
 

 

 م2020 دیسمبر 9التاریخ: 
 

 صاحب املعايل السيد / علي بــن صـاحل الصـاحل     املوقـر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،
 
واألمن  للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع الخامس یسرني أن أرفع إلى معالیكم التقریر 

) من قانون (نظام) 1م بتعدیل المادة (2020 مشروع قانون رقم ( ) لسنةالوطني بخصوص 

) 6العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ بالقانون رقم (

 . م2020) لسنة 13م، المرافق للمرسوم رقم (2014لسنة 
 

 والتوجیھ باتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.برجاء التفضل بالنظر 
 

 وتفضلوا معالیكم بقبول فائق التحیة والتقدیر،،،
 

            
       

 يوسف أمحد الغتم                                        

 رئيس جلنــة الشؤون اخلارجية                                           

 الدفاع واألمن الوطنيو                                                                      
 المرفقات:
 تقریر اللجنة حول مشروع القانون. .1
 جدول بمواد مشروع القانون. .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. .3
 الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورىرأي لجنة  .4
 .الخارجیة وزارةأي ر .5
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .6
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 3د 5/ ف ل خ أص  461الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  25التاريخ:   

 
 احملرتم    يوسف أمحد حسن الغتم/    السيدسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

 م2020لســــــــ    رقــــــــم    مشــــــــر   قــــــــانو   يطيــــــــأ لــــــــ  أ  أرفــــــــ  ل ــــــــم
ــاد    ــاية ا ــــ ــ  1بتعــــ ــا ل م  ــــ ــ  لــــ ــا  الت اريــــ ــام  الع مــــ ــانو   ن ــــ ــن قــــ   مــــ

ــم  ــانو  رقــــ ــ  بال ــــ ــ     ــــ ــ ق ا وافــــ ــ ع العرب ــــ ــا ل ال، ــــ ــا   لــــ ــ   6التعــــ   لســــ
 .م2020  لس   13م ا راف  ل مرسوم رقم  2014

 

ــم ا   ــ ن  مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــااد   ريـــــــ ــت     ـــــــ ــت   دراســـــــ ــا  م اقشـــــــ برجـــــــ
ا   ــــــ  عــــــ ل مو ــــــا أق ــــــا     ــــــ  أســــــاب   مــــــن رأي ــــــم لعر ــــــ    ــــــ  

  اري، .
 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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 لخص تقرير م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيجلنة 

 العنوان
) من قانون (نظام) 1م بتعدیل المادة (2020 مشروع قانون رقم ( ) لسنة

العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ 
 م2020) لسنة 13م، المرافق للمرسوم رقم (2014) لسنة 6بالقانون رقم (

 الموقرة الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون

اإلحالة إىل تاريخ 

 اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال - م2020نوفمبر  25

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثالثدور االنعقاد العادي ا - م2020دیسمبر  7

  )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة العرض على اجللسة

بنية مشروع القانون 

 مضمونهو

 دیباجة + مادتان

على استبدال تعریفي "الجھة المختصة" تضمنت المادة األولى منھ  
) من الباب األول من قانون (نظام) العالمات 1و"الوزیر" الواردین في المادة (

) 6التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المرافق للقانون رقم (
 ، أما المادة الثانیة فقد جاءت تنفیذیة.2014لسنة 

جلنة الشؤون  رأي

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 

رأي جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية 

 مبجلس الشورى

ن التعدیل الذي أتى بھ مشروع القانون المعروض بتعدیل تعریفي "الجھة إ
تنظیمي ال یرتب أیة آثار مالیة المختصة" و"الوزیر"، ھو تعدیل إداري أو 

أو اقتصادیة، ولیس من شأنھ التأثیر في المیزانیة العامة للدولة أو زیادة 
 .التزاماتھا المالیة
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 آراء اجلهات خالصة 

لدى حضورها اجتماع 

اللجنة مبجلس 

 الشورى

 :وزارة الخارجیة  •

 اآلتي: بینت وزارة الخارجیة

مشروع القانون الماثل إلى تنفیذ قرارات أن مملكة البحرین تسعى من خالل . 1
المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالموافقة على تعدیل 

) من قانون نظام العالمات 1القانون (النظام) والذي یھدف إلى تعدیل المادة (
التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، بحیث یتم استبدال تعریفي 

) من الفصل األول من 1لجھة المختصة" و"الوزیر" الواردین في المادة ("ا
 القانون المذكور.

