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الموقـــر  صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح

 رئيــس مجلـس الشـورى     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

االقتراح بقانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

إجراءات دعاوى  تنظيم بشأن 2000( لسنة 26بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء عادل عبدالرحمن

 .المعاودة، دالل جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدهللا حسين، صباح سالم الدوسري

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 دالل جاسم الزايد

رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 المرفقات:
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 مذكرة بالرأي القانوني بشأن االقتراح بقانون من إعداد األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة.  .3

، من إعداد األستاذ عبدالموجود وبين النصوص الواردة بالنص النافذ ،النصوص الواردة باالقتراح بقانون ينب جدول مقارنة .4

  .يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة

 إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها.  تنظيم بشأن 2000( لسنة 26لمرسوم بقانون رقم )ا .5

user
Typewritten Text
23/3/2021



 

 

 

  3د  5ف /ل ت قص  965رقم: 
م 2021 مارس 15التاريخ:   



احملرتمة     دالل جاسم الزايد سعادة السيدة   

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

بقباون  بتدبليبع بدح نممبام ام ببببببنم بقباون  رقم    يطيب  ل  ن  نرق  لمم اققاا 
بشبببت  ي  إم اء ا ات دىااك اابسببباا اوبببباا  ااولقاا ايدلي  ا     2000( لسببب   26)

اامقلم من نصببباا السببدادع اوى ببا : ىادل ىملال مان امداادع  دقل ءابببم ال ايل  
 مال ممارك ال دإا   ءناد ىملاهلل مسني  صما  بالم اللاب ي.

 

ب ءا  م اقشبت  ادراببت   ااىلاد يق ي  بشبتو  مت با اي رنيمم لد لب  ى ل ام    
     خالل منىل نقصاه ثالث  نبابإع من ياريخ .

 

 ،،، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير لجنة ال

 العنوان

 2000( لسنة 26االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

المقدم من إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، و نظيمت بشأن

عادل عبدالرحمن المعاودة، دالل جاسم الزايد، حمد :أصحاب السعادة األعضاء

 مبارك النعيمي، جواد عبدهللا حسين، صباح سالم الدوسري

قتراح أصل اال

 قانونب

عادل عبدالرحمن المعاودة، دالل جاسم  أصحاب السعادة األعضاء:مقدم من 

 .الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدهللا حسين، صباح سالم الدوسري

 اإلحالة إلى اللجنة
 م2021مارس  15

 الفصل التشريعي الخامس – ثالثالعادي الدور االنعقاد 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م2021مارس  17

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

  اجتماع واحد عدد االجتماعات

العرض على 

 الجلسة
____ 

 مضمونه

لهم أو  منع تسمية األشخاص بأسماء ال تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة -

 لمملكة البحرين، أو بأي تسمية تُخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

حماية األنساب والعوائل واألصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في  -

 .العائلة

واشتراطاٍت إلى المرسوم بقانون في مجال اختيار األسماء  إضافة ضوابط -

وأن يتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتسجيلها من حيث اللغة التي يُكتب بها االسم 

واآلداب العامة، وأن يأتي ُمجردًا من الصفات وأال يكون ُمركبـًا، على أن يُصدر 

 وزير الداخلية قراًرا بتحديد األسماء المستهجنة التي يُمنع استعمالها.

، بأن بشأن اكتساب األلقاب أو تعديلهامزيدًا من الضوابط االقتراح بقانون وضع  -

شرطـًا خاصـًا بالشهود في تلك الدعاوى بأن تجمعهم قرابة ُمباشرة أو قرابة  أضاف

حواشي، بدالً من مجرد القرابة العائلية غير الُمحددة، وأن يكونوا ممن لم يسبق 
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ية وأضاف اشتراط أن يكون حامالً للجنس، لهم اكتساب األلقاب وكذلك أصولهم

 .البحرينية

القضائية المعنية بالتحقيق في دعاوى إثبات واقعات أضاف تعديالً بشأن اللجنة  -

وتغييرها، وإضافة أو تـغيير لقب  الميالد وتواريخها، ودعاوى تصحيح األسماء

العائلة، وتعديل محل وتاريخ الميالد في شهادات الميالد، بأن جعل قرار إنشائها 

 للوزير المعني بشؤون العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء

قتراح ية االبن

 بقانون
 مادتانديباجة + 

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 االقتراح بقانون جواز نظر

 



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

إجراءات  تنظيم بشأن 2000( لسنة 26حول االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

عادل عبدالرحمن  :دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء

 المعاودة، دالل جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدهللا حسين، صباح سالم الدوسري
 

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمــة:

 

رقـم             معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2021مارس  15( المؤرخ في 3د  5ص ل ت ق / ف  596)

 2000( لسنة 26االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )بدراسة ومناقشة 

