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 ـالحــقامل
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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 والتجارة الصناعة وزير السعادة

 سعادة من والمقدم والسياحة
 بشأن رحمة آل عيد صادق العضو

 ورد الإل كترونية، المزادات
 . عليه الوزير سعادة
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 (2ملحق رقم )
 

 والدفاع الخارجية الشؤون لجنة تقرير
 قانون مشروع بخصوص الوطني والأمن
( نظام) قانون من( 1) المادة بتعديل

ية العلامات  التعاون مجلس لدول التجار
 بالقانون عليه الموافق العربية، الخليج لدول
 للمرسوم المرافق م،2014 لسنة( 6) رقم

 .م2020 لسنة( 13) رقم
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 م 2020 ديسمرب 9 التاريخ :
 (5الرقم: )

 

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير
( من قانون 1م بتعديل املادة )2020 مشروع قانون رقم ) ( لسنةخبصوص 

)نظام( العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
( 13م، املرافق للمرسوم رقم )2014( لسنة 6املوافق عليه بالقانون رقم )

 م2020لسنة 
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 

 مقدمـة:
  

الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة     

 ( المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/461بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 نوفمبر 25

( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول 1م بتعديل المادة )2020 رقم ) ( لسنة

م، 2014( لسنة 6مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات م2020( لسنة 13المرافق للمرسوم رقم )

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 
 
 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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ديسمبر  7 المنعقد بتاريخ الخامستدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها   (1)

 .م2020

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

 والتي اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

قااانون )نظااام( العالمااات  بااالموافقااة على م2014( لسااااااانااة 6قااانون رقم )ال -

 .التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  .قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -

 التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون  -

 بمجلس الشورى. المالية واالقتصاديةرأي لجنة الشؤون  -

 .رأي وزارة الخارجية -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

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

 المنصب االسم

  الصناعة والتجارة والسياحةوزارة 

 الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة 
الوكيل المساعد للتجارة المحلية 

 والخارجية 

 مستشار قانوني  محمد عبدالمنعم العيد 

 رئيس رقابة الملكية الصناعية رنا أحمد األحمد 

 وزارة اخلارجية

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية  أنس يوسف السيد 

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية مبارك عبدهللا الرميحي

 ي الشورى والنوابجملسوزارة شؤون 
 من إدارة شؤون الشورى حمد محمد الطائي
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 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر

  
 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 اللجانإدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل

 اإلعالمالعالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون      

 الناحيتين الدستورية والقانونية.من 

 

اثالث
ا
  :وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي -ــــ

على قانون  الصناعة والتجارة والسياحة أن مشروع القانون يُعد تعديالا وزارة أوضحت 

)نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه 

المملكة العربية  جاء التعديل بناء على طلب، وقد 2014لسنة  (6بالقانون رقم )

إليها،  وزارة الصناعة مسؤولياتنقل وتم  ،إنشاء هيئة للصناعة أن تم السعودية، بعد

مبينة أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق التماثل بين دول مجلس التعاون، وتوفير المرونة 

 نفيذ أحكام القانون.لكل دولة في تحديدها للجهات المسؤولة عن ت
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ا
ا
 :يةوزارة اخلارجرأي  -رابعــــ

أن مملكة البحرين تسعى من خالل مشروع القانون الماثل إلى وزارة الخارجية بينت   

تنفيذ قرارات المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالموافقة على 

( من قانون نظام العالمات 1المادة )تعديل القانون )النظام( والذي يهدف إلى تعديل 

التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يتم استبدال تعريفي "الجهة 

( من الفصل األول من القانون المذكور، 1المختصة" و"الوزير" الواردين في المادة )

اون لدول توفير المرونة لكل دولة من دول مجلس التع وتأتي أهمية هذا التعديل في

قانون )نظام(  الخليج العربية في تحديدها للجهات واألشخاص المسؤولة عن تنفيذ أحكام

ا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ  العالمات التجارية، بحيث ال يكون حتما

أحكام القانون "وزارة بعينها"، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا 

ا    بعينه".القانون "وزيرا

 

 
ا
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

( من قانون 1م بتعديل المادة )2020 مشروع قانون رقم ) ( لسنةتدارست اللجنة      

)نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه 

مع م، 2020( لسنة 13م، المرافق للمرسوم رقم )2014( لسنة 6بالقانون رقم )

والمستشار  ،يةالخارجوزارة و، الصناعة والتجارة والسياحةممثلي كل من: وزارة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس القانوني للجنة، 

ا لسالمة  ، قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشروع الالشورى والذي جاء مؤكدا

وعلى  ،ار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانونعلى قراللجنة كما اطلعت 

قانون )نظام( العالمات التجارية لدول  بالموافقة على م2014( لسنة 6قانون رقم )ال

قانون )نظام( العالمات التجارية لدول وعلى  ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رأي لجنة الشؤون ، كما اطلعت اللجنة الحقاا على مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .بمجلس الشورى المالية واالقتصادية
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من مادتين، نصت المادة األولى منه على  -فضالا عن الديباجة-ويتألف مشروع القانون 

( من الباب األول 1استبدال تعريفي "الجهة المختصة" و"الوزير" الواردين في المادة )

العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق من قانون )نظام( 

 ، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.2014( لسنة 6للقانون رقم )

 

توفير المرونة لكل دولة من دول  هدف إلىي مشروع القانونوترى اللجنة أن 

المسؤولة عن  مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات واألشخاص

تنفيذ أحكام قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

ا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون  بحيث ال يكون حتما

ا  "وزارة بعينها"، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون "وزيرا

  بعينه".

 

 

نه يلزم لنفاذ هذا إ( من الدستور، ف37لنص الفقرة الثانية من المادة ) عماالا إو

 الخليج لدول التعاون مجلس التعديل على قانون )نظام( العالمات التجارية لدول

 العربية، أن يصدر بقانون.

 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء  

ا ألهمية  ، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث مشروع القانوناللجنة، ونظرا

 ،، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفققانونالمشروع المبدأ على 

 .عليه بالتعديالت التي أجراها مجلس النوابو
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اسادس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالا لنص المادة )     

 اختيار كل من:

ا.  علي عبداهلل علي العرادي  األستاذ سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا   يمالنعي علي األستاذ فيصل راشدسعادة  -
ا
ا.مقرر

ا
 احتياطيـ

 

اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي:

 

م بتعديل المادة 2020 مشروع قانون رقم ) ( لسنةالموافقة من حيث المبدأ على  -

( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج 1)

م، المرافق للمرسوم رقم 2014( لسنة 6العربية الموافق عليه بالقانون رقم )

 .2020( لسنة 13)

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

 .المرفق
 

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     
  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    

 

 

 



95 
 

 جلس التعاون لدول الخليج العربية( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول م1م بتعديل المادة )2020 مشروع قانون رقم ) ( لسنة

 م2020( لسنة 13المرافق للمرسوم رقم ) ،م2014( لسنة 6الموافق عليه بالقانون رقم ) 

نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المسمى 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

( من 1م بتعديل المادة )2020

قانون )نظام( العالمات التجارية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، الموافق عليه بالقانون 

 م 2014( لسنة 6رقم )

 لمسمىا

المسمى على النحو  ياغةإعادة ص

 المبين في النص بعد التعديل:

 

 

)  (  ةمشروع قانون رقم ) ( لسن

بالموافقة على تعديل قانون 

 )نظام( العالمات التجارية 

لدول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية

 

 

 المسمى

 قرار مجلس النواب الموافقة على

المسمى على النحو  ياغةعادة صبإ

 بعد التعديل: المبين في النص

 

)  (  ةمشروع قانون رقم ) ( لسن

بالموافقة على تعديل قانون 

 )نظام( العالمات التجارية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

 

 المسمى

 

 

 

)  (  ةمشروع قانون رقم ) ( لسن

بالموافقة على تعديل قانون )نظام( 

 العالمات التجارية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

وعلى القانون استبدال عبارة "

بالموافقة  2014( لسنة 6رقم )

على قانون )نظام( العالمات 

التجارية لدول مجلس التعاون 

" بعبارة لدول الخليج العربية،

"وعلى قانون )نظام( العالمات 

التعاون التجارية لدول مجلس 

لدول الخليج العربية الموافق عليه 

 ،".2014( لسنة 6بالقانون رقم )

 

 

 الديباجة

الموافقااة على قرار مجلس النواب 

وعلى القانون باساااااااتبدال عبارة "

بالموافقة  2014( لسووووووونة 6رقم )

على قووووانون )نظووووام( العالموووات 

التجوواريووة لوودول مجلس التعوواون 

" بعباااارة لووودول الخليج العربيوووة،

"وعلى قاااانون )نظاااام( العالماااات 

التجاااارياااة لااادول مجلس التعااااون 

لدول الخليج العربية الموافق عليه 

 ،".2014( لسنة 6بالقانون رقم )

 

 الديباجة
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة        نحن 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

قاااانون )نظاااام( العالماااات وعلى 

التجاااارياااة لااادول مجلس التعااااون 

لدول الخليج العربية الموافق عليه 

 ،2014( لسنة 6بالقانون رقم )

 

