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 2020أكتوبر  21التاريخ: 

 (1التقرير: )

 تقرير جلنة الرافق العامة والبيئة  

 بشأن تقرير اللجنة )السابقة(  

 خبصوص 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن محاية األصناف النباتية اجلديدة، الرافق  
 2018( لسنة 36للمرسوم رقم ) 
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 مقدمة:

 5ص ل م ر/ ف 412وبموجا  لخطاارر ي )  ، 2020أكتوبر  19بتاريخ   

ً  لى   رلي كتتا  لخمسىف  ا لجتمارلاث لخ ارما لخمنتااي بتاريخ  3د أكتوبر   18(، وبنار

م، بطصاوص علرد  لخنرر  ا كرارولرا لخاولم و ولخمرلما ) باولم و ولختا  2020

ل أُليا تاريخرهر كو  بل لخىسنة لخسارباة اللل دوي لنمتارد لخترد  لخ رما كو لخصصا 

المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس لختررختا لخطركف؛  اي أيمل صرح  

عخ  خسنة لخمرل ق لختركة ولخب ئة تارخر خسنة لخمرل ق لختركة ولخب ئة   مجلس الشووور 

مشووروق نانور رن) )  ( لسوو   )  ( بشووير اماي  ااصوو اي ال  ا ي    لخساارباة براا  

خمنر رااتث وديلمااتث وعليلد   ؛2018سوو   ( ل36الجديدة، المرافق للمرسووور رن) )

 تارخر بر مث كتضمنا ر يأ  لخىسنة خترضث لى  لخمسىف لخمو ر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

( لخمنتاي بتريخ   2 ا لنجتمرا   –آمف لخذكر  –تيليما  لخىسنة كراروا لخارمو   -1

 م.2020أكتوبر  21

 

لخساااارباة براااا   كرااااروا لخارمو  لطىت  لخىسنة أثنرً ديلمااااتتر ختارخر لخىسنة  -2

 كوضوا لخبحث ولخييلمة لى  لخوثرئق لخمتتىاة بث ولختا لشتمى  لى  كر خىا:

 لخسربق( خىسنة لخمرل ق لختركة ولخب ئة بر   كرروا لخارمو  لخمذكوي  لختارخر -

 ألله  كر ق( ولخمتضمو:

 يأ  خسنة لخرؤو  لختررخت ة ولخارموم ة بمسىف لخرويى. -

 .لألشغرل وشؤو  لخبىيخرا ولختطا ط لختمرلماوزلي   -

 لخمسىف لأللى  خىب ئة. -

 يأ  جمت ة لخمتنيم و لخزيلل  و لخبحرخن ة.  -

 للتذلي وزلي  لخصنرلة ولختسري  ولخس رحة لو لخحضوي.  -

  رلي كسىف لخنولر وكر ارتث بر   كرروا لخارمو .  -

 

 

 

 

 

 بالمجلس:شارك في االجتماق من اامان  العام   -3
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 هيئ  المستشارين القانونيين

 لخمسترري لخارموما خرؤو  لخىسر . لألمترذ لبيلخرح ) لىا كحمي

 برحث  رموما. لخسا ااي لاىااا مااردي لخسااىاااااوم

 إدارة شؤور اللجار

 كررف شؤو  لخىسر . لخس ي أخور لىا طرخف

 ىسنة.لخأك و مر  لخس ي  دلمة عبرله ) لخر  

 إدارة العالنات واإلعالر

 أالصرئا عللم. صردق جتصر لخحىولجالخس اي 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
ً
 ثانيــ

لمتت  خسنة لخرؤو  لختررخت ة ولخارموم ة عخ  ملكة كرروا لخارمو  كو لخنرح ة 

يأختر لخمر ق بتارخر لخيمتويخة، كع كرللر  لخملحررا لخارموم ة لختا أشريا عخ تر  ا  

 لخىسنة.

 

 

 

ا: رأي اجلهات التي دعتها اللجنة السابقة: 
ً
 ثالث

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:  .1
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أوضح  تول اتر كع لخملحررا لخارموم ة ولخرأ  لخذ  لمتت  عخ ث لخحتوكة 

سنة لى  كولد لخمو ر ، كمر تول ا  كع لخىسنة حول بتض لختتيخلا لختا أجرتتر لخى

 كرروا لخارمو .

 اجمللس األعلى للبيئة:  .2

ل ترح عضر ة ليد كو لخمرلم ) ولخاولم و لخمرتباة بمرروا لخارمو  عخ  

( كو كرروا لخارمو  بمر ختاربق كع بنود 5لخيخبرجة، وعلرد  ص رغة لخمرد  ي )  

 19لخمو َّتة  ا جن ف بتريخ   لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي  

( خسنة 12م( ولختا صيَّ   لى تر كمىتة لخبحرخو بموج  لخارمو  ي )  1991كريس  

، كمر تول ق لخمسىف كع لخىسنة حول بتض لختتيخلا لختا أجرتتر لخىسنة لى  2005

 كولد كرروا لخارمو .

 دسني الزراعيني البحرينية: مجعية الهن .3

ر لخمتتور لخموّجث خىسنة أ  لخمطتص و برخسمت ة أوضح  لخسمت ة لبر الاربت

 ركول بمرلجتة كرروا لخارمو ، وب نول أ  كرروا لخارمو  خغاا جم ع لخنولحا لختىم ة 

ولختمى ة، وخحصظ حاوق لخمرب و، وأمث خ ف هنرك أ  كلحررا خىسمت ة لى  كسود  

 كرروا لخارمو .

 مجعية البحرين التعاونية الزراعية:  .4

ري لى  لخىسنة بر   لخبذوي لخمتسنة ولخغ ر كتسنة لخوليد  ولختا طرح  لمتصس

تب و ختر ب   لخبذوي غ ر لختسنة ن خرمىتر كرروا لخارمو ، كمر شترا لخىسنة لى  

 دلوتتر ك منة أهم ة كرروا لخارمو .

ا: مرئيات اجلهات  
ً
 كما وردت مبرفقات مشروع القانون: رابع

 رأي احلكومة الوقرة:  .1



48 
 

لخحتوكة، لبر كذكرتتر لإلخضرح ة لخمر اة كع كولد كرروا لخارمو ، أ  ب ن  

كبريلا كرروا لخارمو  تتم ل  ا حمرخة لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي ، وتنر ) شروط 

تمتّع لخصنف لخنبرتا برخحمرخة وكي  لخحمرخة ولنمت نرًلا لخوليد  لى تر، وضولبط 

طى  كنح حق كرّبا لخنبرترا، لخترلال ص لإلجبريخة وشروط وعجرلًلا تايخ) 

ولإلجرلًلا لختحصر ة خحمرخة حق كربّا لخنبرترا، وع رلي لختاوبرا لخسنرئ ة لى  

 لمتترك حاو ث أو كطرخصة أحترم لخارمو .

 

 رأي جملس النواب الوقر:  .2

لخمول اة لى  مصوص كولد كرروا لخارمو ، كع عجرلً بتض لختتيخلا 

 لخارموم ة ولخنحوخة.

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 خامس

بخصوص   قرير لج   المرافق العام  وال يئ  )السابق ( تيليم  لخىسنة 

مشروق نانور رن) )  ( لس   )  ( بشير اماي  ااص اي ال  ا ي  الجديدة، المرافق 

ً  لى   رلي كتت  لخمسىف ،  2018( لس    36للمرسور رن) ) بتي علردتث عخ  لخىسنة بنر

، بطصوص علرد  لخنرر  ا 2020أكتوبر  18 ا لجتمرلث لخ رما لخمنتاي بتريخ  

كررولرا لخاولم و ولخمرلم ) باولم و ولختا أليا تاريخرهر كو  بل لخىسنة لخسرباة 

 اللل دوي لنمتارد لخترد  لخ رما كو لخصصل لختررختا لخطركف. 

لخمتروض عخ  تصت ل لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  هدي مشروق القانوري

م، ولختا ت) لختصيخق لى تر 19/03/1991لخنبرت ة لخسيخي ، لخمو تة  ا جن ف بتريخ  

، وعصيلي  رمو  وطنا خحمرخة 2005( خسنة 12كو لخممىتة بموج  لخارمو  ي )  

ر) لخحاوق ولخولجبرا لخطرصة بحق كربا لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي   ا لخممىتة، وتن 



49 
 

لخنبرترا، ودل) لنمت مري  ا كسرل لخبحث لختىما ولخزيللة نمتنبرط أصنرف مبرت ة 

 جيخي  ذلا   مة ل تصردخة ولمترج ة لرخ ة.

 

لة لى  ثمرم ة 46 كو    – ضل  لو لخيخبرجة    –  يتيلف مشروق القانور ( كرد ، كوزَّ

لختا ُلن   برألحترم لختركة   (3( اتى )1المواد من )لى     الفصل ااول صول، لحتوى  

وتترخف لخمصاىحرا لخوليد   ا كرروا لخارمو  وتحيخي مارق تاب اث، وتحيخي 

و  ي  و ار  ألحتركث، وتضمَّ الفصل لألشطرص لخذخو خت) لخحق برختمتّع برخحمرخة لخمارَّ

لختا مصَّ  لى  شروط تمتّع لخصنف لخنبرتا برخحمرخة   (12( اتى )4المواد من )  الثاني

لى  لنمت نرًلا  الفصل الثالث كو (16( اتى )13المواد من )وكيتتر، ومصَّ  

لى   الفصل الرابعلخوليد  لى  لخحمرخة وضولبط لخترلال ص لإلجبريخة، ولحتوى 

بإجرلًلا تايخ) طى  كنح حق كرّبا لخنبرترا، لخمتتىِّّاة  (26( اتى )17المواد من )

وي ضث، وحرنا حصول لخحق  ا لألوخوخة، وعليلد مسل لألصنرف لخنبرت ة، وكو خث 

لخمتتىِّّاة   (32( اتى )27المواد من )لى     الفصل الخامسحق لنطلا لى ث، ولشتمل  

بتسم ة لخصنف وحرنا لمتتمرل لختسم ة وشروطتر وت ج ىتر وشابتر،   مر حيَّدا 

حرنا بال  حق كرّبا لخنبرترا وعمارطث،   الفصل السادسكو    (34( و)33الماد ار )

كر ة لألحترم لخمتتىِّّاة برإلجرلًلا   (40( اتى )35المواد من ) ا    الفصل السابعومرَّ)  

كو لخممتو أ  ختطذهر كربا لخنبرترا  ا حرل لختتيّ  لى  أّ  كو حاو ث   لختحصّر ة لختا

لخمنصوص لى تر  ا كرروا لخارمو  أو خييً لختتي  لى تر وتحيخي لأل ترل لخمؤثَّمة 

ي  ختر،   مر تنرول    ( 45( اتى )41من )  ولألال ر لخمولد  الفصل الثامنولختاوبرا لخمارَّ

رمو  ولخحرنا لختا تستحق لخرموم بموجبتر، وحرخة لألحترم لخطترك ة ختنص ذ هذل لخا

لمتحارق لخَرم) لخسنو  و ئرا لخرموم ومس  زخردتتر وتطص ضتر وحرنا لإللصرً كنتر 

المادة وعصيلي لخلئحة لختنص ذخة خىارمو  ولخارليلا لخلزكة ختنص ذ أحتركث، وجرًا 

 تنص ذخة. (46)
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صحرر لخسترد  ألضرً لخىسنة  ا حضوي وجترا لخنرر ب و أ  ولقد  )  داول و  ادل

لخمسترري لخارموما خىسر ، ولنطلا لى  كلحررا لخسترا لخمتن ة لى  محو كر هو 

ر لى  يأ  خسنة لخرؤو  لختررخت ة  ثرب  بمايكة لختارخر، كمر لطىت  لخىسنة أخض 

ولخارموم ة بمسىف لخرويى لختا لمتت  عخ  ملكة كرروا لخارمو  كو لخنرح ة 

متويخة، و ي يلل  لخىسنة لخملحررا لخارموم ة لخمرري عخ تر برخمذكر  لخارموم ة خىسنة لخي

لخرؤو  لختررخت ة ولخارموم ة لخمر اة، وبتي لمتالا كولد كرروا لخارمو  ولنمتئنرس 

 برأ  لخمسترري لخارموما خىسر  لمتت  لخىسنة عخ  لخملحررا لآلت ة:

 

ترل  لخيوخة لختىوم ولآلدلر ولخصنو   -لى  أمث "أ ( كو لخيمتوي7تنص لخمرد    (1)

( كو لخيمتوي لى  أ  "........ ز_ 9وترسع لخبحث لختىما....."، وتنص لخمرد   

تتطذ لخيوخة لختيلب ر لخلزكة كو أجل تحا ق لمتغلل لأليلضا لخصرخحة خىزيللة 

ر لى  أم 23بصوي  ك مر ...."، كمر تنص لخمرد    ث: "حرخة ( كو لخيمتوي أخض 

 لخرأ  ولخبحث لختىما كتصوخة...".

وترس ت ر خىبحث لختىما وتحا ا ر خلمتغلل لألك ل خأليلضا لخصرخحة خىزيللة  

بصوي  ك مر ،  اي لمضم  لخممىتة عخ  لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف لخنبرت ة 

كو لخيمتوي،  37/2علمرن خنص لخمرد   2005( خسنة 12بموج  لخارمو  ي )  

ولمتتمرل لألصنرف لخنبرت ة بغرض  بتيف لمتنبرط لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي ،

عك ريهر وتتس نتر ولمتطرر ولمتنبرط لخنبرترا لخسيخي  لختا تؤد  عخ  زخرد  كرد  

 لخمحصول.

لتصا  لخىسنة كع  رلي كسىف لخنولر لخمو ر  ا عجرلً بتض لختتيخلا لخىغوخة  (2)

 .35، 33، 21، 17، 14، 12، 9، 5، 3ولخنحوخة  ا لخمولد 

( 24نة كطرخصة  رلي كسىف لخنولر لخمو ر  ا علردتث خص رغة لخمرد   يأا لخىس  (3)

كو كرروا لخارمو  لخطرصة برخترى) كو  رلي كنح شترد  حق كربا لخنبرترا أو 
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لخارلي لخصردي بر ض طى  حمرخة لخصنف لخنبرتا، ح ث أ  لخنص لخوليد  ا 

برخارلي أو كو   اللل مت و خوكر كو تريخ  لإلللجولزخ ر لخمرروا جتل لخترى) 

تريخ  لختى) بث وأمرط برخلئحة لختنص ذخة ب ر  عجرلًلا تايخ) لخترىمرا وعجرلًلا 

وكولل ي لخب    تر، حرل أ   رلي كسىف لخنولر أجرز لخترى) كو جم ع لخارليلا 

لخصردي  تنص ذ ل ألحترم هذل لخارمو  كر ليل لخرموم وأجرز لخاتو لى  لخارلي 

مص  ا لخصار  لألال ر  كو لختتيخل لى  ليم  بول لخاتو لخصردي  ا لخترى)، و

أكرم لخمحتمة  ا تىك لخارليلا كر خ) خايم لخترى) لخمرري عخ ث ولمترري لخمولل ي 

لخماري  خىب    ث، وكو ث) جرًا لخصار  لألال ر  كتنر ضة خمايكة لخمرد  ح ث جتل 

جزلً لى  ليم لخترى)  لخترى)  ا كايكة لخمرد  جولزخ ر ويتّ   ا لخصار  لألال ر 

وهو ليم  بول لخاتو لى  تىك لخارليلا أكرم لخمحتمة لخمطتصة، ح ث أمث كو 

لخماري  رموم ر أمث طرخمر أ  لخترى) جولزخ ر  إ  ليم لخترى) ن خترت  لى ث لخحت) 

بتيم لخابول، عذ أ  لخحت) بتيم لخابول ن ختو  عن عذل كر  لخترى) وجوب  ر، وكو ث) 

 ( كمر ويد بمرروا لخارمو .24نة لإلبارً لى  مص لخمرد   ترى لخىس 

( كو لخمرروا، ح ث أجرزا هذه 32يأا لخىسنة تتيخل لخصار  لألال ر  كو لخمرد     (4)

ل كسبب ر برا  لختسم ة  ا حرخت و: "أ -لخمرد  خإلدلي  لخمطتصة أ  تصيي  رلي 

ث: "وخمربا لخنبرترا ل ترلح ............، ث) مص  لخصار  لألال ر  لى  أم -.......، ر

تسم ة جيخي  ...."، وكو ث)  اي جتى  لخصار  لألال ر  كو هذه لخمرد  ل ترلح لختسم ة 

لخسيخي  جولزخ ر خمربا لخنبرترا  ا حرخة شا  لختسم ة، حرل أ  لخصح ح أ  

( كو لخمرروا لختا تنص لى  أمث: "خس  27لختسم ة وجوب ة لمل بصيي لخمرد   

خصنف لخنبرتا بتسم ة تتو  لممث لخررئع..."، ولمل بحت) لخمرد   أ  ختّرف ل

/ر( كو لخمرروا لختا مص  لى  عمارط حق كربا لخنبرترا  ا حرخة شا  34 

لختسم ة عذل خ) خاترح صرح  لخحق تسم ة أالرى كنرمبة اللل لخم ترد لخمحيد خذخك، 

( 32  كو لخمرد   وكو ث)     ل ترلح لختسم ة لخمنصوص لى ث  ا لخصار  لألال ر

خس  أ  ختو  وجوب  ر، لألكر لخذ  ترى كتث لخىسنة تتيخل لخصار  لألال ر  كو لخمرد  

 كربا لخنبرترا ل ترلح تسم ة جيخي .." وعلى( ختتو  كرآلتا "32 
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  لمتت  لخىسنة عخ  علرد  ص رغة لخمولد لآلت ة: (5)

تترلي  ا لبري  "تابق أحترم : ويد بتر  الخاص ب طاق  ط يق القانور  (2المادة ) .أ

هذل لخارمو  لى "، وخذخك  اي يأا لخىسنة علرد  ص رغة لخمرد  ختتو  كرآلتا: 

. لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة لختا 1".....تابق أحترم هذل لخارمو  لى :  

. كر ة لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة 2خصيي بتحيخيهر  رلي كو لخوزخر. 

 ...."لألالرى.

:  اي أجرزا لخمرد  ختل شطص أ  الخاص  باالطالق على السجل (26المادة ) .ب

خاىع لى  مسل لألصنرف لخنبرت ة ولخحصول لى  كستطرجرا وصوي كنث، وخذل 

  اي يأا لخىسنة  صر ذخك لى  ذو  لخر   حصرظ ر لى  مرخة لخب رمرا.