. تأتي أھمیة ھذا التعدیل في توفیر المرونة لكل دولة من دول مجلس التعاون 2
لدول الخلیج العربیة في تحدیدھا للجھات واألشخاص المسؤولة عن تنفیذ أحكام 

بحیث ال یكون حتًما علیھا أن یكون مسمى  قانون (نظام) العالمات التجاریة،
الجھة المختصة بتنفیذ أحكام القانون "وزارة بعینھا"، وأن یكون مسمى الشخص 

 المعني بتطبیق أحكام ھذا القانون "وزیًرا بعینھ".

 :لصناعة والتجارة والسیاحةوزارة ا •

 ما یلي:أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة 

یُعد تعدیالً على قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول  أن مشروع القانون. 1
  .2014) لسنة 6مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ بالقانون رقم (

جاء التعدیل بناء على طلب المملكة العربیة السعودیة، بعد ان تم إنشاء ھیئة . 2
 .للصناعة، وتم نقل مسؤولیات وزارة الصناعة  إلیھا

التعدیل إلى تحقیق التماثل بین دول مجلس التعاون، وتوفیر یھدف ھذا  . 3
 المرونة لكل دولة في تحدیدھا للجھات المسؤولة عن تنفیذ أحكام القانون.

 قرار جملس النواب

 مع إجراء بعض التعدیالت كالتالي: الموافقة على مشروع القانون

 القانون. مشروعصیاغة مسمى إعادة .1

 العبارة الثالثة من الدیباجة.. استبدال 2

 . إعادة صیاغة مقدمة المادة األولى.3

 توصية اللجنة
بالتعدیالت التي بالتوافق مع مجلس النواب  الموافقة على مشروع القانون

 علیھ اأجراھ

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م 2020 ديسمرب 9 التاريخ :
 )5الرقم: (

 
 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير

) من قانون (نظام) 1م بتعديل املادة (2020 مشروع قانون رقم ( ) لسنةخبصوص 

العالمات التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوافق عليه 

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

 خلامسدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة:
  

الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح  استلمت لجنة     

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

مشروع قانون رقم ( ) م، والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 2020 نوفمبر 25

) من قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول 1م بتعدیل المادة (2020 لسنة

) 13م، المرافق للمرسوم رقم (2014) لسنة 6الخلیج العربیة الموافق علیھ بالقانون رقم (

 ، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ.م2020لسنة 
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ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:
 

 .م2020دیسمبر  7 المنعقد بتاریخ الخامستدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

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

 اشتملت على: 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

ـــنة 6ـقانون رقم (ال - ـقانون (نـظام) العالـمات التـجارـیة ـلدول   ـبالموافـقة على م2014) لســ

 .مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

   .لدول الخلیج العربیةقانون (نظام) العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون  -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 بمجلس الشورى. المالیة واالقتصادیةرأي لجنة الشؤون  -

 .رأي وزارة الخارجیة -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -
 

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

 المنصب االسم

   الصناعة والتجارة والسياحةوزارة 

 الشیخ حمد بن سلمان آل خلیفة 
الوكیل المساعد للتجارة المحلیة 

 والخارجیة 
 مستشار قانوني  محمد عبدالمنعم العید 

 رئیس رقابة الملكیة الصناعیة  رنا أحمد األحمد 
 اخلارجية وزارة 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونیة  أنس یوسف السید 
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 المنصب االسم
 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة مبارك عبدهللا الرمیحي

 ي الشورى والنواب جملسوزارة شؤون  

 من إدارة شؤون الشورى حمد محمد الطائي
       

 :كل من األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر
  

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 نائب رئیس الھیئة  د. علي حسن الطوالبة

 باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان د. سھیرا عبداللطیف 

 أمین سر لجنة زینب یوسف خلیل

 اإلعالم العالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین      

 الدستوریة والقانونیة.
 