ى قاارار الاامااجاالااس األعاالااى وعاالاا

لمجلس التعاااااون لاااادول الخليج 

ألرباعايان الاعاربايااااة فاي دورتااااه ا

ديسااااااامبر  10المنعقااادة  بتااااريخ 

 نص الديباجة بعد التعديل:

نحن حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لسووووووونووة 6القووانون رقم )وعلى 

بووووالموافقووووة على قووووانون  2014

)نظوام( العالموات التجواريوة لودول 

جلس التعوووواون لوووودول الخليج م

 ، العربية

ى قاارار الاامااجاالااس األعاالااى وعاالاا

لمجلس التعاااااون لاااادول الخليج 

الاعاربايااااة فاي دورتااااه األرباعايان 

ديسااااااامبر  10المنعقاااادة بتاااااريخ 

 نص الديباجة بعد التعديل:

  نحن حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة      

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لسووووووونووة 6القووانون رقم )وعلى 

بووووالموافقووووة على قووووانون  2014

)نظووام( العالمووات التجوواريووة لوودول 

لتعوووواون لوووودول الخليج م جلس ا

 ، العربية

ى قاارار الاامااجاالااس األعاالااى وعاالاا

لتعاااااون لاااادول الخليج  لمجلس ا

الااعاارباايااااة فااي دورتااااه األربااعااياان 

ديسااااااامبر  10المنعقاااادة بتاااااريخ 

 

نحن حماااد بن عيساااااااى آل خليفاااة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لسووووووونوووة 6القووووانون رقم )وعلى 

نون  2014 فقووووة على قووووا موا ل بووووا

)نظووام( العالمووات التجوواريووة لوودول 

يج مو جولوس الوتوعوووواون لوووودول الوخولو

 ، العربية

ى قرار المجلس األعلى لمجلس وعل

التعااااون لااادول الخليج العربياااة في 

 10دورته األربعين المنعقدة بتاريخ 

 –في الريااااا   2019ديسااااااامبر 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

المملكااااة  –في الريااااا   2019

العربياااة الساااااااعودياااة الصاااااااااادر 

باااالموافقاااة على تعاااديااال تعريفي 

)الجهاااة المختصاااااااااة( و)الوزير( 

( 1المنصااوص عليهما في المادة )

مان قاااااناون )ناظااااام( الاعاالمااااات 

التجاااارياااة لااادول مجلس التعااااون 

 لدول الخليج العربية،

 

 

ومجلس  أقر مجلس الشاااااااورى

النواب القانون اآلتي نصاااااااه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

المملكااااة  –في الريااااا   2019

العربياااة الساااااااعودياااة الصاااااااااادر 

باااالموافقاااة على تعاااديااال تعريفي 

)الجهاااة المختصاااااااااة( و)الوزير( 

( 1المادة )المنصااوص عليهما في 

الاعاالمااااات  مان قاااااناون )ناظااااام(

التجاااارياااة لااادول مجلس التعااااون 

 ، لدول الخليج العربية

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

المملكاااة  –في الريااااا   2019

العربياااة الساااااااعودياااة الصاااااااااادر 

باااالموافقاااة على تعاااديااال تعريفي 

)الجهاااة المختصاااااااااة( و)الوزير( 

( 1المنصاااوص عليهما في المادة )

الااعااالمااااات  ماان قااااانااون )نااظااااام(

لتجاااارياااة لااادول مجلس التعااااون ا

 ، لدول الخليج العربية

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

المملكة العربية الساااعودية الصاااادر 

تعريفي )الجهة بالموافقة على تعديل 

المختصاااة( و)الوزير( المنصاااوص 

( من قاااانون 1عليهماااا في الماااادة )

العالمااات التجاااريااة لاادول  )نظااام(

مااجاالااس الااتااعاااااون لاااادول الااخاالاايااج 

 ، العربية

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المادة األولى

 

 

 

 

 

الووجووهوووة يُسااااااااتااباااادل بااتااعاارياافااي "

" الواردين الوزير" و "المختصوووة

( من الباب األول من 1في المادة )

قانون )نظام( العالمات التجارية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

( 6العربياة المرافق للقاانون رقم )

 ، التعريفان اآلتيان:2014لسنة 

 المادة األولى

إعادة صياغة مقدمة المادة على 

النحو المبين في النص بعد 

 التعديل:

 

قع عوولووى تووعووووديوووول تووعووريووفووي  ُووفووَ

"الجهة المختصووووة" و"الوزير" 

المنصووووووووا عليهمووا في المووادة 

( من البووواب األول من قوووانون 1)

)نظوام( العالموات التجواريوة لودول 

مجلس التعوووواون لوووودول الخليج 

العربية الصوووووووادر باعتماده قرار 

 األولىالمادة 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

بإعادة صياغة مقدمة المادة على 

النحو المبين في النص بعد 

 التعديل:

 

تعديل تعريفي "الجهة  ُووفَقع على

الوووومووووخووووتصووووووووووة" و"الوووووزيوووور" 

( 1المنصوا عليهما في المادة )

من الباب األول من قانون )نظام( 

العالمووات التجوواريووة لوودول مجلس 

خليج العربيوووة التعوووواون لوووودول ال

الصوووووووادر باعتماده قرار المجلس 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

تعديل تعريفي "الجهة  ُووفَقع على

المختصة" و"الوزير" المنصوا 

( من البوواب 1عليهمووا في المووادة )

األول من قووانون )نظووام( العالمووات 

التجووواريوووة لووودول مجلس التعووواون 

لووودول الخليج العربيوووة الصووووووووووادر 

بوووواعتموووواده قرار المجلس األعلى 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

: الوزارة أو الجهووة المختصووووووووة"

الجهاة المساااااااؤولاة عن تنفياذ هاذا 

 في الدولة.النظام )القانون( 

: الوزير أو رئيس الجهاااة الوزير

ظام  هذا الن يذ  المختصااااااااة عن تنف

 )القانون( في الدولة."

 

المجلس األعلى لمجلس التعوواون 

لوودول الخليج العربيووة في دورتووه 

 10يخ األربعين المنعقوووودة بتووووار

 –في الريوواض  2019ديسووووووومبر 

المملكة العربية السعودية، ليكونا 

 على النحو اآلتي:

: الوزارة أو الجهووة المختصووووووووة"

الجهاة المساااااااؤولاة عن تنفياذ هاذا 

 النظام )القانون( في الدولة.

: الوزير أو رئيس الجهاااة الوزير

ظام  هذا الن يذ  المختصااااااااة عن تنف

 )القانون( في الدولة." 

 

األعلى لمجلس التعوووواون لوووودول 

الووخوولوويووج الووعووربوويووووة فووي دورتووووه 

 10األربعين المنعقوووودة بتوووواريخ 

 –في الريوواض  2019ديسووووووومبر 

المملكة العربية السوعودية، ليكونا 

 على النحو اآلتي:

: الوزارة أو الجهووة المختصووووووووة"

الجهااة المساااااااؤولااة عن تنفيااذ هااذا 

 )القانون( في الدولة.النظام 

: الوزير أو رئيس الجهاااة الوزير

المختصااااااااة عن تنفياذ هاذا النظاام 

 )القانون( في الدولة." 

 

تعوووواون لوووودول الخليج  ل لمجلس ا

الووعووربوويووووة فووي دورتووووه األربووعوويوون 

 2019ديسمبر  10يخ المنعقدة بتار

المملكوووة العربيوووة  –في الريووواض 

السوووووووعوديووووة، ليكونووووا على النحو 

 اآلتي:

: الوزارة أو الجهوووة المختصووووووووووة"

الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام 

 )القانون( في الدولة.

: الوزير أو رئيس الجهاااة الوزير

المختصااااااااة عن تنفيااذ هااذا النظااام 

 )القانون( في الدولة." 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 نيةالمادة الثا

عاالااى رئاايااس مااجاالااس الااوزراء 

 –كل فيما يخصاااااااه  –راء والوز

به من  تنفياذ هذا القاانون، ويُعمال 

اليوم التاااالي لتااااريخ نشاااااااره في 

 الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 القانون.في مشروع 

 

 

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

 تنفيذ –كل فيما يخصه  –راء والوز

هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م2020نوفمبر  29 :التاريخ

 

 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
من قانون )نظام(  (1م بتعديل المادة )2020لسنة  (مشروع قانون رقم ) الموضوع: 

الموافق عليه بالقانون  ،العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 م.2020( لسنة 13المرافق للمرسوم رقم ) م،2014( لسنة 6رقم )

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020نوفمبر  25بتاريخ      

 (مشروع قانون رقم ) ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  462م )، ضمن كتابه رقالمجلس

من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس  (1م بتعديل المادة )2020لسنة 

المرافق  م،2014( لسنة 6الموافق عليه بالقانون رقم ) ،التعاون لدول الخليج العربية

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ىإل ،م2020( لسنة 13للمرسوم رقم )

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.ته وإبداء المالحظات لمناقش
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  29وبتاريخ     

 وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤ نه، المذكور، مشؤؤؤؤروع القانون، حيث اطلعت على الثامن

 .للجنة مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما 

 

لمبادئ  قانونمشؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

من  (1م بتعديل المادة )2020لسنة  (مشروع قانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

