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 (1ملحق رقم )
 

 
التقرير التكميلي األول للجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 

خبصوص مشروع قانون بتعديل 
( 22بعض أحكام القانون رقم )

م بشأن محاية 2002لسنة 
 .حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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 م2002مارس  5 التاريخ :

 

  للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية األول التقريـر التكميلي

 حول 

( لسنة 22)  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) ( لسنة مشروع قانون رقم ) 
 بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2002

 :مقدمــة

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسلم  2142نوفمرب  41بتاريخ      

ـًا برقم )  رئيس جملس الشورى ( إىل جلنة  5د  5ص ل ت ق/ ف  555خطاب

 42الشؤون التشريعية والقانونية، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسة املنعقدة بتاريخ 

شروع مب خلاصم، خبصوص املوافقة على طلب اللجنة باسترداد التقرير ا2142نوفمرب 

بشأن  2002( لسنة 22قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 :إجراءات اللجنة -أواًل

 املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف 

خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل  –تدارست اللجنة املشروع بقانون املذكور  (1)

 يف االجتماعات التالية: -التشريعي الثالث

 م. 2142مارس  1الثامن والعشرون املنعقد بتاريخ                  .0

 م. 2142مارس  44             التاسع والعشرون املنعقد بتاريخ     .2

 م.2142مارس  24احلادي والثالثون املنعقد بتاريخ                  .2

 م.2142مارس  25الثاين والثالثون املنعقد بتاريخ                    .4

 م.2142أبريل  4الرابع والثالثون املنعقد بتاريخ                   .5

 م.2142أبريل  44            اخلامس والثالثون املنعقد بتاريخ     .2

 م.2142أكتوبر  5اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ                 .7
 

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من  –تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور  (2)

 يف االجتماعات التالية: -الفصل التشريعي الثالث

 م.2142مرب ديس 41السابع املنعقد بتاريخ                   .0

 م.2145يناير  45العاشر املنعقد بتاريخ                  .2

 م.2145يناير  21احلادي عشر املنعقد بتاريخ           .2
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 م.2145يناير  25الثاين عشر املنعقد بتاريخ              .4

 م.2145فرباير  41اخلامس عشر املنعقد بتاريخ           .5

 م.2145فرباير  21 السادس عشر املنعقد بتاريخ          .2
 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (3)

 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

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

 )مرفق(رأي هيئة املستشارين القانونيني يف اجمللس بشأن مشروع القانون.  -

ستاذ امللكية الفكرية الـدكتور صربي محد خــاطر، أ مذكرة مقدمة من -

( من 41( من املادة )2تعديل الفقرة )بشأن امعة الحررين، والقانون املدين جب

 )مرفق( .مشروع القانون

سعادة الدكتور عصام ( مقدم من 2الفقرة ) (41اقتراح بصياغة للمادة ) -

 )مرفق(. عحدالوهاب الربزجني، املستشار القانوين للمجلس

 م.2142نوفمرب  42مضبطة اجللسة اخلامسة املنعقدة بتاريخ  -
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التاسع والعشرين من دور االنعقـاد العـادي   دعت اللجنة إىل اجتماعها   (4)

 :م2142مارس  44بتاريخ الثاين من الفصل التشريعي الثالث، واملنعقد 

 وزارة الداخلية:

 إدارة الشؤون القانونية.     املالزم أول حممد يونس اهلرمي            .0

السيد عحداهلل راشد الطهمازي                اإلدارة العامة للمحاحث واألدلة  .2

 اجلنائية.
 

 وزارة اخلارجية:

 مستشار قانوين.الدكتور إبراهيم بدوي                           .0

 السيد فتري جاسم السحت                      سكرتري أول. .2

 السيد طالل إبراهيم العحسي                    ملرق دبلوماسي. .2
 

 هيئة شؤون اإلعالم:

 السيد نواف حممد املعاودة                    مدير عام املطحوعات والنشر. .0

 مدير إدارة املطحوعات والنشر.        السيد يوسف حممد                     .2

 السيد حممد عحدالسـالم                     رئيس قسم حقوق امللكية الفكرية. .2
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 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 مستشار قانوين بالوزارة.   األستاذ سعيد حممد عحداملطلب .0

 اجمللس األعلى للقضاء:

 طه                 مستشار قانوين. السيد طه عحداملوىل .0
 

 الحررينية: مجعية أسرة األدباء والكتاب

 رئيس اجلمعية.                         السيد إبراهيم عحداهلل بوهندي  .0

 

السابع من دور االنعقاد العادي الثالـث مـن   دعت اللجنة إىل اجتماعها  (5)

 :م2142ديسمرب  41بتاريخ  الفصل التشريعي الثالث، واملنعقد بتاريخ املنعقد 
 

 وزارة الدولة لشؤون اإلعالم:

 سعادة األستاذة مسرية بنت إبراهيم رجب       وزير الدولة لشؤون اإلعالم. .0

 الدكتور حــامت الصريــري                مدير اإلعالم. .2

 السيد مصطفى محزة عحدالعال                   مستشار قانوين. .2
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ستاذ امللكية الفكرية والقانون أر صربي محد خــاطر        الـدكتو .4

 جامعة الحررين. -املدين

 إداري برامج مكتب سعادة الوزيرة.داهلل املعتز                 السيد يوسف عح .5

 

احلادي عشر من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل دعت اللجنة إىل اجتماعها   (6)

 :م2145يناير  21بتاريخ التشريعي الثالث، واملنعقد 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 مستشار قانوين بالوزارة.          األستاذ سعيد حممد عحداملطلب .0
 

 اجمللس األعلى للقضاء:

 األستاذ  طه عحداملوىل طه                     مستشار قانوين..0

 

االنعقاد العادي الثالث من الفصـل  الثاين عشر من دور دعت اللجنة إىل اجتماعها   (7)

 :م2145يناير  25التشريعي الثالث، واملنعقد بتاريخ 
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 وزارة الدولة لشؤون اإلعالم:  

 وزير الدولة لشؤون اإلعالم.    . سعادة األستاذة مسرية بنت إبراهيم رجب     0

 مستشار قانوين بالوزارة.           . األستاذ مصطفى محزة عحدالعال2

 إداري برامج مكتب سعادة الوزيرة.       األستاذ يوسف عحداهلل املعتز. 2

 باحث قانوين بالوزارة.          . الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة4

أستاذ امللكية الفكرية والقانون            . الدكتور صربي خاطر5

 جامعة الحررين. -املدين 

هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس  م طلبت اللجنة رأي 2142أبريل  42بتاريخ  (8)

 )مرفق(( من مشروع القانون.2( الفقرة )41بشأن مادة )
 

 اللجنة من األمانة العامة باجمللس: شارك يف اجتماعات 

املستشـار القانـوين للمجلـس    الدكتور عصام عحدالوهاب الربزجني .0

. 
 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا:  آراء اجلهات: ثانيـ

 رأي وزارة الداخلية: 

أبدت وزارة الداخلية موافقتها على مشروع القانون والتعديالت اليت أجراها جملس  -

 النواب عليه.

دون تصريح من صاحب (، إذ رأت أن عبارة "1( الفقرة )15بينت رأيها بشأن املادة ) -

املادة من تصنيع أو جتميع  " قد أباحت ما هو حمظور يف صدراحلق يف توزيع هذه اإلشارة

أو تعديل أو استرياد أو تصدير أو بيع أو تأجري أو توزيع أي نظام أو وسيلة تستخدم يف فك 

 تشفري إشارات مشفرة.

( يف مشروع القانون يتواءم مع 5( و )2( الفقرتني )41بينت الوزارة أن نص املادة ) -

" بعبارة "أن يطلب"، بشأن اختيار صاحب اتفاقية التجارة احلرة، باستبدال عبارة "أن خيتار

 احلق للتعويض عن كل تعٍد أو فعل حمظور مت ارتكابه يف حقه.

 رأي وزارة اخلارجية:

أفادت وزارة اخلارجية أهنا توافق على مشروع القانون من حيث املبدأ، وعلى النحو  -

 تحدة األمريكية.الذي يتفق مع اتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات امل
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( البند )ب( 44اقترحت وزارة اخلارجية إضافة عبارة "ذات صلة" يف هناية املادة ) -

 ". ذات صلةلتصبح "أية إجراءات قضائية 

(؛  فالنص السابق كان يعطي 5( و )2( الفقرتني )41توافقت الوزارة مع تعديل املادة ) -

ـًا للمتضرر احلق يف للمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض، يف حني  جاء التعديل ماحن

ـًا تعويضر بني التعويض اجلابر للضرر أو االختيا  قبل الفصل يف الدعوى. حمدد مسبق

 

 رأي هيئة شؤون اإلعالم:

( 15الواردين يف املادة ) -رأت هيئة شؤون اإلعالم أن فك الشفرات وتوزيع اإلشارة  -

 ذلك سواء كان املالك األصلي أو ممن صرح له ال يكونان إال ملن له احلق يف -( 1الفقرة )

املالك بذلك، وتوافقت اهليئة مع تعديل جملس النواب باستبدال كلمة "االصطناعية" بكلمة 

 "الصناعية" الواردة يف هناية املادة ذاهتا.

( البند )ب( تشمل كل 44أوضحت اهليئة أن عبارة )أو غريهم( الواردة يف املادة ) -

ـُوكل األمور إىل أطراف ليست من شخص مكلف حبما ية املعلومات السرية، فرمبا ت

أطراف الدعوى أو األطراف املذكورة يف املادة؛ لذا مل تتوافق مع احلصر والتحديد، ورأت 

 اإلبقاء على العبارة كما وردت يف مشروع القانون.
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يعطي (؛  فالنص السابق كان 5( و )2( الفقرتني )41توافقت مع تعديل املادة ) -

ـًا للمتضرر احلق يف  للمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض، يف حني جاء التعديل ماحن

ـًا االختيار بني التعويض اجلابر للضرر أو تعويض  قبل الفصل يف الدعوى. حمدد مسبق

 

 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

العقاب املنصوص عليه يف املادة بينت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن  -

( البند )ب(،  سيترتب على إفشاء معلومات سرية تكون حمل احلماية، وليس على 44)

 حكم صادر عن احملكمة.

