
 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۲٤التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  األستاذايل  ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

معالیكم    إلى  أرفع  أن  حول  یسرني  الخدمات  لجنة  حمایة  تقریر  بشأن  قانون  مشروع 

المقدم من   بقانون "بصیغتھ المعدلة"  في ضوء االقتراح  الوطنیة (المعد  الحرفیة التقلیدیة  المنتجات 

النواب)  .مجلس 

الموقر. المجلس  واتخاذ الالزم لعرضھ على  بالنظر   برجاء التكرم 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم  وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل
 رئيـس جلنــة اخلدمــات

 المرفقات:
 تقریر اللجنة. .۱
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة. .٢
 ومرفقاتھ.  قرار مجلس النواب   .۳
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سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل حممد الفاضل   احملرتمة
 اخلدمات رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

مشببب قا وبببشأن  مشبببا  تجشيبببح فية  بببش  فأ    بببح يطيبببي أبببر ق  قم ببب  أ ببب  
فأ قل ديبببح فأنةة بببح يففيوبببد رت حبببنن ف وبببغفه مقبببشأن  قممببب     فيودأبببحق فيقبببد  مببب  

 م لس فأةنفب(.

مقي ببببب ش م جبببببشن مةشوشببببب   قعمفدببببب  ب قنهبببببدفع  ق يببببب  مشببببباأ  م  بببببجة  
 في لس خالل منهد قومشه ثالثح قدشم ع م   شميخ .أو ح  هلى 

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل 
رئيس جملس الشورى  
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  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

 مشروع قانون بشأن حمایة المنتجات الحرفیة التقلیدیة الوطنیة العنوان

 معد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب أصل االقتراح بقانون

 م۲۰۲۱ نوفمبر  ۲ اإلحالة إلى اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي  

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م۲۰۲۱نوفمبر   ۲۳
 الفصل التشریعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي  

 ) اجتماعات۳( عدد االجتماعات

 مضمونھ

المنتجات الحرفیة التقلیدیة الوطنیة، نظًرا   القانون إلى حمایة  مشروع  یھدف 
لما لھا من قیمة حضاریة وتاریخیة، تسھم في تعزیز السیاحة ودعم المنتجات  
البحرین، وذلك  الوطنیة وعكس الصورة المناسبة للواجھة الحضاریة لمملكة 

تعرفة   وفرض  الحمایة،  ھذه  تتولى  لجنة  تشكیل  خالل  على  من  جمركیة 

الفكریة   الحقوق  البحرین، وحفظ  مملكة  خارج  المصنعة  الحرفیة  المنتجات 
 للحرفیین.   

 ) مواد۷دیباجة و( االقتراحبنیة 

رأي لجنة الشؤون  
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
   الناحیة الدستوریةمن   مشروع القانونسالمة 



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 :العمل والتنمیة االجتماعیةرأي وزارة  

أكدَّ ممثلو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة أن مشروع األسر المنتجة البحرینیة  

م، وشمل طائفة متنوعة من المنتجات التي تقوم  ۱۹۷۸قد تم طرحھ منذ عام  

والخیاطة، وصناعة السفن   والخزف،  في المنزل كاألغذیة،  بصنعھا  األسرة 

 الحرف التقلیدیة التي تتمیز بھا مملكة البحرین.وغیرھا، باإلضافة إلى  

وفي إطار دعم وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة للمشاریع المنزلیة، بیّن ممثلو 

من الدورات التدریبیة   تم إشراك األسر المنتجة في مجموعة  الوزارة أنھ قد 

ویقوم مركز وورش العمل بما یضمن تأھیلھم وإكسابھم مھارات فنیة وحرفیة،  

متطلبات   مع  یتماشى  بما  بھ  منتجات الملتحقین  بتطویر  واالبتكار  التصمیم 

السوق المحلي والخارجي من خالل التوجیھ والتدریب على التقنیات الحدیثة  

مملكة  في التصمیم واإلنتاج الحرفي لضمان تسویق منتجاتھم داخل وخارج 

المشروعا لتنمیة  التمیز  مركز  یعمل  تدریب  البحرین، كما  المنزلیة على  ت 

وتأھیل الملتحقین بالبرنامج على أھم المھارات التي یحتاجونھا في إدارة وتنمیة  

نجاح   في  التي تسھم  تنظیم الدورات األساسیة   إلى  باإلضافة  مشروعاتھم، 

 مشاریعھم كالمعامالت المالیة والتسویق.