الموافق  ،قانون )نظام( العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 ،م2020( لسنة 13المرافق للمرسوم رقم ) م،2014( لسنة 6عليه بالقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

 والدفاع الخارجية الشؤون لجنة تقرير
 قانون مشروع بخصوص الوطني والأمن

 إلى البحرين ممل كة انضمام على بالموافقة
 السلطات بين الأطراف متعددة الاتفاقية
 الدول بين التقارير تبادل بشأن المختصة

( 18) رقم للمرسوم المرافق الصلة، ذات
 .م2020 لسنة
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 م 2020 مربديس 2 التاريخ :
 (4الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

باملوافقة على انضمام مملكة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( خبصوص 
البحرين إىل االتفاقية متعددة األطراف بني السلطات املختصة بشأن تبادل 

 م2020( لسنة 18املرافق للمرسوم رقم )التقارير بني الدول ذات الصلة، 
 

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 

 مقدمـة:
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي      

 ( المؤرخ في3د 5ص ل خ أ/ ف/463بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020نوفمبر  25

انضمام مملكة البحرين إلى االتفاقية متعددة األطراف  بالموافقة علىرقم ) ( لسنة ) ( 

المرافق للمرسوم المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة،  سلطاتبين ال

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن م2020( لسنة 18رقم )

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

نوفمبر  30 المنعقد بتاريخ الرابعتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها   (4)

 .م2020
 

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

 والتي اشتملت على: 

 التشريع والرأي القانوني.مشروع القانون، ومذكرة هيئة  -

سلطاتاالتفاقية متعددة األطراف بين ا - المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول  ل

 .ذات الصلة

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 رأي وزارة المالية واالقتصاد الوطني.  -

 رأي مصرف البحرين المركزي. -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 بدعوة من اللجنة شارك في اجتماع اللجنة كل من:  (6)
 

 المنصب االسم

 واالقتصاد الوطني يةوزارة املال

 مدير العالقات الضريبية الخارجية نواف هاشم السادة

 المستشار القانوني محمد علي الشاذلي

 محلل إيرادات طفلة عيسى البنعلي

 خصائي معلوماتأ عبد الحميد خالد الحمادي

  البحرين املركزيمصرف 

 مدير إدارة المتابعة حمد جاسم بومطيعأ الدكتور

 مصرف البحرين المركزيمستشار  منار مصطفى السيد

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

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

  
 المنصب االسم

 املستشارين القانونينيهيئة 
 نائب رئيس الهيئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل

 

ا
ا
 الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة  -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون      

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

اثالث
ا
 :واالقتصاد الوطني ةرأي وزارة املالي -ــــ

أبدت وزارة المالية واالقتصاد الوطني توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة      

 أن التوقيع على االتفاقية يأتي استكماالا  الموقرة بشأن مشروع القانون، وأوضحت

لتنفيذ مملكة البحرين في مجال التعاون مع المجتمع الدولي  اتخذتهاللخطوات التي 

في المسائل الضريبية التي انضمت  دة اإلدارية المتبادلةالمساعالتزاماتها بأحكام اتفاقية 

التي تمثل اإلطار التشريعي الذي و ،2018( لسنة 13لها المملكة بموجب القانون رقم )

أن  سبق للمملكة حيث، ااء من تبادل المعلومات فيما بينهمكنها وباقي الدول األعضيُ 

متعددة األطراف بين السلطات المختصة  تفاقيةباالنضمام إلى اال قامت في نفس اإلطار

( لسنة 14لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم ) التبادل التلقائي بشأن
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( 13لتزام بتطبيق المعيار رقم )وبينت الوزارة أنه على مملكة البحرين اال .2018

طات بشأن التبادل التلقائي السنوي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات بين السل

بي للدول لتجنب والضريبية، حيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات االتحاد األور

ضرورة مؤكدة على ، الدول غير المتعاونة في المسائل الضريبيةفي قائمة اإلدراج 

الموافقة على مشروع القانون لما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين المالية 

لى تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال واالقتصادية، وتأكيد حرصها ع

 التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.

 

ا
ا
 :مصرف البحرين املركزيرأي  -رابعــــ

توافق رأي مصرف البحرين المركزي مع ما جاء في المذكرة الواردة من الحكومة    

   الموقرة.
 

 
ا
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة تدارست اللجنة      

المختصة بشأن تبادل التقارير  سلطاتالبحرين إلى االتفاقية متعددة األطراف بين ال

مع ممثلي كل من: م، 2020( لسنة 18بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم )

، والمستشار القانوني ومصرف البحرين المركزي، واالقتصاد الوطني يةالمالوزارة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى للجنة، 

، كما قانون من الناحيتين الدستورية والقانونيةمشروع الوالذي جاء مؤكداا لسالمة 

االتفاقية  علىو، على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانوناطلعت 

المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة،  سلطاتمتعددة األطراف بين ال

 .م2020( لسنة 18المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 ةالماد ، حيث تضمنتواد( م9)من  –فضالا عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو
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على التزام ( 2المادة )أهم المصطلحات العامة الواردة في االتفاقية، ونصت  (1)

ا فيها لألغرا  الضريبية -السلطة المختصة بتبادل التقارير  المستلمة من كل كيان مقيما

ا بأداء هذه التقارير سنوياا وبشكل تلقائي، كما أجازت الفقرة الثانية منها  -ويكون ملزما

لتقارير للسلطة المختصة إبداء رغبتها عن طريق إشعار، باعتبارها دولة ال تتبادل ا

بالمثل، والتي ستكون ملتزمة في هذه الحالة بإرسال التقارير دون استالمها. وبينت 

أبرز األحكام المتعلقة بآلية التبادل، منها كيفية تحديد عملة المبالغ في ( 3المادة )

التقارير المتبادلة بين السلطات المختصة، باإلضافة إلى مواعيد التبادل وطريقته، 

التعاون بين السلطات  (4) المادةواللغة المتفق عليها في كتابة التقارير، ونظمت 

ذ بينت المادة اإلجراءات الواجب اتباعها عند المختصة بشأن االمتثال والتطبيق، إ

وجود خطأ نتج عنه اإلبالغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو في حالة 

ضرورة  (5المادة )وتضمنت  كيان ملتزم بالتقرير، عدم االمتثال لتقديم التقارير من قبل

ت أوجه االستخدام التزام السلطة المختصة بقواعد السرية وحماية البيانات، كما حدد

المناسب للمعلومات وقيوده، واإلجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم إخالل أحد 

فقد نظمت مسألة  (6المادة )األطراف بااللتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، أما 

االستشارة بين السلطات المختصة في حالة تعديل الدخل الخاضع للكيان التأسيسي، 

كاالت في تنفيذ أو تفسير هذه االتفاقية، وكذلك اإلجراءات الواجب وعند وجود إش

آلية التعديل على هذه االتفاقية،  (7المادة )اتباعها بشأن مخرجات االستشارة، وتناولت 

السلطة المختصة عند التوقيع على االتفاقية أو في أقرب وقت  (8المادة )وأوجبت 

نسيقية بشأن المسائل المنصوص عليها في هذه ممكن بتقديم إشعار إلى أمانة الهيئة الت

الخاضعة -المادة، ومن أبرزها وجود تشريع في مملكة البحرين يفيد بإلزام الكيانات 

بتقديم التقارير، ووجود ضمانة تشريعية لضمان الوفاء بمعايير السرية  -لهذه االتفاقية

ماية البيانات كملحق مع ضرورة إرفاق استبيان السرية وح ،وإجراءات حماية البيانات

المادة األحكام المتعلقة بدخول االتفاقية حيز النفاذ بين هذه لهذه االتفاقية، كما نظمت 

السلطات المختصة، والمعلومات الخاصة بهذه االتفاقية التي ستقوم منظمة التعاون 

 االقتصادي والتنمية بنشرها في موقعها اإللكتروني، وحق الدولة في طلب تعليق تبادل
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ا بينت  ،المعلومات بشكل مؤقت اإلشعارات التي ستتولى أمانة الهيئة  (9المادة )وأخيرا

 التنسيقية القيام بها.