(؛  فالنص السابق كان يعطي 5( و )2( الفقرتني )41توافقت الوزارة مع تعديل املادة ) -

ـًا للمتضرر احلق يف للمحكمة سلطة تقديرية بشأن التعويض، يف حني جاء التع ديل ماحن

ـًا االختيار بني التعويض اجلابر للضرر أو تعويض  قبل الفصل يف الدعوى. حمدد مسبق

ورأت وزارة العدل أن مصطلحي االختيار والطلب متماثالن وال اختالف بينهما، وإمنا مت 

( من املادة للتوفيق بني نص 2تغيري عبارة "أن يطلب" إىل عبارة "أن خيتار" يف الفقرة )

القانون والنص الوارد يف االتفاقية، مؤكدًة  أن عبارة "أن خيتار" أدق يف املعىن ألن املدعي 

التعويض الرضائي اجلابر للضرر دون التعويض الكامل، يف حني يأيت الطلب خيتار 
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ـًا عند رفع الدعوى على أساس احلصول على التعويض الكامل وفق ما تقرره  متقدم

 احملكمة.

رأت وزارة العدل أنه ينبغي تعيني مبلغ التعويض الرضائي طاملا أن نص املادة يسمح  -

باختيار التعويض اجلابر للضرر، مما يعين أن املدعي يلجأ إليه باختياره ورغبته وال يكون 

ـًا أن مقدار التعويض يتناسب وحجم الضرر  جمرًبا، ويف هذه احلالة يكون املدعي مقتنع

 تيجة التعدي.الذي وقع عليه ن

 

 رأي اجمللس األعلى للقضاء:

بشأن  2114( لسنة 22رأى اجمللس ضرورة تعديل بعض نصوص القانون رقم ) -

محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ بغية إزالة أوجه التناقض بني بعض أحكامه 

 واتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية.

وذلك جمللس األعلى للقضاء استبدال عبارة "إذا أثبتت حسن نيتها" بفقرة "اقترح ا -

إذا ثبت للمحكمة أهنا مل تكن تعلم أو ال يوجد لديها ما حيملها على االعتقاد بأن 

( 5الواردة يف هناية الفقرة )" ما قامت به ينطوي على تعٍد أو يشكل فعال حمظوًرا

 سلطة تقديرية بشأن تقدير العلم من عدمه. ؛ بغية إعطاء احملكمة (14) من املادة
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( البند )ب( جاء نتيجة التعداد بذكر أطراف 44رأى أن القصور يف املادة ) -

الدعوى وأعواهنم، واقترح حذف عبارة "من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو 

 غريهم"، وعلى كل جهة توجه إليها التهمة اإلثبات. 

(، إذ رأى أن كلمة يطلب 41( من املادة )2)أوضح اجمللس رأيه خبصوص الفقرة  -

ـُّير  أبلغ من كلمة خيتار من الناحية القانونية، كما أن االختيار ال يكون إال إذا خ

ـًا يف النص.  الشخص بني أمرين حبيث خيتار األفضل له، وهذا غري وارد بتات

ـًا أن النص املقترح حدد احلد األقصى للتعويض الرضائي فقط  حبيث ال  مضيف

يتجاوز تسعة آالف دينار، مؤكًدا أن من األجدى عدم تقييد القاضي بتحديد 

ـًا ان حتديد مبالغ التعويض  احلدين األدىن واألعلى ملقدار التعويض الرضائي، ومبين

 مل يرد إال يف النصوص اليت تعاجل اإلصابات العمالية.

"؛ معلـال ذلـك بـأن    ضختفي" بكلمة "تقديرواقترح  اجمللس استبدال كلمة  "         

التخفيض ال يكون إال يف حالة وجود حكم قضائي سابق يقضي بالتعويض، ومن 

مث يتم خفض مقدار ذلك التعويض من قبل حمكمة أعلى درجةً  من احملكمة الـيت  

ـُفهم   ـًا عن سياق نص املادة والذي يـ أصدرت احلكم األويل، وهذا خيتلف متام

ض بناًء على طلب مقدم مـن املـدعي بقبـول    منه أن احملكمة تقدر مبلغ التعوي

 التعويض الرضائي، ويكون قبل االنتهاء من الفصل يف القضية املرفوعة. 
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 وزارة الدولة لشؤون اإلعالم:

بشأن محاية حقوق  2114( لسنة 22القانون رقم ) ينبغي أال تفوق التعديالت على -

 املؤلف واحلقوق اجملاورة، عما جاء يف االتفاقية.

ـًا من الواقع العملي  -  ـًا على املنافسة، وانطالق أن قواعد امللكية الفكرية تعتمد أساس

نالحظ ندرة اإلنتاج احمللي يف خمتلف اجملاالت كالتأليف واإلنتاج السينمائي وغريمها، 

ـًا من عدم تكافؤ كفيت امليزان بني اإلنتاج احمللي واإلنتاج العاملي،  مما يوجد نوع

قدرة احمللي على املنافسة، وعليه فمن الضروري حتري احلذر عند إعطاء  وبالتايل عدم

امليزات واليت ينبغي أن تكون يف أضيق احلدود؛ نظًرا لعدم استفادة املواطن منها، 

وخاصة أن االتفاقيات الدولية تشترط  وبالتايل ستكون موجهة مبجملها إىل اخلارج،

 طراف االتفاقية. أن تكون امليزات املمنوحة متساوية لكل أ

 أن معظم الدول تتوجه حنو محاية احلقوق احمللية ومساواهتا باحلقوق املمنوحة للخارج. -
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ـًا، كربامج احلاسوب وخدمة اإلنترنت، يف حني  - أن النظام ال ميكن أن يكون ملموس

تعترب الوسيلة ملموسة وقد تكون مادية كأدوات فك التشفري، وغري مادية 

 كالفايروسات.

( ُوِضعت استجابًة لنص ورد يف اتفاقية التجارة احلرة بني 41( من املادة )2أن الفقرة ) -

ـًا  مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية، إذ وضع نص االتفاقية إطاًرا قانوني

لصياغة احلكم يف القانون البحريين، حيمل عدة حاالت منها: حالة تقدير التعويض وفق 

بقة بني الطرفني على أساس الضرر املفترض الذي ال حيتاج إىل القانون بصورة مس

إثبات، ومن األجدر منح اخليار لصاحب احلق بني التعويض املسبق، وبني التعويض 

 الوارد يف القواعد العامة.

وال ميكن تطبيق القواعد العامة على امللكية الفكرية نظًرا النفرادها بقواعد خاصة، كما  

ـًا؛ لعدم وجود عقد مربم ال ميكن اعتباره  ـًا قضائي ـًا وليس تعويض ـًا اتفاقي تعويض

بني الطرفني على أساسه يتم التعويض، مع ضرورة تركيز املشّرع البحريين على مسألة 

صاحب احلق إثبات الضرر اعترب  مل يستطعالضرر املفترض، فالفكرة األساس هي إذا 
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ـًا. ويف حالة قدرة صاحب احلق على إثبات الضرر حيكم له بالتعويض  الضرر مفترض

اجلابر للضرر مبا فيه األرباح اليت جناها املتعدي، وإن مل يستطع اإلثبات ميكن الرجوع 

إىل األصل وهو افتراض الضرر، ففي امللكية الفكرية ال ميكن تطبيق القواعد العامة  

ـُت التعدي على حق معنوي ، كما ميكن الواردة يف  القانون املدين، وخاصة أنه قد ثب

ـًا بني احلدين األدىن واألعلى، مع مراعاة حسن نية  تقدير الضرر املفترض تقديًرا قضائي

ـًا.   املدعى عليه، لكون الضرر يف هذه احلالة ضرًرا مفترض

 

ـًا: رأي هيئة املستشارين القانونيني يف اجمللس:  ثالث

جيوز للمدعي يف نطاق املسؤولية املدنية أن يعرض على املدعى عليه تسوية رضائية قبل  .0

الفصل يف الدعوى، كتعويض عن األضرار اليت أصابته جراء تعدي املدعى عليه علـى  

 حقوقه املدنية.

ال جيوز سلب حق املدعى عليه بقبول أو رفض التسوية الرضائية، ويكون دور احملكمة  .2

بني اخلصوم إلجناز التسوية، كما تتوىل توثيق االتفاق بني طريف اخلصومة هو التقريب 

 ليصبح لالتفاق قوة الورقة الرمسية.
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ال جيوز للمحكمة ختفيض مقدار التعويض الرضائي أو زيادته دون موافقة اخلصـوم؛   .2

ألن إعطاء احملكمة هذا احلق سيؤدي إىل مصادرة إرادة املدعي واملدعى عليه يف قبـول  

 تعويض الرضائي أو رفضه.ال

ـًا بني عدم علم املدعى عليه بأن الفعل الذي قام  .4 ـًا وترابط ترى اهليئة أن هناك تالزم

ـًا على حق شخص آخر، وعدم علمه بأن القانون حيظره أو جيرمه.    به يشكل تعدي

 

ـًا: رأي اللجنة:  رابع

 

طلعت على قرار جملس ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، وا     

النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على املداخالت اليت أبداها سعادة أعضاء اجمللس يف 

اجللسة اخلامسة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالـث خبصـوص   

سعادة األستاذة مسرية بنت إبراهيم رجب، وزير الدولة لشـؤون  املشروع، وقد أبدت 

نظًرا الرتباطه بالكثري من األمور الفنية، واليت ؛ ، رغبتها يف مناقشة مشروع القانونماإلعال

 حتتاج إىل ذوي اخلربة يف إيضاحها، لذا فقد متت االستعانة خببري يف هـذا اجملـال وهـو   

امعـة  ستاذ امللكية الفكرية والقـانون املـدين جب  الـدكتور صربي محد خــاطر، أ
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وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات املعنيـة واملستشـار    .الحررين

القانوين باجمللس، حيث متت إعادة دراسة املشروع بناًء على املعطيات اجلديدة، وخلصت 

( لسـنة  22القانون رقـم ) اللجنة إىل أن املشروع بقانون يهدف إىل حتقيق االتساق بني 

احلقوق اجملاورة، والفصل الرابع عشر )حقوق امللكية بشأن محاية حقوق املؤلف و 2114

الفكرية( من اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحـدة  

األمريكية، ومواءمة التشريعات احمللية مع أحكام االتفاقية، وعليه اجتهت اللجنة إىل حتري 

( 44ومنها  عبارة   "أو غريهم" الواردة يف املادة )، املواءمة بني النصوص املعدلة واالتفاقية

من مشروع القانون، إذ رأت اللجنة أهنا ال تتناسب مع اتفاقية التجارة احلرة، حيث جاء 

نص املادة ليطال بالعقوبة األطراف خارج نطاق القضاء، يف حني ال جيوز معاقبة شخص 

 االعتبار أن األمر الصادر عن احملكمة ال يعلم باألمر الصادر عن احملكمة، إذا ما ُأخذ بعني

ـُنشر، يف حني حددت االتفاقية األطراف على سبيل احلصر؛ نظًرا التصاهلم  ةاملساءل ال ي

األساسي بالدعوى، وانتهت إىل أنه البد من أن تكون األطراف اجملّرمة واملعاقبة واضـحة  

 قررت اللجنة استبدال عبـارة وحمددة يف القانون؛ من أجل جتاوز التأويل والتفسري، وعليه 
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"؛ بغية مواءمتها مع اتفاقية التجارة احلرة، "أو غريهم بعبارة" أو اخلاضعني لوالية احملكمة"

 وحصر األطراف املساءلة وهم اخلاضعون لوالية احملكمة. 