المقدم من أصحاب السعادة إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، و ظيمنت بشأن

عادل عبدالرحمن المعاودة، دالل جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد عبدهللا األعضاء: 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي  حسين، صباح سالم الدوسري،

 نه ليتم عرضه على المجلس. اللجنة بشأ
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارستتتتتتتت اللجنة ابقتران بقانون المذكور  الل دور ابنعقاد العادي ال الف من ال  تتتتتتت    (1)

 ، في ابجتماع اإللكتروني )عن بـُعد( التالي:التشريعي الخامس

 الفصل الدور التاريخ االجتماعرقم 

 5 3 م2021مارس  17 28

 

موضوع البحف  بابقتران بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ابقتران بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

مذكرة بالرأي القانوني بشأن ابقتران بقانون من إعداد األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة،  -

 )مرفق(المستشار القانوني للجنة. 

الن وص الواردة بابقتران بقانون بتعدي  بعض أحكام المرسوم بقانون  ينب جدول مقارنة -

 اء واأللقاب وتعديلها،بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب األسم 2000( لسنة 26رقم )

من إعداد األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة،  ،ص الواردة بالنص النافذوبين الن و

 )مرفق( .المستشار القانوني للجنة

إجراءات دعاوى اكتساب األسماء  تنظيم بشأن 2000( لسنة 26المرسوم بقانون رقم ) -

 )مرفق( .واأللقاب وتعديلها
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 األمانة العامة للمجلس ك  من: حضر اجتماع اللجنة من 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد بني حماد األستاذة سهير سلطان

 باحث قانوني السيد محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان علي حيدرالسيدة ميرفت 

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

 ثانيـًا: رأي اللجنة:

 

ناقشت اللجنة ابقتران بقانون موضوع الدراسة والبحف، وتم تبادل وجهات النظر بين سعادة      

 ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى اآلتي: أعضاء اللجنة

 

تضمنت المادة األولى استبدال ن وص من مادتين فضالً عن الديباجة،  يتألف االقتراح بقانون     

بشأن تنظيم إجراءات  2000( لسنة 26من المرسوم بقانون رقم )فقرة أولى(  7( و)4( و)1) وادالم

، وجاءت المادة وتعديلها، لتح  محلها ن وص أ رى ُمعدلةدعاوى اكتساب األسماء واأللقاب 

 ال انية تن يذية.   

 

وفق ما جاء بمذكرته اإليضاحية، إلى منع تسمية األشخاص بأسماء  ويهدف االقتراح بقانون     

ب تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم أو لمملكة البحرين، أو بأي تسمية تُخالف أحكام 

 اإلسالمية.الشريعة 

كما يهدف إلى حماية األنساب والعوائ  واألصول بالحد من انتساب من ليس لهم أصول في العائلة، 

وذلك بوسائ  شتى منها أن يكون شهود طالب ابنتساب أقرباء قرابة مباشرة أو قرابة حواشي، 
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فِّين المعتمدين لل عوائ ، وتضع هذه القائمة وليس فقط من العائلة، فضالً عن ابستعانة بقوائم الُمعَر ِّ

 اللجنة المخت ة بنظر دعوى ابنتساب.

 

يف ضوابَط و يأتي االقتراح بقانون،و      ( لسنة 26اشتراطاٍت إلى المرسوم بقانون رقم )لِّيُضِّ

بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، في مجال ا تيار األسماء  2000

التي يُكتب بها ابسم وأن يتوافق مع الشريعة اإلسالمية واآلداب العامة،  وتسجيلها من حيف اللغة

وأن يأتي ُمجردًا من ال  ات وأب يكون ُمركبـًا، على أن يُ در وزير الدا لية قراًرا بتحديد 

 األسماء المستهجنة التي يُمنع استعمالها.

 

ط، بأن أضاف شرطـًا  اصـًا وبشأن اكتساب األلقاب أو تعديلها وضع مزيدًا من الضواب     

بالشهود في تلك الدعاوى بأن تجمعهم قرابة ُمباشرة أو قرابة حواشي، بدبً من مجرد القرابة 

العائلية غير الُمحددة، وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم اكتساب األلقاب وكذلك أصولهم، وهو شرط 

وأضاف اشتراط أن يكون  -بـًا أصيالً أي أن يكون نس –هام جدًا للح اظ على أصالة العائلة الواحدة 

 حامالً للجنسية البحرينية أي يحم  ص ة المواطن.