اثالث
ً
  :وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي -ــــ

على قانون (نظام)  الصناعة والتجارة والسیاحة أن مشروع القانون یُعد تعدیالً وزارة أوضحت 

لسنة   )6العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ بالقانون رقم (
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 ،إنشاء ھیئة للصناعة  ن تمأ  المملكة العربیة السعودیة، بعد  جاء التعدیل بناء على طلب، وقد  2014

إلیھا، مبینة أن ھذا التعدیل یھدف إلى تحقیق التماثل بین دول   وزارة الصناعة  مسؤولیاتنقل وتم 

 مجلس التعاون، وتوفیر المرونة لكل دولة في تحدیدھا للجھات المسؤولة عن تنفیذ أحكام القانون.

 

ا
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -رابعــــ

مملكة البحرین تسعى من خالل مشروع القانون الماثل إلى تنفیذ  أنوزارة الخارجیة بینت   

قرارات المجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بالموافقة على تعدیل القانون 

) من قانون نظام العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون 1(النظام) والذي یھدف إلى تعدیل المادة (

، بحیث یتم استبدال تعریفي "الجھة المختصة" و"الوزیر" الواردین في المادة لدول الخلیج العربیة

توفیر المرونة لكل دولة  وتأتي أھمیة ھذا التعدیل في ) من الفصل األول من القانون المذكور،1(

من دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في تحدیدھا للجھات واألشخاص المسؤولة عن تنفیذ 

، بحیث ال یكون حتًما علیھا أن یكون مسمى الجھة (نظام) العالمات التجاریة قانون أحكام

المختصة بتنفیذ أحكام القانون "وزارة بعینھا"، وأن یكون مسمى الشخص المعني بتطبیق أحكام 

  .ھذا القانون "وزیًرا بعینھ"

 

 
ً
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

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

) 6العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ بالقانون رقم (

الصناعة مع ممثلي كل من: وزارة م، 2020) لسنة 13م، المرافق للمرسوم رقم (2014لسنة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة والمستشار القانوني للجنة،    ،یةالخارج وزارة  و ،  والتجارة والسیاحة

قانون من مشروع الالشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن اللجنة ، كما اطلعت الناحیتین الدستوریة والقانونیة
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قانون (نظام) العالمات  بالموافقة على م2014سنة ) ل6قانون رقم (الوعلى  ،مشروع القانون

قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول وعلى    ،التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

المالیة رأي لجنة الشؤون ، كما اطلعت اللجنة الحقًا على مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 .بمجلس الشورى واالقتصادیة
 

من مادتین، نصت المادة األولى منھ على استبدال  -فضالً عن الدیباجة- ویتألف مشروع القانون

 ) من الباب األول من قانون (نظام)1ردین في المادة (" الوارتعریفي "الجھة المختصة" و"الوزی

) لسنة 6العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المرافق للقانون رقم (

 المادة الثانیة فقد جاءت تنفیذیة. ، أما2014
 

توفیر المرونة لكل دولة من دول مجلس  ھدف إلىی  مشروع القانونوترى اللجنة أن 

 قانونلدول الخلیج العربیة في تحدیدھا للجھات واألشخاص المسؤولة عن تنفیذ أحكام  التعاون

علیھا  العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، بحیث ال یكون حتًما )نظام(

"وزارة بعینھا"، وأن یكون مسمى  تنفیذ أحكام ھذا القانونأن یكون مسمى الجھة المختصة ب 

  بعینھ". وزیًرا" تطبیق أحكام ھذا القانونلمعني ب الشخص ا
 

نھ یلزم لنفاذ ھذا التعدیل على إ) من الدستور، ف37لنص الفقرة الثانیة من المادة ( عماالً إو 

 العربیة، أن یصدر بقانون. الخلیج لدول التعاون مجلس قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول
 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  

، خلصت اللجنة إلى توصیتھا بالموافقة من حیث المبدأ على مشروع القانونونظًرا ألھمیة 

بالتعدیالت التي أجراھا و ،، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفققانونالمشروع 

 .علیھ مجلس النواب
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اسادس
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل 39إعماالً لنص المادة (     

 من:

ا.  علي عبداهللا علي العرادي  األستاذ سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.  يمالنعي علي فيصل راشداألستاذ سعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اسابع
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 بما یلي:
 