 

وباستعرا  أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعار  وأحكام الدستور والقوانين  

( 37النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعماالا لحكم الفقرة الثانية من المادة )

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

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

 تنفيذية. المادة الثانيةاالتفاقية، فيما جاءت  االنضمام إلى على الموافقةب األولى

 

مملكة انضمام  الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على أهمية رأت اللجنةو

ختصة بشأن تبادل التقارير بين الم سلطاتالبحرين إلى االتفاقية متعددة األطراف بين ال

، والتي تهدف إلى وضع القواعد واإلجراءات الضرورية لتبادل الدول ذات الصلة

المنطبقة -التقارير المالية بشأن المسائل الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات 

هذه ن التوقيع على حيث إ بين السلطات المختصة في الدول األعضاء، -عليها االتفاقية

مملكة البحرين في مجال التعاون مع  اتخذتهاللخطوات التي  االتفاقية يأتي استكماالا 

في المسائل  المساعدة اإلدارية المتبادلةلتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المجتمع الدولي 

سبق  وقد ،2018( لسنة 13الضريبية التي انضمت لها المملكة بموجب القانون رقم )

متعددة األطراف بين السلطات  تفاقيةباالنضمام إلى اال امت في نفس اإلطارأن ق للمملكة

( 14لمعلومات الحسابات المالية بموجب القانون رقم ) التبادل التلقائي المختصة بشأن

( بشأن 13لتزام بتطبيق المعيار رقم )، ويتوجب على مملكة البحرين اال2018لسنة 

شركات متعددة الجنسيات بين السلطات الضريبية، التبادل التلقائي السنوي لتقارير ال

في بي للدول لتجنب اإلدراج وحيث يُعد تطبيق هذا المعيار أحد متطلبات االتحاد األور

 ، وفي ضوء ذلك توصي اللجنةالدول غير المتعاونة في المسائل الضريبيةقائمة 

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

 الجدول المرفق.
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اسادس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالا لنص المادة )      

 اختيار كل من:

ا.   راديـالع علي األستاذ علي عبداهلل سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.  العجمان بن عبداهلل الدكتور عبدالعزيزسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر

 

اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي:
 

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

المختصة بشأن  سلطاتإلى االتفاقية متعددة األطراف بين الانضمام مملكة البحرين 

 .م2020( لسنة 18تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم )

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

 .المرفق

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     
  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    
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 البحرين إلى االتفاقية متعددة األطرافبالموافقة على انضمام مملكة )     ( مشروع قانون رقم )  ( لسنة 

 م2020( لسنة 18افق للمرسوم رقم )بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المر 

نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المسمى 

    نةمشروع قانون رقم )  ( لس

بالموافقة على انضمام  )   (

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

 متعددة األطراف

بين السلطات المختصة بش ن 

تبادل التقارير بين الدول ذات 

الصلة، المرافق للمرسوم رقم 

 م2020( لسنة 18)

 

 

 

 المسمى

الموافقة على المسّمى كما ورد 

 القانون.في مشروع 

 المسمى

الموافقة على المسّمى كما ورد 

 في مشروع القانون.

 المسمى

     نةمشروع قانون رقم )  ( لس

  بالموافقة على انضمام  )   (

    مملكة البحرين إلى االتفاقية 

 متعددة األطراف

بين السلطات المختصة بش ن 

تبادل التقارير بين الدول ذات 

 افق للمرسوم رقمالصلة، المر

 م2020( لسنة 18)
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

( بعد التجاريةإضافة كلمة ) -

 (.الشركاتكلمة )

وعلى استبدال عبارة ) -

( لسنة 27المرسوم بقانون رقم )

بشأن السجل التجاري،  2015

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

( بعبارة ،2018( لسنة 52)

وعلى قانون السجل التجاري )

 الديباجة

 

قة على مجلس النواب  قرار المواف

 بتعديل الديباجة على النحو اآلتي:

( بعد التجاريةإضافة كلمة ) -

 (.الشركاتكلمة )

وعلى استبدال عبارة ) -

( لسنة 27المرسوم بقانون رقم )

بشأن السجل التجاري،  2015

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

( بعبارة ،2018( لسنة 52)

وعلى قانون السجل التجاري )

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 الديباجة
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

نحن حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون الشاااااركات الصاااااادر 

( لساانة 21بالمرسااوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2001

وعلى قااانون مصااااااارف البحرين 

المركزي والمؤسااااااسااااااات المالية 

 الصادر بالمرسوم بقانون رقم

، المعدل 2015( لسنة 27)

( 52بالمرسوم بقانون رقم )

 (.،2018لسنة 

 

 نص الديباجة بعد التعديل:

 

نحن حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

 التجاريةوعلى قانون الشااااااركات 

الصااااااادر بالمرسااااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 2001( لسنة 21)

، المعدل 2015( لسنة 27)

( 52بالمرسوم بقانون رقم )

 (.،2018لسنة 

 

 نص الديباجة بعد التعديل:

 

حمااد بن عيساااااااى آل خليفااة        نحن 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

 التجاريةوعلى قانون الشاااااااركات 

الصااااااادر بالمرسااااااوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 2001( لسنة 21)

وعلى قااانون مصااااااارف البحرين 

المركزي والمؤساااااااساااااااات المالية 

 

 

 

 

نحن حماااد بن عيساااااااى آل خليفاااة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

قانون الشاااااااركات   التجاريةوعلى 

( 21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2001لسنة 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( لساانة 64الصااادر بالقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2006

وعلى قااانون الساااااااجاال التجاااري 

الصااااااادر بالمرسااااااوم بقانون رقم 

معاااادل 2015( لسااااااانااااة 27) ل ، ا

( لساانة 52بالمرسااوم بقانون رقم )

2018، 

( لسااااااانااة 13وعلى القااانون رقم )

بااالموافقااة على انضااااااامااام  2018

قيااااة  تفااااا لى ا حرين إ ب ل لكااااة ا مم

المتبادلة في المسااااااااعدة اإلدارية 

المسااااااائل الضااااااريبية بصاااااايغتها 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى قااانون مصااااااارف البحرين 

المركزي والمؤسااااااسااااااات المالية 

( لساانة 64الصااادر بالقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2006

( 27وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشوووووووأن السوووووووجل  2015لسووووووونة 

التجووواري، المعووودل بوووالمرسووووووووم 

 ،2018( لسنة 52بقانون رقم )

 

( لسااااااانااة 13وعلى القااانون رقم )

بااالموافقااة على انضااااااامااام  2018

قيااااة  تفااااا لى ا حرين إ ب ل لكااااة ا مم

المسااااااااعدة اإلدارية المتبادلة في 

( لسااانة 64الصاااادر بالقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2006

( 27ى المرسوم بقانون رقم )وعل

بشوووووووأن السوووووووجل  2015لسووووووونة 

التجووواري، المعووودل بوووالمرسووووووووم 

 ،2018( لسنة 52بقانون رقم )

 

( لسااااااانااة 13وعلى القااانون رقم )

بااالموافقااة على انضااااااامااام  2018

قيااااة  تفااااا لى ا لباحارين إ ممالاكااااة ا

بادلة في  المسااااااااعدة اإلدارية المت

المسااااااائل الضااااااريبية بصاااااايغتها 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى قااااانون مصااااااارف البحرين 

المركزي والمؤساااااااسااااااااات الماااليااة 

( لسااااانة 64الصاااااادر بالقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2006

( 27وعلى المرسوووووم بقانون رقم )

بشووووووووأن السوووووووجوول  2015لسووووووونووة 

التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2018( لسنة 52رقم )

 

( لساااااااناااة 13وعلى القاااانون رقم )

باااالموافقاااة على انضاااااااماااام  2018

مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة 

اإلداريااة المتبااادلااة في المساااااااااائاال 
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وعلى االتفاااقيااة متعااددة األطراف 

بين السااااالطات المختصاااااة بشاااااأن 

تباااادل التقاااارير بين الااادول ذات 

الصااالة، الموق عة في مدينة المنامة 

 ،2019ديسمبر  22بتاريخ 

 

أقر مجلس الشاااااااورى ومجلس 

وقد  النواب القانون اآلتي نصاااااااه،

 صدقنا عليه وأصدرناه:

المسااااااائل الضااااااريبية بصاااااايغتها 

 ، 2010المعدلة بموجب برتوكول 

وعلى االتفاااقيااة متعااددة األطراف 

بين السااااالطات المختصاااااة بشاااااأن 

تباااادل التقاااارير بين الااادول ذات 

لموق عة في مدينة المنامة الصااالة، ا

 ،2019ديسمبر  22بتاريخ 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

وعلى االتفاااقيااة متعااددة األطراف 

بين السااااالطات المختصاااااة بشاااااأن 

تباااادل التقاااارير بين الااادول ذات 

لموق عة في مدينة المنامة الصاااالة، ا

 ،2019ديسمبر  22بتاريخ 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب 

 ، 2010برتوكول 

وعلى االتفااااقياااة متعاااددة األطراف 

سلطات المختصة بشأن تبادل  بين ال

التقااارير بين الاادول ذات الصااااااالااة، 

الموق عااة في ماادينااة المنااامااة بتاااريخ 

 ،2019ديسمبر  22

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المادة األولى

ُووِفَق على انضااااااامااااام مملكااااة 

البحرين إلى االتفاااااقيااااة متعااااددة 

سلطات المختصة  األطراف بين ال

بشاااااااأن تبادل التقارير بين الدول 

الصلة المرافق للمرسوم رقم ذات 

م، الموق عة في 2020( لساااانة 18)

ديساااامبر  22مدينة المنامة بتاريخ 

 ، والمرافقة لهذا القانون.2019

 

 المادة األولى

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 

 األولىالمادة 

ُووفَِق على انضااامام مملكة البحرين 

إلى االتفاااقيااة متعااددة األطراف بين 

السااااالطات المختصاااااة بشاااااأن تبادل 

التقااارير بين الاادول ذات الصااااااالااة 

( لساااانة 18المرافق للمرسااااوم رقم )

م، الموق عة في مدينة المنامة 2020

، 2019ديساااااااامااباار  22بااتاااااريااخ 

 والمرافقة لهذا القانون.
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نصوا مواد مشروع القانون 

 كما وردت من الحكومة

نصوا المواد كما أقرها مجلس 

 النواب
 نصوا المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الثانيةالمادة 