 

واقعات الميالد كما أضاف تعديالً بشأن اللجنة القضائية المعنية بالتحقيق في دعاوى إثبات      

وتغييرها، وإضافة أو تـغيير لقب العائلة، وتعدي  مح   وتواريخها، ودعاوى ت حيح األسماء

تاريخ الميالد في شهادات الميالد، بأن جع  قرار إنشائها للوزير المعني بشؤون العدل بعد أ ذ و

رأي المجلس األعلى للقضاء؛ نظًرا إلى أن تلك اللجنة تؤدي عمالً تحضيريـًا للمحكمة ولها من 

للجنة السلطات وال الحيات ما للمحكمة المدنية طبقـًا لقانون اإلثبات، وأضاف ابقتران إلى ا

فين للعوائ  تستعين بهم اللجنة أو المحكمة في دعاوى إثبات  ا ت اصـًا جديدًا بوضع قوائم ُمعَر ِّ

النسب أو ت حيح األسماء أو األلقاب أو تغييرها، وذلك على النحو الوارد بجدول المقارنة بين 

 الن وص الواردة بابقتران والن وص النافذة.
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 االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية:وقد ارتأت اللجنة سالمة فكرة 

 

( من الدستور، 92جاء ابقتران بقانون ُمستندًا لنص المادة )فمن ناحية السالمة الدستورية،      

ُمستوفيـًا لضوابطها، كما يستهدف الح اظ على المجتمع البحريني ولغته العربية وشريعته 

دون أي  ونسبه، وهو ما يت ق مع الن وص والمبادئ الدستورية،اإلسالمية وعائالته وأصوله 

 تدا   مقطوع ال لة أو المتضمن  لالً في تقريٍر بابنتساب. 

 

مـًا لباقي ن وص المرستوم بقتانون رقتم ومن الناحية القانونية،        فقد أتى ابقتران بقانون دَعِّ

األسماء واأللقاب وتعديلها، لتعزيز دعم بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب  2000( لسنة 26)

أصالة المجتمع البحريني والعائالت البحرينيتة متن جتذورها وحتتى اآلن، وحتتى ب يتتم ابنتستاب 

إليهتتا دون دليتت  كتتاٍف وكامتتٍ  يُحقتتق ويتتدعم هتتذا ابنتستتاب، وهتتذا أمتتر تتميتتز بتته كافتتة بتتالد شتتبه 

ة فتي مستائ  ابنتستاب لتم يستتلزم أن يكتون الجزيرة العربية، و اصةً أن النص القتائم فتي الشتهاد

الشتاهد بحرينتي الجنستية، األمتر التذي ترتتب عليته جلتب شتهود متن  تارح مملكتة البحترين، ممتا 

يتعذر معه على المحاكم التأكد من توافر شرط حم  اللقب ب  ة أصلية، فضالً عن تشابه أستماء 

 العوائ  في الجزيرة العربية مع ا تالفهم في النسب.

 

وفيما يتعلق بال قرة األولى من المادة السابعة، فقتد جتاء التعتدي  المقتترن علتى المتادة ب عطتاء      

فين، بمتا ستوف يعتزز متن صتالحيات  فين للعوائ  بوضع قوائم للُمعَتر ِّ اللجنة صالحية اعتماد ُمعَرِّ

إليهتا فتي  اللجنة من التحقيق في دعاوى إضافة اللقب أو دعاوى النسب، ولما كانت اللجنة المشار

المتادة الستابعة تعتبتتر لجنتة ذات ا ت تاص قضتتائي لمتا لهتتا متن ستلطات تحليتتف الشتهود اليمتتين، 

فضالً عن أن لها السلطات وال الحيات المقررة للمحكمة المدنية طبقـًا لقانون اإلثبات في المواد 

ر أن يكتتون المدنيتتة والتجاريتتة، كمتتا أنهتتا تُحيتت  التتدعوى إلتتى المحكمتتة المخت تتة، فاستتتدعى األمتت

 تشكيلها ونظام العم  فيها بقرار من وزير العدل بموافقة المجلس األعلى للقضاء.
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علتى فكترة ابقتتران بقتانون المعتروو، لتوافقته  -بأغلبية أعضائها  -ومن ثم، وافقت اللجنة      

 مع المبادئ والن وص الدستورية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجوة. 

 مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ثالثــًا: اختيار

( من الالئحة الدا لية لمجلس الشورى، ات قت اللجنة على ا تيار ك 39إعمابً لنص المادة )     
من:

الشيخ جواد عبدهللا حسين                   مقــرًرا أصليــًا.  .1

األستاذ نوار علي المحمود                   مقرًرا احتياطيًا.  .2

رابعــًا: توصية اللجنة:

في ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من ثراء أثناء دراستتتة ابقتران بقانون، ف ن اللجنة      

 توصي بما يلي:

 2000( لسووووووونة 26االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسووووووووم بقانون رقم ) جواز نظر -

إجراءات دعاوى اكتسوووووواب األسووووووماء واأللقاب وتعديلها، والمقدم من أصووووووحاب  تنظيم بشووووووأن

السوووعادة األعضووواء عادل عبدالرحمن المعاودة، دالل جاسوووم الزايد، حمد مبارك النعيمي، جواد 

