةانون بالتصةديق
عل ةةى ه ةةذق االتفاقي ةةة ،وال ةةذي يتة ةألف -فضة ةالل ع ةةن الديباج ةةة -م ةةن م ةةادتني ،تض ةةمنت األوىل
التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
وتةةرى اللجنةةة أايةةة االتفاقيةةة يف تنظةةيم آليةةة جتنةةب االزدواج الض ةرييب ومنةةع التهةةرب املةةايل
فيمةةا يتعلةةق بالضةرائب املفروضةةة علةةى الةةدخل بةةني البلةةدين ،وعليةةه توصةةي باملوافقةةة مةةن حيةةث
املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكةة البحةرين وحكومةة مجهوريةة
طاجيكس ةةتان بش ةةأن جتن ةةب االزدواج الض ة ةرييب ومن ةةع الته ةةرب امل ةةايل بالنس ةةبة للض ة ةرائب عل ةةى
الةةدخل ،املرافةةق للمرسةةوم امللكةةي رقةةم ( )32لسةةنة  ،6112واملوافقةةة علةةى مةواد املشةةروع كمةةا
وردت يف اجلدول املرفق.
سادسـ ـ ـاا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعمةةاالل لةةنا املةةادة ( )33مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى ،اتفقةةت اللجنةةة علةةى
اختيار كل من:
مقررا أصليـاا.
 .1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري ا

مقررا احتياطيـاا.
 .4سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشير ا
سابعـاا :توصيـة اللجنـة:
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يف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة مشةةروع القةةانون ،ف ة ن
اللجنة توصي مبا يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومةمملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم
( )83لسنة .4112
 الموافق ــة عل ــى نص ــوص م ــواد مش ــروع الق ــانون كم ــا وردت تفص ــيالا ف ــي الج ــدوالمرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
د .محمد علي الخزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 4112
نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حن ة ةةن ة ةةد ب ة ةةن عيس ة ةةى آل خليف ة ةةة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة مملك ةةة
البحة ة ة ة ة ة ة ةرين وحكوم ة ة ة ة ة ة ةةة مجهوري ة ة ة ة ة ة ةةة
طاجيكسةةتان بشةةأن جتنةةب االزدواج
الضرييب ومنع التهةرب املةايل بالنسةبة
للضرائب على الدخل  ،واملوقعةة يف
مدين ة ة ةةة املنام ة ة ةةة بت ة ة ةةاري  62م ة ة ةةايو

دون تعديل

دون تعديل

حن ة ةةن ة ةةد ب ة ةةن عيس ة ةةى آل خليف ة ةةة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة مملك ةةة
البحة ة ة ة ة ة ة ةرين وحكوم ة ة ة ة ة ة ةةة مجهوري ة ة ة ة ة ة ةةة
طاجيكسةةتان بشةةأن جتنةةب االزدواج
الضرييب ومنع التهةرب املةايل بالنسةبة
للضرائب على الدخل  ،واملوقعةة يف
مدين ة ة ةةة املنام ة ة ةةة بت ة ة ةةاري  62م ة ة ةةايو
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نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

،6114

،6114

أقةةر جملةةس الشةةورى وجملةةس الن ةواب
الق ة ةةانون ا ،نص ة ةةه ،وق ة ةةد ص ة ةةدقنا

أقةةر جملةةس الشةةورى وجملةةس الن ةواب
الق ة ةةانون ا ،نص ة ةةه ،وق ة ةةد ص ة ةةدقنا

عليه وأصدرناق:

عليه وأصدرناق:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

 املوافقة على نا املادة كما ورد  -املوافقة على قرار جملس النوابباملوافقة على نا املادة كما
يف مشروع القانون ،مع حتويل
ورد يف مشروع القانون ،مع
ترقيم املادة من ال قيم با روف
حتويل ترقيم املادة من ال قيم
إىل ال قيم العددي ،وذلك
با روف إىل ال قيم العددي،
مراعاة ملا جرى عليه العمل يف
وذلك مراعاة ملا جرى عليه
سن التشريعات املنتلفة.
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المادة ()1

نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

العمل يف سن التشريعات
املنتلفة.
نص المادة كما ورد في المشروع
بقانون مع تحويل الترقيم:

نص المادة كما ورد في المشروع

المادة ()1
ص ةةودت عل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة
ُ
مملكة ةةة البح ة ةرين وحكومة ةةة مجهورية ةةة
طاجيكسةةتان بشةةأن جتنةةب االزدواج
الضرييب ومنع التهةرب املةايل بالنسةبة
للض ةرائب علةةى الةةدخل ،واملوقعةةة يف
مدين ة ة ةةة املنام ة ة ةةة بت ة ة ةةاري  62م ة ة ةةايو

صودت على اتفاقية بني حكومة
ُ
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
طاجيكستان بشأن جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل ،واملوقعة يف
مدينة املنامة بتاري  62مايو
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بقانون مع تحويل الترقيم:
المادة ()1
صودت على اتفاقية بني حكومة
ُ
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
طاجيكستان بشأن جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل ،واملوقعة يف

صودت على اتفاقية بني حكومة
ُ
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
طاجيكستان بشأن جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل ،واملوقعة يف
مدينة املنامة بتاري  62مايو

نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

 ،6114واملرافقة هلذا القانون.