عاالااى رئاايااس مااجاالااس الااوزراء 

 –كل فيما يخصاااااااه  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به 

من اليوم التالي لتاريخ نشااااااره في 

 الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 مشروع القانون.في 

 

 

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  –كل فيما يخصه  –والوزراء 

أحكام هذا القانون، ويُعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م2020نوفمبر  29: التاريخ

 

 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
انضمام مملكة البحرين على  لسنة ) (  بالموافقة (مشروع قانون رقم ) الموضوع: 

السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول بين  متعددة األطراف االتفاقيةإلى 

 م.2020( لسنة 18للمرسوم رقم ) ، المرافقذات الصلة

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس أرفق م، 2020نوفمبر  25بتاريخ      

 (مشروع قانون رقم ) ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  464م )، ضمن كتابه رقالمجلس

بين  متعددة األطراف االتفاقيةانضمام مملكة البحرين إلى على  لسنة ) (  بالموافقة

، المرافق للمرسوم رقم المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلةالسلطات 

ته وإبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ىإل ،م2020( لسنة 18)

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.المالحظات 
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شريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  29وبتاريخ      شؤون الت عقدت لجنة ال

وقرار مجلس  واالتفؤاقيؤة،، المؤذكور مشؤؤؤؤؤؤؤروع القؤانون، حيؤث اطلعؤت على الثاامن

المسؤاعد  مسؤتشؤار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشؤت كما  النواب بشؤ نه،

 .للجنة

 

لمبادئ  قانونمشؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

انضمام على  لسنة ) (  بالموافقة (مشروع قانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

السلطات المختصة بشأن تبادل بين  متعددة األطراف االتفاقيةمملكة البحرين إلى 

من  ،م2020( لسنة 18، المرافق للمرسوم رقم )التقارير بين الدول ذات الصلة

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4رقم )ملحق 
 

يعية الشؤون لجنةتقرير    والقانونية التشر
 المادة بتعديل قانون مشروع بخصوص

 المدنية المرافعات قانون من( 327)
ية  رقم بقانون بالمرسوم الصادر والتجار

 ضوء في المعد) م،1971 لسنة( 12)
 مجلس من المقدم بقانون الاقتراح

 (.النواب
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 م2020أكتوبر  28التاريخ: 

 (1الرقم: )

 

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تقرير اللجنة السابقة

( من قانون املرافعات 327بتعديل املادة )حول مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 
 م1971( لسنة 12املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب املوقر(
ا
 )املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس -االنعقاد العادي الثالث  دور

 

 

 :مقدمــة

 

د  5ص ل ت ق / ف  409بموجب الخطاب رقم )م، و2020أكتوبر  19بتاريخ      

عه الثااني المنعقاد بتااريخ 3 أكتوبر  18(، وبنااءا على قرار مكتاب المجلس في اجتماا

م، بخصااااوص إعادة النظر في التقارير التي رفعتها اللجنة السااااابقة خالل دور 2020

 المعالياالنعقاد العادي الثاني من الفصاااال التشااااريعي الخامس، فقد أرساااال صاااااحب 

إلى لجنة الشااؤون التشااريعية  السوويد علي بن صووالص الصووالص رئيس مجلس الشووورى

مشروع قانون رقم  ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة والقانونية تقرير اللجنة السابقة بشأن 

( 12( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )327)

؛ قتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(م )المعد بناء  على اال1971لسووووونة 
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إلعادة النظر في التقرير المذكور، وإعداد تقرير يتضااااااامن رأي اللجنة بشاااااااأنه ليتم 

 عرضه على المجلس. 

 

 أوال : إجراءات اللجنة:

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

تدارساااات اللجنة مشااااروع القانون المذكور خالل دور االنعقاد العادي الثالث من  (1(

 الفصل التشريعي الخامس، في االجتماع اإللكتروني )عن بـُعد( التالي:

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020أكتوبر  26 3

 

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

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بخصوص مشروع القانون،  -

 والمتضمن: 

  .مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( 

  مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة

 )مرفق(الحكومة بشأنه. 

 .حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استند إليه مشروع القانون 

 )مرفق(



124 
 

  المرافعات المدنية والتجارية نصوص المواد الخاصة بأمر األداء في قانون

 )مرفق( م، وتعديالته.1971( لسنة 12قم )الصادر بالمرسوم بقانون ر

  مذكرة بمرئيات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بشأن مشروع

 )مرفق( القانون.

 المرافعات، قانون من (327) المادة لنص المقارنة النصوص يبين جدول 

 )مرفق( األداء. أمر من التظلم للمدين أن تبين والتي

 ن مشروع القانون، معدة من قبل األستاذ مذكرة بالرأي القانوني بشأ

واألستاذة سهير ، عبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجان

سلطان بني حماد مستشار قانوني مساعد، والسيد محسن علي الغريري، 

 )مرفق(باحث قانوني. 

 

  8شارك في اجتماع اللجنة السابقة السابع والعشرين اإللكتروني المنعقد بتاريخ 

 :م، ممثال وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف2020أبريل 

 

 المنصب االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 وكيل العدل والشؤون اإلسالمية األستاذ وائل راشد بوعالي

  مستشار قانوني األستاذ إسماعيل أحمد العصفور

 

 

  العامة للمجلس كل من:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة محمدالسيدة أمل عبدهللا 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

 

 

كما ورد في تقرير اللجنة  ثانيـ ا: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

 :السابقة

أكدت الوزارة توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة الموقرة من مالحظات بشأن  -

كما أكدت رأيها الوارد في المذكرة المرسلة لمجلس النواب، وما أبدته  مشروع القانون،

من مداخالت أثناء اجتماعها بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وأثناء 

 عقد جلسة مجلس النواب.

( من قانون المرافعات 323إن أمر األداء طريق استثنائي مقرر بموجب المادة ) -

رية، ومن ثم ال يجوز التوسع فيه بحسب القواعد العامة إال في الحدود المدنية والتجا

التي نهض عليها االستثناء. وعليه لما كانت المادة المشار إليها قد نظمت وفقـاا لما قرره 

المشرع من أن طلب أمر األداء هو طريق استثنائي يجوز للدائن أن يسلكه متى ما 

ـاا، وهو ما يفسر أن هذا الحق وبالكيفية توافرت الشروط المنصوص عليها قانون

المنصوص عليها ينبغي أن يكون غير قابل للمنازعة فيه، ومتى ما تخلف شرط من 

 الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.

أمام أمرين إما  –بحسب القانون  -إن القاضي حين يقوم بإصدار أمر األداء يكون  -

األداء أو رفضه وتحديد جلسة لنظر موضوع النزاع يعلن فيها طرفيه،  قبول إصدار أمر

ومن ثم فإن فتح باب تقرير حق التظلم أمام الدائن الذي ُرفض طلب إصدار أمر األداء 

ا أيضـاا لدى المحكمة مصدرة  ا أمام قاٍ  آخر ومنظورا لصالحه سيجعل التظلم منظورا

 إجرائيـاا لما يترتب عليه من آثار متضاربة. األمر حال تظلم المدين. وهو ما ال يستقيم

إن القول بأن عدم تقرير حق التظلم للدائن ينطوي على إخالل بمبدأ المساواة بين  -

الخصوم واالنتقاص من حق التقاضي هو محل نظر؛ ألن المساواة ال تكون إال بين 

إصدار األمر هو المتساوين في المراكز القانونية ذاتها، وأن القاضي حال امتناعه عن 
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في حقيقته يمثل الرجوع لألصل العام في التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم في 

 النزاع في الحق المدعى به نفيـاا وإثباتـاا.

إن فتح باب التظلم للمدين الذي صدر األمر في غيبته دون الدائن يتفق مع القواعد   -

ن هو صاحب مصلحة في التظلم في العامة في العدالة، ويحفظ التوازن كون المدي

قانونـاا على أمر األداء الصادر في غيبته، وال يمنع ذلك أن يقوم الدائن  ةالمواعيد المقرر

 بالطعن باالستئناف متى ما صدر األمر بخالف أو أقل مما طلبه.

 

 

 

 ثالثـ ا: رأي اللجنة:

( من قانون 327بتعديل المادة ) مشروع قانونناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن          

، )المعد بناءا 1971( لسنة 12المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

بعد إعادته للجنة، وتم تبادل وجهات النظر بين  على االقتراح المقدم من مجلس النواب(،

 ي:سعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يل

 

من مادتين، نصت المادة األولى على  -فضالا عن الديباجة  -يتألف مشروع القانون      

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم 327استبدال نص المادة )

، ليتضمن حق الدائن في التظلم من أمر األداء مثل المدين 1971( لسنة 12بقانون رقم )

 المادة الثانية تنفيذية.وجاءت تمامـاا. 