 

" ةأو غري ملموس ةأي نظام أو وسيلة ملموسوقد اجتهت اللجنة إىل استبدال عبارة "     

( الفقرة 15) " الواردة يف بداية املادةأي نظام أو وسيلة ملموسني أو غري ملموسنيبعبارة "

ـًا، كربامج احلاسوب وخدمة (؛ على اعتبار 1) أن النظام ال ميكن أن يكون ملموس

اإلنترنت، يف حني تعترب الوسيلة ملموسة وقد تكون مادية كأدوات فك التشفري، وغري 

 مادية كالفايروسات.

، (1( الفقرة )15) ررت اللجنة اإلبقاء على كلمة "الصناعية" الواردة يف املادةوقد ق     

وعدم األخذ بقرار جملس النواب بإحالل كلمة "االصطناعية" حملها؛ وذلك بناًء على مـا  

امللكية الفكرية والقانون املـدين اامعـة   املختص يف جمال  الدكتور صربي خاطرأفاد به 

 تفاقية.، وما ورد يف االالبحرين
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كما رأت اللجنة أن التعديات يف امللكية الفكرية ختتلف يف طبيعتها عـن التعـديات        

ـُتعدى عليها، وعليه جـاء   األخرى، وبالتايل يصعب حتديد التعدي باختالف األمور امل

فالتعويض الوارد فيهـا  ( مغايًرا للقانون البحريين النافذ، 41( من  املادة )2نص الفقرة )

نطاق املبادئ العامة للتعويض وفق التشريع البحريين؛ وذلك بغية املواءمة بـني   خرج عن

 القوانني احمللية  واتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية.

فاملادة تتناول ثالث حاالت هي: املطالبة بالتعويض الكامل، وإمكانية اختيار التعويض 

فصل يف القضية املرفوعة، واحلالة األخرية جواز خفض مقدار التعويض يف الرضائي قبل ال

 فإنه يف حالة اللجوء إىل املبادئ العامة فإنه ميكن تعويض وعليه، حالة ثبوت عدم العلم

ـًا يف  على الرغم من عدم املدعي علم املدعى عليه بأن ما قام به من فعل يعترب جمرم

ـّض إىل ما ال يقل عن مائة ومخسني لتعويض ا علىأكدت املادة  كماالقانون،  املخف

 ، تاركةً  للمحكمة جماال خلفض مبلغ التعويض. ديناًرا إذا كان املدعى عليه حسن النية
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامًسا 

اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  51إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا. .0  األستاذة رباب عحدالنيب العريض                مقرًرا أصلي

 األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد                      مقرًرا احتياطًيا.  .2

 

 

ـًا  توصية اللجنة :  -سادس

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

 اللجنة توصي مبا يلي :

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقـم  املوافقة على   -

 .، من حيث املبدأبشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2002( لسنة 22)
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على توصيات اللجنة بتعديل مشروع القانون، وذلك على التفصيل الـوارد يف  املوافقة  -

 اجلدول املرفق.

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،      

 

 

دالل جاسم الزايد                                   مجيلة علي سلمان 
  

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( 

 بشأن محاية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 2002( لسنة 22أحكام القانون رقم ) بعض بتعديل

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 الديحاجة

 

 

 

 

 الديحاجة

 :قرر اجمللس اآليت 

    إضافة فقرة جديدة نصها -0

"وعلى قانون العقوبات الصادر 

( 05باملرسوم بقانون رقم )

 الديحاجة

 قرار جملس النواب  املوافقة على

 بشأن الديباجة.

 اللجنة إضافة فقرتنيقررت  

وعلى القانون " ا التايل:منصه

 الديحاجة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

بعد " ، وتعديالته،0772لسنة 

بعد االطالع على عبارة "

يف بداية  ة" الواردالدستور،

الديباجة. 

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف  -2

(. اتفاقيةكلمة )اتفاقيه( لتصبح )

 

املدين الصادر باملرسوم بقانون 

، و  "،2000( لسنة 07رقم )

وعلى قانون اإلجراءات "

اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون 

بعد  "،2002( لسنة 42رقم )

وعلى قانون العقوبات فقرة " 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، 0772( لسنة 05)
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نص الديحاجة بعد التعديل

 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ".وتعديالته،

 

وعلى ذلك يكون نص الديحاجة 

 بعد التعديل:

 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة الحررين.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 
 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ملك مملكة الحررين.

 ،على الدستوربعد االطالع 

 

 ملك مملكة الحررين.

 ،بعد االطالع على الدستور

العقوبات الصادر  وعلى قانون

( لسنة 05رسوم بقانون رقم )بامل

 ، وتعديالته،0772

 

 ،بعد االطالع على الدستور

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 05رسوم بقانون رقم )بامل

 ، وتعديالته،0772

وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 07باملرسوم بقانون رقم )

2000،  

 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة الحررين.

 ،بعد االطالع على الدستور

وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 05رسوم بقانون رقم )بامل
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسنة 25وعلى القانون رقم )

 اتفاقيةم بالتصديق على 2115

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية 

( 42الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،2002لسنة 

( لسنة 25وعلى القانون رقم )

 اتفاقيةم بالتصديق على 2115

التجارة احلرة بني حكومة مملكة 

ت املتحدة كومة الوالياالبحرين وح

 ، وتعديالته،0772

وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 07باملرسوم بقانون رقم )

2000،  

اجلنائية وعلى قانون اإلجراءات 

( 42الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،2002لسنة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

( لسنة 25وعلى القانون رقم )

اتفاقيه بالتصديق على  2115

التجارة احلرة بني حكومة مملكة 

كومة الواليات املتحدة البحرين وح

 ،األمريكية

التجارة احلرة بني حكومة مملكة 

كومة الواليات املتحدة البحرين وح

 ،األمريكية

( لسنة 22وعلى القانون رقم )

م بشأن محاية حقوق املؤلف 2114

 ،هواحلقوق اجملاورة ، وتعديالت

وجملس النواب  أقر جملس الشورى

 ،األمريكية

( لسنة 22وعلى القانون رقم )

م بشأن محاية حقوق املؤلف 2114

 ،هواحلقوق اجملاورة ، وتعديالت

وجملس النواب  أقر جملس الشورى

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه

( لسنة 25وعلى القانون رقم )

 اتفاقيةم بالتصديق على 2115

التجارة احلرة بني حكومة مملكة 

كومة الواليات املتحدة البحرين وح

 ،األمريكية

( لسنة 22وعلى القانون رقم )

م بشأن محاية حقوق املؤلف 2114
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

لسنة  (22وعلى القانون رقم )

لف بشأن محاية حقوق املؤ 2114

 ،واحلقوق اجملاورة ، وتعديالته

لنواب وجملس ا أقر جملس الشورى

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه

 ،هعديالتواحلقوق اجملاورة ، وت

وجملس النواب  أقر جملس الشورى

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه

 املادة األوىل املادة األوىل املادة األوىل املادة األوىل
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

( 15)يستبدل بنصوص املواد أرقام 

( الفقرة األوىل، 55( ، و)1لفقرة )ا

( 41، و)الفقرة األوىل (54و)

( البند 44، و)(5( و)2الفقرتني )

( لسنة 22)ب( من القانون رقم )

 م بشأن محاية حقوق املؤلف2114

 :واحلقوق اجملاورة النصوص اآلتية

  قرر اجمللس املوافقة على مقدمة

املادة األوىل كما وردت يف 

 .دون تعديلاملشروع بقانون 

 

 

 

  قررت اللجنة  املوافقة على ديباجة

املادة األوىل كما وردت يف 

 .دون تعديلاملشروع بقانون 

 

 

 

( 15يستبدل بنصوص املواد أرقام )

( الفقرة األوىل، 55( ، و)1لفقرة )ا

( 41، و)الفقرة األوىل (54و)

( البند 44، و)(5( و)2الفقرتني )

( لسنة 22)ب( من القانون رقم )

 م بشأن محاية حقوق املؤلف2114

 :اجملاورة النصوص اآلتيةواحلقوق 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 (:4( الفقرة )45مادة )

 

 

 

 

 

 

 (:4( الفقرة )45مادة )

 :قرر اجمللس اآليت 

أداة أو نظام إحالل عبارة " -0

" حمل ملموس أو غري ملموس

نظام أو وسيلة عبارة "

 

 

 (:4( الفقرة )45مادة )

  املوافقة على املادة قررت اللجنة

، كما وردت يف مشروع القانون

أي نظام أو   مع استبدال عبارة "

أو غري  ةوسيلة ملموس

 

 (:4( الفقرة )45مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

" ملموسني أو غري ملموسني

يف السطر الثاين من املادة  ةالوارد

 للمشروع. ا ـًوفق

داة أو األإحالل عبارة " -2

حمل  النظام يتم استخدامه"

"النظام أو الوسيلة يتم عبارة 

الواردة يف السطر   استخدامهما"

 ا ـًقالثالث من املادة وف

أي نظام أو " بعبارة "ةملموس

وسيلة ملموسني أو غري 

" الواردة يف بداية ملموسني

؛ على اعتبار أن النظام ال املادة

ـًا،  ميكن أن يكون ملموس

كربامج احلاسوب وخدمة 

اإلنترنت، يف حني تعترب الوسيلة 

ملموسة وقد تكون مادية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 للمشروع.