 ،6114واملرافقة هلذا القانون.

المادة الثانية

المادة الثانية

توصية اللجنة
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كما أقرتها اللجنة

مدينة املنامة بتاري  62مايو
 ،6114واملرافقة هلذا القانون.

 ،6114واملرافقة هلذا القانون.

المادة الثانية

المادة ()4

 املوافقة على نا املادة كما ورد  -املوافقة على قرار جملس النوابيف مشروع القانون ،مع حتويل باملوافقة على نا املادة كما ورد
ترقيم املادة من ال قيم با روف يف مشروع القانون ،مع حتويل
ترقيم املادة من ال قيم با روف
إىل ال قيم العددي.
إىل ال قيم العددي.
نص المادة كما ورد في المشروع

نصوص المواد

نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب
بقانون مع تحويل الترقيم:

كما أقرتها اللجنة

نص المادة كما ورد في المشروع

المادة ()4
عل ةةى رئ ةةيس جمل ةةس ال ةةوزراء وال ةةوزراء
– كةةل فيمةةا صةةه– تنفيةةذ أحكةةام
هةةذا القةةانون ،ويعمةةل بةةه مةةن اليةةوم
التة ة ة ةةايل لتة ة ة ةةاري نشة ة ة ةةرق يف اجلرية ة ة ةةدة
الر ية.

توصية اللجنة

نصوص المواد

بقانون مع تحويل الترقيم:

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما صه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاري نشرق يف اجلريدة
الر ية.
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المادة ()4
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما صه– تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاري نشرق يف اجلريدة
الر ية.

عل ةةى رئ ةةيس جمل ةةس ال ةةوزراء وال ةةوزراء
– كةةل فيمةةا صةةه– تنفيةةذ أحكةةام
هةةذا القةةانون ،ويعمةةل بةةه مةةن اليةةوم
التة ة ة ةةايل لتة ة ة ةةاري نشة ة ة ةةرق يف اجلرية ة ة ةةدة
الر ية.

التاريخ 51 :نوفمبر 1051م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 1051م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  11نوفمبر 5112م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس

المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 512ص ل ت ق /ف  4د  ،)5نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة
للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 1051م ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  51نوفمبر 1051م عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا
الرابععع  ،حيؤؤا اطلعؤؤى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون المؤؤوكور ،وافاقاقيؤؤة ،وذلؤؤك ب

ؤؤور

المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عؤدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:

ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )83لسنة 1051م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع
وحماية االستثمار ،المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )83لسنة 5102م.
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التاريخ  42 :نوفمبر 4112م

التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 4112
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/614ص ل خ أ /ف 4د )6املؤرخ يف
 11نوفمرب 6112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان
بشأن تشجيع وحماية االستثمار ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة ،4112
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

67

أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثالث املوافق  12نوفمرب 6112م.
( )2اطلعت اللجنةة أننةاء دراسةتها علةى الونةائق املتعلقةة مبشةروع القةانون موضةوع النظةر والة
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي املستشار االقتصادي واملايل مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املالي ةةة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان بشأن تشجيع و ايةاالستثمار.
( )6وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة المالية ،وقد حضر كل من:
.8السيد سامي محمد حميد

مدير إدارة العالقات االقتصادية الخارجية.

.2السيد عبدالكريم محمد بوعالي رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.
 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بةاللس الـدكتور علـي حســن الطوالبـةالمستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 توىل أمانة سةر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف.ثاني ـاا :رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلن ةةة الش ةةؤون التشة ةريعية والقانوني ةةة مبجل ةةس الش ةةورى س ةةالمة مش ةةروع الق ةةانون م ةةن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـ ـ ـاا :ملخص رأي المستشار االقتصادي والمالي بمجلس الشورى:
ليست هنةاك أيةة التمامةات ماليةة علةى اليفةرفني يف هةذق االتفاقيةة ،وليسةت هنةاك عائةدات
مالية مباشرة متوقعة من هذق االتفاقية( .مرفق)
رابعـ ـ ـاا :ملخص رأي وزارة الماليــة:
بينة ةةت وزارة املالية ةةة أن هة ةةذق االتفاقية ةةة فة ةةدف إىل تشة ةةجيع و اية ةةة اسة ةةتثمارات م ة ةواطين
وش ةةركات ك ةةال ال ةةدولتني امل ةةوقعتني يف أراض ةةي البل ةةد ا،خ ةةر ،وذل ةةك م ةةن خ ةةالل ت ةةوفب األس ةةس
واألط ة ةةر ال ة ة ة م ة ةةن ش ة ةةأ ا املس ة ةةااة يف تش ة ةةجيع التع ة ةةاون املش ة ة ة ك يف ال ة ةةاالت االقتصة ة ةةادية
واالسةةتثمارية والتجاريةةة والصةةناعية ،كمةةا يلتةةمم اليفرفةةان املتعاقةةدان مبعاملةةة اسةةتثمارات اليفةةرف
ا،خر على أراضيه معاملةة عادلةة حسةب مبةادل القةانون الةدويل ومبةا يضةمن تةوفب الضةمانات
الالزمة ماية االستثمارات وحرية انتقال رمور األموال وكافة حقوت املستثمرين يف البلدين.
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خامس ـ ـ ـاا :رأي اللجن ـة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان
ب ةةاللس وال ةةذي أش ةةار إىل أن ةةه يتوج ةةب عن ةةد ع ةةر ،املش ةةروع بق ةةانون عل ةةى الل ةةس ،أن ي ةةتم
التصةةويت بأغلبيةةة أعضةةاء اللةةس ،نظة لةرا ملةةا نصةةت عليةةه املةةادة ( )2مةةن االتفاقيةةة بشةةأن نفةةاذ
هذق االتفاقية بأنر رجعةي ،وطب لقةا ألحكةام املةادة ( )164مةن الدسةتور والة تةنا علةى" :ال
تسري أحكام القوانني إال على ما يقع مةن تةاري العمةل ةا ،وال ي تةب عليهةا أنةر فيمةا وقةع
قبةةل هةةذا التةةاري  ،واةةوز يف غةةب امل ةواد اجلمائيةةة الةةنا يف القةةانون علةةى س ةريان أحكامةةه بةةأنر
رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كةل مةن جملةس الشةورى وجملةس النةواب أو اللةس الةوطين
ةحا أن املةةادة ( )22مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى قةةد نصةةت
حبسةةب األحةوال" ،موضة ل
على" :اب أخذ الرأي نداءل باالسةم يف ا ةاالت ا،تيةة :أ .ا ةاالت الة يشة