  

إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر األداء مساواةا بالمدين، بما يهدف مشروع القانون      

( منه، وكذلك حق التقاضي 18يكفل حق المساواة الذي أكده الدستور في المادة )

 فقرة و( من الدستور. 20المنصوص عليه في المادة )
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قرار مجلس النواب ومرفقاته، ُمستطلعة رأي وزارة العدل  كما اطلعت اللجنة على     

والمستشار  والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة

 القانوني لها، وانتهت إلى ما يلي:

 

 من ناحيتي السالمة الدستورية والمالءمة القانونية والموضوعية:

 

 .ترى اللجنة سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية     

 

عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث  -بإجماع أعضائها  -كما ترى اللجنة     

 المبدأ، وذلك لألسباب اآلتية:  

 القانوني المركز أن بشأن للقضاء األعلى المجلس مذكرة في ورد ما مع اللجنة تتوافقـ 1 

 القاضي امتناع حال للدائن القانوني المركز عن يختلف القضاء أمر صدور الح للمدين

 األداء أمر وإصدار الدائن طلبات لكل االستجابة حالة في أنه ذلك األمر، إصدار عن

 مرافعة، دون الخصوم غيبة في كلها الخصومة في فصل قد القاضي يكون المدين ضد

 حق تقرير يسوغ مما للمدين، بالنسبة بيغيا قضائي حكم بمثابة األمر معه يعد مما

 القاضي امتناع حالة في أما قانونـاا، المقرر الميعاد خالل األمر هذا من وحده له التظلم

 من أي على بشيء يقضِ  ولم أصالا  الخصومة في يفصل لم فإنه األمر إصدار عن

 يتناضلل المختصة الموضوع محكمة أمام الدعوى لنظر جلسة يحدد وحينئذ الطرفين،

 لإلجراءات طبقـاا به المدعى الحق ثبوت عدم أو ثبوت بشأن المساواة قدم على الطرفان

 القول فإن عليه وبناءا  عام، بوجه للمحاكمة المقررة والضمانات واألصول والقواعد

 ينطوي األداء أمر إصدار عن القاضي امتناع حال للدائن التظلم حق تقرير عدم بأن

 مردود قول هو القاضي حق من واالنتقاص الخصوم بين ساواةالم بمبدأ إخالل على

 امتناع وأن ذاته، القانوني المركز في المتساوين بين إال تكون ال المساواة ألن عليه،
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 التقاضي في العام األصل إلى رجوع حقيقته في هو األداء أمر إصدار عن القاضي

   نفيـاا. أو ثباتـااإ به المدعى الحق إزاء الخصوم مراكز فيه تتكافأ الذي

 

أن أمر األداء هو طريق استثنائي جوازي، يجوز للدائن سلوكه خالفـاا للقواعد العامة  -2

في رفع الدعوى، إذا كان الحق ثابتــاا بالكتابة، وحال األداء وكان كل ما يُطَاَلب به 

نـاا بذاته أو بنوعه  ن المقدار أو منقوالا معيـ  ومقداره، فإذا تخلف دينـاا من النقود معيـ 

شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن 

األخذ بمشروع القانون من شأنه التوسع في االستثناء المقرر فقط ألمر األداء، وبالتالي 

فهو يتعار  مع المبدأ القضائي المستقر عليه، أن االستثناء ال يجوز التوسع فيه وال 

 .عليه القياس

 

 

 

( من قانون المرافعــات؛ فالمستقر 325تعـار  مشروع القانـون مع نص المادة )   -3

عـليـه قضاءا عند تفسير النصوص القانونية، النظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يَُكِمل بعضها 

ن بعضـاا بحيث ال يُفََسر نص بمعزل عن النصوص األخرى، وقد تم تنظيم أمر األداء في قانو

(، فأجازت 332( حتى المادة )323المرافعات المدنية والتجارية في عشر مواد، من المادة )

( للدائن اللجوء إلى طريق أمر األداء إذا توافرت شروطه، أو أن يلجأ للطريق 323المادة )

 .العادي لرفع الدعوى القضائية

ى كل طلباته كان ( على أنه إذا رأى القاضي أاَل يجيب الطالب إل325ونصت المادة )

 .عليه أن يمتنع عن إصدار األمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة

( لتجيز للمدين التظلم خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه، وتوالت 327وأتت المادة )

 .( لتضع ضوابط وأحكام أوامر األداء332باقي النصوص حتى المادة )
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ئن في التظلم مثل المدين، هو أمر ُمتعار  مع وأن مشروع القانون بتقريره حق الدا

(، ألن النص األخير يضع فرضين، أولها: صدور األمر وفق طلبات 325نص المادة )

الدائن، وبالتالي فال يجوز للدائن التظلم، وثانيهما: أن يرفض القاضي إصدار األمر 

يزال منظور  ويُحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي فيكون الموضوع ما

قضاء، وتظلم الدائن يجعل هناك تظلمـاا ودعوى عن موضوع واحد، وبالتالي 

 .( مرافعات سالف الذكر325فيتعار  مشروع القانون مع نص المادة )

أن من شأن إقرار مشروع القانون جعل سلوك طريق أمر األداء هو األصل العام  - 4

طريق استثنائي على القواعد العامة المقرر، في حين أن سلوك طريق أمر األداء هو 

 في رفع الدعوى. 

 

 طريقـاا باعتباره األداء أمر سلوك من المشرع تغياه ما مع يتنافى القانون مشروع أن -5

 يتعار  كما القضايا، في الفصل سرعةتيسير اإلجراءات وتحقيق  وهو استثنائيـاا،

 بكل له قُضي ممن الطعن جواز مبعد قضائيـاا، عليه المستقر المبدأ مع القانون مشروع

 طلباته.

 من 6/12/2009 بتاريخ الصادر الحكم على أساسية بصفةٍ  استند القانون مشروع أن ـ 6

 - قضائية (26) لسنة ( 99) رقم القضية في المصرية العليا الدستورية المحكمة

 يةوالتجار المدنية المرافعات قانون من (206) المادة نص دستورية بعدم القاضي

 على استئنافه أو األداء أمر من التظلم في الحق قصر من تضمنته فيما المصري،

 من (327) المادة نص تشابه على تأسيسـاا األمر، طالب الدائن دون وحده، المدين

 المصري، المرافعات قانون من (206) المادة نص مع البحريني المرافعات قانون

 والمبادئ القضائية للسياسة إعماالا  صدر أنه الحكم، لهذا المنطقي التحليل وأن

 المجال في ألنه المساواة، في للحق المقررة بها والمعمول عليها المستقر الدستورية

 عملية. مصلحة تحقيق عليه يترتب لم وإن يسمو الدستوري المبدأ فإن الدستوري
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 فهو عليه، الُمستقر النهج عكس على قضاءا  ليقضي كان ما الدستوري، القاضي أن ذلك   

 الحالة هذه في لتطبيقه مجال هناك يكن لم وإن حتى المساواة، في الحق مبدأ وفق قضى

 لمصلحة وليس القانون لمصلحة األحكام في الطعن مثل تمامـاا الواقعية، الناحية من

 قائمة. شخصية

 

 والمتمثلة األداء، ألمر الثالثة العناصر لتوافر النافذ؛ النص ظل في قائم المساواة مبدأ أن   -7

 القاضي: وسلطة المدين، وحق الدائن، حق في

ا          شروط توافرت إذا له المقرر االستثنائي الطريق استغالل في فيكمن الدائن، حق أم 

 األداء. وحال المقدار معين بالكتابة ابتث كدين بيده القائم السند في األداء أمر استصدار

 ورد نفسه عن الدفاع وحق ضده الصادر األمر من التظلم في يكمن المدين، وحق     

 األداء. بأمر الخاص االستثنائي الطريق استغالل في الدائن حق يُعادل وهو الدعوى،

 

 تتوافر لم إذا رفضه أو شروطه، توافرت إذا األمر إعطاء في تتمثل القاضي وسلطة     

 عادية. قضائية دعوى باعتبارها الموضوع لنظر جلسة وتحديد الشروط

 الحقوق من مزيد إقرار األمر، من التظلم في للدائن جديد حق إقرار شأن من وأن     

 تبررها. حاجة دون المدين حساب على للدائن المقررة

 

 لسنة (21) رقم بقانون المرسوم أن ذلك التعديل، هذا إعمال تستدعي حاجة توجد ال أنه ـ 8

 بقانون بالمرسوم الصادر والتجارية المدنية المرافعات قانون أحكام بعض بتعديل 2019

 أمر نظام بالتعديل تناول م،2019 أكتوبر 1 بتاريخ الصادر ،1971 لسنة (12) رقم

 (327) المادة يتناول ولم (326) والمادة (323) المادة على تعديل بإدخال فقام األداء

 وموضوعية قانونية فائدة تحقيق شأنه من كان فلو المعرو ، القانون مشروع موضوع

 المذكور. بقانون المرسوم لشمله وعمليه
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 على وذلك القانون، مشروع في ورد لما مماثل نص أي المقارنة التشريعات تتضمن لم ـ 9

 النصوص مع القانون مشروع نص مقارنة والمتضمن بالتقرير المرفق الجدول ضوء

 مع (327) للمادة النافذ النص يتوافق حين في المقارنة، التشريعات بعض في المماثلة

    المقارنة. النصوص كل

 

 مشروع عارضت األداء، أمر نظام تطبيق في الحق صاحبة االختصاص جهات إن ـ 10

 لمشروع ُمعارضة الحكومة رأي مذكرة جاءت فقد وواقعية، قانونية ألسباب القانون

 المجلس وعارضه واألوقاف، اإلسالمية والشؤون العدل وزارة عارضته كما القانون،

 الوارد النص أن يعني الذي ألمرا النص، هذا تطبيق على القائم للقضاء األعلى

 ذاتها. االختصاص جهات من للتطبيق قابل غير نص هو القانون بمشروع

 