المنتجة من خالل ع في تسویق منتجات األسر  تسھم  قنوات  وأن الوزارة  دة 

كمراكز األسر المنتجة الموزعة في المحافظات ومنھا مجمع العاصمة لمنتجات  

إلى   مشیرین  المنطقة،  في  المجمعات  أكبر  من  یعد  البحرینیة الذي  األیدي 

تحضیر المنتجات الغذائیة   من خاللھا  المنتجة  لألسر  الحاضنات التي یمكن 

التنسیق واإلشراف المباشر وتعبئتھا وتغلیفھا ووضع تاریخ صالحیتھا، وذلك ب

 مع وزارة الصحة لمتابعة المنتج ونقلھ ألماكن التسویق المختلفة.

النشاط   إلى قرار رئیس مجلس الوزراء بشأن مزاولة  ممثلو الوزارة  وأشار 

تخفیف األعباء على   اإلنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، والذي ساھم في 

ثل امتدادًا لمشروع األسر المنتجة  األسر عن طریق برنامج (خطوة) والذي یم 

بحیث یَمّكنھا من تسویق منتجاتھا من خالل وسائل التواصل االجتماعي بدون  
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أي تكلفة مالیة للتسجیل، مؤكدین وصول عدد الملتحقین ببرنامج خطوة إلى ما 

 یفوق األلف أسرة.

مملكة  رائدًا في  مشروعـًا  یعد  (خطوة)  مشروع  أن  الوزارة  بیّن ممثلو    كما 

من الجوائز   جائزة التمیز    ـًاودولی ـًاقلیمیإالبحرین، حیث حصد العدید  ومنھا 

ذى بھ في الدول المجاورة، ت، وأصبح نموذجـًا یح۲۰۲۰الحكومي العربیة لعام 

مشیرین إلى رغبة مجموعة من الدول الخلیجیة أن تحذو حذو مملكة البحرین  

موضحین قیام الوزارة   ھذا المشروع،  األنظمة  بتطبیق فكرة  من  باتباع عدد 

الجھات   بالتنسیق مع  وذلك  المنزلیة  اإلنتاجیة  لألنشطة  المنظمة  والمعاییر 

المعنیة كوزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسیاحة  والدفاع المدني، 

والسیاحة لتحدید ( الصناعة والتجارة  متعلقة ۲۲والتنسیق مع وزارة  مھنة   (

 فھا بحیث ال حاجة لوجود سجل تجاري لھا.بالمشاریع المنزلیة تم تصنی

التأمین   منھا:  االمتیازات  من  العدید  للملتحقین  یوفر  (خطوة)  برنامج  وأن 

في  والمشاركة  المنتجات،  وتسویق  الجمركیة،  والتسھیالت  االختیاري، 

المعارض الخارجیة والداخلیة، حیث تم تخصیص مجمع العاصمة الحتضان  

بالحر العالقة  ذات  الخشبیة  المنتجات  والصنادیق  السفن  مثل  التقلیدیة  ف 

وغیرھا، كما یوجد بمطار البحرین الدولي قسم خاص لتسویق ھذه المنتجات،  

 وذلك للتعریف بتراث مملكة البحرین من خالل األسر المنتجة.

االقتصادي  التمكین  أن  االجتماعیة  والتنمیة  العمل  وزارة  ممثلو  وأكدّ 

البحرینیة   لألسرة  بتقدیم  واالجتماعي  حیث تقوم  الوزارة،  أولویات  أھم  من 

األسرة  على  العبء  وتخفیف  المنزلیة  المشاریع  لدعم  الخدمات  من  الكثیر 

 البحرینیة مما یسھم في االستقرار األسري لمواطني مملكة البحرین.

 رأي ھیئة البحرین للثقافة واآلثار:

أشـار ممثلو ھیئة البحرین للثقافة واآلثار إلى المرسـوم الملكي بنقل تبعیة إدارة 

ــیاحة إلى ھیئة البحرین   ــناعة والتجارة والســ الحرف الیدویة من وزارة الصــ

ا بدورھا المتمثل في الحفاظ على   ــً للثقافة واآلثار، وبناءً علیھ تقوم الھیئة حالیــ

ویة والمنتج الحرفي بشـكل معاصـر الحرف من االندثار، وتطویر الحرف الید



٤ 
 

ــر   ـافة إلى حصـ بحیث ینافس المنتجات الحرفیة على مســـتوى العالم، باإلضــ

ــٍف ثاٍن وتأھیلھ   ــجل وطني خاص، وتدریب صــ ــین للحرف في ســ الممارســ

 لضمان استمراریة وجود ھذه الحرف في مملكة البحرین.