فيهةا أغلبيةة

خاصة ."...
وقةد اطلعةةت اللجنةةة علةى رأي جلنةةة الشةةؤون التشةريعية والقانونيةة مبجلةةس الشةةورى والةةذي
جةاء مؤكة لةدا لسةةالمة مشةةروع القةةانون مةةن النةةاحيتني الدسةةتورية والقانونيةةة ،كمةةا اطلعةةت اللجنةةة
علةةى رأي املستشةةار االقتصةةادي واملةةايل مبجلةةس الشةةورى ،وعلةةى ق ةرار جملةةس الن ةواب ومرفقاتةةه
بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي وزارة املالية.
وتتألف االتفاقية – فضةالل عةن الديباجةة – مةن ( )14مةادة ،حيةث عرفةت المـادة ()1
مةن االتفاقيةةة أهةةم املصةيفلحات الةواردة فيهةةا ،فيمةةا نصةت المــادة ( )4علةى ا،ليةةات الة يةةتم
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مةةن خالهلةةا تشةةجيع و ايةةة االسةةتثمارات ،سةواء مةةن خةةالل السةةماحمل بقيةةام االسةةتثمارات وف لقةةا
لق ةوانني كةةل طةةرف ،وتةةوفب املعاملةةة العادلةةة واملنصةةفة ملسةةتثمري اليفةةرف ا،خةةر أو مةةن خةةالل
اح ام كل منهما أية التمامات يكةون ارتةبهب ةا فيمةا يتعلةق باسةتثمارات اليفةرف ا،خةر أو مةن
خةةالل اح ة ام كةةل منهمةةا أيةةة التمامةةات يكةةون ارتةةبهب ةةا فيمةةا يتعلةةق باسةةتثمارات مسةةتثمري
اليفرف ا،خر ،وقد تضمنت المادة ( )8التمام كال اليفرفني املتعاقدين بضمان املعاملة العادلة
الس ةةتثمارات مس ةةتثمري اليف ةةرف ا،خ ةةر فيم ةةا يتعل ةةق بة ة دارة أو عم ةةل أو اس ةةت الل أو ت ةةع أو
تص ةةرف باس ةةتثمارافم ،وأال تق ةةل رعاي ةةة ع ةةن تل ةةك الة ة منحوه ةةا الس ةةتثمارات مس ةةتثمريهم أو
مس ةةتثمري دول ةةة أخ ةةرى ،يف ح ةةني تض ةةمنت المـ ــادة ( )2األحك ةةام املتعلق ةةة ب ةةالتعوي
اخلسةةائر ،وا ةةاالت ال ة تلتةةمم الدولةةة فيهةةا بتعةةوي

ع ةةن

مسةةتثمري اليفةةرف ا،خةةر عةةن اخلسةةائر،

ونصةت المـادة ( )2علةى األحكةام املتعلقةة بنةمع ملكيةة االسةتثمارات ،إذ حظةرت نةمع ملكيةةة
استثمارات أي مةن اليفةرفني املتعاقةدين أو إخضةاعها أليةة إجةراءات هلةا أنةر علةى تةأميم أو نةمع
امللكيةةة مةةا ن يكةةن مبنيلةةا علةةى دواعةةي املصةةلحة العامةةة ووف لقةةا للض ةوابهب والشةةرو ال ة تضةةمن
ع ةةدم قيام ةةه عل ةةى أس ةةار يي ةةمي ومقاب ةةل تع ةةوي