 

 

 القانون مشروع برفض السابقة اللجنة توصية مع باإلجماع اللجنة توافقت فقد ثم ومن     

    المبدأ. حيث من

 

 

 رابعـ ا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشااااورى، اتفقت اللجنة على 39 لنص المادة )إعماالا      

 اختيار كل من:

 

ا أصليـ ا. .1  الدكتور محمد علي الخزاعي                   مقرر 
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ا احتياطي ا. .2  الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة             مقرر 

 

 

 خامســ ا: توصية اللجنة:

 

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

 اللجنة توصي بما يلي:

 

التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون  - 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر327رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

م )المعد بناء  على االقتراح بقانون المقدم 1971( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم )

 من مجلس النواب الموقر(.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 عادل عبدالرمحن املعاودة                                                         دالل جاسم الزايد 

 اللجنةنائب رئيس اللجنة                                                                      رئيس      

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ملحق رقم )
 بخصوص الشباب شؤون لجنةتقرير  

 المراكز أنشطة تنظيم بشأن بقانون الاقتراح
ياضية، والأكاديميات  من والمقدم الر

 خليفة سبيكة: الأعضاء السعادة أصحاب
 وخالد البنمحمد، إسماعيل وبسام الفضالة،

 عبدالله جهاد. ود المسقطي، حسين
 .علي حسن علي محمد. ود الفاضل،
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 م2020 اكتوبر 25: التاريخ

  (1التقرير رقم )

 شباب بشأن تقرير اللجنة )السابقة(الجلنـة شؤون  تقريـر
املراكز واألكادمييات تنظيم أنشطة خبصوص االقرتاح بقانون بشأن 

سبيكة خليفة الفضالة، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  الرياضية،
بسام إمساعيل البنمحمد،  خالد حسني املسقطي، د. جهاد عبداهلل 

 الفاضل، د. حممد علي حسن

 امسمن الفصل التشريعي اخل الثالثدور االنعقاد العادي 

 :مقدمة

د  5ف  / ش شص ل  413وبموجب الخطاب رقم )، م2020أكتوبر  19بتاريخ 

أكتوبر  18(، وبناءا على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 3

م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة 2020

المعالي  خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس؛ أرسل صاحب

السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة شؤون الشباب تقرير 

االقتراح بقانون بخصوص تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات اللجنة السابقة بشأن 

، إلعادة النظر في التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد الرياضية

 .أيام من تاريخه خمسةأقصاه 
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 :أوالا: إجراءات اللجنة

 :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية

 اجتماعها:تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة المعد في هذا الشأن، في   (1)

 خــالتاري اعـم االجتمــرق

 م2020أكتوبر  21 الثانياالجتماع 

 

الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضوع اطلعت اللجنة أثناء دراست ا على (  2 

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 ) مرفق (ـ تقرير لجنة شؤون الشباب ) السابقة ( بش ن االقتراح بقانون. 

 )مرفق(االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -
 

 ()مرفقرأي وزارة شؤون الشباب والرياضة.  -
 

 ()مرفقرأي اللجنة األولمبية البحرينية.  -

 

وكانت اللجنة السؤؤؤابقة قد قامت في دور االنعقاد الثاني من الفصؤؤؤل التشؤؤؤريعي 

الصؤؤؤناعة والتجارة والسؤؤؤياحة لمناقشؤؤؤة االقتراح بقانون، إال  وزارةالخامس بدعوة 

ا يفيد بعدم ا حول النصؤؤؤوص الموضؤؤؤوعية  ختصؤؤؤاصالأن الوزارة أرسؤؤؤلت خطابي

لالقتراح، وأن دورها يقتصؤؤؤر على تسؤؤؤجيل المراكز واألكاديميات الرياضؤؤؤية التي 

 ()مرفق تتخذ أحد األشكال التجارية الواجب قيدها في السجل التجاري.
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 من دور االنعقاد الثاني الخامسع ا اجتماحضؤؤؤؤؤؤر  السؤؤؤؤؤؤابقة بدعوة من اللجنةو      

 الساايد أيمن بن توفيق المديدصاااحا السااعادة ، م2020فبراير  12المنعقد بتاريخ 

 والوفد المرافق، وهم: ،وزير شدون الشباا والرياضة

 

 المنصا االسم

 شدون الشباا والرياضةوزارة 

 بن سلمان آل خليفةالشيخ الدكتور صقر 
 الوكيل المساعد للرقابة والتراخيص

 الوكيل المساعد للمنشآت والمشاريع السيد خالد سليم الحاج

 مدير إدارة االتصال والتسويق نوار عبدهللا المطوعالسيد 

 المستشار القانوني السيد عمرو مختار

 الرقيب المالي السيد محمد العتيبي

 والنواب شؤون مجلسي الشورىوزارة 

 من إدارة شؤون الشورى زينب عبدالرسول محمد 

 

 من دور االنعقاد الثاني السادساللجنة  عاجتماحضر  السابقة بدعوة من اللجنةو

 ، وهم:اللجنة األولمبية البحرينيةممثلون عن  م2020مارس  4المنعقد بتاريخ 

 المنصا االسم

 اللجنة األولمبية البحرينية

 السيد محمد حسن النصف 
 األمين العام للجنة األولمبية البحرينية

 السيدة إيما المنصوري 
األمين العام المساعد للجنة األولمبية 

 البحرينية

 المستشار القانوني السيد صالح خضر 

 شؤون مجلسي الشورى والنوابوزارة 

 من إدارة شؤون الشورى زينب عبدالرسول محمد 

 

 جتماع من األمانة العامة بالمجلس:اال حضر      
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 المنصا االسم 

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان عبدالموجود يوسف الشتلةالسيد 

 باحث قانوني  السيد علي نادر السلوم

 إدارة شدون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   السيدة خولة هاشم              

 أمين سر اللجنة  أمل عبدهللا  السيدة               

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث السيدة منى العيد

 اإلعالموالعالقات إدارة 

  أخصائي إعالم علي السيدة سما عبدالجليل

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

والقانونية بمجلس الشؤؤؤورى سؤؤؤالمة االقتراح  رأت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية

 والقانونية. الدستوريةيتين بقانون من الناح

 

اثالث
ا
  رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:  -ـ

سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن المملكة بحاجة لتشريع ينظم  أفاد

التركيز على جانبين إحداهما أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، مبينيا ضرورة 

 بحيثيتعلق باشتراطات المنشآت الرياضية التي ستزاول في ا األنشطة الرياضية، 

، ذوي الش ن تتصف االشتراطات الواردة في القانون بالمرونة ب دف التس يل على

يمكن استخدام األدوات القانونية، وذلك لحثه على  وفي حال مخالفة صاحب الترخيص

الذي يجب التركيز عليه الجانب الثاني الفة وااللتزام باالشتراطات. أما إزالة المخ

من  كز الرياضيةاحماية ممارسي الرياضة بمختلف أنواع ا وأشكال ا في المربتعلق يف

التدريب العشوائي غير المؤهل، خاصة من قبل المدربين الذين يفتقدون التخصص أو 
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بقانون المذكور يعد ب حكامه الواردة فيه محققيا ولذلك فإن االقتراح الكفاءة أو الخبرة، 

 ال دف المرجو منه. 

 

ا
ا
 رأي اللجنة األوملبية البحرينية: -رابع

عبارة عن األولمبية البحرينية ، أن اللجنة للجنة األولمبية البحرينيةا بّين ممثلو

هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقالل مالي وإداري وفني، تتمتع بكافة 

الحقوق وتتحمل جميع االلتزامات المنصوص علي ا في الميثاق األولمبي، وذلك 

بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات  2010( لسنة 50مرسوم بقانون رقم )البموجب 

وال يئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة  واألندية االجتماعية والثقافية

 .1989( لسنة 21والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

كما أوضحوا دور اللجنة األولمبية البحرينية في اإلشراف على خطط وبرامج 

جميع االتحادات الرياضية، من الناحية اإلدارية والفنية، ورعاية وحماية وتطوير 

نظيم الحركة األولمبية الرياضية في المملكة، ودعم األندية ومراكز تمكين الشباب وت

لتطوير مستويات األداء الرياضي الرفيع، وتدريب وصقل المتدربين والمدربين، 

إضافة إلى حرص ا على التعاون مع الج ات المعنية ب مور الشباب، بما يتفق مع 

ع األنظمة واللوائح والتشريعات والمواثيق السياسة العامة للمملكة، وبما يتوافق م

وقد أفادوا بموافقت م على االقتراح بقانون من حيث المبدأ وقدموا المحلية والدولية، 

ا من المالحظات بش نه ليحقق الغاية المرجوة منه ،  مؤكدين حرص اللجنة التام عددي

 .كةفي مد جسور التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة في الممل
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ا
ا
 رأي اللجنة: -خامس

 تقرير اللجنة )السابقة(تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص          

بخصوص االقتراح بقانون بش ن تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، 