رار لألال ر كو لخصار   يأا لخىسنة مال لخ( الخاص  باستعمال التسمي :  28المادة ) .ج

مع عدر لخ رم ة عخ  كايكة لخمرد ، كع علرد  ص رغتتر ختتو  لى  لخنحو لخترخا:  

، يجب على اإلخالل بحق ااولوي  المم وح للغير بشير  سمي  أي ص ف ن ا ي

كل من يعرض مادة  كاثر لص ف محمي لل يع أو يقور ب يعها أو بتسويقها أر 

    الص ف، اتى انقضاء الحماي (. يلتزر باستعمال  سمي  هذا

: جتى  كي  لخترى) اللل ( الخاص  بالتظل) في اامر على عريض 38المادة )  .د

( كرل ترا" لختا جتى  لخترى) اللل 179لرر  أخرم برخمطرخصة خنص لخمرد  " 

ثمرم ة أخرم، وخذل  اي ليّخ  لخىسنة كي  لخترى) لتصر  ر كع لألحترم لختركة لخوليد   ا 

 و  لخمرل ترا. رم 

أكر بطصوص بر ا كولد كرروا لخارمو ،  إ  لخىسنة لتصا  حول بتضتر كمر  (6)

ويدا بمرروا لخارمو ، ولتصا  كع كسىف لخنولر لخمو ر بر   لخمولد لألالرى 

 لى  لخنحو لخوليد برخسيول لخمر ق.

 

لخمتروض ولمتت  لخىسنة عخ  لخمول اة، كو ح ث لخمبيأ، لى  كرروا لخارمو    

 ولى  مصوص كولده حسبمر ويد  ا لخسيول لخمر ق.
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ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: 
َ
 سادس

( كو لخلئحة لخيلالى ة خمسىف لخراااويى، لتصا  لخىسنة 39علمرن  خنص لخمرد   

 لى  لالت ري كل كو:

 مقرًرا أصليووووووًوا.  رضا إبراهي) ع دهللا م فردي  -1

 مقرًرا ااتياطيوووًا.  المؤيوووووودم ى يوسف خليل  -2

 

  

ا
ً
 توصية اللجنة:   -سابع

 ا ضوً كر دلي كو كنر ررا وكر أبي  كو آيلً أثنرً ديلمة تارخر لخىسنة 

مشروق نانور رن) )  ( لس   )  ( بشير اماي  ااص اي ال  ا ي   لخسرباة( بطصوص  

 لخىسنة توصا بمر خىا:؛  إ  ؛2018( لس   36الجديدة، المرافق للمرسور رن) )

مشروق نانور رن) )  ( لس   )  ( بشير اماي  من ايث الم دأ، على  ،الموافق  -

 .2018( لس   36ااص اي ال  ا ي  الجديدة، المرافق للمرسور رن) )

بتقرير   الموافق  على مواد مشروق القانور كما وردت  فصيال في الجدول المرفق -

 .اللج   السابق 

 واامر معروض على المجلس المونر ال خاذ الالزر،،،

  

 الدكتور حممد علي حسن علي                    الكعبي مجعة مجعة حممد        

 رئيس اللجنة                    نائب رئيس اللجنة                                               
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 م 2018( لسنة  36، الرافق للمرسوم رقم )النباتية اجلديدة بشأن محاية األصناف  )  (  مشروع قانون رقم )   ( لسنة  

 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 مسمى مشروق القانور

 

 )  ( مشروق نانور رن) )  ( لس  

بشير اماي  ااص اي ال  ا ي   

 الجديدة.

 مشروق القانورمسمى 

 

لخمول اة لى  لخمسّم  كمر ويد  ا 

 كرروا لخارمو . 

 مسمى مشروق القانور

 

لخمول اة لى  لخمسّم  كمر ويد  ا 

 كرروا لخارمو . 

 مسمى مشروق القانور

 

بشير   )  (مشروق نانور رن) )  ( لس   

 اماي  ااص اي ال  ا ي  الجديدة.

 الدي اج 

 

 

 

خليف  ملك نحن امد بن عيسى آل 

 مملك  ال حرين.

 بتي لنطلا لى  لخيمتوي، 

 الدي اج 

ليد كو لخمرلم ) ولخاولم و ذلا   عضر ة

 لخصىة، وذخك لى  لخنحو لخوليد أدمره:

 

نحن امد بن عيسى آل خليف  ملك 

 مملك  ال حرين.

 بتي لنطلا لى  لخيمتوي، 

 الدي اج 

لخمول اة لى  لخيخبرجة كمر أ رهر كسىف 

 لخنولر.

 الدي اج 

 

 

 

نحن امد بن عيسى آل خليف  ملك 

 مملك  ال حرين.

 بتي لنطلا لى  لخيمتوي، 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
ولى   رمو  لخمرل ترا لخميم ة  

ولختسريخة لخصردي برخمرموم بارمو   

 ، وتتيخلتث، 1971( خسنة  12ي )  

ولى   رمو  لختسري  لخصردي برخمرموم  

،  1987( خسنة 7بارمو  ي )  

 وتتيخلتث، 

( خسنة  7ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برختصيخق لى  وث اة ت م ف   1994

 كنرمة لختسري  لخيوخ ة، 

 

 

 

 

( خسنة  2ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برا   حمرخة لخح ر  لخصارخة،  1995

ولى   رمو  لخمرل ترا لخميم ة  

ولختسريخة لخصردي برخمرموم بارمو   

 ، وتتيخلتث، 1971( خسنة  12ي )  

برخمرموم  ولى   رمو  لختسري  لخصردي  

،  1987( خسنة 7بارمو  ي )  

 وتتيخلتث، 

( خسنة  7ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برختصيخق لى  وث اة ت م ف   1994

 كنرمة لختسري  لخيوخ ة، 

  1995( لس   1وعلى المرسور رن) )

بشير انضمار مملك  ال حرين إلى 

ا فاني  إنشاء الم ظم  العالمي  للملكي   

 )الوي و(، الفكري  

( خسنة  2ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برا   حمرخة لخح ر  لخصارخة،  1995

ولى   رمو  لخمرل ترا لخميم ة  

ولختسريخة لخصردي برخمرموم بارمو   

 ، وتتيخلتث، 1971( خسنة  12ي )  

ولى   رمو  لختسري  لخصردي برخمرموم  

،  1987( خسنة 7بارمو  ي )  

 وتتيخلتث، 

( خسنة  7ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برختصيخق لى  وث اة ت م ف   1994

 كنرمة لختسري  لخيوخ ة، 

  1995( لس   1وعلى المرسور رن) )

بشير انضمار مملك  ال حرين إلى 

ا فاني  إنشاء الم ظم  العالمي  للملكي   

 الفكري  )الوي و(، 

( خسنة  2ولى  لخمرموم بارمو  ي )  

برا   حمرخة لخح ر  لخصارخة،  1995
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
(  12لخمتيل برخمرموم بارمو  ي )  

 ،  2000خسنة 

 

 

 

ولى   رمو  لإلثبرا  ا لخمولد لخميم ة 

ولختسريخة لخصردي برخمرموم بارمو   

 تتيخلتث، ، و1996( خسنة  14ي )  

( خسنة  21ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

بر   لخب ئة، لخمتيل برخارمو    1996

 ، 1997( خسنة 8ي )  

( خسنة  31ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

برخمول اة لى  لنمضمرم عخ    1996

لتصر  ة بريخف خحمرخة لخمىت ة 

 لخصنرل ة، 

(  12لخمتيل برخمرموم بارمو  ي )  

 ،  2000خسنة 

(  18وعلى المرسور بقانور رن) )

بالتصديق على ا فاني    1996لس   

 الت وق ال يولوجي، 

ولى   رمو  لإلثبرا  ا لخمولد لخميم ة 

رموم بارمو   ولختسريخة لخصردي برخم

 ، وتتيخلتث، 1996( خسنة  14ي )  

( خسنة  21ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

بر   لخب ئة، لخمتيل برخارمو    1996

 ، 1997( خسنة 8ي )  

( خسنة  31ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

برخمول اة لى  لنمضمرم عخ    1996

لتصر  ة بريخف خحمرخة لخمىت ة 

 لخصنرل ة، 

(  12لخمتيل برخمرموم بارمو  ي )  

 ،  2000خسنة 

(  18وعلى المرسور بقانور رن) )

بالتصديق على ا فاني    1996لس   

 الت وق ال يولوجي، 

ولى   رمو  لإلثبرا  ا لخمولد لخميم ة 

   ولختسريخة لخصردي برخمرموم بارمو 

 ، وتتيخلتث، 1996( خسنة  14ي )  

( خسنة  21ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

بر   لخب ئة، لخمتيل برخارمو    1996

 ، 1997( خسنة 8ي )  

( خسنة  31ولى  لخمرموم بارمو  ي )   

برخمول اة لى  لنمضمرم عخ    1996

لتصر  ة بريخف خحمرخة لخمىت ة 

 لخصنرل ة، 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
ولى  لخارمو  لخميما لخصري برخمرموم  

، لخمتيل 2001ة ( خسن19بارمو  ي )  

 ، 2017( خسنة  27برخارمو  ي )   

ولى   رمو  لإلجرلًلا لخسنرئ ة 

(  46لخصردي برخمرموم بارمو  ي )  

 ، وتتيخلتث، 2002خسنة 

 2003( خسنة 5ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى  مررم   رمو ( لخحسر 

لخزيللا خيول كسىف لختترو  خيول  

 لخطى ج لخترب ة،

  2005( خسنة 12  ولى  لخارمو  ي ) 

برخمول اة لى  لمضمرم كمىتة لخبحرخو  

عخ  لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

 لخنبرت ة لخسيخي ، 

لخميما لخصري برخمرموم  ولى  لخارمو  

لخمتيل  2001( خسنة 19بارمو  ي )  

 ، 2017( خسنة  27برخارمو  ي )   

ولى   رمو  لإلجرلًلا لخسنرئ ة 

(  46لخصردي برخمرموم بارمو  ي )  

 ، وتتيخلتث، 2002خسنة 

 2003( خسنة 5ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى  مررم   رمو ( لخحسر 

  خيول  لخزيللا خيول كسىف لختترو

 لخطى ج لخترب ة،

  2005( خسنة 12ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى  لمضمرم كمىتة لخبحرخو  

عخ  لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

 لخنبرت ة لخسيخي ، 

موم  ولى  لخارمو  لخميما لخصري برخمر

لخمتيل  2001( خسنة 19بارمو  ي )  

 ، 2017( خسنة  27برخارمو  ي )   

ولى   رمو  لإلجرلًلا لخسنرئ ة 

(  46لخصردي برخمرموم بارمو  ي )  

 ، وتتيخلتث، 2002خسنة 

 2003( خسنة 5ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى  مررم   رمو ( لخحسر 

لخزيللا خيول كسىف لختترو  خيول  

 ب ة،لخطى ج لختر

  2005( خسنة 12ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى  لمضمرم كمىتة لخبحرخو  

عخ  لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

 لخنبرت ة لخسيخي ، 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
  2005( خسنة 23ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لتصر  ة لختسري  لخحر  

ب و حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2005( خسنة 23ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لتصر  ة لختسري  لخحر  

ب و حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 حي  لألكرخت ة، لخونخرا لخمت

  2009( لس   29وعلى القانور رن) )

بالتصديق على ال رو وكول المعدل 

ال فاني  الجوانب المتصل  بالتجارة من 

 (، TRIPSاقوق الملكي  الفكري  )

  2009( لس   48وعلى القانور رن) )

بالتصديق على اال فاني  الدولي  لوناي   

ال  ا ات المعدل  من ن ل مؤ مر م ظم   

ي  والزراع  باام) المتحدة خالل ااغذ

دور ه التاسع  والعشرين في نوفم ر  

 ، 1997س   

  2005( خسنة 23ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لتصر  ة لختسري  لخحر  

ب و حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

  2009( لس   29ى القانور رن) )وعل

بالتصديق على ال رو وكول المعدل 

ال فاني  الجوانب المتصل  بالتجارة من 

 (، TRIPSاقوق الملكي  الفكري  )

  2009( لس   48وعلى القانور رن) )

بالتصديق على اال فاني  الدولي  لوناي   

ال  ا ات المعدل  من ن ل مؤ مر م ظم   

المتحدة خالل   ااغذي  والزراع  باام)

دور ه التاسع  والعشرين في نوفم ر  

 ، 1997س   
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
  2010( خسنة 28لخارمو  ي )   ولى  

برختصيخق لى  لخبروتوكول لألول  

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

 

 

 

 

 

  2012( خسنة 34ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى   رمو   مررم( لخبذوي  

ولختارو  ولخرتلا خيول كسىف 

 لخطى ج لخترب ة، لختترو  خيول

  2010( خسنة 28ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لخبروتوكول لألول  

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

  2011( لس   2وعلى القانور رن) )

بالموافق  على االنضمار إلى 

برو وكول نرطاج   المتعلق بالسالم   

ااايائي  لال فاني  المتعلق  بالت وق  

 ال يولوجي، 

  2012( خسنة 34ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى   رمو   مررم( لخبذوي  

ولختارو  ولخرتلا خيول كسىف 

 لختترو  خيول لخطى ج لخترب ة،

  2010( خسنة 28ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لخبروتوكول لألول  

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

  2011( لس   2وعلى القانور رن) )

االنضمار إلى بالموافق  على 

برو وكول نرطاج   المتعلق بالسالم   

ااايائي  لال فاني  المتعلق  بالت وق  

 ال يولوجي، 

  2012( خسنة 34ولى  لخارمو  ي )   

برخمول اة لى   رمو   مررم( لخبذوي  

ولختارو  ولخرتلا خيول كسىف 

 لختترو  خيول لخطى ج لخترب ة،
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
  2016( خسنة 11ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لخبروتوكول لخ رما  

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

 

أ ر كسىف لخرويى وكسىف لخنولر 

لخارمو  لآلتا مصث، و ي صي نر لى ث  

 وأصييمره: 

  2016نة ( خس 11ولى  لخارمو  ي )   

برختصيخق لى  لخبروتوكول لخ رما  

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

 

أ ر كسىف لخرويى وكسىف لخنولر 

لخارمو  لآلتا مصث، و ي صي نر لى ث  

 وأصييمره: 

  2016( خسنة 11ولى  لخارمو  ي )   

خق لى  لخبروتوكول لخ رما  برختصي 

ختتيخل لتصر  ة لختسري  لخحر  ب و  

حتوكة كمىتة لخبحرخو وحتوكة  

 لخونخرا لخمتحي  لألكرخت ة، 

 

أ ر كسىف لخرويى وكسىف لخنولر 

لخارمو  لآلتا مصث، و ي صي نر لى ث  

 وأصييمره: 

 أاكار عام 

 ( 1مادة )

 التعاريف 

 

 ا تاب ق أحترم هذل لخارمو ، تتو   

خىتىمرا ولختبريلا لخترخ ة لخمترما 

 كار عام أا

 ( 1مادة )

 التعاريف 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 أاكار عام 

 ( 1مادة )

 التعاريف 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 أاكار عام 

 ( 1مادة )

 التعاريف 

 

 ا تاب ق أحترم هذل لخارمو ، تتو   

خىتىمرا ولختبريلا لخترخ ة لخمترما 
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لخمب نة  رخو كل كنتر، كر خ) خاتضِّ 

 م رُق لخنص اللَف ذخك: 

 كمىتة لخبحرخو.  المملك :

لخوزلي  لخمتن ة برئو    الوزارة:

 لخزيللة.

لخوزخر لخمتنا برئو    الوزير:

 لخزيللة.

نبرت ة  عدلي  لخ رو  لخ المختص : اإلدارة

 برخوزلي . 

مسل لألصنرف لخنبرت ة   السجل:

( كو  25لخمنصوص لى ث  ا لخمرد   

 هذل لخارمو . 

أ  كسمولة مبرت ة تنييج    ص ف ن ا ي:

 ا تصن ف مبرتا ولحي كو أدم   

لخمستوخرا لختاس م ة لخمترو ة، مولً 

  

 

 

 

 

 

لخمب نة  رخو كل كنتر، كر خ) خاتضِّ 

 م رُق لخنص اللَف ذخك: 

 كمىتة لخبحرخو.  المملك :

لخوزلي  لخمتن ة برئو    الوزارة:

 لخزيللة.

لخوزخر لخمتنا برئو    الوزير:

 لخزيللة.

عدلي  لخ رو  لخنبرت ة   المختص : اإلدارة

 برخوزلي . 

مسل لألصنرف لخنبرت ة   السجل:

( كو  25لخمنصوص لى ث  ا لخمرد   

 هذل لخارمو . 

أ  كسمولة مبرت ة تنييج    ص ف ن ا ي:

 ا تصن ف مبرتا ولحي كو أدم   

لخمستوخرا لختاس م ة لخمترو ة، مولً 
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لمتو   هذه لخمسمولة أم خ) تستوف  

شروط كنح حق كربا لخنبرترا، 

ص مرجمة لو ترك   وتتصف بطصرئ

ويلثا كت و أو لو كسمولة كحيد   

كو لخترلك   لخويلث ة، وخمتو تم  زهر  

لو أ  كسمولة مبرت ة أالرى بإحيى  

هذه لخصصرا لخمذكوي  لى  لأل ل، 

وتتتبر وحي  ولحي  بسب   ييتتر لى   

 لختترثر دو  أ  تغ  ر  ا صصرتتر. 

  لمتنبط لخرطص لخذ   مربي ال  ا ات:

مبرت ر  جيخيل  أو لكترصث أو طويه،  صنصر  

أو صرح  لمل لخرطص لخمذكوي 

لخذ  كىصث بمبرشر  هذل لختمل، أو كر   

 الىصر  أل  كو هؤنً لألشطرص.

لمتو   هذه لخمسمولة أم خ) تستوف  

ترا، شروط كنح حق كربا لخنبر

وتتصف بطصرئص مرجمة لو ترك   

ويلثا كت و أو لو كسمولة كحيد   

كو لخترلك   لخويلث ة، وخمتو تم  زهر  

لو أ  كسمولة مبرت ة أالرى بإحيى  

هذه لخصصرا لخمذكوي  لى  لأل ل، 

وتتتبر وحي  ولحي  بسب   ييتتر لى   

 لختترثر دو  أ  تغ  ر  ا صصرتتر. 

  نبط لمتلخرطص لخذ   مربي ال  ا ات:

صنصر  مبرت ر  جيخيل  أو لكترصث أو طويه،  

أو صرح  لمل لخرطص لخمذكوي 

لخذ  كىصث بمبرشر  هذل لختمل، أو كر   

 الىصر  أل  كو هؤنً لألشطرص.
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كل صنف مبرتا   الص ف المحمي:

ختو  كحل  خحق كربا لخنبرترا، عذل 

تول را   ث لخرروط ولألوضرا 

لخوليد   ا هذل لخارمو  ونئحتث  

 لختنص ذخة. 

كل صنف مبرتا   الص ف المحمي:

ختو  كحل  خحق كربا لخنبرترا، عذل 

تول را   ث لخرروط ولألوضرا 

لخوليد   ا هذل لخارمو  ونئحتث  

 لختنص ذخة. 

 

 

 

 ( 2مادة )

 نطاق  ط يق القانور

 

 

(  3( كو لخمرد   2كع كرللر  لخصار    

كو لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

لخنبرت ة لخسيخي ، تُابق أحترم هذل 

 ( 2مادة )

 نطاق  ط يق القانور

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 2مادة )

 القانورنطاق  ط يق 

 

 علرد  ص رغة لخمرد  لى  لخنحو لخترخا: 

(  3( كو لخمرد   2كع كرللر  لخصار    

كو لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

 ( 2مادة )

 نطاق  ط يق القانور

 

 

(  3( كو لخمرد   2كع كرللر  لخصار    

كو لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  



64 
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لخارمو  لى  لألجنرس ولألمولا  

ولألصنرف لخنبرت ة لختا خصيي 

 بتحيخيهر  رلي كو لخوزخر. 