 عبدهللا حسين، صباح سالم الدوسري.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

عادل عبدالرحمن المعاودة  دالل جاسم الزايد 

 اللجنةرئيس   نائب رئيس اللجنة            



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 الثايناملرفق 
نون المذكور، االقتراح بقا

 ومذكرته اإليضاحية

 
 

 
 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
  



٣٩ ق ف٥ د٣

٤ مارس ٢٠٢١م











 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 الثالثاملرفق 

ي القانوني بشأن مذكرة بالرأ

من إعداد األستاذ االقتراح بقانون، 

لشتلة، عبدالموجود يوسف ا

 المستشار القانوني للجنة
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،               

 الموضوع

( لسنة 26بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) نقتراح بقانوبشأن اال معلوماتة مذكر

 .اواأللقاب وتعديلهبشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب األسماء  2000

 

 موضوع اإلقتراح بقانون:أوالً: 

( 26إلى المرسوم بقانون رقم ) اشتراطاتِليُِضيف ضوابط والمعروض يأتي االقتراح بقانون 

اختيار بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، في مجال  2000ة لسن

ألسماء وتسجيلها من حيث اللغة التي يُكتب بها اإلسم وأن يتوافق مع الشريعة اإلسالمية ا

صدر وزير الداخلية جرداً من الصفات وأال يكون ُمركباً، على أن يُ واآلداب العامة وأن يأِت مُ 

  بتحديد األسماء المستهجنة التي يُمنع استعمالها.قراراً 

بأن أضاف شرط خاص بالشهود  ،وبشأن اكتساب األلقاب أو تعديلها وضع مزيد من الضوابط

بدالً من مجرد القرابة العائلية  ،في تلك الطلبات بأن تجمعهم قرابة ُمباشرة أو قرابة حواشي

 -أي يكون نسب أصيل–أللقاب وكذلك أصولهم وأن يكونوا ممن لم يسبق لهم اكتساب ا البعيدة،

 وأضاف اشتراط أن يكون حامالً للجنسية البحرينية أي يحمل صفة المواطن.

واقعات الميالد كما أضاف تعديالً بشأن اللجنة القضائية المعنية بالتحقيق في دعاوى إثبات 

عائلة وتعديل محل وتغيـيرها وإضافة أو تـغيـير لقب ال اريخها ودعاوى تصحيح األسماءووت

وتاريخ الميالد في شهادات الميالد، بأن جعل قرار إنشائها للوزير المعني بشئون العدل بعد 

أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء، نظراً إلى أن تلك اللجنة تؤدي عمالً تحضيرياً للمحكمة ولها 

ً لقانون اإلثبات، وأضامن السلطات والصالحيات  إلى ف االقتراح ما للمحكمة المدنية طبقا

فين للعوائل تستعين بهم اللجنة أو المحكمة في دعاوى ر ِ للجنة اختصاص جديد بوضع قوائم ُمع  ا

  إثبات النسب أو تصحيح األسماء أو األقاب أو تغييرها.
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تضمنت المادة األولى استبدال  من مادتين فضالً عن الديباجة، ونيتألف االقتراح بقان ثانياً :

بشأن  2000( لسنة 26من المرسوم بقانون رقم )فقرة أولى(  7( و)4( و)1) وادنصي الم

خرى ألتحل محلها نصوص  ،إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلهاتنظيم 

 تنفيذية.    ة، وجاءت المادة الثانيعدلةمُ 

   

ً اث  قتراح:ال :الهدف من الثا

منع تسمية االشخاص بأسماء ال تليق بهم أو بكرامتهم أو بأسماء مسيئة لهم  يهدف االقتراح إلى

 .أحكام الشريعة اإلسالمية خالف، أو بأي تسمية تُ أو لمملكة البحرين

كما يُعزز الحماية للعوائل واألصول التي تتميز بها مملكة البحرين، والحد من انتساب من ليس 

ى منها أن يكون شهود طالب االنتساب أقرباء قرابة بوسائل شتوذلك  ،صول في العائلةلهم أ

مباشرة أو حواشي، وليس فقط من العائلة، فضالً عن االستعانة بقوائم المعرفين المعتمدين 

 للعوائل.

 

 :النصوص الدستورية والقانونيةاً :رابع

 من دستور مملكة البحرين على أن: – 92 – تنص المادة

الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل لخمسة عشر عضواً من مجلس  -" أ

الدستور، وألي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة 

المختصة في المجلس الذي قِد م فيه االقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول االقتراح 

أو مشروع قانون، وتقديمه إلى  ورأحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدست

 مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ إحالته إليها.