ف ةةوري وفع ةةال ،فيم ةةا تناول ةةت الم ــادة ()6

األحكةةام املتعلقةةة بةةالتحويالت ،والة نصةةت علةةى التةمام كةةال اليفةةرفني املتعاقةةدين بضةةمان حريةةة
مسةةتثمري اليفةةرف ا،خةةر بتحويةةل اسةةتثمارافم وعائةةدافم دون قيةةود أو شةةرو كقاعةةدة عامةةة،
وأوردت ا ة ةةاالت االس ة ةةتثنائية ال ة ة ة ت ة ةةرد عل ة ةةى ه ة ةةذق القاع ة ةةدة ،وأش ة ة ةارت المـ ـ ــادة ( )7إىل
االستثناءات على املعاملة العادلة الستثمارات مستثمري اليفرف ا،خر ،أمةا المـادة ( )3فقةد
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بينةت نيفةةات تيفبيةةق االتفاقيةةة ،فيمةةا تضةةمنت المــادة ( )3األحكةةام املتعلقةةة بتسةةوية املنازعةةات
ال تنشأ بني طرف متعاقد ومستثمر لليفةرف املتعاقةد ا،خةر ،وأمةا المـادة ( )11فقةد نصةت
علةةى األحكةةام الواجبةةة االتبةةاع يف فة

املنازعةةات الة تنشةةأ بةةني اليفةةرفني املتعاقةةدين ،يف حةةني

تناولةت المـادة ( )11األحكةةام املتعلقةة بةاإلحالل يف ا قةةوت ،وذلةك بةأن يعة ف كةل طةةرف
ةتنادا للحةةق يف ا لةةول أةةل الةةدائن ،وأمةةا المــادة ( )14فقةةد تضةةمنت
حبةةق اليفةةرف ا،خةةر اسة ل
ح ة ةةاالت تيفبي ة ةةق األحك ة ةةام األخ ة ةةرى ،أي أحك ة ةةام الق ة ةةانون امليفب ة ةةق يف بل ة ةةد أي م ة ةةن اليف ة ةرفني
املتعاقدين أو االلتمامات الدولية القائمة يف الوقت ا اضر أو تلك ال ت تب بعةد توقيةع هةذق
االتفاقية ،حيث يتم تيفبيقها وتعترب أحكامها غالبةة علةى أحكةام االتفاقيةة ا اليةة يف حالةة إذا
ما كانت ختول مةن االسةتثمارات اخلاصةة باملسةتثمرين التةابعني لليفةرف املتعاقةد ا،خةر معاملةة
ةبا تناولةت املادتةان ( )18و()12
أكثر تفضيالل من املعاملة ال توفرهةا االتفاقيةة ا اليةة ،وأخ ل
دخول االتفاقية حيم النفاذ ،ومدفا ،وطرت إ ائها.
وحيةةث إنةةه يلةةمم لنفةةاذ هةةذق االتفاقيةةة أن تصةةدر بقةةانون إعمةةاالل كةةم الفقةةرة الثانيةةة مةةن
املادة ( )32من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين مشروع قةانون بالتصةديق
عل ةةى ه ةةذق االتفاقي ةةة ،وال ةةذي يتة ةألف -فضة ةالل ع ةةن الديباج ةةة -م ةةن م ةةادتني ،تض ةةمنت األوىل
التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
وترى اللجنة أاية االتفاقية يف مد جسور التعاون الثنائي بني البلدين ،وخلق الظروف
املشجعة للمميد من التعاون االقتصادي املتبادل يف جمال االستثمارات ال يقوم ا مستثمرو
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أي من الدولتني املتعاقدتني يف إقليم الدولة املتعاقدة األخرى ،وعلى ذلك توصي اللجنة
باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة  ،4112واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف
اجلدول املرفق.

سادسـ ـاا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعمةةاالل لةةنا املةةادة (  ) 33مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى ،اتفقةةت اللجنةةة علةةى
اختيار كل من:
مقررا أصلي ـ ـاا.
 .5سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري
ا
مقررا احتياطيـاا.
 .1سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشير
ا
سابعـ ـ ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
يف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة مشةةروع القةةانون ،ف ة ن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومةمملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة .4112
 الموافق ــة عل ــى نص ــوص م ــواد مش ــروع الق ــانون كم ــا وردت تفص ــيالا ف ــي الج ــدوالمرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

د .محمد علي الخزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 4112
نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حن ة ةةن ة ةةد ب ة ةةن عيس ة ةةى آل خليف ة ةةة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة مملك ةةة
البحة ة ة ة ة ة ة ةرين وحكوم ة ة ة ة ة ة ةةة مجهوري ة ة ة ة ة ة ةةة

دون تعديل

دون تعديل

حن ة ةةن ة ةةد ب ة ةةن عيس ة ةةى آل خليف ة ةةة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة مملك ةةة
البحة ة ة ة ة ة ة ةرين وحكوم ة ة ة ة ة ة ةةة مجهوري ة ة ة ة ة ة ةةة
طاجيكسةتان بشةةأن تشةةجيع و ايةةة
االسةةتثمار ،املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة
بتاري  62مايو ،6114
أقةةر جملةةس الشةةورى وجملةةس الن ةواب
الق ة ةةانون ا ،نص ة ةةه ،وق ة ةةد ص ة ةةدقنا

طاجيكسةتان بشةةأن تشةةجيع و ايةةة
االسةةتثمار ،املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة
بتاري  62مايو ،6114
أقةةر جملةةس الشةةورى وجملةةس الن ةواب
الق ة ةةانون ا ،نص ة ةةه ،وق ة ةةد ص ة ةةدقنا
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نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب

توصية اللجنة

عليه وأصدرناق:
المادة األولى

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
عليه وأصدرناق:

المادة األولى

المادة األولى

 املوافقة على نا املادة كما ورديف مشروع القانون ،مع حتويل
ترقيم املادة من ال قيم با روف
إىل ال قيم العددي ،وذلك
مراعاة ملا جرى عليه العمل يف
سن التشريعات املنتلفة.