كمر تابق أحترم هذل لخارمو  لى  كر ة  

ة  لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت  

لألالرى بتي كضا لرر منولا كو  

 تريخ  لختمل بث. 

وخُست ن  كو تاب ق أحترم هذل لخارمو   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

 لختا ُكنِّح  لى تر برلً  لنالترلا. 

لخنبرت ة لخسيخي ، تُابق أحترم هذل 

   :لخارمو  لى 

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف   .1

لخنبرت ة لختا خصيي بتحيخيهر  رلي كو 

 . لخوزخر

ولألمولا ولألصنرف  كر ة لألجنرس   .2

لخنبرت ة لألالرى بتي كضا لرر  

 منولا كو تريخ  لختمل بث. 

وخُست ن  كو تاب ق أحترم هذل لخارمو   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

 لختا ُكنِّح  لى تر برلً  لنالترلا. 

لخنبرت ة لخسيخي ، تُابق أحترم هذل 

   :لخارمو  لى 

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف   .1

لخنبرت ة لختا خصيي بتحيخيهر  رلي كو 

 . لخوزخر

كر ة لألجنرس ولألمولا ولألصنرف   .2

لخنبرت ة لألالرى بتي كضا لرر  

 تريخ  لختمل بث.   منولا كو

وخُست ن  كو تاب ق أحترم هذل لخارمو   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

 لختا ُكنِّح  لى تر برلً  لنالترلا. 

 ( 3مادة )

 المعامل  الوط ي  

 

 

 ( 3مادة )

 المعامل  الوط ي  

 

 (.يتمتعواختتو   ( ختمتعتغ  ر كىمة  

 

 ( 3مادة )

 المعامل  الوط ي  

 

 ( 3مادة )

 المعامل  الوط ي  
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كع ليم لإلاللل ب حترم لنتصر  را  

لخيوخ ة لخمتمول بتر  ا لخممىتة، ختو  

ختل شطص طب تا أو للتبري  كو 

كولطنا لخممىتة، أو لألشطرص  

لخاب ت  و أو لنلتبريخ و لخذخو خنتمو   

أو خا مو  أو ختطذو  كركز مررط  تىا 

 ا عحيى لخيول  –بحس  لألحولل  –

ة  أو لخت رمرا لأللضرً  ا كنرم

لختسري  لخترخم ة أو لخيول أو لخمنرمرا 

لخمنضمة عخ  لنتحرد لخيوخا خحمرخة 

لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي ، أو لختا  

 يتمتع تتركل لخممىتة كتركىة لخم ل، أ  

برخحمرخة لخماري  خألصنرف لخنبرت ة و ار   

 ألحترم هذل لخارمو . 

 ال َووص بعد التعديل:

كع ليم لإلاللل ب حترم لنتصر  را  

لخيوخ ة لخمتمول بتر  ا لخممىتة، ختو  

ختل شطص طب تا أو للتبري  كو 

كولطنا لخممىتة، أو لألشطرص  

لخاب ت  و أو لنلتبريخ و لخذخو خنتمو   

أو خا مو  أو ختطذو  كركز مررط  تىا 

عحيى لخيول   ا –بحس  لألحولل  –

أو لخت رمرا لأللضرً  ا كنرمة  

لختسري  لخترخم ة أو لخيول أو لخمنرمرا 

لخمنضمة عخ  لنتحرد لخيوخا خحمرخة 

لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي ، أو لختا  

تتركل لخممىتة كتركىة لخم ل، أ   

برخحمرخة لخماري  خألصنرف   يتمتعوا

 لخنبرت ة و ار  ألحترم هذل لخارمو . 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

 (. يتمتعوا( ختتو    ختمتعتغ  ر كىمة   ب

 

 

كع ليم لإلاللل ب حترم لنتصر  را  

لخيوخ ة لخمتمول بتر  ا لخممىتة، ختو  

ختل شطص طب تا أو للتبري  كو 

كولطنا لخممىتة، أو لألشطرص  

لخاب ت  و أو لنلتبريخ و لخذخو خنتمو   

أو خا مو  أو ختطذو  كركز مررط  تىا 

 ا عحيى لخيول  –بحس  لألحولل  –

ة  أو لخت رمرا لأللضرً  ا كنرم

لختسري  لخترخم ة أو لخيول أو لخمنرمرا 

لخمنضمة عخ  لنتحرد لخيوخا خحمرخة 

لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي ، أو لختا  

تتركل لخممىتة كتركىة لخم ل، أ   

برخحمرخة لخماري  خألصنرف   يتمتعوا

 لخنبرت ة و ار  ألحترم هذل لخارمو . 
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 الفصل الثاني

شروط  متع الص ف ال  ا ي بالحماي   

 ومد ها

 

 ( 4مادة )

 شروط الحماي  

 

خرترط ختمتع لخصنف لخنبرتا برخحمرخة  

 أ  تتول ر   ث لخرروط لآلت ة: 

 لخسي . -أ

 لختم ز.  -ر 

 لختسرمف.  -ج

 لخ برا.  -د 

 الفصل الثاني

شروط  متع الص ف ال  ا ي بالحماي   

 ومد ها

 

 ( 4مادة )

 شروط الحماي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 

 الفصل الثاني

شروط  متع الص ف ال  ا ي بالحماي   

 ومد ها

 

 ( 4)مادة 

 شروط الحماي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 الفصل الثاني

شروط  متع الص ف ال  ا ي بالحماي   

 ومد ها

 

 ( 4مادة )

 شروط الحماي  

 

خرترط ختمتع لخصنف لخنبرتا برخحمرخة  

 أ  تتول ر   ث لخرروط لآلت ة: 

 لخسي . -أ

 لختم ز.  -ر 

 لختسرمف.  -ج

 لخ برا.  -د 
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ختسم ة كابوخة أ  ختو  كحل   -ه

( 29( و 28طبار  ألحترم لخمردت و  

 كو هذل لخارمو . 

كحل  ختسم ة كابوخة أ  ختو   -ه

(  29( و 28طبار  ألحترم لخمردت و  

 كو هذل لخارمو . 

 ( 5مادة )

 الجدة

 

 

 

 

 

 

ختو  لخصنف لخنبرتا جيخيل  عذل خ) ختو 

 ي ت)  ا تريخ  تايخ) طى  لخحصول 

لى  حق كربا لخنبرترا ب ع أو مال  

كولد عك ري لخصنف أو كولد حصرده، أو  

 ( 5مادة )

 الجدة

 

فتعت ر، مستوفاة، تصوخ  لختىمرا  

( لخوليد   ا لخصار  لخ رم ة كو  ست 

 عت ر، مستوفي ، لخمرد  ختصبح،   

 (.ست

 :الو َّوص بعد التعديل

ختو  لخصنف لخنبرتا جيخيل  عذل خ) ختو 

 ي ت)  ا تريخ  تايخ) طى  لخحصول 

لى  حق كربا لخنبرترا ب ع أو مال  

كولد عك ري لخصنف أو كولد حصرده، أو  

 ( 5مادة )

 الجدة

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

فتعت ر، مستوفاة، تصوخ  لختىمرا  ب

( لخوليد   ا لخصار  لخ رم ة كو  ست 

 عت ر، مستوفي ، لخمرد  ختصبح،   

 (.ست

 

 ( 5مادة )

 الجدة

 

 

 

 

 

 

ختو  لخصنف لخنبرتا جيخيل  عذل خ) ختو 

 ي ت)  ا تريخ  تايخ) طى  لخحصول 

لى  حق كربا لخنبرترا ب ع أو مال  

كولد عك ري لخصنف أو كولد حصرده، أو  
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ترا أو  لختصرف   تر كو  بل كربا لخنبر 

بمول اتث، ألغرلض لمتغلل لخصنف 

 ا ع ى ) لخممىتة كنذ أك ر كو منة  

ولحي ، أو  ا الريج ع ى ) لخممىتة كنذ 

أك ر كو م  منولا برخنسبة خألشسري 

ولأللنرر، أو أك ر كو أيبع منولا  

 برخنسبة خغ رهر. 

و ا حرل تاب ق أحترم هذل لخارمو  لى   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

  تتتبر لختا خ) خسبق تاب اث لى تر 

لألصنرف لخنبرت ة لخمتوخي  لو هذه  

خرروط  كستو ر لألجنرس ولألمولا 

لخسي ، حت  وخو كر  لخب ع أو لخنال  

خىغ ر  ي ت) لى  أيض لخممىتة  بل 

خيلا لخاى ، أيبع منولا مرباة  بل ع

لختصرف   تر كو  بل كربا لخنبرترا أو  

بمول اتث، ألغرلض لمتغلل لخصنف 

 ا ع ى ) لخممىتة كنذ أك ر كو منة  

ى ) لخممىتة كنذ ولحي ، أو  ا الريج ع 

أك ر كو م  منولا برخنسبة خألشسري 

ولأللنرر، أو أك ر كو أيبع منولا  

 برخنسبة خغ رهر. 

و ا حرل تاب ق أحترم هذل لخارمو  لى   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

   عت ر لختا خ) خسبق تاب اث لى تر 

لألصنرف لخنبرت ة لخمتوخي  لو هذه  

خرروط    مستوفي لألجنرس ولألمولا 

لخسي ، حت  وخو كر  لخب ع أو لخنال  

خىغ ر  ي ت) لى  أيض لخممىتة  بل 

أيبع منولا مرباة  بل عخيلا لخاى ، 

لختصرف   تر كو  بل كربا لخنبرترا أو  

بمول اتث، ألغرلض لمتغلل لخصنف 

 ا ع ى ) لخممىتة كنذ أك ر كو منة  

ى ) لخممىتة كنذ ولحي ، أو  ا الريج ع 

أك ر كو م  منولا برخنسبة خألشسري 

ولأللنرر، أو أك ر كو أيبع منولا  

 برخنسبة خغ رهر. 

و ا حرل تاب ق أحترم هذل لخارمو  لى   

لألجنرس ولألمولا ولألصنرف لخنبرت ة  

   عت ر لختا خ) خسبق تاب اث لى تر 

لألصنرف لخنبرت ة لخمتوخي  لو هذه  

خرروط   مستوفي لألجنرس ولألمولا 

لخسي ، حت  وخو كر  لخب ع أو لخنال  

خىغ ر  ي ت) لى  أيض لخممىتة  بل 

يلا لخاى ، أيبع منولا مرباة  بل عخ
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منولا كو هذل لختريخ   متةأو  بل 

 برخنسبة خألشسري ولأللنرر. 

ون تسر  أحترم لخصار  لخسرباة عن لى   

طىبرا لخحمرخة لخمودلة اللل منة لى   

لألك ر كو تريخ  مرخر  أحترم هذل 

لخارمو  لى  لألجنرس ولألمولا  

 لخمذكوي .

منولا كو هذل لختريخ   ستأو  بل 

 برخنسبة خألشسري ولأللنرر. 

ون تسر  أحترم لخصار  لخسرباة عن لى   

طىبرا لخحمرخة لخمودلة اللل منة لى   

خر  أحترم هذل لألك ر كو تريخ  مر

لخارمو  لى  لألجنرس ولألمولا  

 لخمذكوي .

منولا كو هذل لختريخ   ستأو  بل 

 برخنسبة خألشسري ولأللنرر. 

ون تسر  أحترم لخصار  لخسرباة عن لى   

طىبرا لخحمرخة لخمودلة اللل منة لى   

لألك ر كو تريخ  مرخر  أحترم هذل 

لخارمو  لى  لألجنرس ولألمولا  

 لخمذكوي .

 ( 6مادة )

 التميز 

 

عذل كر   ختو  لخصنف لخنبرتا كتم زل  

خطتىف لالتل ر  ولضحر  لو أ  صنف  

آالر ختو  كترو ر  بصوي  شرئتة  ا  

 تريخ  تايخ) طى  تسس ىث. 

 ( 6مادة )

 التميز 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 6مادة )

 التميز 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 6مادة )

 التميز 

 

ختو  لخصنف لخنبرتا كتم زل  عذل كر  

خطتىف لالتل ر  ولضحر  لو أ  صنف  

آالر ختو  كترو ر  بصوي  شرئتة  ا  

 تريخ  تايخ) طى  تسس ىث. 
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وخؤد  تايخ) طى  كنح حق كربا  

لخنبرترا، أو طى  عديلج لخصنف 

لخنبرتا  ا  رئمة أصنرف كتيلوخة 

تسريخر   ا أخة دوخة، عخ  للتبري لخصنف 

كوضوا لخاى  كترو ر  بصوي  شرئتة 

و تريخ  تايخ) لخاى  شرخاة أ   ك

خترت  لى  ذخك كنح لخحق أو عديلج 

لخصنف  ا لخارئمة لخمذكوي ، بحس  

 لألحولل. 

وخؤد  تايخ) طى  كنح حق كربا  

لخنبرترا، أو طى  عديلج لخصنف 

لخنبرتا  ا  رئمة أصنرف كتيلوخة 

 تسريخر   ا أخة دوخة، عخ  للتبري لخصنف

كوضوا لخاى  كترو ر  بصوي  شرئتة 

كو تريخ  تايخ) لخاى  شرخاة أ   

خترت  لى  ذخك كنح لخحق أو عديلج 

لخصنف  ا لخارئمة لخمذكوي ، بحس  

 لألحولل. 

 ( 7مادة )

 التجانس

 

ختو  لخصنف كتسرمسر  عذل كرم  صصرتث  

لألمرم ة كتسرمسة بصوي  كر  ة كع  

كرللر  كر  ي ختو ع كو تبرخو مت سة 

 ( 7مادة )

 التجانس

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 7مادة )

 التجانس

 

كمر ويد  ا   لخمول اة لى  مَاص لخمرد 

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 7مادة )

 التجانس

 

ختو  لخصنف كتسرمسر  عذل كرم  صصرتث  

لألمرم ة كتسرمسة بصوي  كر  ة كع  

كرللر  كر  ي ختو ع كو تبرخو مت سة 
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خىم زلا لخطرصة لختا تتس) بتر لمى ة  

 عك ريه.

خىم زلا لخطرصة لختا تتس) بتر لمى ة  

 عك ريه.

 ( 8مادة )

 الث ات

 

ختو  لخصنف ثربتر  عذل كرم  صصرتث خ) 

عك ريه لخمتتربع خصتر  تحيدهر تتغ ر عثر 

لخلئحة لختنص ذخة، أو  ا مترخة كل دوي   

 الرصة خىتترثر. 

 ( 8مادة )

 الث ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 8مادة )

 الث ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 8مادة )

 الث ات

 

ثربتر  عذل كرم  صصرتث خ) ختو  لخصنف 

تتغ ر عثر عك ريه لخمتتربع خصتر  تحيدهر 

لخلئحة لختنص ذخة، أو  ا مترخة كل دوي   

 الرصة خىتترثر. 

 ( 9مادة )

 مدة الحماي  

 

 

 

 

 ( 9مادة )

 مدة الحماي  

 

تصوخ  لألالارً لخنحوخة لخوليد   ا 

 (عشرور  - خمس وعشرور  )لبريتا  

 لخوليدت و  ا لخسار لألول كو لخمرد .

 ( 9مادة )

 مدة الحماي  

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

تصوخ  لألالارً لخنحوخة لخوليد   ا ب

 ( 9مادة )

 مدة الحماي  
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تتو  كي  حمرخة حق كربا لخنبرترا  

المف ولررو  منة برخنسبة خألشسري 

ولأللنرر، ولررو  منة برخنسبة  

لخزيلل ة،  خغ رهر كو لخحرصلا 

وتحتس  لخمي  للتبريل  كو تريخ  كنح  

 شترد  حق كربا لخنبرترا. 

 :الو َّوص بعد التعديل

 

تتو  كي  حمرخة حق كربا لخنبرترا  

منة برخنسبة خألشسري  خمساً وعشرين 

منة برخنسبة  عشرينولأللنرر، و

خغ رهر كو لخحرصلا لخزيلل ة،  

وتحتس  لخمي  للتبريل  كو تريخ  كنح  

 شترد  حق كربا لخنبرترا. 

 (عشرور  - خمس وعشرور  )لبريتا  

 لخوليدت و  ا لخسار لألول كو لخمرد .

 

 

 

 

تتو  كي  حمرخة حق كربا لخنبرترا  

منة برخنسبة خألشسري  خمساً وعشرين 

منة برخنسبة  عشرينولأللنرر، و

خغ رهر كو لخحرصلا لخزيلل ة،  

وتحتس  لخمي  للتبريل  كو تريخ  كنح  

 شترد  حق كربا لخنبرترا. 

 ( 10مادة )

 الحماي  المؤنت  

 

تمنح حمرخة كؤ تة خىصنف لخنبرتا  

لخمايم لنث لخاى  تبيأ كو تريخ  تايخ)  

طى  كنح حق كربا لخنبرترا وتنتتا 

 بمنح هذل لخحق.

 ( 10مادة )

 الحماي  المؤنت  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 10مادة )

 الحماي  المؤنت  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 10مادة )

 الحماي  المؤنت  

 

تمنح حمرخة كؤ تة خىصنف لخنبرتا  

لخمايم لنث لخاى  تبيأ كو تريخ  تايخ)  

طى  كنح حق كربا لخنبرترا وتنتتا 

 بمنح هذل لخحق.
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كربا لخنبرترا تتوخضر  لردن   وخستحق 

كو لخرطص لخذ   رم بمبرشر  أ  لمل 

كو لأللمرل لختا تاتضا كول اة 

لخمربا طبار  ألحترم هذل لخارمو ، وذخك 

اللل لخصتر  لخمرري عخ تر  ا لخصار  

لألوخ ، بررط أ  تتو ر لخرروط  

 لآلت ة: 

أن ختو  كربا لخنبرترا  ي صرح  -أ

 خىرطص برخا رم بذخك.

و  لخمربا  ي  رم  أ  خت -ر 

بإالاري لخرطص لآلالر بتايخمث خاى  

 كنح حق كربا لخنبرترا.

أ  تمنح لخحمرخة برخصتل خىصنف   -ج

 لخنبرتا. 

وخستحق كربا لخنبرترا تتوخضر  لردن   

كو لخرطص لخذ   رم بمبرشر  أ  لمل 

كو لأللمرل لختا تاتضا كول اة 

لخمربا طبار  ألحترم هذل لخارمو ، وذخك 

اللل لخصتر  لخمرري عخ تر  ا لخصار  

لألوخ ، بررط أ  تتو ر لخرروط  

 لآلت ة: 

أن ختو  كربا لخنبرترا  ي صرح  -أ

 خىرطص برخا رم بذخك.