، ال ـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليهكل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابق -ب

  تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته."  يجوز
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لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ( من الالئحة الداخلية 92تنص المادة )و

 على أن: 2002( لسنة 55)

تقدم االقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع،  "

 ً بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسية  ومرفقا

يحققها. واليجوز أن يوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة التي يقوم عليها واألهداف التي 

 أعضاء".

 

 الدستورية والقانونية: تيناً : الرأي من الناحيخامس

  :الناحية الدستوريةمن 

( من 92الثابت من االطالع على االقتراح بقانون محل الرأي، أنه جاء ُمستنداً لنص المادة )

استوفى الشروط الواردة بنص المادة  الدستور، فهو حق مقرر ألعضاء مجلس الشورى، كما

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، من حيث عدد ُمقدمي االقتراح، فضالً عن تقديمه 92)

معالي رئيس المجلس ُمصاغ وُمحدد ومتضمناً مذكرة إيضاحية تؤكد على أن الُمستهدف  إلى

عته اإلسالمية وعائالته يالحفاظ على المجتمع البحريني ولغته العربية وشرمن االقتراح 

مملكة  كون علىالتي تنص  صوص والمباديء الدستوريةوأصوله ونسبه، وهو ما يتفق مع الن

عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة تامة تصون التراث العربي واإلسالمي، شعبها جزء  البحرين

ل عن سيادتها أو من األمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وال يجوز التناز

الدستوري الوراثي يؤكد  الملكي مملكة البحرين  التخلي عن شيء من إقليمها، كما أن حكم

على وجوب التمسك بكل الوسائل التي تحافظ على العائلة البحرينية األصل دون أي تداخل 

 باالنتساب.  مقطوع الصلة أو متضمن خلل في تقرير  

 

 :  يةأما عن الناحية القانون
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أتدددى االقتدددراح بقدددانون ليحدددافظ علددددى أصدددالة المجتمدددع البحريندددي وأصدددالة العددددائالت فقدددد 

نتسدددداب إليهددددا دون دليددددل كدددداف البحرينيددددة مددددن جددددذورها وحتددددى األن وحتددددى ال يددددتم اال

وكامددددل يُحقددددق ويدددددعم هددددذا االنتسدددداب، وهددددذا أمددددر تتميددددز بدددده كافددددة بددددالد شددددبة الجزيددددرة 

بشدددأن تنظددديم إجدددراءات  2000لسدددنة ( 26المرسدددوم بقدددانون رقدددم )العربيدددة، فدددي ظدددل بقددداء 

 ، قائم لم يتم إدخال أي تعديالت عليه.دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها

إن موضددددوع أصددددالة األنسدددداب تهددددم المجتمددددع البحرينددددي األصدددديل والعددددائالت البحرينيددددة 

الدددنص القدددائم لدددم يسدددتلزم أن يكدددون الشددداهد بحريندددي الجنسدددية، خاصدددةً أن  بوجددده خددداص،

ممددددا يتعددددذر علددددى ن خددددارل مملكددددة البحددددرين، ي ترتددددب معدددده جلددددب شددددهود مدددداألمددددر الددددذ

، فضدددالً عدددن تشدددابه أسدددماء ر شدددرط حمدددل اللقدددب بصدددفة أصدددليةلمحددداكم التأكدددد مدددن تدددوافا

 العوائل في الجزيرة العربية مع اختالفهم في النسب.

ومدددن ثدددم فدددإن هدددذا االقتدددراح مدددن الناحيدددة الواقعيدددة يُحقدددق فائددددة قانونيدددة هامدددة للمدددواطن  

الحفدددداظ علددددى األنسدددداب مددددن االعتددددداء عليهددددا، كمددددا أن المجتمددددع فددددي البحرينددددي تتمثددددل 

البحرينددي يعددرف نظددام الُمعددرفين ويعمددل بدده قانوندداً ممددا يوجددب العمددل علددى وضددع قددوائم 

ة المختصددة بددالتحقيق فددي مسددائل النسددب وتغييددر للمعددرفين ويكددون ذلددك عددن طريددق اللجندد

 األسماء وإثبات واقعات الميالد.

 فقد جاء االقتراح مستوفى من النواحي الشكلية والدستورية والقانونية. ،على هذاوبناًء 

ي وزارة العدل ووزارة الداخلية في هذا أمكان استطالع رإلى إ ،لى اللجنة الموقرةإنوه أُ و

 .الستكمال عناصره لدى العرض على المجلس الموقر ،المقترح

 هذا ما لزم بيانه واألمر معروض لسعادتكم ،،،                                  

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                   

 القانوني المستشار                                                                   

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                                   

 



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 الرابعاملرفق 
النصوص  ينب جدول مقارنة

وبين  ،الواردة باالقتراح بقانون

، النصوص الواردة بالنص النافذ

من إعداد األستاذ عبدالموجود 

يوسف الشتلة، المستشار القانوني 

 للجنة
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
  



 جدول مقارنة

( لسنة 26النصوص الواردة باالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) ينب

 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها، 2000

 وبين النصو ص الواردة بالنص النافذ.