) من 1م بتعدیل المادة (2020 مشروع قانون رقم ( ) لسنةالموافقة من حیث المبدأ على  -

قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ 

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

 .الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق -
 
 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 يوسف أمحد الغتم                                    فيصل راشد النعيمي     

  رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة    
 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 ينالثااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 جلس التعاون لدول الخلیج العربیة) من قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول م1م بتعدیل المادة (2020 مشروع قانون رقم ( ) لسنة
 م2020) لسنة 13المرافق للمرسوم رقم ( ،م2014) لسنة 6الموافق علیھ بالقانون رقم ( 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 المسمى 

 
 
 
 
 
 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 
) من 1م بتعدیل المادة (2020

قانون (نظام) العالمات التجاریة 
لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

الموافق علیھ بالقانون  العربیة،
 م 2014) لسنة 6رقم (

 لمسمىا

المسمى على النحو  یاغةإعادة ص

 :المبین في النص بعد التعدیل

 

 

(  )  ةمشروع قانون رقم ( ) لسن
بالموافقة على تعدیل قانون 
 (نظام) العالمات التجاریة 
لدول مجلس التعاون لدول 

 لعربیةالخلیج ا
 

 

 المسمى

 قرار مجلس النواب الموافقة على

المسمى على النحو  یاغةعادة صإب

 بعد التعدیل: المبین في النص

 

(  )  ةمشروع قانون رقم ( ) لسن
بالموافقة على تعدیل قانون 
 (نظام) العالمات التجاریة 

لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 
 العربیة

 

 المسمى

 

 

 

(  )  ةمشروع قانون رقم ( ) لسن
بالموافقة على تعدیل قانون (نظام) 

 العالمات التجاریة 
لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

 العربیة
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 الدیباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدیباجة

وعلى القانون استبدال عبارة "

بالموافقة  2014) لسنة 6رقم (

على قانون (نظام) العالمات 

التجاریة لدول مجلس التعاون 

" بعبارة لدول الخلیج العربیة،

العالمات "وعلى قانون (نظام) 

التجاریة لدول مجلس التعاون 

لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ 

 ،".2014) لسنة 6بالقانون رقم (

 

 
 نص الدیباجة بعد التعدیل:

 الدیباجة

 قرار مجلس النواب الموافق��ة على

وعلى القانون اس�������تبدال عبارة "ب

بالموافقة  2014) لس�������نة 6رقم (

على ق����انون (نظ����ام) العالم���ات 

التج��اری��ة ل��دول مجلس التع��اون 

" بعب���ارة ل���دول الخلیج العربی���ة،

"وعلى ق���انون (نظ���ام) العالم���ات 

التج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون 

لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ 

 ،".2014) لسنة 6بالقانون رقم (

 

 ص الدیباجة بعد التعدیل:ن

 الدیباجة
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

ق���انون (نظ���ام) العالم���ات وعلى 

التج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون 

لدول الخلیج العربیة الموافق علیھ 

 ،2014) لسنة 6بالقانون رقم (

 

ى ق��رار ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى وع��ل��

الخلیج  لمجلس التع����اون ل����دول

ال�ع�رب�ی����ة ف�ي دورت����ھ األرب�ع�ی�ن 

دیس�������مبر  10المنعق���دة  بت���اریخ 

المملك����ة  –في الری����اض  2019

العربی���ة الس�������عودی���ة الص���������ادر 

نحن حم��د بن عیس�������ى آل خلیف��ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