أ  ختو  لخمربا  ي  رم   -ر 

بإالاري لخرطص لآلالر بتايخمث خاى  

 كنح حق كربا لخنبرترا.

لخحمرخة برخصتل خىصنف  أ  تمنح  -ج

 لخنبرتا. 
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 ( 11مادة )

 اق مربي ال  ا ات 

 

ختمتع كو خحصل لى  شترد  حق كربا  

لخنبرترا، برمتتمرل ولمتغلل كرد  

تترثر هذل لخصنف بتر ة لخارق، بمر  ا 

ذخك لإلمترج وعلرد  لإلمترج ولخترض 

خىب ع ولإلليلد بغرض لإلك ري ولخب ع أو  

لختسوخق أو  غ ر ذخك كو ألمرل 

 لختصيخر أو لنمت رلد أو لختطزخو. 

وخس  لخحصول لى  كول اة كربا 

لخنبرترا، ولختا خسوز أ  تتو   

كرروطة، خىا رم ب   كو لأللمرل  

لخمنصوص لى تر  ا لخصار  لألوخ  كو  

هذه لخمرد ، وذخك   مر ختتىق برخمنتسرا  

 ( 11مادة )

 اق مربي ال  ا ات 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 11مادة )

 اق مربي ال  ا ات 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 11مادة )

 اق مربي ال  ا ات 

 

ختمتع كو خحصل لى  شترد  حق كربا  

لخنبرترا، برمتتمرل ولمتغلل كرد  

تترثر هذل لخصنف بتر ة لخارق، بمر  ا 

لإلمترج ولخترض ذخك لإلمترج وعلرد  

خىب ع ولإلليلد بغرض لإلك ري ولخب ع أو  

غ ر ذخك كو ألمرل لختسوخق أو  

 لختصيخر أو لنمت رلد أو لختطزخو. 

وخس  لخحصول لى  كول اة كربا 

لخنبرترا، ولختا خسوز أ  تتو   

كرروطة، خىا رم ب   كو لأللمرل  

لخمنصوص لى تر  ا لخصار  لألوخ  كو  

ختتىق برخمنتسرا   هذه لخمرد ، وذخك   مر
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لختا ت) حصردهر أو  اصتر، مولً كرم   

جزلً لخنبرترا ولختا  خنبرترا كركىة أو أ

ت) لخحصول لى تر لو طرخق لمتتمرل 

كرد  تترثر لخصنف لخمحما دو  كول اة 

لخمربا، وذخك كر خ) تتح خمربا لخنبرترا 

 رصة كتاوخة ختا خمريس حاث   مر 

 ختتىق بمرد  لختترثر لخمذكوي .

لختا ت) حصردهر أو  اصتر، مولً كرم   

خنبرترا كركىة أو أجزلً لخنبرترا ولختا  

ت) لخحصول لى تر لو طرخق لمتتمرل 

كرد  تترثر لخصنف لخمحما دو  كول اة 

لخمربا، وذخك كر خ) تتح خمربا لخنبرترا 

 رصة كتاوخة ختا خمريس حاث   مر 

 ختتىق بمرد  لختترثر لخمذكوي .

 ( 12مادة )

 ااص اي ال  ا ي  التي يشملها الحق

 

 

 

 

 

 

 ( 12مادة )

 ااص اي ال  ا ي  التي يشملها الحق

 

( لخوليد   ا مترخة لنمرارق تغ  ر كىمة  

لخبني  ج( كو لخصار  لخ رم ة كو لخمرد  

 (. االشتقاقعخ   

 :الو َّوص بعد التعديل

 

 ( 12مادة )

 ااص اي ال  ا ي  التي يشملها الحق

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

لخوليد   ا ( لنمرارق تغ  ر كىمة  ب

مترخة لخبني  ج( كو لخصار  لخ رم ة كو  

 (.االشتقاقلخمرد  عخ   

 

 ( 12مادة )

 ااص اي ال  ا ي  التي يشملها الحق
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( كو هذل  11تنابق أحترم لخمرد   

 لخارمو  لى  لألصنرف لخنبرت ة لآلت ة: 

لألصنرف لخمرتاة أمرمر  كو  -أ

لخصنف لخمحما عذل خ) ختو هذل لخصنف 

 كرتار  بصصة أمرم ة كو صنف آالر.

لألصنرف لختا ن خمتو تم  زهر   -ر 

لخصنف لخمحما و ار  بوضوح لو 

 ( كو هذل لخارمو . 6ألحترم لخمرد   

لألصنرف لختا خاتضا عمترجتر   -ج

 لنمتتمرل لخمتتري خىصنف لخمحما.

وختتبر لخصنف  ا كصتوم لخبني  أ( كو  

لخصار  لخسرباة كرتار  أمرمر  كو صنف  

 آالر عذل تو را   ث لخرروط لآلت ة: 

أ  ختو  كرتار  أمرمر  كو لخصنف  -أ

لألصىا أو كو صنف كرتق بصوي   

( كو هذل  11تنابق أحترم لخمرد   

 لخارمو  لى  لألصنرف لخنبرت ة لآلت ة: 

لألصنرف لخمرتاة أمرمر  كو   -أ

لخصنف لخمحما عذل خ) ختو هذل لخصنف 

 كرتار  بصصة أمرم ة كو صنف آالر.

لألصنرف لختا ن خمتو تم  زهر   -ر 

بوضوح لو لخصنف لخمحما و ار  

 ( كو هذل لخارمو . 6ألحترم لخمرد   

لألصنرف لختا خاتضا عمترجتر  -ج

 لنمتتمرل لخمتتري خىصنف لخمحما.

ا كصتوم لخبني  أ( كو  وختتبر لخصنف  

لخصار  لخسرباة كرتار  أمرمر  كو صنف  

 آالر عذل تو را   ث لخرروط لآلت ة: 

أ  ختو  كرتار  أمرمر  كو لخصنف  -أ

لألصىا أو كو صنف كرتق بصوي   

( كو هذل  11تنابق أحترم لخمرد   

 لخارمو  لى  لألصنرف لخنبرت ة لآلت ة: 

لألصنرف لخمرتاة أمرمر  كو   -أ

لخصنف لخمحما عذل خ) ختو هذل لخصنف 

 كرتار  بصصة أمرم ة كو صنف آالر.

لألصنرف لختا ن خمتو تم  زهر   -ر 

بوضوح لو لخصنف لخمحما و ار  

 ( كو هذل لخارمو . 6ألحترم لخمرد   

لألصنرف لختا خاتضا عمترجتر  -ج

 لنمتتمرل لخمتتري خىصنف لخمحما.

لخصنف  ا كصتوم لخبني  أ( كو  وختتبر 

لخصار  لخسرباة كرتار  أمرمر  كو صنف  

 آالر عذل تو را   ث لخرروط لآلت ة: 

أ  ختو  كرتار  أمرمر  كو لخصنف  -أ

لألصىا أو كو صنف كرتق بصوي   
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أمرم ة كو لخصنف لألصىا، وظل 

كحتصرر  برخصصرا لألمرم ة لخنرجمة لو  

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

 لخترلك   لخويلث ة خىصنف لألصىا. 

أ  ختو  كم زل  بوضوح لو   -ر 

 لخصنف لألصىا. 

أ  ختو  كاربار  خىصنف لألصىا  -ج

ث صصرتث لألمرم ة لخنرجمة لو  كو ح 

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

لخترلك   لخويلث ة خىصنف لألصىا، 

وذخك برمت نرً لخصوليق لخنرجمة لو  

 لنمرارق. 

وخمتو لخحصول لى  أصنرف كرتاة  

أمرمر  كو صنف آالر لو طرخق لمتارً  

صصرا طصر  طب ت ة أو كحصز ، أو  

أمرم ة كو لخصنف لألصىا، وظل 

كحتصرر  برخصصرا لألمرم ة لخنرجمة لو  

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

 لخترلك   لخويلث ة خىصنف لألصىا. 

أ  ختو  كم زل  بوضوح لو   -ر 

 لخصنف لألصىا. 

أ  ختو  كاربار  خىصنف لألصىا   -ج

كو ح ث صصرتث لألمرم ة لخنرجمة لو  

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

لخترلك   لخويلث ة خىصنف لألصىا، 

وذخك برمت نرً لخصوليق لخنرجمة لو  

 . االشتقاق

وخمتو لخحصول لى  أصنرف كرتاة  

أمرمر  كو صنف آالر لو طرخق لمتارً  

و  صصرا طصر  طب ت ة أو كحصز ، أ

أمرم ة كو لخصنف لألصىا، وظل 

كحتصرر  برخصصرا لألمرم ة لخنرجمة لو  

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

   لخويلث ة خىصنف لألصىا. لخترلك 

أ  ختو  كم زل  بوضوح لو   -ر 

 لخصنف لألصىا. 

أ  ختو  كاربار  خىصنف لألصىا   -ج

كو ح ث صصرتث لألمرم ة لخنرجمة لو  

لخترك   لخويلثا أو لو كسمولة  

لخترلك   لخويلث ة خىصنف لألصىا، 

وذخك برمت نرً لخصوليق لخنرجمة لو  

 . االشتقاق

وخمتو لخحصول لى  أصنرف كرتاة  

أمرمر  كو صنف آالر لو طرخق لمتارً  

و  صصرا طصر  طب ت ة أو كحصز ، أ
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
لمتنسرخ لخطلخر غ ر لخسذل ة، أو 

برمتارً مبرا كصرد كو مبرترا لخصنف 

لألصىا، أو برختتس و لختتسا، أو 

برختحوخر برمتطيلم لختنيمة لخويلث ة أو 

 بغ ر ذخك.

لمتنسرخ لخطلخر غ ر لخسذل ة، أو 

برمتارً مبرا كصرد كو مبرترا لخصنف 

لألصىا، أو برختتس و لختتسا، أو 

برختحوخر برمتطيلم لختنيمة لخويلث ة أو 

 بغ ر ذخك.

لمتنسرخ لخطلخر غ ر لخسذل ة، أو 

برمتارً مبرا كصرد كو مبرترا لخصنف 

لألصىا، أو برختتس و لختتسا، أو 

برختحوخر برمتطيلم لختنيمة لخويلث ة أو 

 بغ ر ذخك.

 الفصل الثالث

االستث اءات على الحماي   

 والتراخيص اإلج اري  

 

 ( 13مادة )

 االستث اءات على الحماي  

 

 

 

 

 الفصل الثالث

االستث اءات على الحماي   

 والتراخيص اإلج اري  

 

 ( 13مادة )

 االستث اءات على الحماي   

عضر ة  ار  أال ر  عخ  لخمرد  لى   

لخنحو لخوليد  ا مص لخمرد  بتي 

 لختتيخل.

 :الو َّوص بعد التعديل

 الفصل الثالث

ات على الحماي   االستث اء

 والتراخيص اإلج اري  

 

 ( 13مادة )

 االستث اءات على الحماي   

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

إضر ة  ار  أال ر  عخ  لخمرد  لى   ب

لخنحو لخوليد  ا مص لخمرد  بتي 

 لختتيخل.

 الفصل الثالث

االستث اءات على الحماي   

 والتراخيص اإلج اري  

 

 ( 13مادة )

 االستث اءات على الحماي  
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
تتيخر  لى  حق كربا لخنبرترا، ن ختي 

   رم لخغ ر ب   كو لأللمرل لآلت ة: 

لمتتمرل لخصنف لخنبرتا بغرض  -أ

 عك ريه ألغرلض غ ر تسريخة.

لألمراة لخمتصىة برختسرير  -ر 

 وب غرلض لخبحث لختىما.

أمراة لخترب ة ولختتس و   -ج

ولنمتطرر، وغ رهر لختا تستتيف  

 لمتنبرط أصنرف مبرت ة جيخي .

تتتىق ب غرلض لختتى )    لألمراة لختا -د 

 ولختييخ . 

أمراة لنمتتمرل ولنمتغلل  -ه

لختسري  ولنمتتلك خمرد  لخمحصول  

ولخمولد لألوخ ة ولخوم اة ولخمنتسرا 

لخنترئ ة لختا تصنع أو تستطرج كو  

ن ختي تتيخر  لى  حق كربا لخنبرترا، 

 لآلت ة:   رم لخغ ر ب   كو لأللمرل 

لمتتمرل لخصنف لخنبرتا بغرض  -أ

 عك ريه ألغرلض غ ر تسريخة.

لألمراة لخمتصىة برختسرير  -ر 

 وب غرلض لخبحث لختىما.

أمراة لخترب ة ولختتس و   -ج

ولنمتطرر، وغ رهر لختا تستتيف  

 لمتنبرط أصنرف مبرت ة جيخي .

لألمراة لختا تتتىق ب غرلض  -د 

 لختتى ) ولختييخ .

أمراة لنمتتمرل ولنمتغلل  -ه

لختسري  ولنمتتلك خمرد  لخمحصول  

ولخمولد لألوخ ة ولخوم اة ولخمنتسرا 

لخنترئ ة لختا تصنع أو تستطرج كو  

ن ختي تتيخر  لى  حق كربا لخنبرترا،  

   رم لخغ ر ب   كو لأللمرل لآلت ة: 

لمتتمرل لخصنف لخنبرتا بغرض  -أ

 عك ريه ألغرلض غ ر تسريخة.

لألمراة لخمتصىة برختسرير  -ر 

 وب غرلض لخبحث لختىما.

أمراة لخترب ة ولختتس و   -ج

ولنمتطرر، وغ رهر لختا تستتيف  

 لمتنبرط أصنرف مبرت ة جيخي .

لألمراة لختا تتتىق ب غرلض  -د 

 لختتى ) ولختييخ .

أمراة لنمتتمرل ولنمتغلل  -ه

لختسري  ولنمتتلك خمرد  لخمحصول  

ولخمولد لألوخ ة ولخوم اة ولخمنتسرا 

لخنترئ ة لختا تصنع أو تستطرج كو  
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
كرد  لخمحصول برتل كبرشر أو غ ر  

كبرشر مولً تم ى  كرد  لخمحصول  ا  

 ه ئة مبرا كركل أو كرم  جزًل كنث.

كرد  لخمحصول برتل كبرشر أو غ ر  

كبرشر مولً تم ى  كرد  لخمحصول  ا  

 ه ئة مبرا كركل أو كرم  جزًل كنث.

ومع مراعاة المصالح المشروع  

بي وبوجه خاص، ال يعت ر  عدياً للمر

في ادود   – على اقه نيار المزارعين 

باستخدار مواد الحصاد التي  -معقول 

اصلوا عليها عن طريق زراع   

الص ف المحمي أو ص ف مشتق وفقاً 

( من هذا  12للفقرة ااخيرة من المادة )

القانور، وذلك فيما يقومور بزراعته  

 من أراض.

كرد  لخمحصول برتل كبرشر أو غ ر  

كبرشر مولً تم ى  كرد  لخمحصول  ا  

 ه ئة مبرا كركل أو كرم  جزًل كنث.

ومع مراعاة المصالح المشروع  

بي وبوجه خاص، ال يعت ر  عدياً للمر

في ادود   – على اقه نيار المزارعين 

باستخدار مواد الحصاد التي  -معقول 

اصلوا عليها عن طريق زراع   

الص ف المحمي أو ص ف مشتق وفقاً 

( من هذا  12للفقرة ااخيرة من المادة )

القانور، وذلك فيما يقومور بزراعته  

 من أراض.
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 ( 14مادة )

 است فاذ اق مربي ال  ا ات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 14مادة )

 است فاذ اق مربي ال  ا ات 

 

 

 

 

 

لنول  لخمرد : تصوخ  لخطا   −

( لخوليد  لمتنصرذ لخىغو   ا كىمة  

 (.است فاد ا لختنول  عخ   

( حصرد لخبني  ج(: تتيخل كىمة   −

 (.الحصادختتو   

 :الو َّوص بعد التعديل

 

 اق مربي ال  ا ات  است فاد

 ( 14مادة )

 است فاذ اق مربي ال  ا ات 

 

 ( 14مادة )

 مربي ال  ا ات است فاذ اق 

  بر   لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر  

 لخترخ ة:  تتيخلتث

لنول  لخمرد : تصوخ  لخطا   −

( لخوليد  لمتنصرذ لخىغو   ا كىمة  

 (.است فاد ا لختنول  عخ   

( حصرد لخبني  ج(: تتيخل كىمة   −

 (.الحصادختتو   

 

 ( 14مادة )

 اق مربي ال  ا ات  داست فا
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 

 

ن خسوز خمربا لخنبرترا عذل كر   ي برا  

لخصنف لخمحما أو موَّ ث ب خة طرخاة  

بنصسث، أو بمول اتث  ا لخممىتة أ  خمنع 

لخغ ر كو أخة ألمرل تتتىق بمرد  

لخصنف لخمحما أو أخة كرد  كرتاة كو  

 لأللمرل: تىك لخمرد  عنّ عذل تضمن  تىك  

 عك ريل  جيخيل  خىصنف. -أ

تصيخر كرد  لخصنف لختا تسمح   -ر 

بتترثر لخصنف عخ  بىي ن خحما لخسنف 

أو لخنوا أو لخصنف لخنبرتا لخذ  خنتما  

خث لخصنف، كر خ) ختو لخغرض كو 

 لختصيخر هو لنمتتلك. 

ن خسوز خمربا لخنبرترا عذل كر   ي برا  

لخصنف لخمحما أو موَّ ث ب خة طرخاة  

بنصسث، أو بمول اتث  ا لخممىتة أ  خمنع 

لخغ ر كو أخة ألمرل تتتىق بمرد  

لخمحما أو أخة كرد  كرتاة كو  لخصنف 

 تىك لخمرد  عنّ عذل تضمن  تىك لأللمرل: 

 عك ريل  جيخيل  خىصنف. -أ

تصيخر كرد  لخصنف لختا تسمح   -ر 

بتترثر لخصنف عخ  بىي ن خحما لخسنف 

أو لخنوا أو لخصنف لخنبرتا لخذ  خنتما  

خث لخصنف، كر خ) ختو لخغرض كو 

 لختصيخر هو لنمتتلك. 

لخمرد  خاصي   وألغرلض تاب ق هذه

بمصاىح  لخمرد ( لخوليد   ا لخصار  

 لألوخ    مر ختتىق برخصنف: 

 

 

خسوز خمربا لخنبرترا عذل كر   ي برا  ن  

لخصنف لخمحما أو موَّ ث ب خة طرخاة  

بنصسث، أو بمول اتث  ا لخممىتة أ  خمنع 

لخغ ر كو أخة ألمرل تتتىق بمرد  

لخصنف لخمحما أو أخة كرد  كرتاة كو  

 تىك لخمرد  عنّ عذل تضمن  تىك لأللمرل: 

 عك ريل  جيخيل  خىصنف. -أ

لختا تسمح  تصيخر كرد  لخصنف  -ر 

بتترثر لخصنف عخ  بىي ن خحما لخسنف 

أو لخنوا أو لخصنف لخنبرتا لخذ  خنتما  

خث لخصنف، كر خ) ختو لخغرض كو 

 لختصيخر هو لنمتتلك. 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
وألغرلض تاب ق هذه لخمرد  خاصي  

بمصاىح  لخمرد ( لخوليد   ا لخصار  

 ختتىق برخصنف:  لألوخ    مر

 كرد  لختترثر أخر  كر  مولتر.  -أ

كرد  لخحصرد بمر  ا ذخك لخنبرترا  -ر 

 لختركىة أو أجزلً كنتر.