 النصوص الواردة باالقتراح بقانون النصوص الواردة بالقانون النافذ

 (1) مادة
ل شخص اسم يتكون من اسمه ـون لكــــيك

الشخصي، واسم أبيه، وجده ألبيه، ولقب 
ه فإن لم يكن له لقب فيكون اسمه ـعائلت

 رباعيا.
وال يجــوز تسجــيل شخص باسم شقيق أو أخ 

 له من أبيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مادة )

يكــــون لكــــل شــــخص اســــم يتكــــون مــــن اســــمه 
الشخصــــي، واســــم أبيــــه، وجــــده ألبيــــه، ولقــــب 
عائلتــــه فــــإن لــــم يكــــن لــــه لقــــب فيكــــون اســــمه 

 رباعيا. 
وال يجــــــوز تسجــــــيل شــــخص باســــم شــــقيق أو 

 أخ له من أبيه. 
 :ما يليويشترط في كتابة االسم 

ـــــــة،أن يكـــــــون بالل ـــــــة  -1 ويجـــــــوز أن  العربي
ــــــــــب الل ــــــــــة  ــــــــــة بجا  ــــــــــد بالل ــــــــــة ا  جلي ي يقي

 العربية.
أن ال يخــــــــــــــــــال  أ كــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــريعة  -2

 ا سالمية وال اآلداب العامة.
 الصـــــ ا أن يســـــجل االســـــم مجـــــردا  مـــــن  -3

فــــــال تســــــجل  أو المســــــتعار ، وأســــــمار الشــــــ ر 
االكلمـــا  التـــي ليســــ  جـــ   مــــن االســـم م ــــل  ر 

 لحاج أو المعروف بكذا.الشريف وا



 
 
 
 
 
 

كما ال يجوز تعديل أسمار أصول الشخص 
با ضافة أو الحذف  ال ابتة بالسجال  الرسمية

 أو تضمين ا أسمار ش ره أو مستعار .
 

ــــب ا  أن يســــجل االســــم مجــــرد -4 ، مــــن التركي
ــــــل العمــــــل ب  كــــــا   إال مــــــن ســــــجل اســــــمه   

 هذا القا ون.
ـــــر الدا ليـــــة بتحديـــــد  ويصـــــدر  ـــــرار مـــــن وزي
ــــــــي يمنــــــــ  تســــــــميت ا لمخال ت ــــــــا  األســــــــمار الت
أ كــــــــــــــا  الشــــــــــــــريعة ا ســــــــــــــالمية أو اآلداب 
العامـــــة أو المنعويـــــة علـــــة تحقيـــــر أو م ا ـــــة 

 الشخص.لكرامة 
، ال يجوز تعديل أسمار وفي جمي  اال وال

أصول الشخص ال ابتة بالسجال  الرسمية 
با ضافة أو الحذف أو تضمين ا أسمار ش ره 

 أو مستعار .
 

 (4)مادة 
يشــترط فــي إث ـــا  اكتســـاب األلقاب أو 
تـعديل ا ش اد  ثالثة من العائلة المراد 

عمر كل من م اال ـتساب إلي ا، ممن ال يقــل 
عن أربعين سنة ميالدية، ولم يس ق ل م 
اكتساب اللقب بحكم  ضائي أو  رار إداري، 

 أو تـ كية ُمع ِّرف ل ذه العائلة.
 

 (4مادة )

ـــــــاب األلقــــــاب أو  ـــــــا  اكتســ ـــــــي إث ــ ـــــــترط فـ يشـ
ــــــة  ــــــة مــــــن العائل ـــــــعديل ا شــــــ اد  ثالث المــــــراد ت

ــــــة م اشــــــر  أو اال تســــــاب إلي ــــــا  تجمع ــــــم  راب
ــــــــل عمـــــــر كـــــــل واشـــــــي رابـــــــة   ، ممـــــــن ال يقـ

ـــم يســـ ق  مـــن م عـــن أربعـــين ســـنة ميالديـــة، ول
اكتســـــــاب اللقـــــــب بحكـــــــم  أو ألصـــــــول م ل ـــــــم

ــــــــرف   ضـــــــائي أو  ـــــــرار إداري أو تــــــــ كية ُمع ِّ
علـــــة أن يكو ـــــوا مـــــن  ـــــاملي ، ل ـــــذه العائلـــــة

 .الجنسية ال حرينية
 



 فقرة أولى( 7)مادة 
وتاريخ ا  ترف  دعاوى إث ا  وا عا  الميالد

وت يـيرها وإضافة أو  ودعاوى تصحيح األسمار
تـ يـير لقب العائلة وتعديل محل وتاريخ الميالد 
في ش ادا  الميالد، وغيرها من الوثائق 
والسجال  بالئحة تـقد  من ذوي الش ن إلة 
 سم تسجيل الدعاوى في المحكمة المختصة، 
وعلة  سم تسجيل الدعاوى بعد استي ار الرسم 