املوافقة على قرار جملس النوابباملوافقة على نا املادة كما ورد
يف مشروع القانون ،مع حتويل
ترقيم املادة من ال قيم با روف
إىل ال قيم العددي ،وذلك مراعاة
ملا جرى عليه العمل يف سن
التشريعات املنتلفة.

نص المادة بعد التعديل:

نص المادة بعد التعديل:
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المادة ()1

نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب
المادة ()1

ص ةةودت عل ةةى اتفاقي ةةة ب ةةني حكوم ةةة
ُ
مملكة ةةة البح ة ةرين وحكومة ةةة مجهورية ةةة
طاجيكسةتان بشةةأن تشةةجيع و ايةةة
االسةةتثمار ،املوقعةةة يف مدينةةة املنامةةة
بتاري  62مةايو  ،6114واملرافقةة
هلذا القانون.

صودت على اتفاقية بني حكومة
ُ
مملكة البحرين وحكومة مجهورية
طاجيكستان بشأن تشجيع و اية
االستثمار ،املوقعة يف مدينة املنامة
بتاري  62مايو ،6114
واملرافقة هلذا القانون.

المادة الثانية

المادة الثانية

توصية اللجنة

كما أقرتها اللجنة

صودت على اتفاقية بني حكومة
المادة ()1
ُ
صودت على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية
ُ
مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان بشأن تشجيع و اية
طاجيكستان بشأن تشجيع و اية االستثمار ،املوقعة يف مدينة املنامة
االستثمار ،املوقعة يف مدينة املنامة بتاري  62مايو  ،6114واملرافقة
بتاري  62مايو  ،6114واملرافقة هلذا القانون.
هلذا القانون.
المادة الثانية

 إعادة صياغة املادة ،مع حتويل  -املوافقة على قرار جملس النوابترقيم املادة من ال قيم با روف ب عادة صياغة املادة ،مع حتويل
ترقيم املادة من ال قيم با روف
إىل ال قيم العددي.
إىل ال قيم العددي.
نص المادة بعد التعديل:
نص المادة بعد التعديل:
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نصوص المواد

المادة ()4

نصوص مشروع القانون

نصوص المواد

كما وردت من الحكومة

كما أقرها مجلس النواب
المادة ()4

عل ةةى رئ ةةيس جمل ةةس ال ةةوزراء وال ةةوزراء على رئيس مجلس الوزراء
– كةةل فيمةةا صةةه– تنفيةةذ أحكةةام والوزراء – كل فيما يخص –
هةةذا القةةانون ،ويُعمةةل بةةه مةةن اليةةوم تنفيذ أحكام هذا القانون،
التة ة ة ةةايل لتة ة ة ةةاري نشة ة ة ةةرق يف اجلرية ة ة ةةدة وينشر في الجريدة الرسمية.
الر ية.
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توصية اللجنة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

المادة ()4
على رئيس مجلس الوزراء عل ـ ـ ــى رئ ـ ـ ــيس مجل ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوزراء

والوزراء – كل فيما يخص – والـ ــوزراء – كـ ــل فيمـ ــا يخص ـ ـ –
تنفيذ أحكام هذا القانون ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،وينشـر

وينشر في الجريدة الرسمية.

في الجريدة الرسمية.

التاريخ 51 :نوفمبر 1051م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 1051م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  11نوفمبر 5112م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس

المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 512ص ل ت ق /ف  4د  ،)5نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية االستثمار ،المرافق للمرسوم الملكي
رقم ( )83لسنة 1051م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  51نوفمبر 1051م عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا
الرابععع  ،حيؤؤا اطلعؤؤى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون المؤؤوكور ،وافاقاقيؤؤة ،وذلؤؤك ب

ؤؤور

المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عؤدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:

ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية
االستثمار ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )83لسنة 1051م ،من الناحيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()8

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم رقم ( )02لسنة 0391م في شأن
"جرائم القتل واإلخالل بالحياء واالعتداء على
أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب
وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة
األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"،
(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
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التاريخ  4 :نوفمبر 4112م

التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني

حو قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون

رقم ( )12لسنة 1376م (في شأن جرائم القتل واإلخال بالحياء واالعتداء
على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار
والسرقة واالحتيا وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)
(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/123ص ل خ أ /ف 4د )1املؤرخ يف  62مايو
6112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب بشأن
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة 1376م (في شأن جرائم القتل واإلخال
بالحياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء
األسرار والسرقة واالحتيا وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في
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ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
كما استلمت اللجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
(/616ص ل خ أ /ف 4د )6املؤرخ يف  12أكتوبر 6112م ،من دور االنعقاد العادي
الثاين من الفصل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة ب عادة النظر يف تقرير
اللجنة السابقة اخلاص مبشروع القانون املذكور ،والذي ن يفصل فيه اللس خالل الدور
األول من الفصل التشريعي الرابع.
أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )1تدارسةةت اللجنةةة مشةةروع القةةانون املةةذكور يف اجتماعهةةا اخلةةامس عشةةر املنعقةةد بتةةاري
 1يونيو 5112م ،من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع.
 )5تدارست اللجنة مشروع القةانون يف اجتماعهةا الثةاين بتةاري  5نةوفمرب 5112م ،مةن
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع.
 )3اطلعةةت اللجنةةة أننةةاء دراسةةتها علةةى الونةةائق املتعلقةةة مبشةةروع القةةانون موضةةوع البحةةث
والدراسة وال اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) ش ةةارك يف اجتم ةةاع اللجن ةةة م ةةن األمان ةةة العام ةةة ب ةةاللس ال ــدكتور عل ــي حسـ ــن الطوالبـ ــة،المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 وتوىل أمانة سةر اللجنة السيدة سهير عبداللطيف.ثانيـ ـاا :رأي اللجن ـة:
تدارس ةةت اللجن ةةة مش ةةروع الق ةةانون موض ةةوع الدراس ةةة والبح ةةث ،واستعرض ةةت ق ةرار جمل ةةس
النواب بشأنه والقاضي بتمسكه بقرارق السةابق بشةأن املةادة ( ،)321واملوافقةة علةى مةا انتهةى
إليةةه جملةةس الشةةورى فيمةةا عةةدا ذلةةك ،ومت تبةادل وجهةةات النظةةر بشةةأنه بةةني أصةةحاب السةةعادة
أعض ةةاء اللجن ةةة واملستش ةةار الق ةةانوين للجن ةةة ،وك ةةان قة ةرار جمل ةةس النة ةواب عل ةةى امل ةةادة ()321
كالتايل" :يعاقب با بس مدة ال تميد على سنة أو بال رامة ال ال تزيد عن خمسمائة دينار
من أتى علنا فعال خمال با ياء .ويعاقب بالعقوبة ذافةا إذا كـان الفعـل مـع شـخص خـر ولةو
مشددا" .حيث كان تعديل جملةس النةواب علةى املةادة هةو
يف غب عالنية .ويعتبر العود ظرفاا
ا
أن يكةون الفعةةل املنةل با يةةاء مةع شةةنا آخةر ولةةيس فقةهب مةةع األنثةى كمةةا جةاء يف مشةةروع

القانون.
وبعد مناقشة مشروع القانون أيدت اللجنة ما انتهى إليه جملس النواب املوقر علةى اعتبةار
أن ا ماية اجلنائية لألشناص تكون أمشل بالتعديل األخب الذي انتهى إليه.
ثالثـ ـ ـاا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالل لنا املادة (  ) 33مةن الالئحةة الداخليةة للةس الشةورى ،اتفقةت اللجنةة علةى
اختيار كل من :
 .5سعادة األستاذ خالد محمد جبر المسلم
 .1سعادة األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد
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مقررا احتياطيـاا.
ا
مقررا أصلي ـاا.
ا

رابع ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
يف ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةدي مةةن آراء أننةةاء دراسةةة مشةةروع القةةانون ،ف ة ن
اللجنة توصي مبا يلي :
 الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المادة رقم ( )821من مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة
1376م (في شأن جرائم القتل واإلخال بالحياء واالعتداء على أماكن السكن
والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيا وخيانة
األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

د .محمد علي الخزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )12لسنة
1376م (في شأن جرائم القتل واألخال بالحياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة
واالحتيا وخيانة األمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني) (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

النص األصلي
مادة :821

نصوص مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
مادة :821

قرار مجلس الشورى
مادة :821

قرار مجلس النواب
مادة :821

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
مادة :821

 املوافقة على النا الوارد يف  -إح ة ةةالل عب ة ةةارة "ال تزيـ ـ ــد عـ ـ ــن  -املوافقة ة ة ةةة علة ة ة ةةى ق ة ة ة ةرار جملة ة ة ةةسمشروع القانون ،ألن اهلدف خمسـ ــمائة دينـ ــار" أ ةةل عب ةةارة النواب ب حالل عبارة "ال تزيد
من النا هو اية ا ياء "ال تق ـ ــل ع ـ ــن م ـ ــائتي دين ـ ــار" عـــن خمسـ ــمائة دينـ ــار" أ ةةل
ال ة ة ة ةواردة يف الفقة ة ة ةةرة األوىل م ة ة ة ةةن عب ة ةةارة "ال تق ـ ــل ع ـ ــن م ـ ــائتي
العام ،و اية األنثى من
املادة.
دينار" الةواردة يف الفقةرة األوىل
األفعال املنلة ال تتم
من املادة.
باخلفاء ،مما يتناسب مع
 إحةةالل عبةةارة "إذا ك ــان الفع ــل  -إحةالل عبةارة "إذا كـان الفعـلسياسة قانون العقوبات يف مــع شــخص خــر" أةةل عبةةارة مــع شــخص خــر" أةةل عبةةارة
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النص األصلي

نصوص مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

قرار مجلس الشورى
ا ماية اجلنائية لألنثى من
األفعال املنلة ال

سها.