أ  كنتج كتحصل كبرشر  كو   -ج

 كرد  حصرد.

 كرد  لختترثر أخر  كر  مولتر.  -أ

كرد  لخحصرد بمر  ا ذخك  -ر 

 لخنبرترا لختركىة أو أجزلً كنتر.

أ  كنتج كتحصل كبرشر  كو  -ج

 .الحصادكرد  

وألغرلض تاب ق هذه لخمرد  خاصي  

بمصاىح  لخمرد ( لخوليد   ا لخصار  

 لألوخ    مر ختتىق برخصنف: 

 كرد  لختترثر أخر  كر  مولتر.  -أ

لخحصرد بمر  ا ذخك لخنبرترا   كرد  -ر 

 لختركىة أو أجزلً كنتر.

أ  كنتج كتحصل كبرشر  كو   - ج

 .حصادالكرد  
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 ( 15مادة )

 التراخيص اإلج اري  

 

تمنح لإلدلي  لخمطتصة ترلال ص 

عجبريخة و ار  خإلجرلًلا لختا تحيدهر  

لخلئحة لختنص ذخة برمتتمرل ولمتغلل  

لخمربا، لخصنف لخمحما دو  كول اة 

وذخك  ا لخحرنا لختا تاتض تر  

 لخمصىحة لختركة.

وخستحق كربا لخنبرترا تتوخضر  لردن   

كاربل كنح لخغ ر حق لمتتمرل 

ولمتغلل لخصنف خىغ ر اللل كي  

لخترال ص لإلجبري ، وذخك و ار  

خىاوللي ولإلجرلًلا لختا تُحيدهر 

 لخلئحة لختنص ذخة ختذل لخارمو .

 ( 15مادة )

 ص اإلج اري  التراخي

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 15مادة )

 التراخيص اإلج اري  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 15مادة )

 التراخيص اإلج اري  

 

تمنح لإلدلي  لخمطتصة ترلال ص 

عجبريخة و ار  خإلجرلًلا لختا تحيدهر  

لختنص ذخة برمتتمرل ولمتغلل  لخلئحة 

لخصنف لخمحما دو  كول اة لخمربا، 

وذخك  ا لخحرنا لختا تاتض تر  

 لخمصىحة لختركة.

وخستحق كربا لخنبرترا تتوخضر  لردن   

كاربل كنح لخغ ر حق لمتتمرل 

ولمتغلل لخصنف خىغ ر اللل كي  

لخترال ص لإلجبري ، وذخك و ار  

هر خىاوللي ولإلجرلًلا لختا تُحيد 

 لخلئحة لختنص ذخة ختذل لخارمو .
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 ( 16مادة )

 الت ظي) االنتصادي

 

 

 

 

 

ن خىتزم كربا لخنبرترا برختيلب ر لختا 

كولد لخصنف لخنبرتا   لمترجتنر) لمى ة 

وكرل بتتر، وتسوخاتر، أو لمت رلد هذه 

لخمولد وتصيخرهر، وذخك دو  لإلاللل  

 ب حترم هذل لخارمو  ونئحتث لختنص ذخة. 

 ( 16مادة )

 الت ظي) االنتصادي

 

تصوخ  لخطا  لإلكلئا  ا كىمة 

( لخوليد   ا لخسار لألول كو  لمترج 

 (. إنتاجلخمرد  ختتو   

 :الو َّوص بعد التعديل

ن خىتزم كربا لخنبرترا برختيلب ر لختا 

كولد لخصنف لخنبرتا   إنتاجتنر) لمى ة 

وكرل بتتر، وتسوخاتر، أو لمت رلد هذه 

لخمولد وتصيخرهر، وذخك دو  لإلاللل  

 ب حترم هذل لخارمو  ونئحتث لختنص ذخة. 

 ( 16مادة )

 الت ظي) االنتصادي

 

كسىف لخنولر لخمول اة لى   رلي 

تصوخ  لخطا  لإلكلئا  ا كىمة ب

( لخوليد   ا لخسار لألول كو  لمترج 

 (. إنتاجلخمرد  ختتو   

ن خىتزم كربا لخنبرترا برختيلب ر لختا 

كولد لخصنف لخنبرتا   إنتاجتنر) لمى ة 

وكرل بتتر، وتسوخاتر، أو لمت رلد هذه 

لخمولد وتصيخرهر، وذخك دو  لإلاللل  

 ب حترم هذل لخارمو  ونئحتث لختنص ذخة. 

 ( 16مادة )

 الت ظي) االنتصادي

 

 

 

 

 

ن خىتزم كربا لخنبرترا برختيلب ر لختا 

كولد لخصنف لخنبرتا   إنتاجتنر) لمى ة 

وكرل بتتر، وتسوخاتر، أو لمت رلد هذه 

لخمولد وتصيخرهر، وذخك دو  لإلاللل  

 ب حترم هذل لخارمو  ونئحتث لختنص ذخة. 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 الفصل الرابع

 طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

 ( 17مادة )

 مربي ال  ا ات  قدي) طلب م ح اق  

 

 

 

 

 

تتىا  لإلدلي  لخمطتصة طىبرا كنح حق  

كربا لخنبرترا، وختتبر تريخ  تسى) 

لإلدلي  لخمطتصة ختذل لخاى  تريخطر   

ختايخمث بررط لمت صرئث ختر ة لخرروط  

 لخماري  بموج  أحترم هذل لخارمو . 

 الفصل الرابع

 طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

 ( 17مادة )

 اق مربي ال  ا ات  قدي) طلب م ح 

 

( لخوليد   ا ختذل لخاى  تغ  ر لبري   

 (.للطلب لخسار لخ رما ختتو   

 

 :ال َّووص بعد التعديل

تتىا  لإلدلي  لخمطتصة طىبرا كنح حق  

كربا لخنبرترا، وختتبر تريخ  تسى) 

تريخطر  ختايخمث   للطلبلإلدلي  لخمطتصة  

بررط لمت صرئث ختر ة لخرروط لخماري  

 بموج  أحترم هذل لخارمو . 

 الفصل الرابع

 طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

 ( 17مادة )

  قدي) طلب م ح اق مربي ال  ا ات 

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

( لخوليد   ا ختذل لخاى  تغ  ر لبري   ب

 (.للطلب لخسار لخ رما ختتو   

 

 الفصل الرابع

 طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

 ( 17مادة )

  قدي) طلب م ح اق مربي ال  ا ات 

 

 

 

 

 

تتىا  لإلدلي  لخمطتصة طىبرا كنح حق  

كربا لخنبرترا، وختتبر تريخ  تسى) 

تريخطر  ختايخمث   للطلبلإلدلي  لخمطتصة  

بررط لمت صرئث ختر ة لخرروط لخماري  

 بموج  أحترم هذل لخارمو . 
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 ( 18مادة )

عدر جواز رفض م ح الحق او 

  قصير المدة 

 

 

 

 

 

 

 

ن خسوز خإلدلي  لخمطتصة أ  تر ض  

حق كربا لخنبرترا أو تاص ر كيتث   كنح

لى  أمرس أ  حمرخة لخصنف ذلتث خ) 

تاى ، أو ي ض ، أو لماض   ا أ  

 دوخة أو كنرمة دوخ ة حتوك ة أالرى.

 ( 18مادة )

عدر جواز رفض م ح الحق او 

  قصير المدة 

 

ضوابط رفض  تغ  ر لنول  لخمرد  عخ   

 (. م ح الحق أو  قصير مد ه

 

 :التعديلالو َّوص بعد 

ضوابط رفض م ح الحق أو  قصير  

 مد ه 

ن خسوز خإلدلي  لخمطتصة أ  تر ض  

كنح حق كربا لخنبرترا أو تاص ر كيتث 

لى  أمرس أ  حمرخة لخصنف ذلتث خ) 

تاى ، أو ي ض ، أو لماض   ا أ  

 دوخة أو كنرمة دوخ ة حتوك ة أالرى.

 ( 18مادة )

عدر جواز رفض م ح الحق او 

  قصير المدة 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

، ح ث أ  تتيخل لنول   كرروا لخارمو 

لخمرد  كو  ِّبَل كسىف لخنولر لخمو ر عخ  

ضوابط رفض م ح الحق أو  قصير   

(  3/ 10ن خستا ) ومص لخمرد    (مد ه 

 كو لنتصر  ة.

 

 

 

 

 

 ( 18مادة )

عدر جواز رفض م ح الحق او 

  قصير المدة 

 

 

 

 

 

 

 

خإلدلي  لخمطتصة أ  تر ض  ن خسوز 

كنح حق كربا لخنبرترا أو تاص ر كيتث 

لى  أمرس أ  حمرخة لخصنف ذلتث خ) 

تاى ، أو ي ض ، أو لماض   ا أ  

 دوخة أو كنرمة دوخ ة حتوك ة أالرى.



88 
 

 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 ( 19مادة )

 اق ااولوي  

 

عذل  يم طى  كنح حق كربا لخنبرترا  

خيى لضو  ا لنتحرد لخيوخا خحمرخة  

رت ة لخسيخي  أو  ا أ   لألصنرف لخنب

دوخة تتركل لخممىتة كتركىة لخم ل،  إمث  

خسوز خذو  لخر   أو خمو آخ  عخ ث 

حاو ث أ  خايم طى  كنح حق كربا  

لخنبرترا لو ذلا لخصنف خيى لإلدلي   

لخمطتصة، و ار  خألوضرا ولخرروط  

ولإلجرلًلا لخمنصوص لى تر  ا هذل 

لخارمو ، اللل منة كو تريخ  تايخ) 

   ا لخطريج، و ا هذه لخحرخة لخاى

 ( 19مادة )

 اق ااولوي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 19مادة )

 اق ااولوي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 19مادة )

 اق ااولوي  

 

عذل  يم طى  كنح حق كربا لخنبرترا  

خيى لضو  ا لنتحرد لخيوخا خحمرخة  

لألصنرف لخنبرت ة لخسيخي  أو  ا أ   

دوخة تتركل لخممىتة كتركىة لخم ل،  إمث  

خسوز خذو  لخر   أو خمو آخ  عخ ث 

حاو ث أ  خايم طى  كنح حق كربا  

لخنبرترا لو ذلا لخصنف خيى لإلدلي   

ولخرروط   لخمطتصة، و ار  خألوضرا 

ولإلجرلًلا لخمنصوص لى تر  ا هذل 

لخارمو ، اللل منة كو تريخ  تايخ) 

لخاى   ا لخطريج، و ا هذه لخحرخة 
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ختتبر تريخ  لإلخيلا لألول أمرمر  خحق  

 لألوخوخة. 

ختتبر تريخ  لإلخيلا لألول أمرمر  خحق  

 لألوخوخة. 

 ( 20مادة )

 مست دات اق ااولوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

عذل تضمو طى  كنح حق كربا لخنبرترا  

ً  بحق أوخوخة  إمث خس  لى   لدلر

طرخ  لخحق اللل ثلثة أشتر كو 

 ( 20مادة )

 مست دات اق ااولوي  

 

فضالً عن أي عي ات أو  عضر ة لبري   

أدل   ث ت أر الص ف موضوق الطل ين 

كصي ر  لى تر كو  ( بتي لبري   هو نفسه

( لإلدلي  لختا أودا خيختر هذل لخاى  

 كو لخمرد .لخوليد   ا لخسار لخ رخث 

 :الو َّوص بعد التعديل

 

عذل تضمو طى  كنح حق كربا لخنبرترا  

ً  بحق أوخوخة  إمث خس  لى   لدلر

طرخ  لخحق اللل ثلثة أشتر كو 

 ( 20مادة )

 مست دات اق ااولوي  

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

فضالً عن أي عي ات أو إضر ة لبري   ب

أدل   ث ت أر الص ف موضوق الطل ين 

كصي ر  لى تر كو  ( بتي لبري   هو نفسه

( لإلدلي  لختا أودا خيختر هذل لخاى  

 لخ رخث كو لخمرد .لخوليد   ا لخسار 

 

 ( 20مادة )

 مست دات اق ااولوي  

 

 

 

 

 

 

 

 

عذل تضمو طى  كنح حق كربا لخنبرترا  

ً  بحق أوخوخة  إمث خس  لى   لدلر

طرخ  لخحق اللل ثلثة أشتر كو 



90 
 

 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
تريخ  تايخ) طىبث عخيلا صوي  طبق 

لألصل كو لخمستنيلا لخمتتىاة باىبث 

لألول كصي ر  لى تر كو لإلدلي  لختا 

أودا خيختر هذل لخاى ،  إذل خ) خ ب   

 ار  خمر  طرخ  لختسس ل حق لألوخوخة و

تايم ت) تسس ل طىبث بتريخ  تايخمث خيى 

 لإلدلي  لخمطتصة.

تريخ  تايخ) طىبث عخيلا صوي  طبق 

لألصل كو لخمستنيلا لخمتتىاة باىبث 

لألول كصي ر  لى تر كو لإلدلي  لختا 

فضالً عن أي أودا خيختر هذل لخاى  

عي ات أو أدل   ث ت أر الص ف 

،  إذل خ) موضوق الطل ين هو نفسه

خ ب  طرخ  لختسس ل حق لألوخوخة و ار   

خ  تايخمث  خمر تايم ت) تسس ل طىبث بتري 

 خيى لإلدلي  لخمطتصة.

تريخ  تايخ) طىبث عخيلا صوي  طبق 

لألصل كو لخمستنيلا لخمتتىاة باىبث 

لألول كصي ر  لى تر كو لإلدلي  لختا 

فضالً عن أي أودا خيختر هذل لخاى  

عي ات أو أدل   ث ت أر الص ف 

،  إذل خ) موضوق الطل ين هو نفسه

خ ب  طرخ  لختسس ل حق لألوخوخة و ار   

خ  تايخمث  خمر تايم ت) تسس ل طىبث بتري 

 خيى لإلدلي  لخمطتصة.

 ( 21مادة )

 االاتجاج بالونائع 

 

 

 

 

 ( 21مادة )

 االاتجاج بالونائع 

 

( لخوليد   ا مترخة  لى تغ  ر كىمة   

 (.إلىلخمرد  عخ   

 :الو َّوص بعد التعديل

 ( 21مادة )

 االاتجاج بالونائع 

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

( لخوليد   ا مترخة  لى تغ  ر كىمة   ب

 (.إلى كىمة لخمرد  عخ  

 ( 21مادة )

 االاتجاج بالونائع 
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ن خسوز لنحتسرج برخو رئع لختا تحيث 

اللل لخمي  لخمنصوص لى تر  ا لخمرد  

( كو هذل لخارمو ، كتايخ) طى  آالر 19 

أو مرر لخصنف كوضوا لخاى  لألول 

أو لمتتمرخث، وذخك ك مرس خر ض 

ز لمتنردل  لخاى  لخلحق، كمر ن خسو

 لى  هذه لخو رئع ترت   أ  حق خىغ ر.

 

ن خسوز لنحتسرج برخو رئع لختا تحيث 

اللل لخمي  لخمنصوص لى تر  ا لخمرد  

( كو هذل لخارمو ، كتايخ) طى  آالر 19 

أو مرر لخصنف كوضوا لخاى  لألول 

أو لمتتمرخث، وذخك ك مرس خر ض 

لخاى  لخلحق، كمر ن خسوز لمتنردل  

 هذه لخو رئع ترت   أ  حق خىغ ر. إلى

  

ن خسوز لنحتسرج برخو رئع لختا تحيث 

اللل لخمي  لخمنصوص لى تر  ا لخمرد  

( كو هذل لخارمو ، كتايخ) طى  آالر 19 

أو مرر لخصنف كوضوا لخاى  لألول 

أو لمتتمرخث، وذخك ك مرس خر ض 

لخاى  لخلحق، كمر ن خسوز لمتنردل  

 هذه لخو رئع ترت   أ  حق خىغ ر. إلى

 ( 22مادة )

 طلب م ح اق مربي ال  ا اتفحص 

 

تصحص لإلدلي  لخمطتصة طى  كنح  

حق كربا لخنبرترا وكر ارتث خىتحاق  

كو لخرروط لخولج  تو رهر   ث، وختر  

أ  تاى  عجرلً لختتيخلا لختا ترى  

 ( 22مادة )

 فحص طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 22مادة )

 فحص طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 22مادة )

 فحص طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

تصحص لإلدلي  لخمطتصة طى  كنح  

حق كربا لخنبرترا وكر ارتث خىتحاق  

كو لخرروط لخولج  تو رهر   ث، وختر  

أ  تاى  عجرلً لختتيخلا لختا ترى  
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
وجور عدالرختر لى  لخاى  ولمت صرً كر 

ترله نزكر  خىب    ث، وذخك كىث لى   

 ذخة. لخنحو لخذ  تحيده لخلئحة لختنص 

 

 

وجور عدالرختر لى  لخاى  ولمت صرً كر 

ترله نزكر  خىب    ث، وذخك كىث لى   

 لخنحو لخذ  تحيده لخلئحة لختنص ذخة. 

 ( 23مادة )

 طلب م ح اق مربي ال  ا اتال ت في 

 

عذل تو را  ا لخاى  لخرروط 

لخماىوبة، تصيي لإلدلي  لخمطتصة  

 رليل  بمنح شترد  حق كربا لخنبرترا،  

لى  أ  خت) مرر  رلي لخمنح لى  مصاة 

 صرح  لخحق.

 ( 23) مادة

 اق مربي ال  ا ات م حال ت في طلب 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 23مادة )

 مربي ال  ا ات  اقال ت في طلب م ح 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 23مادة )

 ال ت في طلب م ح اق مربي ال  ا ات

 

عذل تو را  ا لخاى  لخرروط 

لخماىوبة، تصيي لإلدلي  لخمطتصة  

 رليل  بمنح شترد  حق كربا لخنبرترا،  

لى  أ  خت) مرر  رلي لخمنح لى  مصاة 

 صرح  لخحق.
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و ا حرخة لخر ض، تاوم لإلدلي  

لخمطتصة بإالاري كو ُي ض طىبث 

 بارلي لخر ض وأمبربث.

ة لختنص ذخة ك ترد وك ص ة  وتُحيد لخلئح

 لخنرر ولإلالاري بحس  لألحولل.

 

 

 

و ا حرخة لخر ض، تاوم لإلدلي  

لخمطتصة بإالاري كو ُي ض طىبث 

 وأمبربث.بارلي لخر ض 

وتُحيد لخلئحة لختنص ذخة ك ترد وك ص ة  

 لخنرر ولإلالاري بحس  لألحولل.

 ( 24مادة )

 التظل)

 

 

 

 

 ( 24) مادة

 التظل)

 

علرد  ص رغة لخمرد  لى  لخنحو لخوليد 

 أدمره.