رر عرض الدعوى علة المحكمة لتـقرير المق
إ الت ـا دون تحديد جلسة إلة لجنة يصدر 
بتشكيل ا و ظا  العمل وا جرارا  التي تت   
بش   ا  رار من رئيس الوزرار، وتختص اللجنة 
بالتحقيق فيما تضمنته الدعاوى مـــن طل ا  
ول ـا سماع الش ود بعد  ل  م اليمين، ول ا 

يـق الدعاوى والتـ    من أيضا ـ في س يل تحق
صحة ما ب ا من و ائ  ـ السلعا  
والصال يا  التي للمحكمة المد ية ط قا 
لقا ون ا ث ا  في المواد المد ية والتجاريـة 

( لسنة 14رسو  بقا ون ر م )الصادر بالم
1996. 

 
 
 

 فقرة أولى(  7مادة )
وتاريخ ا  ترف  دعاوى إث ا  وا عا  الميالد

وت يـيرها وإضافة أو  ألسمارودعاوى تصحيح ا
تـ يـير لقب العائلة وتعديل محل وتاريخ الميالد 
في ش ادا  الميالد، وغيرها من الوثائق 
والسجال  بالئحة تـقد  من ذوي الش ن إلة 
 سم تسجيل الدعاوى في المحكمة المختصة، 
وعلة  سم تسجيل الدعاوى بعد استي ار الرسم 

ة لتـقرير المقرر عرض الدعوى علة المحكم
إ الت ـا دون تحديد جلسة إلة لجنة يصدر 
بتشكيل ا و ظا  العمل وا جرارا  التي تت   

الوزير المعني بشئون العدل بش   ا  رار من 
، بعد أ ذ رأي المجلس األعلة للقضار

وتختص اللجنة بالتحقيق فيما تضمنته الدعاوى 
مـــن طل ا  ول ـا سماع الش ود بعد  ل  م 

في س يل تحقيـق الدعاوى  -اليمين، ول ا أيضا 
 - والتـ    من صحة ما ب ا من و ائ 

السلعا  والصال يا  التي للمحكمة المد ية 
ط قا لقا ون ا ث ا  في المواد المد ية 

( 14بالمرسو  بقا ون ر م ) والتجاريـة الصادر
ين فِّ رِّ ع   وائم مُ  كما ل ا أن تض ، 1996لسنة 

 للعوائل.
 

 



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 اخلامساملرفق 
 

( لسنة 26المرسوم بقانون رقم )

إجراءات  تنظيم بشأن 2000

تساب األسماء واأللقاب دعاوى اك

 وتعديلها

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
  



 2000( لسنة 26مرسوم بقانون رقم )

 بشأن تـنظيم إجراءات دعاوى

 اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها

  

 

 

 أمير دولة البحرين.    نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 ،1975( لسنة 4وعلى األمر األميري رقم )

المواليد والوفيات والقوانين  تسجيل  بتنـظيم 1970( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )

 المعدلة له،

 1971( لسنة 12وعلى قانــون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

 بشأن البطاقة الشخصية وتعديالته، 1975( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالمرسوم بقانون رقم   فر المعدلبشأن جوازات الس 1975( لسنة 11وعلى القانون رقم )

 وتعديالته، 1982( لسنة 10)

والقوانين المعدلة  1976( لسنة 15وعلــى قانــون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 له،

لسنه   (14وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1996

 وبناًء على عرض وزير العدل والشئون اإلسالمية ووزير الداخلية، 

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 وبعد موافـقة مجلس الوزراء،

 

 

 

 

 

 

  



 رسمنا بالقانون اآلتي:

 الفصل األول

 اكتساب األسماء واأللقاب وتعديلها

 - 1 -مادة 

ولقب عائلته فإن  يكون لكل شخص اسم يتكون من اسمه الشخصي، واسم أبيه، وجده ألبيه،

 لم يكن له لقب فيكون اسمه رباعيا.

 وال يجــوز تسجــيل شخص باسم شقيق أو أخ له من أبيه.

كما ال يجوز تعديل أسماء أصول الشخص الثابتة بالسجالت الرسمية باإلضافة أو الحذف أو 

 تضمينها أسماء شهره أو مستعارة.

 - 2 -مادة 

 لشخص بما في ذلك لقب العائلة إال في حالتين:ال يجوز طلب تعديل االسم الكامل ل

 صدور حكم نهائي بنفي النسب أو ثبوته.  (   أ

 تغيـير الدين إلى اإلسالم.  ب (

 - 3 -مادة 

يجوز لمن لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يطلب تغيـير اسمه الشخصي فقط إذا كانت 

 ن من عمره فال يجوز له ذلك إال في حالتين:له مصلحة جدية في ذلك، فإذا أتم الخامسة والعشري

 ( إذا كان االسم يسبب لصاحبه حرجا شديدا.  أ

 ب( إذا قام بتغيـير دينه إلى اإلسالم.