 االصطناعية"إحالل كلمة " -2

الواردة  الصناعية"حمل كلمة "

يف السطر الرابع من املادة 

 للمشروع. ا ـًوفق

 :نص املادة بعد التعديل

 (:4( الفقرة )45مادة )

كأدوات فك التشفري، وغري 

 مادية كالفايروسات.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

حيظر على أي شخص تصنيع أو 

جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير 

أو بيع أو تأجري أو توزيع أي نظام 

أو وسيلة ملموسني أو غري 

حيظر على أي شخص تصنيع أو 

جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير 

أداة أو بيع أو تأجري أو توزيع أي 

، أو نظام ملموس أو غري ملموس

سواء كان يعلم أو وجد لديه ما 

داة أو األحيمله على االعتقاد بأن 

بشكل  النظام يتم استخدامه

، يف فك تشفري إشارات أساسي

 (:4( الفقرة )45مادة )

حيظر على أي شخص تصنيع أو 

جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير 

أي نظام أو بيع أو تأجري أو توزيع 

، ةأو غري ملموس ةأو وسيلة ملموس

سواء كان يعلم أو وجد لديه ما 

حيمله على االعتقاد بأن النظام أو 

 

 

 (:4( الفقرة )45مادة )

حيظر على أي شخص تصنيع أو 

جتميع أو تعديل أو استرياد أو تصدير 

أي نظام أو بيع أو تأجري أو توزيع 

، ةأو غري ملموس ةأو وسيلة ملموس
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

، سواء كان يعلم أو وجد ملموسني

لديه ما حيمله على االعتقاد بأن 

ا ملوسيلة يتم استخدامهالنظام أو ا

، يف فك تشفري بشكل أساسي

نامج ربإشارات مشفرة حاملة ل

، دون ومرسلة باألقمار الصناعية

صاحب احلق يف توزيع  تصريح من

 .هذه اإلشارة

مشفرة حاملة لربنامج ومرسلة 

، دون تصريح االصطناعيةباألقمار 

صاحب احلق يف توزيع هذه  من

 .اإلشارة

 

 ( الفقرة األوىل:55مادة )

ا بشكل ملوسيلة يتم استخدامها

، يف فك تشفري إشارات أساسي

ربنامج ومرسلة مشفرة حاملة ل

 ، دون تصريح منباألقمار الصناعية

صاحب احلق يف توزيع هذه 

 .اإلشارة

 

سواء كان يعلم أو وجد لديه ما 

االعتقاد بأن النظام أو حيمله على 

ا بشكل ملوسيلة يتم استخدامها

، يف فك تشفري إشارات أساسي

ربنامج ومرسلة مشفرة حاملة ل

 ، دون تصريح منباألقمار الصناعية

صاحب احلق يف توزيع هذه 

 .اإلشارة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 ( الفقرة األوىل:55مادة )

 

 

 

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 ( الفقرة األوىل:55مادة )

  عبارةستبدال اقررت اللجنة 

 بعبارة" الفئتني الثالثة أو الرابعة"

الفئات الثانية أو الثالثة أو "

 الواردة يف بداية املادة؛"  الرابعة

ال مربر إلضافة الفئة الثانية،  إذ

وينبغي االكتفاء بالفئتني الثالثة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والرابعة كما هو منصوص عليه 

ـًا أن  يف القانون النافذ؛ وخصوص

االتفاقية مل تشترط إضافة الفئة 

 الثانية. 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 ( الفقرة األوىل:55مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

خطار املقدم جيب لالعتداد باإل

ألحكام هذا الفصل بشأن  اـًطبق

ت الثانية أو أي من عمليات الفئا

 اـًالثالثة أو الرابعة، أن يكون مكتوب

 

 

 

 

 

 

خطار املقدم جيب لالعتداد باإل

ألحكام هذا الفصل بشأن  اـًطبق

الفئتني الثالثة أو أي من عمليات 

 اـً، أن يكون مكتوبالرابعة

ا من صاحب احلق وأن ـًوموقع

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود 

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

، وجيوز توجيه هذا نونالقا هذا

 

 

 ( الفقرة األوىل:55مادة )

خطار املقدم جيب لالعتداد باإل

ألحكام هذا الفصل بشأن  اـًطبق

الفئتني الثالثة أو أي من عمليات 

 اـً، أن يكون مكتوبالرابعة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

صاحب احلق وأن ا من ـًوموقع

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود 

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

، وجيوز توجيه هذا نونهذا القا

مىت لكتروين خطار بالربيد اإلاإل

 لكتروين.إاقترن بتوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

مىت لكتروين خطار بالربيد اإلاإل

 لكتروين.إاقترن بتوقيع 

 

 ( الفقرة األوىل:52مادة )

  ستبدال عبارةاقررت اللجنة 

 بعبارة" الفئتني الثالثة أو الرابعة"

الفئات الثانية أو الثالثة أو "

ا من صاحب احلق وأن ـًوموقع

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود 

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

، وجيوز توجيه هذا نونهذا القا

مىت لكتروين خطار بالربيد اإلاإل

 لكتروين.إاقترن بتوقيع 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 ( الفقرة األوىل:52مادة )

 

 

 

 

 

 ( الفقرة األوىل:52مادة )

 دون تعديل

 

 

 

 

 الواردة يف بداية املادة؛"  الرابعة

ال مربر إلضافة الفئة الثانية،  إذ

وينبغي االكتفاء بالفئتني الثالثة 

والرابعة كما هو منصوص عليه 

ـًا أن  يف القانون النافذ؛ وخصوص

االتفاقية مل تشترط إضافة الفئة 

 الثانية. 

 وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

 ( الفقرة األوىل:52مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل:

 ( الفقرة األوىل:52مادة )

اد باإلخطار املضاد جيب لالعتد

ألحكام هذا الفصل  ا ـًاملقدم طبق

الفئتني الثالثة أو بشأن عمليات 

 ا ـًن يكون مكتوبأ الرابعة

ـًا من صاحب الشأن وأن  وموقع
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

اد باإلخطار املضاد جيب لالعتد

ألحكام هذا الفصل  ا ـًاملقدم طبق

بشأن عمليات الفئات الثانية أو 

 ا ـًن يكون مكتوبالثالثة أو الرابعة أ

ـًا من صاحب الشأن وأن  وموقع

 

 

 

 

 

 

املمثل املعني من قبل مزود  يقدم إىل

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

هذا القانون، وجيوز توجيه هذا 

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت 

 اقترن بتوقيع إلكتروين.

 

 

 

 ( الفقرة األوىل:52مادة )

اد باإلخطار املضاد جيب لالعتد

ألحكام هذا الفصل  ا ـًاملقدم طبق

الفئتني الثالثة أو بشأن عمليات 

 ا ـًن يكون مكتوبأ الرابعة

ـًا من صاحب الشأن وأن  وموقع



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود 

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

هذا القانون، وجيوز توجيه هذا 

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت 

 إلكتروين. اقترن بتوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )

  قررت اللجنة إعادة صياغة البند

( من املادة، على النحو 2)

 التايل:

حالة احلق  يف  لصاحبجيوز ( 2)

 تارعجزه عن إثحات الضرر أن خي

يقدم إىل املمثل املعني من قبل مزود 

( من 52اخلدمة املشار إليه يف املادة )

هذا القانون، وجيوز توجيه هذا 

اإلخطار بالربيد اإللكتروين مىت 

 اقترن بتوقيع إلكتروين.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )

 دون تعديل

 

يف أي وقت وقحل قفل باب املرافعة 

يف الدعوى احلكم له بتعويض 

تقدره احملكمة مبا ال يقل عن 

مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 

ومخسني ديناًرا  إذا ثحت للمركمة 

 

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن املدعى عليه كان حسن النية.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )

حالة احلق  يف  جيوز لصاحب( 2)
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تارعجزه عن إثحات الضرر أن خي

يف أي وقت وقحل قفل باب املرافعة 

يف الدعوى احلكم له بتعويض 

تقدره احملكمة مبا ال يقل عن 

مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 ، بداًل من( جيوز لصاحب احلق2)

، مبا املطالبة بالتعويض اجلابر للضرر

األرباح اليت جناها املتعدي يف ذلك 

، أن ا حلكم الفقرة السابقةـًطبق

خيتار يف أي وقت وقبل الفصل يف 

 

 

 

 

 

ومخسني ديناًرا  إذا ثحت للمركمة 

 أن املدعى عليه كان حسن النية.

 

 

 

 

 

 (:2( و )2( الفقرتني )24مادة )

حالة احلق  يف  جيوز لصاحب( 2)

 تارعجزه عن إثحات الضرر أن خي

يف أي وقت وقحل قفل باب املرافعة 

يف الدعوى احلكم له بتعويض 

تقدره احملكمة مبا ال يقل عن 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

الدعوى احلكم له بتعويض ال يقل 

مخسمائة دينار وال جياوز تسعة عن 

كل تعد أو فعل  آالف دينار عن

 .حمظور مت ارتكابه

وللمحكمة ختفيض مقدار التعويض 

ا ال يقل عن مائة ومخسني إىل م

عن كل تعد أو فعل حمظور يناًرا د

مت ارتكابه إذا ثبت هلا أن املدعى 

 

 

 

 

 

 

 

( ال تلزم املكتبات اليت ال 5)

تستهدف الربح أو دور حفظ 

الوثائق واملخطوطات أو املؤسسات 

التعليمية أو هيئات اإلذاعة العامة غري 

اد تعويض عن ارتكاب التجارية بسد

مخسمائة  دينار وال جياوز تسعة 

 أو فعٍل آالف دينار عن كل تعٍد

مت ارتكابه. وخيفض  حمظوٍر

التعويض مبا ال يقل عن مائة 

ومخسني ديناًرا  إذا ثحت للمركمة 

 ن النية.أن املدعى عليه كان حس
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

عليه مل يكن يعلم أو ال يوجد لديه 

ما قام به ما حيمله على االعتقاد بأن 

ينطوي على تعد أو يشكل فعاًل 

 .اوًرحمظ

( ال تلزم املكتبات اليت ال 5)

تستهدف الربح أو دور حفظ 

الوثائق واملخطوطات أو املؤسسات 

التعليمية أو هيئات اإلذاعة العامة غري 

 

 

 

 

 

 يفأي من األفعال املنصوص عليها 

( من املادة 5( إىل )4الفقرات من )

( من هذا القانون وذلك إذا 15)

محكمة أهنا مل تكن تعلم أو لل ثبت

ال يوجد لديها ما حيملها على 

ي االعتقاد بأن ما قامت به ينطو

 .اعلى تعد أو يشكل فعاًل حمظوًر

 

 

 

 

 

( ال تلزم املكتبات اليت ال 5)
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب 

 يفأي من األفعال املنصوص عليها 

املادة  ( من5( إىل )4الفقرات من )

( من هذا القانون وذلك إذا 15)

محكمة أهنا مل تكن تعلم أو لل ثبت

ال يوجد لديها ما حيملها على 

ي االعتقاد بأن ما قامت به ينطو

 .اعلى تعد أو يشكل فعاًل حمظوًر

 

 

 

 

 

 

 ( الحند )ب(:22مادة )

 املوافقة على قرار جملس النواب 

أمرًا تصدره  بتقدمي عبارة "

كل من " لتأيت بعد عبارة "احملكمة

" الواردة يف السطر الثاين خالف

ـًا  من البند )ب( من املادة وفق

تستهدف الربح أو دور حفظ 

الوثائق واملخطوطات أو املؤسسات 

التعليمية أو هيئات اإلذاعة العامة غري 

التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب 

 يفأي من األفعال املنصوص عليها 

( من املادة 5( إىل )4الفقرات من )

( من هذا القانون وذلك إذا 15)

محكمة أهنا مل تكن تعلم أو لل ثبت
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 ( الحند )ب(:22مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمشروع.