 :الو َّوص بعد التعديل

 ( 24مادة )

 التظل)

 

مص لخمرد  كمر ويد  ا لخمول اة لى    -

ح ث أ  لختتيخل كرروا لخارمو ، 

لخوليد كو كسىف لخنولر جتل لخترى) 

جولزخ ر ويت   ا لخصار  لألال ر  كو  

 ( 24مادة )

 التظل)
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
خحق ختل ذ  ش   لخترى) كو  رلي كنح 

شترد  حق كربا لخنبرترا أو لخارلي 

لخصردي بر ض طى  حمرخة لخصنف 

لخنبرتا، وذخك اللل مت و خوكر  كو  

لخاى  أو كو  تريخ  لإللل  لو  بول 

تريخ  لىمث بارلي لخر ض بحس  

 لألحولل. 

وتُحيد لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  

لخترىمرا وعجرلًلا وكولل ي لخب   

   تر.

لكل ذي شير التظل) من نرار م ح 

ال  ا ات، أو القرار  شهادة اق مربي 

الصادر برفض طلب اماي  الص ف  

ال  ا ي، أو غيرها من القرارات 

-الصادرة  ط يقاً ااكار هذا القانور 

وذلك  -عدا ما يتعلَّق م ها بالرسور

خالل ستين يوماً من  اريخ اإلعالر 

عن ن ول الطلب أو من  اريخ علمه  

 بقرار الرفض بحسب اااوال.

د الالئح  ا لت فيذي  إجراءات و ُحد ِّ

 قدي) التظلمات وإجراءات ومواعيد 

 ال ت  فيها.

ويُعَد  مرور ستين يوماً على  قدي) 

التظل) دور ال ت  فيه، بمثاب  رفض  

 للتظل).

لخمرد  جزلً لى  ليم لخترى) وهو ليم  

 بول لخاتو أكرم لخمحتمة وهو كرن 

خستا )  رمومر، لتصر ر كع خسنة لخرؤو  

 لختررخت ة ولخارموم ة بمسىف لخرويى. 

 

ش   لخترى) كو  رلي كنح خحق ختل ذ   

شترد  حق كربا لخنبرترا أو لخارلي 

لخصردي بر ض طى  حمرخة لخصنف 

لخنبرتا، وذخك اللل مت و خوكر  كو  

تريخ  لإللل  لو  بول لخاى  أو كو  

تريخ  لىمث بارلي لخر ض بحس  

 لألحولل. 

وتُحيد لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  

وكولل ي لخب   لخترىمرا وعجرلًلا 

   تر.
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
وللمتظل) الطعن على القرار الصادر 

في التظل) خالل ستين يوماً من  اريخ 

إعالنه بالقرار أو من  اريخ مضي  

 قدي) التظل) ستين يوماً على  اريخ 

 دور الرد عليه.

وال يُق ل الطعن على القرارات المشار 

إليها في الفقرة ااولى أمار المحكم  

المختص ، ما ل) يُقدَّر التظل) المشار 

إليه فيها وانتظار المواعيد المقررة  

 لل ت  في التظل).

 ( 25مادة )

 السجل

 

تتي لإلدلي  لخمطتصة مسل  خسم   

"مسل لألصنرف لخنبرت ة"، وتا ي   ث  

 ( 25مادة )

 السجل

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 25) مادة

 السجل

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 25) مادة

 السجل

 

تتي لإلدلي  لخمطتصة مسل  خسم   

"مسل لألصنرف لخنبرت ة"، وتا ي   ث  
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طىبرا كنح حق كربا لخنبرترا وجم ع  

لخب رمرا لخمتتىاة بث، وكر ت) بر مث، 

وبرمتغلخث، وبرختصر را لختا ترد 

لى  هذه لخنبرترا، و ار  ألحترم هذل  

ونئحتث لختنص ذخة ولخارليلا لخارمو  

 لخصردي  تنص ذل  خث.

  
طىبرا كنح حق كربا لخنبرترا وجم ع  

لخب رمرا لخمتتىاة بث، وكر ت) بر مث، 

وبرمتغلخث، وبرختصر را لختا ترد 

لى  هذه لخنبرترا، و ار  ألحترم هذل  

لخارمو  ونئحتث لختنص ذخة ولخارليلا 

 لخصردي  تنص ذل  خث.

 ( 26مادة )

 االطالق على السجل

 

أ  خاى  لنطلا لى    ختل شطص 

لخسسل ولخحصول لى  كستطرجرا أو 

صوي أو ب رمرا كنث، وذخك و ار  

خىاوللي ولإلجرلًلا لختا تحيدهر 

 لخلئحة لختنص ذخة. 

 ( 26مادة )

 االطالق على السجل

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 26مادة )

 االطالق على السجل

 

لبري   ختل شطص( لخوليد   ا تغ  ر 

(، لكل ذي شيرصيي لخمرد  عخ  لبري   

 وذخك خاصرهر لى  ذو  لنالتصرص. 

 ( 26مادة )

 االطالق على السجل

 

أ  خاى  لنطلا لى    ذي شيرلكل 

لخسسل ولخحصول لى  كستطرجرا أو 

صوي أو ب رمرا كنث، وذخك و ار  

خىاوللي ولإلجرلًلا لختا تحيدهر 

 لخلئحة لختنص ذخة. 
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 الفصل الخامس

  سمي  الص ف 

 ( 27مادة )

 

ف لخصنف بتسم ة تتو    خس  أ  خُترَّ

 لممث لخررئع. 

كمر خس  أن تحول لخحاوق لخمترتبة  

لى  لختسم ة لخمسسىة خىصنف دو   

لمتتمرل تىك لختسم ة لمتتمرن  حرل  

وذخك مولً أثنرً مرخر  حق لخمربا أو 

 بتي لماضرئث. 

 

 

 الفصل الخامس

  سمي  الص ف 

 ( 27مادة )

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 الفصل الخامس

  سمي  الص ف 

 ( 27مادة )

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 الفصل الخامس

  سمي  الص ف 

 ( 27مادة )

 

ف لخصنف بتسم ة تتو    خس  أ  خُترَّ

 لخررئع. لممث 

كمر خس  أن تحول لخحاوق لخمترتبة  

لى  لختسم ة لخمسسىة خىصنف دو   

لمتتمرل تىك لختسم ة لمتتمرن  حرل  

وذخك مولً أثنرً مرخر  حق لخمربا أو 

 بتي لماضرئث. 

 

 

 

 



98 
 

 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
 ( 28مادة )

 استعمال التسمي  

 

 

كع كرللر  أحترم لخصار  لخ رم ة كو هذه  

كرد  لخمرد ، خس  لى  كل كو خترض 

تترثر خصنف كحما خىب ع أو خاوم  

بب تتر أو بتسوخاتر أ  خىتزم برمتتمرل  

تسم ة هذل لخصنف، حت  لماضرً 

 لخحمرخة. 

ون تمف لألحترم لخمنصوص لى تر  ا 

هذل لخارمو  بحق لألوخوخة لخممنوح  

 خىغ ر بر   تسم ة أ  صنف.

 

 

 ( 28مادة )

 استعمال التسمي  

 

ر ويد  ا  لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كم

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 28مادة )

 استعمال التسمي  

 

 علرد  ص رغة لخمرد  ختتو  كرآلتا: 

مع عدر اإلخالل بحق ااولوي   

المم وح للغير بشير  سمي  أي ص ف 

، يجب على كل من يعرض مادة  ن ا ي

 كاثر لص ف محمي لل يع أو يقور  

ب يعها أو بتسويقها أر يلتزر باستعمال  

الص ف، اتى انقضاء  سمي  هذا 

 الحماي .

 

 ( 28مادة )

 استعمال التسمي  

 

 

مع عدر اإلخالل بحق ااولوي   

المم وح للغير بشير  سمي  أي ص ف 

، يجب على كل من يعرض مادة  ن ا ي

 كاثر لص ف محمي لل يع أو يقور  

ب يعها أو بتسويقها أر يلتزر باستعمال  

 سمي  هذا الص ف، اتى انقضاء 

 الحماي .
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 ( 29مادة )

 شروط التسمي  

 

 

 

 

 

تحيد لختسم ة لخماترحة خىصنف لخنبرتا  

 ا طى  كنح حق كربا لخنبرترا، ون  

خسوز لمتطيلم تسم ة خىصنف عذل كرم  

 لختسم ة: 

 ن تمتو كو لختترف لى  لخصنف.  -أ

كطرخصة خىنررم لخترم أو لآلدلر  -ر 

 لختركة.

 ( 29مادة )

 شروط التسمي  

 

( لخوليد   ا لخمستنبطتغ  ر كىمة  

 (.المرب ي مترخة لخبني  ها( عخ   

 :الو َوص بعد التعديل

 

تحيد لختسم ة لخماترحة خىصنف لخنبرتا  

 ا طى  كنح حق كربا لخنبرترا، ون  

خسوز لمتطيلم تسم ة خىصنف عذل كرم  

 لختسم ة: 

 ن تمتو كو لختترف لى  لخصنف.  -أ

كطرخصة خىنررم لخترم أو لآلدلر  -ر 

 لختركة.

 ( 29ادة )م

 شروط التسمي  

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

( لخوليد   ا لخمستنبطتغ  ر كىمة  ب

 (.المرب ي مترخة لخبني  ها( عخ   

 

 ( 29مادة )

 شروط التسمي  

 

 

 

 

 

تحيد لختسم ة لخماترحة خىصنف لخنبرتا  

 ا طى  كنح حق كربا لخنبرترا، ون  

خسوز لمتطيلم تسم ة خىصنف عذل كرم  

 لختسم ة: 

 ن تمتو كو لختترف لى  لخصنف.  -أ

كطرخصة خىنررم لخترم أو لآلدلر  -ر 

 لختركة.
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كتومة  اط كو أي رم، كر خ) ختو   -ج

أمىوبر  كتتري ر  لى ث  ا تصن ف  ذخك 

 لخنبرترا.

كارباة ختسم ة تستطيم خصنف   -د 

كوجود كو مصف لخنوا أو كو موا وث ق  

لنيتبرط بث  ا لخممىتة أو خيى لضو  

 ا لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

 كتركىة لخم ل.

تؤد  عخ  لختضى ل أو لخىبف   مر   -ه

تتىق بصصرا لخصنف أو   متث أو خ

 كنرئث لخسغرل ا أو هوخة لخمستنبط. 

 كحروي  بسب  حق أوخوخة.  - و

عذل كر  لخصنف كحم ر  خيى لضو   -ز

 ا لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

كتومة  اط كو أي رم، كر خ) ختو ذخك  -ج

أمىوبر  كتتري ر  لى ث  ا تصن ف  

 لخنبرترا.

كارباة ختسم ة تستطيم خصنف   -د 

كوجود كو مصف لخنوا أو كو موا وث ق  

لنيتبرط بث  ا لخممىتة أو خيى لضو  

 ا لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

 ىة لخم ل.كترك

تؤد  عخ  لختضى ل أو لخىبف   مر  -ه

ختتىق بصصرا لخصنف أو   متث أو 

 .المرب يكنرئث لخسغرل ا أو هوخة 

 كحروي  بسب  حق أوخوخة.  - و

عذل كر  لخصنف كحم ر  خيى لضو   -ز

 ا لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  

كتومة  اط كو أي رم، كر خ) ختو ذخك  -ج

أمىوبر  كتتري ر  لى ث  ا تصن ف  

 لخنبرترا.

كارباة ختسم ة تستطيم خصنف   -د 

كوجود كو مصف لخنوا أو كو موا وث ق  

لنيتبرط بث  ا لخممىتة أو خيى لضو  

ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف   ا لنتصر  

لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

 كتركىة لخم ل.

تؤد  عخ  لختضى ل أو لخىبف   مر  -ه

ختتىق بصصرا لخصنف أو   متث أو 

 .المرب يكنرئث لخسغرل ا أو هوخة 

 كحروي  بسب  حق أوخوخة.  - و

عذل كر  لخصنف كحم ر  خيى لضو   - ز

 ا لنتصر  ة لخيوخ ة خحمرخة لألصنرف  
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لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

كتركىة لخم ل أو عذل كر  طى  لختسس ل  

 خسوز   ي ت) تايخمث  ا أ  كنتر،  إمث ن

ل ترلح تسس ل تسم ة غ ر تىك 

لخماترحة أو لختا ت) تسس ىتر، عن عذل 

 ييا لإلدلي  لخمطتصة أ  لمتطيلم  

لختسم ة لخمسسىة أو لخماترحة غ ر  

كلئ)  ا لخممىتة، وخس  لى  طرخ   

لختسس ل  ا هذه لخحرخة ل ترلح تسم ة  

 أالرى خىصنف. 

لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

  لختسس ل كتركىة لخم ل أو عذل كر  طى

 ي ت) تايخمث  ا أ  كنتر،  إمث ن خسوز 

ل ترلح تسس ل تسم ة غ ر تىك  

لخماترحة أو لختا ت) تسس ىتر، عن عذل 

 ييا لإلدلي  لخمطتصة أ  لمتطيلم  

لختسم ة لخمسسىة أو لخماترحة غ ر  

كلئ)  ا لخممىتة، وخس  لى  طرخ  

لختسس ل  ا هذه لخحرخة ل ترلح تسم ة  

 أالرى خىصنف. 

لخنبرت ة لخسيخي  أو دوخة تتركل لخممىتة 

كتركىة لخم ل أو عذل كر  طى  لختسس ل 

 ي ت) تايخمث  ا أ  كنتر،  إمث ن خسوز 

ل ترلح تسس ل تسم ة غ ر تىك  

لخماترحة أو لختا ت) تسس ىتر، عن عذل 

خمطتصة أ  لمتطيلم   ييا لإلدلي  ل

لختسم ة لخمسسىة أو لخماترحة غ ر  

كلئ)  ا لخممىتة، وخس  لى  طرخ  

لختسس ل  ا هذه لخحرخة ل ترلح تسم ة  

 أالرى خىصنف. 

 ( 30مادة )

  يجيل التسمي  

 

خسوز خارخ  كنح حق كربا لخنبرترا  

 ت ج ل لختسم ة. 

 ( 30مادة )

  يجيل التسمي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 30مادة )

  يجيل التسمي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 30مادة )

  يجيل التسمي  

 

خسوز خارخ  كنح حق كربا لخنبرترا  

 لختسم ة. ت ج ل 
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وتب و لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تحيخي 

 ومررهر، وعجرلًلا ت ج ىتر. لختسم ة، 
  

وتب و لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تحيخي 

 لختسم ة، ومررهر، وعجرلًلا ت ج ىتر. 

 ( 31مادة )

 الجمع بين التسمي  والعالم  التجاري  

 

خسوز لني لخا رم بتسوخق صنف مبرتا  

كر أو لرضث خىب ع لخسمع ب و للكة  

تسريخة أو لم) تسري  أو أ  ب ر   

صنف، كمرثل وب و لختسم ة لخمسسىة خى

بررط أ  ختو  كو لخستل لختترف 

 لى  هذه لختسم ة. 

 ( 31مادة )

 الجمع بين التسمي  والعالم  التجاري  

 

لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا   لخمول اة

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 31مادة )

 الجمع بين التسمي  والعالم  التجاري  

 

لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا   لخمول اة

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 31مادة )

 الجمع بين التسمي  والعالم  التجاري  

 

خسوز لني لخا رم بتسوخق صنف مبرتا  

كر أو لرضث خىب ع لخسمع ب و للكة  

تسريخة أو لم) تسري  أو أ  ب ر   

كمرثل وب و لختسم ة لخمسسىة خىصنف، 

بررط أ  ختو  كو لخستل لختترف 

 ذه لختسم ة. لى  ه
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 ( 32مادة )

 شطب التسمي  

 

خإلدلي  لخمطتصة أ  تصيي  رليل  

كسببر  برا  لختسم ة لخمسسىة خىصنف 

  ا أ  كو لخحرخت و لآلت ت و: 

عذل مسى  لختسم ة برخمطرخصة ألحترم  -أ

 ( كو هذل لخارمو . 29لخمرد   

 بنرً لى  طى  ذ  لخر  .  -ر 

لخنبرترا ل ترلح تسم ة جيخي ،  وخمربا

وتحيد لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  

طى  شا  لختسم ة، و وللي عصيلي 

 رلي لخرا  وك ص ة عللمث،  

وعجرلًلا ل ترلح لختسم ة لخسيخي  

 وك ص ة عللمتر. 

 ( 32مادة )

 شطب التسمي  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 32)مادة 

 شطب التسمي  

 

تغ  ر لبري   وخمربا( لخوليد   ا 

صيي لخصار  لألال ر  عخ   ولى   

كربا(، ح ث أ  ل ترلح لختسم ة 

(  27وجوبا لمل بنص لخمردت و   

 /ر(.34و 

 

 ( 32مادة )

 شطب التسمي  

 

خإلدلي  لخمطتصة أ  تصيي  رليل  

كسببر  برا  لختسم ة لخمسسىة خىصنف 

 لخحرخت و لآلت ت و:  ا أ  كو 

عذل مسى  لختسم ة برخمطرخصة   -أ

 ( كو هذل لخارمو . 29ألحترم لخمرد   

 بنرً لى  طى  ذ  لخر  .  -ر 

كربا لخنبرترا ل ترلح تسم ة   علىو

جيخي ، وتحيد لخلئحة لختنص ذخة  

عجرلًلا تايخ) طى  شا  لختسم ة، 

و وللي عصيلي  رلي لخرا  وك ص ة  

ل ترلح لختسم ة عللمث، وعجرلًلا 

 لخسيخي  وك ص ة عللمتر. 
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 الفصل السادس

 بطالر اق مربي ال  ا ات واسقاطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 33مادة )

 بطالر اق مربي ال  ا ات 

 

 الفصل السادس

 بطالر اق مربي ال  ا ات واسقاطه

 

 تصوخ  لخطا  لإلكلئا  ا كىمة

لخوليد   ا لنول  لخصصل ( واسقاطه)

   (وإسقاطه)  ختتو لخسردس 

 :بعد التعديل ع وار الفصل

 الفصل السادس

 وإسقاطهبطالر اق مربي ال  ا ات 

 

 

 ( 33مادة )

 بطالر اق مربي ال  ا ات 

( لخوليد   ا لخبني  أ( جيداً تغ  ر كىمة  

 (.جديداً عخ   

 الفصل السادس

 بطالر اق مربي ال  ا ات واسقاطه

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

 كىمةتصوخ  لخطا  لإلكلئا  ا ب

لخوليد   ا لنول  لخصصل ( واسقاطه)

   (وإسقاطه)  ختتو لخسردس 

 

 

 ( 33مادة )

 بطالر اق مربي ال  ا ات 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

( لخوليد   ا لخبني  أ( جيداً تغ  ر كىمة  ب

 (.جديداً عخ   

 الفصل السادس

 سقاطهإ وبطالر اق مربي ال  ا ات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 33مادة )

 بطالر اق مربي ال  ا ات 
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خإلدلي  لخمطتصة،  ا أ  و   كو 

ً  لى  طى  ذو   تىارً ذلتتر أو بنر

لخر  ، أ  تصيي  رليل  كسببر  ببال   

ثب  ختر تو ر حق كربا لخنبرترا عذل 

 حرخة أو أك ر كو لخحرنا لآلت ة: 

أ  لخصنف خ) ختو ج يل  أو كم زل   ا  -أ

تريخ  تايخ) طى  كنح حق كربا  

لخنبرترا أو  ا تريخ  لألوخوخة بحس   

 لألحولل. 