قرار مجلس النواب
"مـ ـ ــن ارتكـ ـ ــب فع ـ ـ ـالا مخ ـ ـ ـالا
بالحيـ ــاء مـ ــع أنثـ ــى" الة ةواردة يف

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
"م ـ ــن ارتك ـ ــب فعـ ـ ـالا مخـ ـ ـالا
بالحيــاء مــع أنثــى" ال ةواردة يف

الفقرة الثانية من املادة.
الفقرة الثانية من املادة.
وعلى ذلي يكون نص المادة:
 إح ة ة ة ةةالل فق ة ة ة ةةرة ت ة ة ة ةةنا عل ة ة ة ةةى - :إح ة ة ةةالل فق ة ة ةةرة ت ة ة ةةنا عل ة ة ةةى:"ويعتب ــر الع ــود ظرفـ ـا مش ــددا"
أ ةةل الفق ةةرة األخ ةةبة الة ة ت ةةنا

"ويعتبــر العــود ظرفـا مشــددا"
أةةل الفقةةرة األخةةبة ال ة تةةنا

العقوب ــة الح ــبس م ــدة ال تق ــل

تكــون العقوب ــة الحــبس م ــدة

عن ثالثة أشهر".

ال تقل عن ثالثة أشهر".

على" :وفـي حالـة العـود تكـون

عل ة ةةى" :وفـ ـ ــي حالـ ـ ــة العـ ـ ــود

وعلــى ذلــي يكــون نــص المــادة وعلـى ذلـي يكـون نـص المـادة
بعد التعديل:

بعد التعديل:

يعاقب با بس مةدة ال تميةد يعاقةةب بةةا بس مةةدة ال تميةةد يعاقب با بس مدة ال تميد على يعاقةةب بةةا بس مةةدة ال تميةةد علةةى يعاقب با بس مدة ال تميد على
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نصوص مشروع القانون

النص األصلي

كما وردت من الحكومة

عل ةةى س ةةنة أو بال رام ةةة ال ة ة
جت ةةاوز مائ ةةة دين ةةار م ةةن أت ةةى
علنا فعال خمال با ياء.
ويعاق ةةب بالعقوب ةةة ذاف ةةا م ةةن
ارتك ةةب فعة ةةال خم ةةال با ية ةةاء
م ة ة ة ةةع أنث ة ة ة ةةى ول ة ة ة ةةو يف غ ة ة ة ةةب
عالنية.

علةةى سةةنة أو بال رامةةة ال ة ال
تقل عةن مةائ دينةار مةن أتةى
علنا فعال خمال با ياء.
ويعاقة ةةب بالعقوبة ةةة ذافة ةةا مة ةةن
ارتكةب فعةةال خمةةال با يةةاء مةةع
أنثى ولو يف غب عالنية.
ويف حالة العود تكةون العقوبةة
ا ة ة ةةبس م ة ة ةةدة ال تق ة ة ةةل ع ة ة ةةن
نالنة أشهر.

قرار مجلس الشورى

قرار مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

سةةنة أو بال رامةةة الة ال تقةةل عةةن سةةنة أو بال رامةةة ال ة ال تزيــد عــن سنة أو بال رامة الة ال تزيد عـن
مةةائ دين ةةار مةةن أت ةةى علنةةا فع ةةال خمسـ ــمائة دينـ ــار م ةةن أت ةةى علن ةةا خمس ــمائة دين ــار مةةن أتةةى علن ةةا
خمال با ياء.
فعال خمال با ياء.
فعال خمال با ياء.
ويعاقة ة ة ةةب بالعقوبة ة ة ةةة ذافة ة ة ةةا مة ة ة ةةن ويعاقة ةةب بالعقوبة ةةة ذافة ةةا إذا كـ ــان ويعاقةةب بالعقوبةةة ذافةةا إذا ك ــان
ارتكة ةةب فعة ةةال خمة ةةال با ية ةةاء مة ةةع الفعــل مــع شــخص خــر ولةةو يف الفعـل مـع شـخص خـر ولةةو يف
أنثى ولو يف غب عالنية.
غب عالنية.
غب عالنية.
 ويعتبر العود ظرفا مشددا.ويف حالة العود تكون العقوبة ويعتبر العود ظرفا مشددا.
ا بس مدة ال تقل عن نالنة
أشهر.
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ملحق رقم ()2

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بخصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )62لسنة 6002م
بشأن الجمعيات السياسية ،والمقدم من

أصحاب السعادة األعضاء :دالل جاسم
الزايد ،وعبدالرحمن محمد جمشير ،وحمد
مبارك النعيمي ،وصادق عيد آل رحمة،
وبسام إسماعيل البنمحمد.
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التاريخ  1 :نوفمبر 4112م

التقريـر الخامس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حو االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )46لسنة 4112م بشأن
الجمعيات السياسية ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :دال جاسم الزايد،
عبدالرحمن محمد جمشير ،حمد مبارك النعيمي ،صادق عيد حسين

رحمة ،بسام

إسماعيل البنمحمد
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى رقةم (
 124ص ل ت ت  /ف  4د  ) 1املؤرخ يف  12مايو 6112م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )46لسنة
4112م بشأن الجمعيات السياسية ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :دال
جاسم الزايد ،عبدالرحمن محمد جمشير ،حمد مبارك النعيمي ،صادق عيد حسين
رحمة ،بسام إسماعيل البنمحمد ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اللس.
777

واستلمت اللجنة خيفاب معالي السيد علي بن صـال الصـال رئـيس مجلـس الشـورى،
رقةةم ( 613ص ل ت ت /ف  4د  )6املةةؤرخ يف  12أكتةةوبر 6112م ،مةةن دور االنعقةةاد
العةةادي الثةةاين مةةن الفصةةل التش ةريعي الرابةةع ،والةةذي مت مبوجبةةه تكليةةف اللجنةةة مبواصةةلة دراسةةة
االق احمل بقانون وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اللس.
أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارس ةةت اللجن ةةة االقة ة احمل بق ةةانون امل ةةذكور – خ ةةالل دور االنعق ةةاد الع ةةادي األول م ةةن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
 .1االجتماع الثامن عشر املنعقد بتاري

 62مايو 6112م.