بسام إسماعيل ووالمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، 

محمد  والدكتورج اد عبدهللا الفاضل،  والدكتورةخالد حسين المسقطي، والبنمحمد، 

بعد إعادته إلى اللجنة بناءا على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني  ،علي حسن

م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها 2020أكتوبر  18المنعقد بتاريخ 

 .د العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامسمن قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقا

استعرا  وجهات النظر التي دارت حول االقتراح بقانون المذكور من قبل حيث  تم 

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة 

كداا لسالمة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤ

االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد االستئناس برأي وزارة 

شؤون الشباب والرياضة، واللجنة األولمبية البحرينية؛ ترى اللجنة أن أهميته تكمن في 

تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من حيث وضع القواعد 

التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم الالزم لمزاولة األنشطة الرياضية في القانونية 

الخدمات الرياضية، المنشآت والمحال التي تمارس فيها األلعاب أو التدريبات أو 

كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، واألندية الصحية وحمامات السباحة وصاالت 

  .ء األجسام وغيرها من المراكز الرياضيةاللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بنا

ويساهم االقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي الذي تُعاني منه هذه 

األنشطة الرياضية، بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم هذا الموضوع، وعدم إناطة 

تنظيمه والرقابة عليه بجهة معينة مسؤولة عن تسجيل المراكز واألكاديميات 

  يصها واإلشراف والرقابة عليها.الرياضية وترخ
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وترى اللجنة أنه في ظل ازدياد المراكز الرياضية التي تقدم هذه النوعية من 

األنشطة الرياضية المشمولة بنطاق تطبيق أحكام االقتراح بقانون، وفي ظل وجود 

بعض حاالت اإلصابة وحاالت الوفاة جّراء التدريب الرياضي الخاطئ، األمر الذي 

ه تنظيم هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات يتطلب مع

واالشتراطات الالزمة لذلك، مع ضرورة الترخيص للمراكز واألكاديميات 

الرياضية من قبل الوزارة المختصة بشؤون الشباب والرياضة، فضالا عن أهمية 

يب بناءا على حصول المدرب الرياضي على ترخيص معتمد لمزاولة نشاط التدر

 .حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في هذا الشأن

ا بما قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة األولمبية  واستئناسا

البحرينية من مرئيات بشأن االقتراح بقانون، رأت اللجنة السابقة تعديل االقتراح 

المعدلة المرفقة. بحيث يتألف االقتراح بقانون باالتفاق مع مقدميه، وفقاا للصيغة 

( من االقتراح 1( مادة، حيث نصت المادة )17بقانون فضالا عن الديباجة من )

( منه على المراكز واألكاديميات 2بقانون على التعريفات، وأوجبت المادة )

الرياضية الحصول على ترخيص بمزاولة نشاطها من الوزارة المعنية بشؤون 

وفقاا للمواصفات واالشتراطات والمعايير التي يصدر بتحديدها  ة،الشباب والرياض

وال يجوز للمراكز واألكاديميات  قرار من الوزير بالتنسيق مع االتحادات الرياضية.

الرياضية المرخص لها مزاولة أي نشاط آخر غير الذي صدر الترخيص لها 

 .  بمزاولته

على المراكز واألكاديميات الرياضية  ( من االقتراح بقانون3وأوجبت المادة )

على أي مدرب رياضي وحظرت  .التعاقد مع المدربين الرياضيين المرخصين

ممارسة مهنة التدريب قبل الحصول على ترخيص من اإلدارة المختصة تحدد فيه 

 . المجاالت واألنشطة المسموح له التدريب فيها
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ات الرياضية إلشراف ورقابة المراكز واألكاديمي( على خضوع 4ونصت المادة )

وزارة شؤون الشباب والرياضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم 

 .ارتكاب أي مخالفة ألحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاا له

فهي خاصة بسجل قيد المراكز واألكاديميات الرياضية المرخصة، ( 5)أما المادة      

نشاط  ءات تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة( بإجرا6وتختص المادة )

المراكز واألكاديميات الرياضية أو طلب ترخيص التدريب الرياضي إلى اإلدارة 

 .المختصة في الوزارة

( شروط الترخيص للمدربين الرياضيين، ومن ذلك أن يكون 7ووضعت المادة )

الوزارة في مجال التدريب حاصالا على شهادة رياضية احترافية معتمدة من قبل المتقدم 

المراكز  على( 8)وحظرت المادة  .الذي يمارسه، ومن جهة تدريبية متخصصة

واألكاديميات الرياضية، والمدربين الرياضيين تداول أو حيازة أو بيع أو ترويج أو 

المواد المحظورة طبقاا لالتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في  استيراد المنشطات أو

 .2008( لسنة 13اضة المصادق عليها بالقانون رقم )مجال الري

( توافر االشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات الصحة 9وأوجبت المادة )

والسالمة في المراكز واألكاديميات الرياضية وفقاا لما يتم تحديده بقرار من الوزير أو 

يق أوضاع فقد تناولت ضرورة توف (10الجهات المختصة، أما بخصوص المادة رقم )

قبل العمل بأحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه  القائمة واألكاديميات الرياضية المراكز

 .خالل سنة من تاريخ العمل به

تنظيم وإقامة  قبل موعدبإخطار الوزارة المختصة ( 11)وقد اختصت المادة 

إعطاء الموظفين فهي بشأن ( 12)الفعاليات الرياضية بسبعة أيام على األقل، أما المادة 

ا له  الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا

 .صالحية دخول المحال ذات الصلة
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( من االقتراح بقانون بالعقوبات على كل من يخالف 13واختصت المادة ) 

توصية اإلدارة بناءا على  –( الحق للوزير في أن يوجه 14أحكامه. وأعطت المادة )

ا إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح األعمال  –المختصة  إنذارا

 .المخالفة ألحكام هذا القانون خالل مدة مناسبة تحدد لذلك

لها الوزارة نظير 15وأوجبت المادة ) ( صدور قرار بتحديد الرسوم التي تَُحصِّ

 .بين الرياضيينللمراكز واألكاديميات الرياضية، والمدرالترخيص 

( المدة التي يصدر فيها الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ 16كما حددت المادة )

 .أحكام هذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به

 

 ( تنفيذية.17وجاءت المادة )

وقد أخذت اللجنة بالمبادئ واألسس التي بـُنَي عليها االقتراح بقانون المذكور؛ لذا      

نظر  على جوازانتهت بعد المناقشة إلى الموافقة على توصية اللجنة السابقة بالموافقة 

 االقتراح بقانون بصيغته المعدلة، باالتفاق مع مقدميه. 

   

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى، اتفقت اللجنة 39إعماالي لنص المادة )     

 على اختيار كل من:

ا أصل     األستـــاذ رضــــا إبراهيـــم منفردي .1  .اــيــ مقرر 

ا احتياطي ا  األستـــاذ نـــــوار علـي المحمــــود .2  .مقرر 
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اسابع
ا
 توصية اللجنة: -ــ

 في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي:    

 

االقتراح بقانون جواز نظر الموافقة على توصؤؤؤؤؤؤية اللجنة السؤؤؤؤؤؤابقة بالموافقة على  -

، والمقدم من تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية )بصيغته المعدلة(بشأن 

سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، خالد أصحاا السعادة األعضاء: 

 حسين المسقطي، د. جهاد عبدهللا الفاضل، د. محمد علي حسن.

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

                    سبيكة خليفة الفضالة                 نانسي دينا إيلي خضوري         

 شؤون الشباب رئيس جلنة             شؤون الشباب نائب رئيس جلنة     
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  م2020فبراير  2: التاريخ

 

 

 سعادة األستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    املوقرة

 رئيــس جلنــة شؤون الشباب     

 

بشأن تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، قتراح بقانون الموضوع: اال

والمقدم من أصحاا السعادة األعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل 

 البنمحمد، خالد حسين المسقطي، د. جهاد عبدهللا الفاضل، د. محمد علي حسن.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالص الصالص رئيس ، أرفق م2020يناير  26بتاريخ      

قانون قتراح بالا من، نسخة (2د  5ف ص ل ت ق /  292( ، ضمن كتابه رقمالمجلس

بشأن تنظيم أنشطة المراكز واألكاديميات الرياضية، والمقدم من أصحاا السعادة 

األعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي، 

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،محمد علي حسن د.        جهاد عبدهللا الفاضل،د. 

 الشباب.شؤون ه وإبداء المالحظات عليه للجنة والقانونية، وذلك لمناقشت
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، عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها م2020فبراير  2وبتاريخ      

 ،المذكور، ومذكرته اإليضؤؤؤؤاحية قانونقتراح باالعلى حيث اطلعت  خامس عشوووور،ال

والمسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني  ،مسؤؤؤتشؤؤؤار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشؤؤؤت كما 

 .للجنة المساعد

لمبادئ  بقانون االقتراحإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

قانون بشاااأن تنظيم أنشاااطة المراكز واألكاديميات قتراح بالا ترى اللجنة ساااالمة     

الرياضااية، والمقدم من أصااحاا السااعادة األعضاااء: ساابيكة خليفة الفضااالة، بسااام 

محمد علي  د. إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المسقطي، د. جهاد عبدهللا الفاضل،

 والقانونية. الدستورية تينمن الناحي ،حسن

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                        

 

 

 