ر  ر أو ثربت  أ  لخصنف خ) ختو كتسرمس   -ر 

 ا تريخ  عخيلا لخاى  أو  ا تريخ   

عذل كر   –بحس  لألحولل  –لألوخوخة 

 

 :الو َّوص بعد التعديل

و   كو خإلدلي  لخمطتصة،  ا أ  

ً  لى  طى  ذو   تىارً ذلتتر أو بنر

لخر  ، أ  تصيي  رليل  كسببر  ببال   

حق كربا لخنبرترا عذل ثب  ختر تو ر 

 حرخة أو أك ر كو لخحرنا لآلت ة: 

أو كم زل   جديداً أ  لخصنف خ) ختو  -أ

 ا تريخ  تايخ) طى  كنح حق كربا 

لخنبرترا أو  ا تريخ  لألوخوخة بحس   

 لألحولل. 

ر  ر أو ثربت  نف خ) ختو كتسرمس  أ  لخص -ر 

 ا تريخ  عخيلا لخاى  أو  ا تريخ   

عذل كر   –بحس  لألحولل  –لألوخوخة 

تايخ) طى  كنح حق كربا لخنبرترا  ي 

 
 

 

 

خإلدلي  لخمطتصة،  ا أ  و   كو 

ً  لى  طى  ذو   تىارً ذلتتر أو بنر

لخر  ، أ  تصيي  رليل  كسببر  ببال   

حق كربا لخنبرترا عذل ثب  ختر تو ر 

 حرخة أو أك ر كو لخحرنا لآلت ة: 

أو كم زل   جديداً أ  لخصنف خ) ختو  -أ

 ا تريخ  تايخ) طى  كنح حق كربا 

لخنبرترا أو  ا تريخ  لألوخوخة بحس   

 لألحولل. 

ر  ر أو ثربت  أ  لخصنف خ) ختو كتسرمس   -ر 

 ا تريخ  عخيلا لخاى  أو  ا تريخ   

عذل كر   –بحس  لألحولل  –لألوخوخة 
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تايخ) طى  كنح حق كربا لخنبرترا  ي 

ت) بصوي  أمرم ة لمتنردل  خىمتىوكرا 

ولخمستنيلا لختا  يكتر لخمربا  ا ذخك 

 لختريخ .

أ  لخحق  ا لخصنف  ي ُكنح خغ ر  -ج

 لخمربا برخمطرخصة ألحترم هذل لخارمو . 

لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  وتحيد 

لخاى  كو ذو  لخر  ، و وللي صيوي 

لخارلي لخمرري عخ ث برخصار  لخسرباة  

 وك ص ة عللمث. 

ت) بصوي  أمرم ة لمتنردل  خىمتىوكرا 

ولخمستنيلا لختا  يكتر لخمربا  ا ذخك 

 لختريخ .

أ  لخحق  ا لخصنف  ي ُكنح خغ ر   -ج

 برخمطرخصة ألحترم هذل لخارمو . لخمربا 

وتحيد لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  

لخاى  كو ذو  لخر  ، و وللي صيوي 

لخارلي لخمرري عخ ث برخصار  لخسرباة  

 وك ص ة عللمث. 

تايخ) طى  كنح حق كربا لخنبرترا  ي 

 ت) بصوي  أمرم ة لمتنردل  خىمتىوكرا 

ولخمستنيلا لختا  يكتر لخمربا  ا ذخك 

 لختريخ .

أ  لخحق  ا لخصنف  ي ُكنح خغ ر   -ج

 لخمربا برخمطرخصة ألحترم هذل لخارمو . 

وتحيد لخلئحة لختنص ذخة عجرلًلا تايخ)  

لخاى  كو ذو  لخر  ، و وللي صيوي 

لخارلي لخمرري عخ ث برخصار  لخسرباة  

 وك ص ة عللمث. 

 ( 34مادة )

 مربي ال  ا اتإسقاط اق 

 

خإلدلي  لخمطتصة،  ا أ  و   كو 

ً  لى  طى  ذو   تىارً ذلتتر أو بنر

 ( 34مادة )

 إسقاط اق مربي ال  ا ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 34ادة )م

 إسقاط اق مربي ال  ا ات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 34مادة )

 إسقاط اق مربي ال  ا ات

 

خإلدلي  لخمطتصة،  ا أ  و   كو 

ً  لى  طى  ذو   تىارً ذلتتر أو بنر
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لخر  ، أ  تصيي  رليل  كسببر  بإمارط  

حق كربا لخنبرترا  ا أ  كو لخحرنا  

 لآلت ة: 

عذل تب و كو لخصحص لختانا أ  ثبرا   -أ

 لخصنف أو تسرمسث خ) ختي كتحاار . 

عذل ت) شا  تسم ة لخصنف بتي  -ر 

كربا لخنبرترا وخ) خاترح  كنح حق 

صرح  لخحق تسم ة أالرى كنرمبة  

 اللل لخم ترد لخمحيد خذخك.

تطىا صرح  لخحق لو حاو ث   -ج

بموج  كترر كوجث عخ  لإلدلي  

لخمطتصة، لى  أن خترت  لى  ذخك 

لخمسرس بحق لخغ ر، وتناضا لخحاوق 

 ا هذه لخحرخة للتبريل  كو تريخ   

عخ ث،  لختنرزل لخمحيد  ا لختترر لخمرري

  
لخر  ، أ  تصيي  رليل  كسببر  بإمارط  

حق كربا لخنبرترا  ا أ  كو لخحرنا  

 لآلت ة: 

عذل تب و كو لخصحص لختانا أ  ثبرا   -أ

 كتحاار . لخصنف أو تسرمسث خ) ختي 

عذل ت) شا  تسم ة لخصنف بتي  -ر 

كنح حق كربا لخنبرترا وخ) خاترح  

صرح  لخحق تسم ة أالرى كنرمبة  

 اللل لخم ترد لخمحيد خذخك.

تطىا صرح  لخحق لو حاو ث   -ج

بموج  كترر كوجث عخ  لإلدلي  

لخمطتصة، لى  أن خترت  لى  ذخك 

لخمسرس بحق لخغ ر، وتناضا لخحاوق 

ل  كو تريخ    ا هذه لخحرخة للتبري

لختنرزل لخمحيد  ا لختترر لخمرري عخ ث، 
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وعذل خ) خحيد تريخ  لختنرزل   تو   

لماضرً لخحاوق كو تريخ  تسى) لإلدلي  

 لخمطتصة ختذل لختترر.

  رم كربا لخنبرترا ب   كو  -د 

لأللمرل لخترخ ة، وذخك اللل لخمي  لختا 

 تُحيدهر لخلئحة لختنص ذخة: 

لكتنرا صرح  لخحق لو ميلد  -1

لخرم) لخسنو  لخمستحق اللل لخمي  

عمذليه بوجور لخسيلد،  لخماري  يغ)

بتترر كسسل كصحور بتى) لخوصول،  

وتناضا لخحاوق  ا هذه لخحرخة كو  

 تريخ  لمتحارق لخرم). 

لكتنرا صرح  لخحق لو تزوخي  -2

لإلدلي  لخمطتصة برخمتىوكرا أو  

وعذل خ) خحيد تريخ  لختنرزل   تو   

لماضرً لخحاوق كو تريخ  تسى) لإلدلي  

 لخمطتصة ختذل لختترر.

  رم كربا لخنبرترا ب   كو  -د 

لأللمرل لخترخ ة، وذخك اللل لخمي  لختا 

 تُحيدهر لخلئحة لختنص ذخة: 

ميلد لكتنرا صرح  لخحق لو  -1

لخرم) لخسنو  لخمستحق اللل لخمي  

لخماري  يغ) عمذليه بوجور لخسيلد، 

بتترر كسسل كصحور بتى) لخوصول،  

وتناضا لخحاوق  ا هذه لخحرخة كو  

 تريخ  لمتحارق لخرم). 

لكتنرا صرح  لخحق لو تزوخي  -2

لإلدلي  لخمطتصة برخمتىوكرا أو  
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لخمستنيلا أو لخمولد لخلزكة خىت كي كو 

 لخمحر رة لى  لخصنف. 

وخسر  لإلمارط كو تريخ    يه  ا 

وتحيد لخلئحة لختنص ذخة  لخسسل، 

عجرلًلا تايخ) لخاى  كو ذو  لخر    

 و وللي صيوي لخارلي وك ص ة عللمث. 

لخمستنيلا أو لخمولد لخلزكة خىت كي كو 

 ى  لخصنف. لخمحر رة ل

وخسر  لإلمارط كو تريخ    يه  ا 

لخسسل، وتحيد لخلئحة لختنص ذخة  

عجرلًلا تايخ) لخاى  كو ذو  لخر    

 و وللي صيوي لخارلي وك ص ة عللمث. 

 الفصل السابع

 اإلجراءات التحفظي  والعقوبات

 ( 35مادة )

 اإلجراءات التحفظي  

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 اإلجراءات التحفظي  والعقوبات

 ( 35ة )ماد

 اإلجراءات التحفظي  

 

(  تتي تصوخ  لخطا   ا كىمة  

لخوليد   ا لخصار  لألوخ  كو لخمرد  

 (.  وعود   ختصبح  

 :الو َّوص بعد التعديل

 الفصل السابع

 تاإلجراءات التحفظي  والعقوبا

 ( 35مادة )

 اإلجراءات التحفظي  

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

(  تتي تصوخ  لخطا   ا كىمة  ب

لخوليد   ا لخصار  لألوخ  كو لخمرد  

 (.  وعود   ختصبح  

 الفصل السابع

 اإلجراءات التحفظي  والعقوبات

 ( 35مادة )

 اإلجراءات التحفظي  
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خصرح  لخحق أ  خستصيي أكرل  لى  

لرخضة كو يئ ف لخمحتمة لخمطتصة  

نتطرذ عجرلً أو أك ر كو لإلجرلًلا 

لختحصر ة لخمنصوص لى تر  ا  رمو   

لخمرل ترا لخميم ة ولختسريخة لخصردي 

( خسنة  12برخمرموم بارمو  ي )   

، ولتطرذ عجرلً كو لإلجرلًلا 1971

لخترخ ة لني حيوث تتي  لى  أ  كو  

لخحاوق لخمنصوص لى تر  ا هذل 

 رمو  أو ختو ا لختتي  لى تر: لخا

عجرلً وصف تصص ىا لو   -أ

لخمنتسرا كحل لختتي  بمر  ا ذخك 

لخمستويد كنتر عثر ويوده ولخمولد 

ولآلنا ولألدولا لختا تستطيم، أو  

خصرح  لخحق أ  خستصيي أكرل  لى  

لرخضة كو يئ ف لخمحتمة لخمطتصة  

نتطرذ عجرلً أو أك ر كو لإلجرلًلا 

لختحصر ة لخمنصوص لى تر  ا  رمو   

لخمرل ترا لخميم ة ولختسريخة لخصردي 

( خسنة  12برخمرموم بارمو  ي )   

، ولتطرذ عجرلً كو لإلجرلًلا 1971

كو  لى  أ    وعود   لخترخ ة لني حيوث 

لخحاوق لخمنصوص لى تر  ا هذل 

 لخارمو  أو ختو ا لختتي  لى تر: 

عجرلً وصف تصص ىا لو   -أ

لخمنتسرا كحل لختتي  بمر  ا ذخك 

لخمستويد كنتر عثر ويوده ولخمولد 

ولآلنا ولألدولا لختا تستطيم، أو  

تتو   ي لمتطيك   ا لختتي ، 

 
 

خصرح  لخحق أ  خستصيي أكرل  لى  

لرخضة كو يئ ف لخمحتمة لخمطتصة  

نتطرذ عجرلً أو أك ر كو لإلجرلًلا 

لختحصر ة لخمنصوص لى تر  ا  رمو   

لخمرل ترا لخميم ة ولختسريخة لخصردي 

( خسنة  12برخمرموم بارمو  ي )   

، ولتطرذ عجرلً كو لإلجرلًلا 1971

أ  كو  لى    وعود   لخترخ ة لني حيوث 

لخحاوق لخمنصوص لى تر  ا هذل 

 لخارمو  أو ختو ا لختتي  لى تر: 

عجرلً وصف تصص ىا لو   -أ

لخمنتسرا كحل لختتي  بمر  ا ذخك 

لخمستويد كنتر عثر ويوده ولخمولد 

ولآلنا ولألدولا لختا تستطيم، أو  
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تتو   ي لمتطيك   ا لختتي ، 

ولخحصرظ لى  لألدخة ذلا لخصىة 

 برخموضوا.

 و ف لختتي . -ر 

وخس  أ  خر ق برخترخضة لألدخة  

 لختر  ة لى  أ  كايم لخاى  هو صرح  

لخحق وأ  هذل لخحق كتترض خىتتي  أو 

لى  وشك لختترض خث، وخرئ ف  

لخمحتمة أ  ختىف كايم لخاى  بتايخ)  

لخمتىوكرا لخلزكة خمسرلي  لخسىاة 

لخمطتصة بتنص ذ لإلجرلً لختحصرا  ا  

تحيخي لخمنتسرا ولخمولد ولآلنا  

 ولألدولا لخمتن ة.

ولخحصرظ لى  لألدخة ذلا لخصىة 

 برخموضوا.

 و ف لختتي . -ر 

وخس  أ  خر ق برخترخضة لألدخة  

صرح  لختر  ة لى  أ  كايم لخاى  هو  

لخحق وأ  هذل لخحق كتترض خىتتي  أو 

لى  وشك لختترض خث، وخرئ ف  

لخمحتمة أ  ختىف كايم لخاى  بتايخ)  

لخمتىوكرا لخلزكة خمسرلي  لخسىاة 

لخمطتصة بتنص ذ لإلجرلً لختحصرا  ا  

تحيخي لخمنتسرا ولخمولد ولآلنا  

 ولألدولا لخمتن ة.

 

تتو   ي لمتطيك   ا لختتي ، 

ولخحصرظ لى  لألدخة ذلا لخصىة 

 برخموضوا.

  .و ف لختتي  -ر 

وخس  أ  خر ق برخترخضة لألدخة  

لختر  ة لى  أ  كايم لخاى  هو صرح  

لخحق وأ  هذل لخحق كتترض خىتتي  أو 

لى  وشك لختترض خث، وخرئ ف  

لخمحتمة أ  ختىف كايم لخاى  بتايخ)  

لخمتىوكرا لخلزكة خمسرلي  لخسىاة 

لخمطتصة بتنص ذ لإلجرلً لختحصرا  ا  

ا  تحيخي لخمنتسرا ولخمولد ولآلن

 ولألدولا لخمتن ة.
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 ( 36مادة )

 ا خاذ اإلجراءات التحفظي 

 

خصيي يئ ف لخمحتمة أكره لخمرري عخ ث  

( دو  لمتيلرً لخارف 35 ا لخمرد   

لآلالر، وخرئ ف لخمحتمة  بل عصيلي 

أكره أ  خسر  تحا ار  كطتصرل  عذل خ) 

 تتصث لخمستنيلا لخمؤخي  خىاى .

 ( 36مادة )

 اإلجراءات التحفظي ا خاذ 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 36مادة )

 ا خاذ اإلجراءات التحفظي 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 36مادة )

 ا خاذ اإلجراءات التحفظي 

 

خصيي يئ ف لخمحتمة أكره لخمرري عخ ث  

لمتيلرً لخارف ( دو  35 ا لخمرد   

لآلالر، وخرئ ف لخمحتمة  بل عصيلي 

أكره أ  خسر  تحا ار  كطتصرل  عذل خ) 

 تتصث لخمستنيلا لخمؤخي  خىاى .

 ( 37مادة )

 ندب الخ ير 

 

خسوز أ  خرمل لألكر لخصردي برتطرذ  

أ  كو لإلجرلًلا لخمنصوص لى تر 

( كو هذل لخارمو  مير 35 ا لخمرد   

الب ر أو أك ر خىمترومة  ا لختنص ذ، وأ   

 ( 37مادة )

 ندب الخ ير 

 

  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  لخمول اة لى 

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 37مادة )

 ندب الخ ير 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 37مادة )

 ندب الخ ير 

 

خسوز أ  خرمل لألكر لخصردي برتطرذ  

أ  كو لإلجرلًلا لخمنصوص لى تر 

( كو هذل لخارمو  مير 35 ا لخمرد   

الب ر أو أك ر خىمترومة  ا لختنص ذ، وأ   
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خصرض عخيلا كصرخة كصر  ة أو مايخة  

كنرمبة خسبر كر  ي خترت  لى  لإلجرلً 

 كو ضري دو  وجث حق. 

خصرض عخيلا كصرخة كصر  ة أو مايخة  

كنرمبة خسبر كر  ي خترت  لى  لإلجرلً 

 كو ضري دو  وجث حق. 

 ( 38مادة )

 يض  التظل) من اامر على عر

 

خسوز خمو صيي ضيه لألكر أ  خترى)  

كنث أكرم لخمحتمة لخمطتصة اللل 

صيويه أو   لخترر  أخرم لخترخ ة ختريخ 

بحس  لألحولل   –كو تريخ  عالاريه بث  

و ا هذه لخحرخة ختو  خىمحتمة ت خ ي   –

 لألكر أو عخغرؤه كى ر  أو جزئ ر .

ون خسوز أ  ختو  لخارضا لخذ  أصيي 

كو ضمو ترت ل لألكر لى  لرخضة 

 ه ئة لخمحتمة لختا تنرر  ا لخترى). 

 ( 38مادة )

 التظل) من اامر على عريض  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 38مادة )

 التظل) من اامر على عريض  

 

لخترر  أخرم لخترخ ة  تغ  ر لبري   

 منأيار  ثماني  ( عخ  لبري    ختريخ 

لتصر  ر كع مص لخمرد  ، ( اريخ

 (/كرل ترا.179 

 

 ( 38مادة )

 التظل) من اامر على عريض  

 

خسوز خمو صيي ضيه لألكر أ  خترى)  

كنث أكرم لخمحتمة لخمطتصة اللل 

صيويه أو كو   ثماني  أيار من  اريخ

  – بحس  لألحولل  –تريخ  عالاريه بث 

و ا هذه لخحرخة ختو  خىمحتمة ت خ ي  

 لألكر أو عخغرؤه كى ر  أو جزئ ر .

ون خسوز أ  ختو  لخارضا لخذ  

أصيي لألكر لى  لرخضة كو ضمو  
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ترت ل ه ئة لخمحتمة لختا تنرر  ا  

 لخترى). 

 

 ( 39مادة )

 رفع الدعو  

 

لخيلوى بر   أصل خس  أ  تر ع 

لخنزلا اللل المسة لرر خوكر  كو  

تريخ  صيوي لألكر، وعن زلل كل أثر 

 خإلجرلً لخذ  ت) لتطرذه.