 أو " قررت اللجنة استبدال عبارة

 بعبارة" اخلاضعني لوالية احملكمة

بغية مواءمتها مع "أو غريهم"؛ 

اتفاقية التجارة احلرة، وحصر 

األطراف املساءلة وهم اخلاضعني 

 لوالية احملكمة. 

ال يوجد لديها ما حيملها على 

ي االعتقاد بأن ما قامت به ينطو

 .اعلى تعد أو يشكل فعاًل حمظوًر

 

 ( الحند )ب(:22مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 ( الحند )ب(:22مادة )

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ب

على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

جتاوز ألفي دينار كل من خالف 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أطراف   أمرًا تصدره احملكمة

أو ى أو أعوان القضاة الدعو

 بشأن محاية اخلاضعني لوالية احملكمة

املعلومات السرية اليت تظهر أو يتم 

دهلا يف سياق أية إجراءات تبا

 .قضائية
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ب

 على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال

جتاوز ألفي دينار كل من خالف من 

ى أو أعوان القضاة أو أطراف الدعو

تصدره احملكمة بشأن  اغريهم أمًر

محاية املعلومات السرية اليت تظهر أو 

دهلا يف سياق أية إجراءات يتم تبا

 .قضائية

 

 ( الحند )ب(:22مادة )

  " أمـرًا  قرر اجمللس تقدمي عبـارة

لتأيت بعد عبارة " تصدره احملكمة

الـواردة يف   ""كل من خـالف 

السطر الثاين من البند )ب( مـن  

 

 

 ( الحند )ب(:22مادة )

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ب

على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

جتاوز ألفي دينار كل من خالف 

من أطراف   أمرًا تصدره احملكمة



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 املادة وفقًا للمشروع.

 

 

 

 

 

أو ى أو أعوان القضاة والدع

 بشأن محاية اخلاضعني لوالية احملكمة

املعلومات السرية اليت تظهر أو يتم 

دهلا يف سياق أية إجراءات تبا

 .قضائية
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 :نص املادة بعد التعديل

 

 )ب(:( الحند 22مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ب

على ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

جتاوز ألفي دينار كل من خالف 

من أطراف   أمرًا تصدره احملكمة

 ى أو أعوان القضاة أو غريهمالدعو

املعلومات السرية اليت  بشأن محاية

دهلا يف سياق أية تظهر أو يتم تبا
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 

 ةالشؤون التشريعية والقانوني

 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة

 .إجراءات قضائية

 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –خيصه  كل فيما –

، ويعمل به من اليوم هذا القانون

لتاريخ نشره يف اجلريدة  التايل

 .الرمسية

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –خيصه  كل فيما –

، ويعمل به من اليوم هذا القانون

لتاريخ نشره يف اجلريدة  التايل

 .الرمسية
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 (2ملحق رقم )
 

 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

بتعديل بعض أحكام قانون قانون 

العمل يف القطاع األهلي الصادر 

( لسنة 22باملرسوم بقانون رقم )

م. )املعد يف ضوء االقتراح 0772

 .بقانون املقدم من جملس النواب(
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 م 7877مارس  77التاريخ: 

 تقرير جلنة اخلدمات

( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف القطاع  مشروع قانون رقم ) بشأن

 6791( لسنة 32األهلي الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 الفصل التشريعي الثالث -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمـة :

     

استلمت لجنة الخدمات كتاب صاحب المعالي السيد عليي نيص صيال   

( المؤرخ  7د7/ص ل خ ت/ ف777الصال  رئيس مجلس الشورى رقم ) 

فيييي دور اقنع ييياد العيييادم اللالييي  ميييص ال صيييل  م،7877ميييارس  87فيييي 

مشروع  والذم تم نموجنه تكليف اللجنة ندراسة ومناقشة  التشريعي اللال ،

قررونعر وقرر( ل ن  )ررنة ل ن  بعرردحك  عررن ن اررو( قررونعر ع عمررك  رر  ع ق ررو  

، علي  نص تيتم .9167ن  )رنة 32عألهل  ع صودو  و مو)رع(  قرونعر وقر( ل

دراسييته ودنييدام المتحوييات ودعييداد ت رييير يتلييمص رنم اللجنيية نشيي نه ليييتم 

 عرله عل  المجلس في موعد نقصاه لتلة نسانيع. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

  بنفحذ ع بالحف ع مذاعو نعاله قومت ع لجنة  وإلجوعءعت ع بو حة:

 

اللالي  عشير والمنع يد تدارست اللجنية مشيروا ال يانوص فيي اجتماع يا  ن9ل

 م.7877مارس  77نتاريخ 

 

اطلعت اللجنية نلنيام دراسيت ا علي  الوليائت المتعل ية نمشيروا ال يانوص  ن3ل

 مولوا النور والتي اشتملت عل : 

  اليييرنم الدسيييتورم وال يييانوني للجنييية الشيييؤوص التشيييريعية وال انونيييية

 نمجلس الشورى.)مرفت(

 ( لسييينة 77قيييانوص رقيييم )العميييل فيييي ال طييياا نإصيييدار قيييانوص  7877

 األهلي.)مرفت(.

 )قرار مجلس النواب ومرف اته. )مرفت 

 

يتيي لف مشييروا ال ييانوص فييي األصييل فلييت عييص الديناجيية مييص مييادتيص،  ن2ل

حيي  تتعلييت المييادل األوليي  نإلييافة نيياب لاليي  مكييرر نعنييواص:  تنويييم 

دلي    ، وقد تلمص هيذا النياب لمياص ميوادالعمل مص المنزل نو عص نعد

م، تعيال  موليوا التيرخيص 7717( لسينة 77وص رقم )المرسوم ن ان
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للعامليص مص ختل النيوت والعامليص عص ُنعد نممارسة نعض اقعمال، 

وذليييم نميييا يشيييمل تنوييييم الع يييود، واألعميييال المحويييور ممارسيييت ا، 

والعمالة، والمعدات المستخدمة، وتحدييد الرسيوم والتكياليف، وشيروط 

. ، والغرامات المالية والجزائيةالترخيص، والت تيش عل  مواقع العمل

 .تن يذيةف ي مادل مص المشروا ن انوص نما المادل اللانية 
 

ع ردابعو م مرـد شارم في اجتماا اللجنة ميص األمانية العامية نيالمجلس  ن4ل

 ع دهللا ع د حمـ  ع م)بشوو ع قونعن   شؤعر ع لجور.

                 

  نمحر )و ع لجنة. ع )حد نحعب عل   وحفتول  نمانة سـر اللجنة 
 

 رأي اللجنــة : -ثانيـًا

، وتنودليت ميادل  ميادل مشروا ال انوص المذكور نعيتهاللجنة تدارست 

نش نه وج ات النور مص قنيل نعليام اللجنية، والمستشيار ال يانوني لشيؤوص 

 .اللجاص نالمجلس

اطلعت اللجنة عل  رنم لجنة الشيؤوص التشيريعية وال انونيية نمجليس 

ا الشييورى   ةمشييروا ال ييانوص مييص الناحييي نعييدم متممييةوالييذم جييام مؤكييد 

لتعل ييه ن ييانوص تييم الغيياؤه نموجييب قييانوص العمييل ال طيياا األهلييي  ال انونييية

 م.7877( لسنة 77الصادر نال انوص رقم )

كمييا اطلعييت اللجنيية عليي  متحوييات الحكوميية، ومتحوييات  دائييرل 

 .الت سيرية المرف ة نالمشروا ن انوصالشؤوص ال انونية  الواردل في المذكرل 
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جمييع المرف يات قيرار مجليس النيواب وعلي  كما اطلعت اللجنة عل  

: متحويييات وزارل التنميييية المتمللييية فيييياليييواردل ن يييرار مجليييس النيييواب و

اقجتماعييييية، مرئييييييات ةرفيييية تجيييييارل وصييييناعة النحيييييريص، رنم وزارل 

 الخارجية، ومرئيات وزارل العمل.

المشييروا ن ييانوص قييد ورد  نص رنت اللجنييةلتحليييل، نعييد الدراسيية واو

( المعييدل، 7717لسيينة  77علي  قييانوص ملغييي وهيو المرسييوم ن ييانوص رقيم )

 (7877لسينة  77حي  تيم دلغياؤه نموجيب الميادل اللاللية ميص ال يانوص رقيم )

 لمو قن.نإصدار قانوص العمل في ال طاا األهلي. 