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 من حیث المبدأ  القانونعدم الموافقة على مشروع 

 



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۲٤التاریخ: 
 

 )۷(رقم التقریر 
 

 
 تقریر لجنة الخدمات  

بشأن حمایة المنتجات الحرفیة التقلیدیة الوطنیة  مشروعحول    قانون 
االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)   (المعد في ضوء 

االنعقاد   التشریعي الخامس  الفصل   -  الرابعدور 
 

 مقدمــة:
 

)، أحال  ٤د  ٥ص ل خ ت / ف   ٦٦۰، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۱  نوفمبر  ۲خ  بتاری 

لجنة الخدمات   إلى  الموقر  مجلس الشورى  علي بن صالح الصالح رئیس  السید  صاحب المعالي 

الوطنیة التقلیدیة  الحرفیة  قانون بشأن حمایة المنتجات  بقانون    مشروع  في ضوء االقتراح  (المعد 

للجنة  لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي ا  "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

الموقر المجلس   .بشأنھ لیتم عرضھ على 

 

 

 

 

 



۲ 
 

 
ً
 إجراءات اللجنة:-  أوال

اللجنة   )۱( القانونتدارست  اآلتیة:  مشروع  في االجتماعات   المذكور 

 التاریخ االجتماع

 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۹ ٥

 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۱٦ ٦

 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۲۳ ۷
 

المتعلقة    )۲( ــتھا على الوثائق  أثناء دراســ اللجنة  القانوناطلعت  ــروع  البحث    بمشــ ــوع  موضــ

والتي اشتملت على ما یلي:  والدراسة، 

القانوني - والرأي  التشریع  الحكومة وھیئة  ومذكرتا  القانون المذكور،   (مرفق).  مشروع 

الشورى - والقانونیة بمجلس  التشریعیة  الشؤون   (مرفق).  رأي لجنة 

القانون ومرفقاتھ - بشأن مشروع  النواب   (مرفق)  .قرار مجلس 
 

السادس كل من: •  بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع 
 

 

 المنصب االسم

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

القائم بأعمال وكیل الوزارة والوكیل المساعد لتنمیة  خالد عبدالرحمن اسحاق
 المجتمع

 مستشار قانوني محمود متوليالدكتور أسامة كامل  

 ھیئة البحرین للثقافة واآلثار

 مدیر إدارة التراث الوطني الشیخ محمد بن خلیفة بن محمد آل خلیفة

 مدیر إدارة الحرف الیدویة شوق العلوي
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب   

 أخصائي شؤون برلمانیة حمد محمد الطائي



۳ 
 

بالمجلس:  اللجنةات  شارك في اجتماع • العامة   من األمانة 
 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 مستشار قانوني الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 مشرف البحوث العامة منى ابراھیم العید

اللجان  إدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 اإلعالم والتواصلقسم 

 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي    -ثانيــ

ــالمة  س ــورى  الش بمجلس  والقانونیة  ــریعیة  التش ــؤون  الش القانونرأت لجنة  ــروع  من    مش

 .الدستوریة  ةالناحی
 

ا
ً
 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي  -ثالثـ

 

العمل والتنمیة   قد تم طرحھ منذ    االجتماعیة أنأكدَّ ممثلو وزارة  البحرینیة  المنتجة  مشروع األسر 

في المنزل كاألغذیة،    طائفة وشملم،  ۱۹۷۸عام  تقوم األسرة بصنعھا  التي  متنوعة من المنتجات 

اطة، وصناعة السفن وغیرھا، باإلضافة إلى الحرف التقلیدیة التي تتمیز بھا مملكة  والخزف، والخی

 البحرین.
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قد تم   أنھ  الوزارة  بیّن ممثلو  المنزلیة،  للمشاریع  االجتماعیة  العمل والتنمیة  وفي إطار دعم وزارة 