 ( 39مادة )

 رفع الدعو  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 39مادة )

 رفع الدعو  

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 لخارمو . كرروا 

 

 ( 39مادة )

 رفع الدعو  

 

خس  أ  تر ع لخيلوى بر   أصل 

لخنزلا اللل المسة لرر خوكر  كو  

تريخ  صيوي لألكر، وعن زلل كل أثر 

 خإلجرلً لخذ  ت) لتطرذه.

 ( 40مادة )

 العقوبات

 

كع ليم لإلاللل ب خة لاوبة أشي 

كنصوص لى تر  ا أ   رمو  آالر،  

 ( 40مادة )

 العقوبات

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 40مادة )

 العقوبات

 

 ( 40مادة )

 العقوبات

 

كع ليم لإلاللل ب خة لاوبة أشي 

كنصوص لى تر  ا أ   رمو  آالر،  
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خُتر   بغرلكة ن تال لو المسمرئة  

دخنري ون تزخي لى  أخصا دخنري، ُكل كو 

تتيى بيو  وجث حق كع لىمث بذخك  

لى  أ  كو حاوق لخمربا لخمنصوص  

( برخمطرخصة ألحترم  11لى تر  ا لخمرد   

 هذل لخارمو . 

حبف كي  ن تال لو  وتتو  لختاوبة لخ

ثلثة أشتر ون تزخي لى  منة  

وبرخغرلكة لختا ن تال لو أخف دخنري 

ون تزخي لى  أيبتة آنف دخنري أو 

بإحيى هرت و لختاوبت و،  ا حرخة 

 لختود.

وخىمحتمة  ا حرخة لخحت) برإلدلمة أ   

ت كر بمصردي  أو عتلف لألصنرف  

وكولد لختترثر أو أخة كرد  أالرى تتو   

 
( لخوليد   ا لخصار   يمرتغ  ر كىمة  

(  حك)لخمرد ، عخ  كىمة  لألال ر  كو 

 /د( كو لخيمتوي.9لمل بنص لخمرد   

 

خُتر   بغرلكة ن تال لو المسمرئة  

دخنري ون تزخي لى  أخصا دخنري، ُكل كو 

تتيى بيو  وجث حق كع لىمث بذخك  

لخمربا لخمنصوص  لى  أ  كو حاوق 

( برخمطرخصة ألحترم  11لى تر  ا لخمرد   

 هذل لخارمو . 

وتتو  لختاوبة لخحبف كي  ن تال لو  

ثلثة أشتر ون تزخي لى  منة  

وبرخغرلكة لختا ن تال لو أخف دخنري 

ون تزخي لى  أيبتة آنف دخنري أو 

بإحيى هرت و لختاوبت و،  ا حرخة 

 لختود.

وخىمحتمة  ا حرخة لخحت) برإلدلمة أ   

بمصردي  أو عتلف لألصنرف    حك)

وكولد لختترثر أو أخة كرد  أالرى تتو   
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صىة كو لخسرخمة ولآلنا  كتح

ولألدولا لختا لمتطيك    تر، وذخك 

كىث دو  لإلاللل برخحاوق لخت ن ة خىغ ر 

 حسو لخن ة. 

كتحصىة كو لخسرخمة ولآلنا  

ولألدولا لختا لمتطيك    تر، وذخك 

كىث دو  لإلاللل برخحاوق لخت ن ة خىغ ر 

 حسو لخن ة. 

 

 الفصل الثامن

 أاكار ختامي 

 ( 41مادة )

 الرسور

 

صرض يموم لى  تايخ) طى  كنح  تُ 

شترد  حق كربا لخنبرترا، ولى   

صيوي هذه لخرترد ، ولخترى) كو  رلي 

كنح هذه لخرترد ، ولخترى) لى  طىبرا  

لخت ش ر  ا لخسسل برخترال ص  ا  

 الفصل الثامن

 أاكار ختامي 

 ( 41مادة )

 الرسور

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 الفصل الثامن

 أاكار ختامي 

 ( 41مادة )

 الرسور

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 الفصل الثامن

 أاكار ختامي 

 ( 41مادة )

 الرسور

 

تُصرض يموم لى  تايخ) طى  كنح  

شترد  حق كربا لخنبرترا، ولى   

صيوي هذه لخرترد ، ولخترى) كو  رلي 

كنح هذه لخرترد ، ولخترى) لى  طىبرا  

لخت ش ر  ا لخسسل برخترال ص  ا  
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لمتتمرل لألصنرف وأخة تصر را 

أالرى ترد لى تر، ولإلجرلًلا لختا 

تتطذ بر متر، ولى  لنطلا لى   

  كستطرجرا أو صوي  لخسسل أو طى

أو ب رمرا كنث، ولى  طىبرا ت ج ل 

لختسم ة وشابتر، ولى  طىبرا بال   

حق كربا لخنبرترا أو عمارطث أو عضر ة 

أ  ب ر  عخ  لخسسل أغصل تيوخنث بث، أو  

حذف أو تتيخل أ  ب ر  غ ر كاربق  

 خىحا اة أو دو  بغ ر وجث حق.

لمتتمرل لألصنرف وأخة تصر را 

أالرى ترد لى تر، ولإلجرلًلا لختا 

تتطذ بر متر، ولى  لنطلا لى   

ى  كستطرجرا أو صوي  لخسسل أو ط

أو ب رمرا كنث، ولى  طىبرا ت ج ل 

لختسم ة وشابتر، ولى  طىبرا بال   

حق كربا لخنبرترا أو عمارطث أو عضر ة 

أ  ب ر  عخ  لخسسل أغصل تيوخنث بث، أو  

حذف أو تتيخل أ  ب ر  غ ر كاربق  

 خىحا اة أو دو  بغ ر وجث حق.

 ( 42مادة )

 الرس) الس وي

 

خُستحق يم) منو  اللل كي  كنح حق 

كربا لخنبرترا، وختييج هذل لخرم) 

 ( 42مادة )

 الرس) الس وي

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 42مادة )

 الرس) الس وي

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 42مادة )

 الرس) الس وي

 

خُستحق يم) منو  اللل كي  كنح حق 

كربا لخنبرترا، وختييج هذل لخرم) 
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برخزخرد  منوخر  كو بيلخة لخسنة لخ رم ة كو  

مرر  رلي كنح شترد  حق كربا  

لخنبرترا وحت  لمتترً لخمي  لخمحيد  

  رمومر  خىحمرخة.

وخؤدى يم) عضر ا  ا حرخة لخت ال ر  

 ا ميلد لخرم) لخسنو  خمي  تزخي لى   

 أشتر.متة 

  
برخزخرد  منوخر  كو بيلخة لخسنة لخ رم ة كو  

مرر  رلي كنح شترد  حق كربا  

لخنبرترا وحت  لمتترً لخمي  لخمحيد  

  رمومر  خىحمرخة.

وخؤدى يم) عضر ا  ا حرخة لخت ال ر  

 ا ميلد لخرم) لخسنو  خمي  تزخي لى   

 أشتر.متة 

 ( 43مادة )

  حديد فئات الرسور 

 

خصيي بتحيخي  ئرا لخرموم لخمنصوص  

لى تر  ا هذل لخارمو  و وللي ومس   

زخردتتر وتطص ضتر وحرنا لإللصرً  

كنتر  رلي كو لخوزخر بتي كول اة كسىف 

 لخوزيلً. 

 ( 43مادة )

  حديد فئات الرسور 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 43مادة )

  حديد فئات الرسور 

 

ول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  لخم

 كرروا لخارمو . 

 

 ( 43مادة )

  حديد فئات الرسور 

 

خصيي بتحيخي  ئرا لخرموم لخمنصوص  

لى تر  ا هذل لخارمو  و وللي ومس   

زخردتتر وتطص ضتر وحرنا لإللصرً  

كنتر  رلي كو لخوزخر بتي كول اة كسىف 

 لخوزيلً. 
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 ( 44مادة )

 التفتيش والض طي  القضائي  

 

 

 

 

ختو  خموظصا لخوزلي  لخذخو خنيبت) 

خىتحاق  لخوزخر خىا رم ب لمرل لختصت ش 

كو تنص ذ أحترم هذل لخارمو  ولخارليلا 

لختا تصيي تنص ذل  خث، مىاة دالول 

 لألكركو ذلا لخصىة.

ختو  خىموظص و لخذخو خصيي بتحيخيه)  

 رلي كو لخوزخر لخمتنا برئو  لختيل 

برنتصرق كع لخوزخر، صصة ك كوي   

لخضبط لخاضرئا وذخك برخنسبة خىسرلئ)  

 ( 44مادة )

 التفتيش والض طي  القضائي  

 

  لى  لخنحو عضر ة  ار  ثرخ ة عخ  لخمرد  

 . ا مص لخمرد  بتي لختتيخللخوليد 

 :الو َّوص بعد التعديل

ختو  خموظصا لخوزلي  لخذخو خنيبت) 

لخوزخر خىا رم ب لمرل لختصت ش خىتحاق  

لخارمو  ولخارليلا كو تنص ذ أحترم هذل 

لختا تصيي تنص ذل  خث، مىاة دالول 

 لألكركو ذلا لخصىة.

ختو  خىموظص و لخذخو خصيي بتحيخيه)  

 رلي كو لخوزخر لخمتنا برئو  لختيل 

برنتصرق كع لخوزخر، صصة ك كوي   

لخضبط لخاضرئا وذخك برخنسبة خىسرلئ)  

 ( 44مادة )

 التفتيش والض طي  القضائي  

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

  لى  لخنحو إضر ة  ار  ثرخ ة عخ  لخمرد   ب

 . ا مص لخمرد  بتي لختتيخللخوليد 

 

 ( 44مادة )

 التفتيش والض طي  القضائي  

 

 

 

 

ختو  خموظصا لخوزلي  لخذخو خنيبت) 

لخوزخر خىا رم ب لمرل لختصت ش خىتحاق  

كو تنص ذ أحترم هذل لخارمو  ولخارليلا 

لختا تصيي تنص ذل  خث، مىاة دالول 

 و ذلا لخصىة.لألكرك

ختو  خىموظص و لخذخو خصيي بتحيخيه)  

 رلي كو لخوزخر لخمتنا برئو  لختيل 

برنتصرق كع لخوزخر، صصة ك كوي   

لخضبط لخاضرئا وذخك برخنسبة خىسرلئ)  
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  نصوص الواد كما أقرها جملس النواب  نصوص مواد مشروع القانون  
)  لختا تاع  ا دولئر لالتصرصرتت

 وتتو  كتتىاة ب لمرل وظرئصت).

لختا تاع  ا دولئر لالتصرصرتت)  

 صت).وتتو  كتتىاة ب لمرل وظرئ

وفى جميع اااوال ال يجوز لميموري  

الض ط القضائي المشار إليه) في هذه  

المادة دخول ااماكن المخصَّص   

للسك ى دور الحصول على  صريح  

بذلك من ال ياب  العام  أو ناضي  

 التحقيق بحسب اااوال. 

لختا تاع  ا دولئر لالتصرصرتت)  

 وتتو  كتتىاة ب لمرل وظرئصت).

وفى جميع اااوال ال يجوز لميموري  

القضائي المشار إليه) في هذه  الض ط 

المادة دخول ااماكن المخصَّص   

للسك ى دور الحصول على  صريح  

بذلك من ال ياب  العام  أو ناضي  

 التحقيق بحسب اااوال. 

 

 ( 45مادة )

 إصدار الالئح  الت فيذي  والقرارات 

 

خصيي لخوزخر لخلئحة لختنص ذخة  

ولخارليلا لخلزكة ختنص ذ أحترم هذل 

 و . لخارم

 ( 45مادة )

 إصدار الالئح  الت فيذي  والقرارات 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 45مادة )

 إصدار الالئح  الت فيذي  والقرارات 

 

لخمول اة لى  مَاص لخمرد  كمر ويد  ا  

 كرروا لخارمو . 

 ( 45مادة )

 إصدار الالئح  الت فيذي  والقرارات 

 

لخوزخر لخلئحة لختنص ذخة  خصيي 

ولخارليلا لخلزكة ختنص ذ أحترم هذل 

 لخارمو . 
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 ( 46مادة )

 ال فاذ

 

 

 

 

 

 

تنص ذ   –كل   مر خطصث    –لى  لخوزيلً  

أحترم هذل لخارمو ، وخُتمل بث كو لخ وم  

لخترخا ختريخ  مرره  ا لخسرخي  

 لخرمم ة.

 ( 46مادة )

 ال فاذ

 

لخوليد  ( لى  لخوزيلًتغ  ر لبري   

على رئيس   ا صيي لخمرد  عخ   

 (. مجلس الوزراء والوزراء

 :الو َّوص بعد التعديل

 

  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنص ذ أحترم هذل   –كل   مر خطصث  –

لخارمو ، وخُتمل بث كو لخ وم لخترخا  

 ختريخ  مرره  ا لخسرخي  لخرمم ة. 

 ( 46مادة )

 ال فاذ

 

لخمول اة لى   رلي كسىف لخنولر 

( لخوليد  لى  لخوزيلًتغ  ر لبري    ب

على رئيس   ا صيي لخمرد  عخ   

 (. مجلس الوزراء والوزراء

 

 ( 46مادة )

 ال فاذ

 

 

 

 

 

 

  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنص ذ أحترم هذل   –كل   مر خطصث  –

لخارمو ، وخُتمل بث كو لخ وم لخترخا  

 ختريخ  مرره  ا لخسرخي  لخرمم ة. 
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 ر 2019نوفم ر  14التاريخ: 
 

 

 اجي      احملرتماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة 

 
 

مشروق نانور بشير اماي  ااص اي ال  ا ي  الجديدة، المرافق للمرسور الموضوق:  

 .ر2018( لس   36رن) )

 

 

 ،، حي  طي   وبعد،

 

 

م، أي ق كترخا لخس ي لىا بو صرخح لخصرخح يئ ف لخمسىف، 2019مو مبر    5بتريخ     

مشروق نانور بشير (، مسطة كو 2د  5ص ل ا ق/ ف  206ضمو كتربث ي )  

عخ   ،ر2018( لس   36اماي  ااص اي ال  ا ي  الجديدة، المرافق للمرسور رن) )

خسنة لخرؤو  لختررخت ة ولخارموم ة، وذخك خمنر رتث وعبيلً لخملحررا لى ث خىسنة 

 .لخمرل ق لختركة ولخب ئة
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ة لجتمرلتر  ، لايا خسنة لخراؤو  لخترارخت ة ولخارموم  ر2019نوفم ر  13وبتريخ      

 و رلي كسىف لخنولر براااا ماثلخماذكوي،  ، ح اث لطىتا  لى  كرااااروا لخاارمو الرابع

 وذخك بحضوي لخمسترري لخارموما خىسنة.

 

مااالكة كراااروا لخارمو  كو لخنرح ة  عخ   –بتي لخميلوخة ولخنارش  –ولمتت  لخىسنة      

 ة.لخيمتويخ 

 

  :ثت  لخارموم ة لآلتوصا لخىسنة بمرللر  لخملحررا كمر 

 ا كع تترخف ُكربا لخنبرترا لخوليد ا ر ( كتتريض13جرً مص لخبني  ج( كو لخمرد     .1

متطرر كرد  لختتريخف، ح ث مص لخبني  ج( لى  أ  أمراة لخترب ة ولختتس و ولن

لى  حق ُكربا  ا روغ رهر لختا تستتيف لمتنبرط أصنرف مبرت ة جيخي  ن تُتتبر تتيخ 

 ا ح و أ  كر ويد بتذل لخبني خُم ل لنالتصرص لألص ل ولج  لخحمرخة لخنبرترا، 

خىُمربا، ح ث جرً بتترخف كربا لخنبرترا  ا كرد  لختتريخف أمث لخرطص لخذ  لمتنبط 

 أو لكترصث أو طويه .... . لجيخي   ا رمبرت  ا ر صنص

 

لخمتتىاة بحق لخترى) كو لخارليلا لختا تصيي بر ض ( كو كرروا لخارمو   24لخمرد    .2

طى  لخحمرخة أو كنح شترد  حق كربا لخنبرترا،  رم كسىف لخنولر بتتيخل هذل لخنص، 

بتبري  "ون خُابل    نص لى  أمث " ختل ذ  ش   لخترى) ..."، ث) أت   ا لخصار  لألال ر

رم لخمحتمة لخمطتصة، كر خ) خُاَيَم لخترى) لى  لخارليلا لخمرري عخ تر  ا لخصار  لألوخ  أك

 لخترى) لخمرري عخ ث   تر ولمترري لخمولل ي لخماري  خىب   ا لخترى)."

 ا ر ب و لخصارت و لألوخ  ولألال ر ،  ت ف ختو  حق لخترى) جولزخ   ا ر  وجي لختتيخل تتريض

ثِّ ليم  بول لخاتو لى  لخارلي ُكبرشر  . وكو ث)  إ  ك و ث) خترت  لى  ليم ُمىوكِّ

لخمنرم  لألالذ برخنص لخوليد بمرروا لخارمو  لخذ  أحرل  ا هذل لخر   خلئحة لختنص ذخة 

 .ا رأو أ  خؤالذ بتتيخل كسىف لخنولر لى  أ  ختو  لخترى) وجوب  
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( لى  لخحرنا لختا خت)   تر لمارط حق كربا لخنبرترا وكنتر لخبني 34مص  لخمرد    .3

شا  تسم ة لخصنف ... وخ) خاترح صرح     ر( لخذ  مص لى  أ  خساط لخحق "عذل ت)

لخحق تسم ة أالرى كنرمبة اللل لخم ترد لخمحيد خذخك."   تو  كتن  لخنص أمث خس  

لى  لخمربا لخذ  ت) شا  تسم تث خصنف لخنبرا أ  خاترح تسم ة أالرى اللل لخم ترد 

 لخذ  تُحيده لخلئحة لختنص ذخة.

( لخطرصة برا  لختسم ة مص   ا لخصار  لألال ر  كنتر لى  32 ا ح و أ  لخمرد   

 أ  "خمربا لخنبرترا ل ترلح تسم ة جيخي ، ..." 

 ا ح و ،  كتن  هذل أ  ل ترلح لختسم ة لخسيخي  بتي لخرا  حق جولز  خمربا لخنبرترا

لخنص و توصا   كمر ختو  هنرك تتريض ب و  ،حرل لخرا ا ر  ( وجوب 34جتىتث لخمرد   

 إزلختث.ب لخىسنة 

 

 رأي اللج  :

مشروق نانور بشير اماي  ااص اي ال  ا ي  الجديدة، المرافق ترى لخىسنة ملكة       

بمرللر  كو لخنرح ة لخيمتويخة، كمر توصا  ،ر2018( لس   36للمرسور رن) )

 لخملحررا لخارموم ة مرخصة لخب ر .

 

 

 

  دالل جاس) الزايد                                   

 رئيس لج   الشؤور التشريعي  والقانوني                              

 

 

 

 