، مييص حييي  اف ييةرى اللجنيية التوصييية نعييدم الموتيي ،وفييي لييوم ذلييم

مشوع  قونعر وقر( ل ن  )رنة ل ن  بعردحك  عرن ن ارو( قرونعر عل  المندن، 

ن  )ررنة 32ع عمررك  رر  ع ق ررو  عألهلرر  ع صررودو  و مو)ررع(  قررونعر وقرر( ل

9167. 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالثـًـًا

ات  يت ( ميص التئحية الداخليية لمجليس الشيورى،  77دعماق  لينص الميادل ) 

 اللجنة عل  اختيار كل مص :

 

 مقوًوع نصلحـًو   ع دع جلحك ع دهللا ع ععحنوب عأل)بوذ  .9

 مقوًوع ع بحو ًحو.  خلحك إ وعهحــــ( ع ــــذععدي عأل)بوذ  .3
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 رابعـًا:  توصيـة اللجنـة:

فييي لييوم مييا دار مييص مناقشييات ومييا ننييدم مييص  رام نلنييام دراسيية 

 نما يلي:مشروا ال انوص، فإص اللجنة توصي 

 

عد( ع معع قة، مر  حث ع م دن، على مشوع  قونعر وق( ل ن  )نة ل ن  -

ع صودو  و مو)ع(  ، بعدحك  عن ن او( قونعر ع عمك    ع ق و  عألهل 

 .9167ن  )نة 32 قونعر وق( ل

 

 ععألمو معوعن على ع مجلس ع معقو البخوذ ع الز( ،،،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم                أ. منرية عيسى بن هندي    

     رئيس جلنة اخلدمـات                              نائب رئيس جلنة اخلدمات  
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 م2111مارس  11التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 

بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف املوضوع : مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( 
.1791( لسنة 21القطاع األهلي الصادر باملرسوم بقانون رقم )  

 

 

 ،،ع )ال( علحا( عو مة هللا ع واوبه

 

معالي الييا عاي ا اصالا اليااليرالياا  ا  ا، أرفق م3103مارس  3بتاريخ      

مشااا   انسممممن ممممت  (،3د  3ف ص ل ت ق /  333، ضمممكت بتابممم) ر ممم   ليمج ااا 

)ا(اصتعااع باصعااكام قاالناقاالن  اليعمااباااا الي  اال ال   اا ااااقاالن  اا قاا(ا)ا(ايياا  ا

إلممل لة ممن ول ممتشر ولت مم ي  ن ؛ا1776(ايياا  ا23ليراال  اصليم ماا ناص االن  ا قاا(ا)

 شولقانون ن، شذلك لك ا  ت) شإبدوء ولكالحظات عل ) للة ن ولمدمات.
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، ع ييييدت لجنيييية الشييييؤوص التشييييريعية وال انونييييية م7877مييييارس  77 ونتيييياريخ     

، وقيرار مجليس الميذكور مشيروا ال يانوص، حي  اطلعت علي  اجتماع ا السانع عشر

 نالمجلس. النواب نش نه، وذلم نحلور المستشار ال انوني

 

 

دل  عدم متممة مشروا ال يانوص  –نعد المداولة والن اش  –وانت ت اللجنة      

مييص الناحييية ال انونيييةي ألنييه يتعلييت ن ييانوص تييم دلغيياؤه نموجييب قييانوص العمييل فييي 

 .م7877( لسنة 77ال طاا األهلي الصادر نال انوص رقم )

 

 

 وني ع لجنة:

مش   اقلن  اا ق(ا)ا(ايي  ا)ا(اصتعع باصعكام قالنااترى اللجنة عدم ستمة     

(ايياا  ا23  اال ال   اا اليراال  اصليم ماا ناص االن  ا قاا(ا)قاالن  اليعمااباااا الي

 مص الناحية ال انونية.؛ا1776

 

 

  دالل جاسم الزايد                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
بشأن قرار جملس والقانونية 

النواب حول قرار جملس الشورى 
خبصوص مشروع قانون بإضافة 

( مكرًرا إىل 24مادة جديدة برقم )
قانون اخلدمة املدنية الصادر 

( لسنة 25بالقانون رقم )
م. )املعد يف ضوء االقتراح 2002

 بقانون املقدم من جملس النواب(.
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 م2002 أكتوبر 20التاريخ :

 

 التقريـر اخلامس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 حول 

بإضافة مادة  قانون قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع

( لسنة 25قانون رقم )بال ( مكرًرا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر24جديدة برقم )

 م2002

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 : مقدمــة

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

من دور االنعقاد  م،2144يناير  5املؤرخ يف (  2144 -4 -5ص ل ت ق /  45)

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة   األول من الفصل التشريعي الثالث،العادي 

بإضافة  قانون قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع ومناقشة

( 25قانون رقم )بال ( مكرًرا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر24مادة جديدة برقم )
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على أن تتم ، بقانون املقدم من جملس النواب(م )املعد يف ضوء االقتراح 2002لسنة 

ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،دراسته وإبداء املالحظات

 اجمللس. 

 معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورىاستلمت اللجنة خطاب و     
، من دور م2144أكتوبر  45( املؤرخ يف  2144-41-5/ ت قص ل  241)   رقم

 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة
، اجمللسليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن دراسة املشروع بقانون

 . وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اخلصوص
 

معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب  كما استلمت     
 م،2142 أكتوبر 41( املؤرخ يف 5د  5ف ص ل ت ق /  554)  رقـم الشـورى

من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف 
يفصل فيه اجمللس خالل الدور ، والذي مل ظر يف تقريرها اخلاص بالقراراللجنة بإعادة الن

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

 42تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثالث املنعقد بتـاريخ    (7)
 من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث. م2144 يناير
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تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعني اخلامس والسـادس املنعقـدين    (11)
م من دور االنعقاد الثاين مـن الفصـل   2144نوفمرب  2أكتوبر، و 51بتارخيي     

 .التشريعي الثالث

باملشـروع موضـوع البحـث    اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (11)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -
 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عحدالوهاب الربزجني     املستشار القانوين للمجلس. .2

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 

 

ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ
 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس مشروع القانون ناقشت اللجنة      

النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق، وتبودلت وجهات النظر بـني أعضـاء   

التوصية بالتمسك بقرار جملس الشـورى  اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت إىل 
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نـوفمرب   25عقدة بتـاريخ  بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، واملتخذ السته الثامنة املن

ـًا بأن قـرار  2111 م، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاين، علم

بالقـانون رقـم    اخلدمة املدنية الصادر جملس الشورى املشار إليه اختذ يف ظل نفاذ قانون

بعد ؛ مما جيعل توصية اللجنة بالتمسك به أمًرا ال مناص منه، وذلك م2114( لسنة 55)

بإصـدار قـانون    2141( لسنة 14املرسوم بقانون رقم )إلغاء قانون اخلدمة املشار إليه ب

 -، وموافقة جملسي الشورى والنواب عليه، وبذلك مل يعد مشروع القانون اخلدمة املدنية

  يصادف حمال إلعمال أثره فيه. -حمل الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغى 

 

ـًا  ر مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :اختيا -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   51إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

ـًااألستاذ حممد حسن الشيخ منصور الستري               .2  .مقرًرا أصلي

ـً                     األستاذة مجيلة علي سلمان نصيف .4  .امقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      

نوفمرب  25واملتخذ السته الثامنة املنعقدة بتاريخ  التمسك بقرار جملس الشورى -

 املوافقةم، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاين، بعدم 2111

( مكرًرا إىل 24بإضافة مادة جديدة برقم ) قانون مشروععلى  من حيث املبدأ

)املعد يف ضوء م 2002( لسنة 25قانون رقم )بال قانون اخلدمة املدنية الصادر

 .االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان  

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 (4ملحق رقم )
 

الشؤون التشريعية تقرير جلنة 
والقانونية بشأن قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى 
خبصوص مشروع قانون بتعديل 

( من قانون اخلدمة 27املادة )
( 25املدنية الصادر بالقانون رقم )

م. )املعد يف ضوء 2002لسنة 
االقتراحني بقانونني املقدمني من 

 (.جملس النواب
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 م2002 أكتوبر 20التاريخ :

 

 التقريـر السابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 حول 

بتعديل املادة  قانون قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع

 م2002( لسنة 25قانون رقم )بال ( من قانون اخلدمة املدنية الصادر27)

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 : مقدمــة

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

من دور االنعقاد  م،2144يناير  5املؤرخ يف (  2144 -4 -5ص ل ت ق /  45)

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة   التشريعي الثالث، العادي األول من الفصل

بتعديل  قانون قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع ومناقشة

م )املعد 2002( لسنة 25قانون رقم )بال ( من قانون اخلدمة املدنية الصادر27املادة )

أن تتم دراسته وإبداء  على، يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،املالحظات
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 معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورىاستلمت اللجنة خطاب و     

م، من دور 2144أكتوبر  45( املؤرخ يف  2144-41-5/ ت قص ل  241)   رقم

 الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة االنعقاد العادي الثاين من

، اجمللسليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن دراسة املشروع بقانون

 . وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اخلصوص

 

معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب  كما استلمت     

 م،2142 أكتوبر 41( املؤرخ يف 5د  5ف ص ل ت ق /  554)  رقـم الشـورى

من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف 

، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور ظر يف تقريرها اخلاص بالقراراللجنة بإعادة الن

 الثالث.الثاين من الفصل التشريعي 

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

 42تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثالث املنعقد بتاريخ   (12)

 من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث. م2144 يناير
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القانون يف االجتماعني اخلامس والسـادس املنعقـدين   تدارست اللجنة مشروع  (13)

م من دور االنعقاد الثاين مـن الفصـل   2144نوفمرب  2أكتوبر، و 51بتارخيي     

 .التشريعي الثالث

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشـروع موضـوع البحـث     (14)

 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عحدالوهاب الربزجني     املستشار القانوين للمجلس. .2

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 

 

ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ
 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس مشروع القانون ناقشت اللجنة      

النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق، وتبودلت وجهات النظر بـني أعضـاء   
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التوصية بالتمسك بقرار جملس الشـورى  اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت إىل 

 45واملتخذ السته الثانية والعشرين املنعقدة بتـاريخ  بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، 

ـًا بـأن  2111أبريل  م، من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين، علم

بالقانون رقم  اخلدمة املدنية الصادر قرار جملس الشورى املشار إليه اختذ يف ظل نفاذ قانون

بالتمسك به أمًرا ال مناص منه، وذلك بعد ؛ مما جيعل توصية اللجنة م2114( لسنة 55)

بإصـدار قـانون    2141( لسنة 14املرسوم بقانون رقم )إلغاء قانون اخلدمة املشار إليه ب

 -، وموافقة جملسي الشورى والنواب عليه، وبذلك مل يعد مشروع القانون اخلدمة املدنية

   إلعمال أثره فيه.يصادف حمال -حمل الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغى 

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   51إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

ـًا. .0  األستاذ حممد حسن الشيخ منصور الستري              مقرًرا أصلي

ـًا.                     سلمان نصيفاألستاذة مجيلة علي  .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      

واملتخذ السته الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ  التمسك بقرار جملس الشورى -

م، من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين، 2111أبريل  45

( من قانون 27بتعديل املادة ) قانون مشروع على من حيث املبدأ املوافقةبعدم 

 م )املعد يف ضوء2002( لسنة 25قانون رقم )بال اخلدمة املدنية الصادر

 .االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

دالل جاسم الزايد                                     مجيلة علي سلمان   
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة
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 (5ملحق رقم )
 