) لس�������ن��ة 6الق��انون رقم (وعلى 

ب����الموافق����ة على ق����انون  2014

ام) العالم�ات التج�اری�ة ل�دول (نظ�

جلس التع����اون ل����دول الخلیج م

 ، العربیة

ى ق��رار ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى وع��ل��

لمجلس التع����اون ل����دول الخلیج 

ال�ع�رب�ی����ة ف�ي دورت����ھ األرب�ع�ی�ن 

دیس�������مبر  10المنعق����دة بت����اریخ 

المملك����ة  –في الری����اض  2019

العربی���ة الس�������عودی���ة الص���������ادر 

آل خلیف��ة         نحن حم��د بن عیس�������ى

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

) لس�������ن��ة 6الق��انون رقم (وعلى 

ب����الموافق����ة على ق����انون  2014

(نظ��ام) العالم��ات التج��اری��ة ل��دول 

لتع����اون ل����دول الخلیج م جلس ا

 ، العربیة

ى ق��رار ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى وع��ل��

تع����اون ل����دول الخلیج  ل لمجلس ا

ال��ع��رب��ی����ة ف��ي دورت����ھ األرب��ع��ی��ن 

دیس�������مبر  10المنعق����دة بت����اریخ 

المملك���ة  –في الری����اض  2019

العربی���ة الس�������عودی���ة الص���������ادر 

نحن حم���د بن عیس�������ى آل خلیف���ة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

) لس�������ن���ة 6الق����انون رقم (وعلى 

نون  2014 فق����ة على ق����ا موا ل ب����ا

(نظ��ام) العالم��ات التج��اری��ة ل��دول 

یج م� ج�ل�س ال�ت�ع����اون ل����دول ال�خ�ل�

 ، العربیة

ى قرار المجلس األعلى لمجلس وعل

التع���اون ل���دول الخلیج العربی���ة في 

 10دورتھ األربعین المنعقدة بتاریخ 

 –في الری����اض  2019دیس�������مبر 

المملكة العربیة الس���عودیة الص���ادر 

بالموافقة على تعدیل تعریفي (الجھة 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

ب���الموافق���ة على تع���دی���ل تعریفي 

(الجھ���ة المختص���������ة) و(الوزیر) 

) 1المنص��وص علیھما في المادة (

م�ن ق����ان�ون (ن�ظ����ام) ال�ع�الم����ات 

التج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون 

 العربیة،لدول الخلیج 

 
 

أقر مجلس الش�������ورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نص�������ھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

ب���الموافق���ة على تع���دی���ل تعریفي 

و(الوزیر) (الجھ���ة المختص���������ة) 

) 1المنص��وص علیھما في المادة (

ال�ع�الم����ات  م�ن ق����ان�ون (ن�ظ����ام)

التج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون 

 ، لدول الخلیج العربیة

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

 

 

 

ب���الموافق���ة على تع���دی���ل تعریفي 

(الجھ���ة المختص���������ة) و(الوزیر) 

) 1المنص���وص علیھما في المادة (

ال��ع��الم����ات  م��ن ق����ان��ون (ن��ظ����ام)

لتج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون ا

 ، لدول الخلیج العربیة

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصھ، وقد 

 صدقنا علیھ وأصدرناه:

 

 

 

المختص���ة) و(الوزیر) المنص���وص 

) من ق���انون 1علیھم���ا في الم���ادة (

العالم��ات التج��اری��ة ل��دول  (نظ��ام)

م��ج��ل��س ال��ت��ع����اون ل����دول ال��خ��ل��ی��ج 

 ، العربیة

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ 

 وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 المادة األولى

 

 

 

 
 

ال��ج��ھ���ة یُس��������ت��ب����دل ب��ت��ع��ری��ف��ي "

" الواردین الوزیر" و "المختص���ة

) من الباب األول من 1في المادة (

قانون (نظام) العالمات التجاریة 

لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

) 6العربی�ة المرافق للق�انون رقم (

 ، التعریفان اآلتیان:2014لسنة 

 المادة األولى

مقدمة المادة على  صیاغةإعادة 

النحو المبین في النص بعد 

 التعدیل:

 

َق ع��ل��ى ت��ع����دی����ل ت��ع��ری��ف��ي  ُووف��ِ

"الجھة المختص����ة" و"الوزیر" 

المنص�������وص علیھم��ا في الم��ادة 

) من الب���اب األول من ق���انون 1(

(نظ�ام) العالم�ات التج�اری�ة ل�دول 

مجلس التع����اون ل����دول الخلیج 

العربیة الص�������ادر باعتماده قرار 

المجلس األعلى لمجلس التع��اون 

 ولىالمادة األ

 قرار مجلس النواب الموافقة على

مقدمة المادة على  صیاغةإعادة ب

النحو المبین في النص بعد 

 التعدیل:
 

تعدیل تعریفي "الجھة  ُووفَِق على

ال����م����خ����تص����������ة" و"ال����وزی����ر" 