وال يجوز تغيـير االسم الشخصي أكثر من مرة واحدة إال إذا كان التغيـير بسبب اعتناق 

 اإلسالم.

 - 4 -مادة 

األلقاب أو تـعديلها شهادة ثالثة من العائلة المراد االنـتساب يشــترط فــي إثبـــات اكتســـاب 

إليها، ممن ال يقــل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميالدية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم 

رف لهذه العائلة.  قضائي أو قرار إداري، أو تـزكية ُمع ِّ

 - 5 -مادة 

، أو كليهما بال مبرر، أو انتحل اسمه، أو لكل مــن نازعــه غيره في استعمال اسمه، أو لقبه

لقبه، أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا االعتداء، مع التعويض عما يكون قد لحقه من 

 ضرر.

  

 



 الفصل الثاني

 تعديل األسماء واأللقاب وتصحيحها -إجراءات دعاوى

 - 6 -مادة 

من وزارة الداخلية  تـقام دعاوى اكتساب وتعديل األسماء واأللقاب وتصحيحها على كل

 )اإلدارة العامة للهجرة والجوازات(، ووزارة الصحة.

 - 7 -مادة 

وتغيـيرها وإضافة   ترفع دعاوى إثبات واقعات الميالد وتاريخها ودعاوى تصحيح األسماء

أو تـغيـير لقب العائلة وتعديل محل وتاريخ الميالد في شهادات الميالد، وغيرها من الوثائق 

ئحة تـقدم من ذوي الشأن إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المختصة، وعلى والسجالت بال

قسم تسجيل الدعاوى بعد استيفاء الرسم المقرر عرض الدعوى على المحكمة لتـقرير إحالتهـا 

دون تحديد جلسة إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام العمل واإلجراءات التي تتبع بشأنها قرار من 

ختص اللجنة بالتحقيق فيما تضمنته الدعاوى مـــن طلبات ولهـا سماع رئيس الوزراء، وت

الشهود بعد حلفهم اليمين، ولها أيضا ـ في سبيل تحقيـق الدعاوى والتـثبت من صحة ما بها من 

وقائع ـ السلطات والصالحيات التي للمحكمة المدنية طبقا لقانون اإلثبات في المواد المدنية 

 ، 1996( لسنة 14مرسوم بقانون رقم )والتجاريـة الصادر بال

وعلى اللجنة إحالة الدعوى بعد االنـتهاء من نظرها إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتـقرير 

مفصل يشمل رأيها فيها، وذلك خالل ستة أشهر من تاريخ اإلحالة إليهـا، فإذا انتهت هذه المدة 

نظر الدعوى بحالتها بناًء على طلب دون أن تحيل اللجنة الدعوى إلى المحكمة، كان للمحكمة 

قسم تسجيل الدعاوى أو ذوي الشأن، ولإلدارة العامة للهجرة والجوازات تصحيح األخطاء 

المادية في األسماء واأللقاب ومحل وتاريخ الميالد من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب من ذوي 

 عليها في هذا القانون. الشأن، وفي حالة رفض الطلب تسري في شأنها اإلجراءات المنصوص

 - 8  -مادة 

( والتي رفعت قبل العمل 7تستمــر المحاكم في نظر الدعاوى المشار إليها في المادة رقم )

بهذا القانون، وعلى المحكمة قبل إصدار حكمها في الموضوع تكليف اللجنة إجراء تحقيق في 

ك خالل ميعاد ال يجاوز سنة وإال الواقعة المعروضة وتـقديم تـقرير مفصل يشمل رأيها فيه، وذل

 جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بحالتها.

 - 9 -مادة 

مــع عــدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، 

يعاقب بالحبس مدة ال تـزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسمائة دينار كل من أدلى 



ة أو كتابة بأقوال أو بيانات كاذبــة وهو يعلم عدم صحتها أمام اللجنة المشار إليها في شفاه

 ( أو أمام المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها.7المادة رقم )

 - 10 -مادة 

 هذا القانون.  يلغى كل نص يخالف أحكام

 -11 -مادة 

ويعمل به من تاريخ نشره في  تـنــفيذ هــذا القانون،  -كل فيما يخصــه   -علــى الوزراء 

 الجريدة الرسمية.

 

 

 

    أمير دولة البحرين                                                                                     

 حمد بن عيسى آل خليفة                                                                                  

 

 

 

 في قصر الرفاع: صدر

 هـ 1421رجــب  17         بتاريــخ

 م 2000أكتوبر  15         الموافق
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