لجنة التكميلي الثاين لتقرير ال
الشؤون التشريعية والقانونية 
خبصوص مشروع قانون بشأن 
مكافرة الغش التجاري. )املعد 
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم 

 من جملس الشورى(.
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 م2002مارس  5 التاريخ :

 

  الثاين للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةالتقريـر التكميلي 

 حول 

 بشأن مكافرة الغش التجاري )  ( ( لسنة  مشروع قانون رقم ) 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى( 

 

 :مقدمــة
 

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسلم  2145 فرباير 5بتاريخ       

ـًا برقم )  الشورىرئيس جملس  ( إىل جلنة  5د  5ف  ص ل ت ق/ 445خطاب

املنعقدة  عشرة ةاًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسالشؤون التشريعية والقانونية، بن

صوص املوافقة على طلب اللجنة باسترداد املادتني رقمي م، خب2145 فرباير 1 بتاريخ

مكافرة الغش التجاري )املعد  بشأن )  ( ( لسنة شروع قانون رقم )م ( من1، 5)

وإبداء  ما، على أن تتم دراستهيف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 ليتم عرضه على اجمللس.  ماد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناملالحظات وإعدا
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 إجراءات اللجنة: -أواًل
 

 ة :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالي
 

 – املـذكور  مشروع القانون( من 1، 5املادتني رقمي )تدارست اللجنة  (15)

السـادس   يف االجتماع -ي الثالثمن الفصل التشريع لثالثا العادي خالل دور االنعقاد

 م.2145 فرباير 21ملنعقد بتاريخ  اعشر  

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملادتني موضوع البحث  (16)

 والدراسة.

سعادة النائب الثاين للرئيس الدكتورة اطلعت اللجنة على االقتراحات املقدمة من  (17)

سعادة العضو و لولوة صاحل العوضي، ةسعادة العضو األستاذو هبية جواد اجلشي،

 (مرفق). املادتني بشأن سيد ححيب مكي هاشم

 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: عاجتماشارك يف 
 

 للمجلـس. وينـار القانـاملستش  عصام عحدالوهاب الربزجنيالدكتور  .4

 

 

  مريفت علي حيدر السيدةتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا  رأي اللجنة:: ثانيـ

 

من مشـروع القـانون، وحبثـت أوجـه     ( 1، 5املادتني )بعد أن تدارست اللجنة      

املنعقدة  عشرة ةاخلامس اجللسة يف أعضاء اجمللسسعادة قبل املالحظات اليت مت إبداؤها من 

واالقتراحات املقدمة من عـدٍد مـن األعضـاء     ،حول املادتني م2145 فرباير 1 بتاريخ

األخذ ببعض االقتراحات، والتمسك بقرارها السابق بشأن اللجنة إىل فقد انتهت بشأهنما، 

 ( بعدم حذف عبارة "استعمال أو"؛ إذ ترى اللجنـة أن الداللـة  1( من املادة )2البند )

اللغوية لكلميت االستعمال واالستهالك خمتلفة، إضافة إىل أن االستهالك يعترب أعم وأمشـل  

 من االستعمال الذي يندرج حتت مفهوم االستهالك.

 

( ومل تأخذ باقتراح حذف 1( من املادة )4وقد أكدت اللجنة توصيتها بشأن البند )     

أت اللجنة أن العبارات الثالث الـواردة يف  عبارة   "أو بيعها" الواردة يف هناية البند؛ إذ ر

البند حتمل دالالت لغوية خمتلفة، فعبارة "بقصد البيع" تعين وجود نية البيع،  أما عبارة "أو 

ـُقصد بعبارة "أو بيعها"  عرضها للبيع" فتدل على عرض السلع دون إمتام البيع، يف حني ي

 إمتام عملية بيع السلع.  
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" بعبارة  للوائح الفنية الوطنية" استبدال عبارة قررت إىل أن اللجنة كما جتدر اإلشارة     

(، وذلك بالتوافق مع 5) املادة"للمواصفات القياسية املعتمدة" الواردة يف الفقرة األوىل من 

إلزامية يف حني تعترب  املواصفات الوطنية تعترب على اعتبار أن؛ وزارة الصناعة والتجارة

 املواصفات القياسية اختيارية.  

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  51إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا.    الدكتور ناصر محيد املحارك                  .2  مقرًرا أصلي
 األستاذة مجيلة علي سلمان                     مقرًرا احتياطًيا. .4

 

 

ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

مشروع القانون، فـإن  أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي اللجنة توصي
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(  رقـم ) مشروع قـانون  من ( 1، 5املادتني ) اللجنة بشأن ةتوصي املوافقة على -

بشأن مكافرة الغش التجاري )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم  )  ( لسنة

 التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.بوذلك  من جملس الشورى،

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،        

 

 

 

 
 دالل جاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( ( من 7( و)5املادتان )

 لتجاري )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(بشأن مكافرة الغش ا

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 (5مادة )

 

 

 

 (5مادة )

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

على النحو الوارد يف النص بعـد  

 التعديل.

 

 (5مادة )

  املوافقة على النص قررت اللجنة

 .يف مشروع القانونجاء كما 

 أو ة عبارة "قررت اللجنة إضاف

" بعد بإحدى هاتني العقوبتني

 (5مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة "أيهما أكرب" الواردة يف 

 الفقرة األوىل من املادة.

  قررت اللجنة املوافقة على قرار 

جملس النواب باستبدال كلمة 

 " بكلمة "اململكة".الحالد"

  إضافة عبارة قررت اللجنة

          كلمة" بعد الطحيعية أو"

"املنتجات" الواردة يف الفقرة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوىل من املادة.

 " مع قررت اللجنة إضافة عبارة

" بعد عبارة          علمه بذلك

املنتجات الصناعية املغشوشة أو "

" الواردة يف الفقرة الفاسدة

 األوىل من املادة.

  استبدال عبارةقررت اللجنة 

" بعبارة  للوائح الفنية الوطنية"
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"للمواصفات القياسية املعتمدة" 

الواردة يف الفقرة األوىل من 

 .املادة

    قررت اللجنة حـذف عبـارة

وكذلك احلاالت األخرى اليت "

وزير يصدر بتحديدها قرار من 

التجارة" الواردة يف هناية الفقرة 

 األوىل.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قررت اللجنة استبدال كلمة

" بعبارة  "وزير التجارة" الوزير"

 مشروع القانون.أينما وردت يف 

  قررت اللجنة إعادة صياغة

الفقرة الثانية من املادة على 

مع مراعاة حكم والنحو التايل: "

( من هذا القانون 00املادة )

تتوىل اجلهة املختصة إعدام 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، 

ـًا بأهنا مغشوشة  إذا كان عامل

له ميعاًدا أو فاسدة، وحتدد 

اخلارج إذا  إلعادة تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو  مل يكن عامل

فاسدة فإذا مل يقم بذلك يف 

امليعاد احملدد تعدم هذه املواد 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."على نفقته

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تزيد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

آالف دينار أو ما يعادل قيمة   مخسة

 ،السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب

كل من  أو بإحدى هاتني العقوبتني

شيئا من  الحالداستورد أو جلب إىل 

أغذية اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبيـة أو األدويـة أو   

املنتجـات   أواحلاصالت الزراعيـة  

الصناعية املغشوشـة أو   الطحيعية أو
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تزيد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تزيد على مخس 

سنوات وبالغرامة اليت ال جتاوز 

مخسة آالف دينار أو ما يعادل قيمة 

السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب 

، وتعتـرب  مع علمه بذلك الفاسدة

للوائح كذلك إذا كانت غري مطابقة 

أو كانت غري صاحلة  الفنية الوطنية

اريخ الصالحية لالستعمال أو انتهى ت

املدون عليها من تاريخ اإلنتـاج يف  

 .بلد املصدر

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تزيد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

آالف دينار أو ما يعادل قيمة   مخسة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

مخسة آالف دينار أو ما يعادل قيمة 

السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكـرب  

ورد أو جلب إىل اململكة كل من است

شيئا من أغذية اإلنسان أو احليـوان  

أو العقاقري أو النباتـات الطبيـة أو   

األدوية أو احلاصالت الزراعيـة أو  

املنتجات الصـناعية املغشوشـة أو   

 الحالدكل من استورد أو جلب إىل 

احليوان شيئا من أغذية اإلنسان أو 

أو العقاقري أو النباتات الطبية أو 

أو  األدوية أو احلاصالت الزراعية

املنتجات الطحيعية أو الصناعية  

يكون  مغشوشا أو فاسدا  مع 

 علمه بذلك.

( من 00مع مراعاة حكم املادة )و

هذا القانون تتوىل اجلهة املختصة 

إعدام املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، إذا 

ـًا بأهنا مغشوشة أو  كان عامل

فاسدة، وحتدد له ميعاًدا إلعادة 

اخلارج إذا مل يكن  تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة فإذا  عامل

 ،السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب

كل من  أو بإحدى هاتني العقوبتني

شيئا من  الحالداستورد أو جلب إىل 

أغذية اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبيـة أو األدويـة أو   

املنتجـات   أواحلاصالت الزراعيـة  

الصناعية املغشوشـة أو   الطحيعية أو

، وتعتـرب  مع علمه بذلك الفاسدة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

الفاسدة، وتعترب كذلك إذا كانـت  

غري مطابقة للمواصفات القياسـية  

املقررة أو كانـت غـري صـاحلة    

تاريخ الصالحية  لالستعمال أو انتهى

املدون عليها من تاريخ اإلنتـاج يف  

بلد املصـدر وكـذلك احلـاالت    

األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار 

 

 

 

 

 

مل يقم بذلك يف امليعاد احملدد تعدم 

 .هذه املواد على نفقته

 

 

 

للوائح كذلك إذا كانت غري مطابقة 

أو كانت غري صاحلة  الفنية الوطنية

اريخ الصالحية لالستعمال أو انتهى ت

املدون عليها من تاريخ اإلنتـاج يف  

 .بلد املصدر

 

( من 00مع مراعاة حكم املادة )و
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 من وزير التجارة.