) 1المنصوص علیھما في المادة (

من الباب األول من قانون (نظام) 

العالم��ات التج��اری��ة ل��دول مجلس 

التع����اون ل����دول الخلیج العربی���ة 

الص�������ادر باعتماده قرار المجلس 

األعلى لمجلس التع����اون ل����دول 

 ولىالمادة األ

 

 

 

 

 

تعدیل تعریفي "الجھة  ُووفَِق على

المختصة" و"الوزیر" المنصوص 

) من الب��اب 1علیھم��ا في الم��ادة (

األول من ق��انون (نظ��ام) العالم��ات 

التج���اری���ة ل���دول مجلس التع���اون 

ل���دول الخلیج العربی���ة الص����������ادر 

ب����اعتم����اده قرار المجلس األعلى 

تع����اون ل����دول الخلیج  ل لمجلس ا
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

الوزارة أو : الجھ��ة المختص��������ة"

الجھ�ة المس�������ؤول�ة عن تنفی�ذ ھ�ذا 

 النظام (القانون) في الدولة.

: الوزیر أو رئیس الجھ���ة الوزیر

ظام  ھذا الن یذ  المختص��������ة عن تنف

 (القانون) في الدولة."

 

ل��دول الخلیج العربی��ة في دورت��ھ 

 10یخ األربعین المنعق����دة بت����ار

 –في الری��اض  2019دیس�������مبر 

المملكة العربیة السعودیة، لیكونا 

 على النحو اآلتي:

: الوزارة أو الجھ��ة المختص��������ة"

الجھ�ة المس�������ؤول�ة عن تنفی�ذ ھ�ذا 

 النظام (القانون) في الدولة.

: الوزیر أو رئیس الجھ���ة الوزیر

ظام  ھذا الن یذ  المختص��������ة عن تنف

 (القانون) في الدولة." 

 

 

 

ال��خ��ل��ی��ج ال��ع��رب��ی����ة ف��ي دورت����ھ 

 10یخ األربعین المنعق����دة بت����ار

 –في الری��اض  2019دیس�������مبر 

المملكة العربیة الس�عودیة، لیكونا 

 على النحو اآلتي:

: الوزارة أو الجھ��ة المختص��������ة"

الجھ��ة المس�������ؤول��ة عن تنفی��ذ ھ��ذا 

 النظام (القانون) في الدولة.

: الوزیر أو رئیس الجھ���ة الوزیر

المختص��������ة عن تنفی�ذ ھ�ذا النظ�ام 

 (القانون) في الدولة." 

 

 

 

ال��ع��رب��ی����ة ف��ي دورت����ھ األرب��ع��ی��ن 

 2019دیسمبر  10المنعقدة بتاریخ 

المملك���ة العربی���ة  –في الری���اض 

الس�������عودی����ة، لیكون����ا على النحو 

 اآلتي:

: الوزارة أو الجھ���ة المختص����������ة"

الجھة المسؤولة عن تنفیذ ھذا النظام 

 (القانون) في الدولة.

: الوزیر أو رئیس الجھ���ة الوزیر

ام المختص��������ة عن تنفی��ذ ھ��ذا النظ��

 (القانون) في الدولة." 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

كما أقرھا مجلس  نصوص المواد
 نصوص المواد كما أقرتھا اللجنة توصیة اللجنة النواب

 المادة الثانیة

ع��ل��ى رئ��ی��س م��ج��ل��س ال��وزراء 

 –كل فیما یخص�������ھ  –راء والوز

بھ من  تنفی�ذ ھذا الق�انون، ویُعم�ل 

الیوم الت���الي لت���اریخ نش�������ره في 

 الجریدة الرسمیة.