 .6االجتماع التاسع عشر املنعقد بتاري

 11يونيو 6112م.

( )1تدارست اللجنة االق احمل بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين من
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماع الثالث املنعقد بتاري  62أكتوبر 6112م.
( )8اطلعت اللجنة أنناء دراستها على الونائق املتعلقة باالق احمل بقانون موضوع البحث
والدراسة ،وال اشتملت على ما يلي:
 االق احمل بقانون املذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق) الرأي القانوين املقدم من سعادة الدكتور عصام الربزجني ،املستشار القانوينللمجلس ،بشأن االق احمل بقانون( .مرفق)
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( )4دعت اللجنة إىل اجتماعها التاسع عشر كال من:
وزارة العد والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 .1األستاذ سعـيد محمد عبدالمطـلب

مستشار قانوني.

خليفة

مستشار قانوني.

 .4الشيخة نورة بنت خليفة
وزارة الداخلية:

وزارة الداخلية.

 .1المـالزم أو محـمـد ثـانـي

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي

المستشـار القانـوني للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر.
ثانيـاا :رأي وزارة العد والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 بينت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف وجود مشكلة فعلية على أر ،الواقعناجتة عن اجلمع بني املنرب الديين والعمل السياسي.
 -أن القانون ا ايل ال ينظم العالقة بني املنابر الدينية والعمل السياسي.
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ثالثـاا :رأي وزارة الداخلية:

أبدت وزارة الداخلية عدم اختصاصها بتنظيم العالقة بني اجلمعيات السياسية واملنابر

الدينية ،إذا يعترب ذلك من اختصاص وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
رابعـاا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االق احمل بقانون بتعديل بع

أحكام القانون رقم ( )62لسنة

6112م بشأن اجلمعيات السياسية ،ومت استعرا ،وجهات النظر ال دارت حوله من قبل
أعضاء اللجنة واملستشار القانوين للمجلس ،وا،راء ال قدمها ممثال وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف ،وقد انتهت اللجنة إىل ا: ،
 .0أن االق احمل بقانون يستهدف تعديل البند ( )6من املادة ( ،)6وإضافة بند جديد برقم
( )6إىل املادة ( )2من القانون رقم ( )56لسنة 5112م بشأن اجلمعيات السياسية؛ ب ية
النأي باملنرب الديين عن است الله من قبل البع

لل ويت لألفكار السياسية أو التنظيم

السياسي الذي ينتمي إليه ،من أجل الوصول إىل منافع شنصية وذلك على حساب
استقرار البلد ومصا ه.
عددا من رجال الدين اخنرطوا يف
 .5ضرورة وجود قانون ينظم العمل السياسي ،وخاصة أن ل
السياسية متناسني مهمتهم األساسية واملتمثلة يف الوعظ واإلرشاد .لذا تربز ا اجة هلذا
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االق احمل للحد من است الل املنرب الديين واستندامه وسيلةل لل ويت عن األفكار السياسية أو
الفئوية.
 .3أن ال اية من االق احمل ليس ا د من ا ريات بقدر ما يسعى إىل تنظيم اخليفابة الدينية
وفق قواعد وإجراءات أددة ومنظمة تقتضيها املصلحة العامة.
 .4أن القانون رقم ( )62لسنة 6112م بشأن اجلمعيات السياسية قد نا صراحةل على
الفصل بني االنتماء ألي مجعية سياسية وبني العمل يف بع

املهن ،وهو ما ورد يف البند

اخلامس من املادة ( )2من القانون وال نصت على "يش

يف العضو املؤسس أو العضو

الذي ينضم إىل اجلمعية بعد إعالن تأسيسها ،الشرو ا،تية:
" أال يكون من املنتسبني إىل قوة دفاع البحرين أو ا رر الوطين أو أجهمة األمن التابعة
للدولة ،وأال يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو
القنصلي".
ين عليها؛ لذا
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االق احمل بقانون ومربراته واألسباب ال بةُ َ
انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االق احمل بقانون.
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خامس ـاا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعمةةاالل لةةنا املةةادة (  ) 33مةةن الالئحةةة الداخليةةة للةةس الشةةورى ،اتفقةةت اللجنةةة علةةى
اختيار كل من :
 .1األستـاذ خمـيس حمد الرميحي
 .4الشيخ عاد عبدالرحمن المعاودة

مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطياا.
ا

سادس ـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،ف ن اللجنة توصي مبا يلي:
 جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعـض أحكـام القـانون رقـم ( )46لسـنة 4112مبشــأن الجمعيــات السياســية ،والمقــدم مــن أصــحاب الســعادة األعضــاء :دال جاســم
الزايــد ،عبــدالرحمن محمــد جمشــير ،حمــد مبــارك النعيمــي ،صــادق عيــد حســين
رحمة ،بسام إسماعيل البنمحمد.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

خميس حمد الرميحي

دال جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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