 

وتتوىل السلطة املختصة إعدام تلك 

املواد على نفقة املرسل إليه، فإذا مل 

يتوافر العلم حتدد له السلطة املختصة 

ميعاًدا إلعادة تصدير املواد املغشوشة 

أو الفاسدة أو اليت إنتـهى تـاريخ   

 

وتتوىل السلطة املختصة إعدام 

املواد املشار إليها بالفقرة السابقة 

على نفقة  املرسل إليه إذا كان عاملا 

بأهنا مغشوشة أو فاسدة، وحتدد له 

إذا مل  ميعادًا إلعادهتا إىل مصدرها

يكن عاملًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة، 

هذا القانون تتوىل اجلهة املختصة 

إعدام املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، إذا 

ـًا بأهنا مغشوشة أو  كان عامل

فاسدة، وحتدد له ميعاًدا إلعادة 

اخلارج إذا مل يكن  تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة فإذا  عامل

مل يقم بذلك يف امليعاد احملدد تعدم 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

صالحيتها إىل اخلارج، فإذا مل يقـم  

بذلك يف امليعاد احملدد تعدم تلـك  

 نفقته.املواد على 

فإذا مل يقم بذلك يف امليعاد احملدد 

 تعدم هذه املواد على نفقته. 

 .هذه املواد على نفقته

 (7مادة )

 

 

 

 (7مادة )

    قرر اجمللس حذف املـادة، مـع

 مراعاة ترقيم املواد اليت تليها.

 (7مادة )

 تتوافق اللجنة مع ما ذهب إليه مل 

حذف  جملس النواب بشأن

املادة؛ نظًرا ألمهية النصوص 

 (7مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواردة فيها، واليت من شأهنا منع 

 .آمنوتقييد تداول السلع بشكل 

  األخطاء قررت اللجنة تصحيح

 .اإلمالئية يف املادة

  قررت اللجنة استبدال عبارة

يصدر الوزير قرارات إدارية "

جيوز بقرار " بعبارة "بشأن ما يلي
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " الواردة يف صدر املادة.من الوزير

  قررت اللجنة إعادة صياغة البند

 ( من املادة على النحو التايل:4)

أواين أو أوعية أو  استعمالفرض 

عحوات أو أغلفة معينة يف جتهيز أو 

حتضري ما يكون معًدا للحيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطحية أو العقاقري أو النحاتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 

 املنتجات الطحيعية أو الصناعية

وتنظيم تعحئتها أو حزمها أو حفظها 

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 

 بقصد طرحها للحيع أو بيعها.

قررت اللجنة إعادة صياغة البند  

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من املادة على النحو التايل:2)

بيان شروط وطرق استعمال أو 

استهالك السلع واملواد املشار إليها 

السابق واحلاالت اليت تكون بالحند 

فيها غري صاحلة لالستهالك، وبيان 

 ومصدرها وحمل صنعها واسم امسها

صانعها وغري ذلك من الحيانات 

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالزمة للتعريف عنها.

  قررت اللجنة استبدال عبارة

لفقرة " بعبارة "االحند السابق"

السابقة" الواردة يف هناية البند 

(5.)   

  استبدال عبارة  قررت اللجنة

و املواد املشار اليها أبالسلع "

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" هذه املادة من( 0يف الحند )

بعبارة " هبذه السلع واملنتجات" 

 (.1الواردة يف بداية البند )

 إعادة صياغة البند  قررت اللجنة

 :( من املادة على النحو التايل5)

العناصر والنسب الواجب  بيان

توافرها يف تركيب السلع واملواد 

( من هذه 0املشار إليها يف الحند )

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املادة بعد حتديدها من املختصني 

ـًا ألحكام القوانني واللوائح  طحق

املعمول هبا، وذلك إلمكان بيعها أو 

عرضها للحيع أو استعماهلا أو 

 .استهالكها

 إعادة صياغة البند  قررت اللجنة

   من املادة على النحو التايل: (1)

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتديد كيفية تصريف السلع املشار 

( من هذه املادة 0إليها يف الحند )

واليت تكون خمالفة ألحكام هذا 

القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له، وحتديد املدة 

 .الالزمة لتصريفها

  قررت اللجنة إضافة عبارة      

 

 

 

 

 

 

 



711 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" السابقةاملشار إليها بالحنود "

" الواردة القراراتبعد كلمة "

 يف الفقرة األخرية من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد  

 التعديل:

يصدر الوزير قرارات إدارية بشأن 

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ما يلي

أواين أو أوعية  استعمالفرض  -4

أو عحوات أو أغلفة معينة يف جتهيز 

أو حتضري ما يكون معًدا للحيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان

الطحية أو العقاقري أو النحاتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 

 

 

 

 

 

 

 



717 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنتجات الطحيعية أو الصناعية

وتنظيم تعحئتها أو حزمها أو حفظها 

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 

 بقصد طرحها للحيع أو بيعها.

بيان شروط وطرق استعمال 2 - 

أو استهالك السلع واملواد املشار 

إليها بالحند السابق واحلاالت اليت 

 

 

 

 

 

 

 



778 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكون فيها غري صاحلة لالستهالك، 

 ومصدرها وحمل صنعها وبيان امسها

واسم صانعها وغري ذلك من 

 الحيانات الالزمة للتعريف عنها.

 

حتديد الكيفية اليت تدون هبا  -5

البيانات املشار إليها يف الحند 

 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .السابق

بيان كيفية تنظيم السجالت  -1

و املواد أبالسلع  والدفاتر اخلاصة 

هذه  من( 0املشار اليها يف الحند )

إمساك هذه ، وطريقة املادة

السجالت والدفاتر ومراجعتها 

 وإعطاء الشهادات اخلاصة هبا أو

 

 

 

 

 

 

 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 .اعتمادها

العناصر والنسب الواجب  بيان5 - 

توافرها يف تركيب السلع واملواد 

( من هذه 0املشار إليها يف الحند )

املادة بعد حتديدها من املختصني 

ـًا ألحكام القوانني واللوائح  طحق

املعمول هبا، وذلك إلمكان بيعها أو 

 

 

 

 

 

 

يصدر الوزير قرارات إدارية بشأن 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 جيوز بقرار من الوزير:

 

أواين أو أوعيـة   فرض إستعمال -4

أو عبوات أو أغلفة معينة يف جتهيـز  

أو حتضري ما يكون معدًا للبيع مـن  

املواد الغذائية أو العقاقري الطبيـة أو  

عرضها للحيع أو استعماهلا أو 

 .استهالكها

بيان كيفية تصدير هذه السلع  -4

واستريادها أو صنعها أو حيازهتا 

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 بيعها.

حتديد كيفية تصريف السلع 1 - 

 :ما يلي

أواين أو أوعية  استعمالفرض  -4

أو عحوات أو أغلفة معينة يف جتهيز 

أو حتضري ما يكون معًدا للحيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان

الطحية أو العقاقري أو النحاتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

احلاصالت أو املنتجـات وتنظـيم   

تعبئتها أو حزمهـا أو حفظهـا أو   

توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع 

 أو بيعها.

 

 

 

( من هذه 0املشار إليها يف الحند )

املادة واليت تكون خمالفة ألحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له، وحتديد املدة 

 .الالزمة لتصريفها

 

ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه 

املنتجات  الطحيعية أو الصناعية

ظها وتنظيم تعحئتها أو حزمها أو حف

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 

 بقصد طرحها للحيع أو بيعها.

بيان شروط وطرق استعمال 2 - 

أو استهالك السلع واملواد املشار 

إليها بالحند السابق واحلاالت اليت 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

بيان كيفية استهالك هذه املواد  -2

ــة  ــاقري الطبي ــتهالكية والعق االس

واحلاصالت واملنتجات وحفظهـا  

وحيازهتا واحلاالت اليت تكـون أو  

تصبح فيها غري صاحلة لالستهالك، 

وجيب بيان تسميتها ومصدرها وحمل 

 ذلـك  صنعها أو اسم صانعها وغري

املشار إليها بالحنود   القرارات

باحلبس مدة ال تزيد على  السابقة

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفي 

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

تكون فيها غري صاحلة لالستهالك، 

 ومصدرها وحمل صنعها وبيان امسها

واسم صانعها وغري ذلك من 

 زمة للتعريف عنها.الحيانات الال

 

حتديد الكيفية اليت تدون هبا  -5

البيانات املشار إليها يف الحند 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 من البيانات الالزمة للتعريف عنها.

حتديد الكيفية اليت تـدون هبـا    -5

البيانات املشار إليهـا يف الفقـرة   

 السابقة.

 

بيان كيفية تنظيم السـجالت   -1

والدفاتر اخلاصـة هبـذه السـلع    

 .السابق

بيان كيفية تنظيم السجالت  -1

و املواد أبالسلع  والدفاتر اخلاصة 

هذه  من( 0املشار اليها يف الحند )

، وطريقة إمساك هذه املادة

السجالت والدفاتر ومراجعتها 

 اخلاصة هبا أووإعطاء الشهادات 



771 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

واملنتجات، وطريقة إمسـاك هـذه   

السجالت والـدفاتر ومراجعتـها   

 وإعطاء الشهادات اخلاصة هبـا أو 

 إعتمادها.

 

حتديد العناصر أو النسب -5 

 .اعتمادها

العناصر والنسب الواجب  بيان5 - 

توافرها يف تركيب السلع واملواد 

( من هذه 0املشار إليها يف الحند )

املادة بعد حتديدها من املختصني 

ـًا ألحكام القوانني واللوائح  طحق

املعمول هبا، وذلك إلمكان بيعها أو 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

الواجبة يف املواد الغذائية والعقاقري 

واحلاصالت واملنتجات إلمكان 

بيعها أو عرضها للبيع، وعلى وجه 

و أمكان استعماهلا العموم إل

ـًا  استهالكها وذلك طبق

 ارة.للمواصفات اليت تعتمدها الوز

عرضها للحيع أو استعماهلا أو 

 .استهالكها

بيان كيفية تصدير هذه السلع  -4

واستريادها أو صنعها أو حيازهتا 

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 بيعها.

حتديد كيفية تصريف السلع 1 - 



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

 

بيان كيفية تصدير هذه السلع -4 

و حيازهتا واستريادها أو صنعها أ

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 بيعها.

حتديد املدة الالزمة لتعريف -1 

( من هذه 0املشار إليها يف الحند )

املادة واليت تكون خمالفة ألحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له، وحتديد املدة 

 .الالزمة لتصريفها

 

ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه 



778 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

السلع واملنتجات اليت تكون خمالفة 

انون واملراسيم ألحكام هذا الق

والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا 

 له.

 

 

املشار إليها بالحنود   القرارات

باحلبس مدة ال تزيد على  السابقة

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفي 

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.



777 

 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 ا جملس النوابكما أقره

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املواد نصوص

 كما أقرهتا اللجنة

ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه 

القرارات باحلبس مدة ال تزيد على 

وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفـي  سنة 

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
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