 المادة الثانیة

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانیة

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 

 المادة الثانیة

على رئیس مجلس الوزراء 

 تنفیذ –كل فیما یخصھ  –راء والوز

ھذا القانون، ویُعمل بھ من الیوم 

التالي لتاریخ نشره في الجریدة 

 الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة 
 بمجلس الشورى

 

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2020نوفمبر  29 :التاريخ

 
 

 

 احملرتم  يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني رئيــس جلنة 

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

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

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

 
 

 

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

م بتعديل المادة 2020لسنة  (مشروع قانون رقم ) ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  462م )كتابه رق

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

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

لجنة الشؤون الخارجية لعليه ته وإبداء المالحظات الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 والدفاع واألمن الوطني.
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، مناثالعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2020نوفمبر  29وبتاريخ     

رأي الناقشؤؤؤؤؤت كما  بشؤؤؤؤؤ نه،وقرار مجلس النواب  المذكور، مشؤؤؤؤؤروع القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل ال

 

لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

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

( 6الموافق عليه بالقانون رقم ) ،العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،م2020( لسنة 13المرافق للمرسوم رقم ) م،2014لسنة 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لرابعااملرفق 
 

لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة رأي 
 بمجلس الشورى

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



 2020 دیسمبر 15التاریخ: 

 املوقر     صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

 رئيس جملس الشورى 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

، م2020 دیسمبر 1 المؤرخ في )3د  5ف /أص م خ  24(رقم  معالیكمإشارة إلى كتاب        

لخارجیة االشؤون لجنة یتضمن طلب  والذيإلى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة والمرسل 

م 2020لسنة  مشروع قانون رقم ( )حول الحصول على رأي اللجنة  والدفاع واألمن الوطني

) من قانون (نظام) العالمات التجاریة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج 1بتعدیل المادة رقم (

) لسنة 13م المرافق للمرسوم رقم (2014) لسنة 6العربیة، الموافق علیھ بالقانون رقم (

 م. 2020

ــروع معالیكم بأنھا قد بحثت   تود إفادةفإن اللجـنة   رقم تماعھافي اج القانون المذكور، مشــ

   .، وأعدت رأیھا المالي واالقتصادي بخصوصھم2020ر دیسمب  15المنعقد بتاریخ ) 9(

 معالیكم بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 رضا عبداهللا فرج   

ون املالية واالقتصادية ؤرئيس جلنة الشنائب        
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرفق: 
 . المذكور أعاله قانونالمشروع بخصوص رأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  -
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 الرأي املايل واالقتصادي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية  

) من قانون (نظام) العالمات  1م بتعديل املادة رقم (2020مشروع قانون رقم ( ) لسنة خبصوص 

) لسنة  6التجارية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املوافق عليه بالقانون رقم (

 م. 2020لسنة ) 13م املرافق للمرسوم رقم (2014

 
في الحصــول على رأي لجنة   لخارجیة والدفاع واألمن الوطنياالشــؤون  رغبةبناء على 

م بتعدیل المادة رقم 2020لـسنة  مـشروع قانون رقم ( )الـشؤون المالیة واالقتـصادیة بخـصوص 

) من ـقانون (نـظام) العالـمات التـجارـیة ـلدول مجلس التـعاون ـلدول الخلیج العربـیة، الموافق  1(

فإن اللجنة   ،م2020) لســنة 13م المرافق للمرســوم رقم (2014) لســنة 6علیھ بالقانون رقم (

ــروع بحـثتتفـید ـبأنـھا  ــمبر   15بـتاریخ  المنعـقد) 9في اجتـماعـھا رقم ( الـمذكور نـقانو لا مشــ دیســ

   .، وأعدت رأیھا المالي واالقتصادي بخصوصھم2020

 رأي اللجنة: 

ــس التي یقوم علیـھا،   ــروع الـقانون ووقـفت على المـبادئ واألســ اطلـعت اللجـنة على مشــ

واألھداف المتوخاة منھ، وترى اللجنة أن التعدیل الذي أتى بھ مشروع القانون المعروض بتعدیل  

ــة" و"الوزیر"، ھو تـعدیل إداري أو تنظیمي ال یرتب أیة آثار مالـیة أو  تعریفي "الجـھة المختصــ

 اقتصادیة، ولیس من شأنھ التأثیر في المیزانیة العامة للدولة أو زیادة التزاماتھا المالیة.

 

 

 

 رضا عبداهللا فرج                               

 املالية واالقتصادية ون ؤرئيس جلنة الشنائب                        



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 امسخلااملرفق 

 
 وزارة الخارجیةرأي 

 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 





 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 سسادالاملرفق 

 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 
 
 

 لثالثادور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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