تأھیلھم  یضمن  بما  العمل  وورش  التدریبیة  الدورات  من  مجموعة  في  المنتجة  األسر    إشراك 

بھ بما   بتطویر منتجات الملتحقین  وإكسابھم مھارات فنیة وحرفیة، ویقوم مركز التصمیم واالبتكار 

الحدیثة   والتدریب على التقنیات  من خالل التوجیھ  والخارجي  المحلي  یتماشى مع متطلبات السوق 

كما یع البحرین،  داخل وخارج مملكة  لضمان تسویق منتجاتھم  الحرفي  واإلنتاج  مل  في التصمیم 

أھم   على  بالبرنامج  الملتحقین  وتأھیل  تدریب  على  المنزلیة  المشروعات  لتنمیة  التمیز  مركز 

األساسیة   الدورات  تنظیم  إلى  باإلضافة  مشروعاتھم،  وتنمیة  في إدارة  یحتاجونھا  التي  المھارات 

والتسویق. المالیة  تسھم في نجاح مشاریعھم كالمعامالت   التي 

تسھم في تسویق    أنو األسر المنتجة  الوزارة  المنتجة من خالل عدة قنوات كمراكز  منتجات األسر 

أكبر   من  یعد  الذي  البحرینیة  األیدي  لمنتجات  العاصمة  مجمع  ومنھا  المحافظات  في  الموزعة 

تحضیر   خاللھا  من  المنتجة  لألسر  یمكن  التي  الحاضنات  إلى  مشیرین  المنطقة،  في  المجمعات 

وتغلیف وتعبئتھا  الغذائیة  المباشر  المنتجات  واإلشراف  تاریخ صالحیتھا، وذلك بالتنسیق  ھا ووضع 

المختلفة. التسویق  ونقلھ ألماكن  المنتج  لمتابعة   مع وزارة الصحة 

قرار رئیس مجلس   إلى  الوزارة  النشاط اإلنتاجي  بشأنالوزراء  وأشار ممثلو  المنزل    مزاولة  من 

المنتج) ساھم في تخفیف األعباء على  و،  (المنزل  (خطوة) والذي  الذي  برنامج  األسر عن طریق 

المنتجة بحیث یمَ  األسر  نھا من تسویق منتجاتھا من خالل وسائل التواصل  كّ یمثل امتدادًا لمشروع 

ببرنامج   وصول عدد الملتحقین  للتسجیل، مؤكدین  تكلفة مالیة  بدون أي  إلى    )خطوة(االجتماعي 

 ما یفوق األلف أسرة.

أن مشر الوزارة  حیث حصد  كما بیّن ممثلو  البحرین،  في مملكة  رائدًا  یعد مشروعـًا  وع (خطوة) 

ودولیاً   اقلیمیاً  الجوائز  من  التمیز  العدید  جائزة  لعام  ومنھا  العربیة  وأصبح  ،  ۲۰۲۰الحكومي 

الخلیجیة أن تحذو    یحتذىنموذجـًا   إلى رغبة مجموعة من الدول  مشیرین  بھ في الدول المجاورة، 

فك بتطبیق  البحرین  باتباع عدد من األنظمة  حذو مملكة  قیام الوزارة  موضحین  المشروع،  رة ھذا 
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كوزارة الصحة   المعنیة  وذلك بالتنسیق مع الجھات  المنزلیة  لألنشطة اإلنتاجیة  المنظمة  والمعاییر 

وووزارة   والتجارة  والسیاحة    التجارةالصناعة  الصناعة  وزارة  مع  والتنسیق  المدني،  والدفاع 

) لتحدید  سجل  ) مھن۲۲والسیاحة  تم تصنیفھا بحیث ال حاجة لوجود  المنزلیة  بالمشاریع  ة متعلقة 

لھا.  تجاري 

منھا  أنو العدید من االمتیازات  والتسھیالت    :برنامج (خطوة) یوفر للملتحقین  التأمین االختیاري، 

حیث تم تخصیص   والداخلیة،  الخارجیة  في المعارض  والمشاركة  المنتجات،  وتسویق  الجمركیة، 

العاصمة ذات العالقة بالحرف التقلیدیة مثل السفن والصنادیق الخشبیة    مجمع  الحتضان المنتجات 

المنتجات ھذه  لتسویق  قسم خاص  الدولي  البحرین  بمطار  یوجد  كما  للتعریف    ،وغیرھا،  وذلك 

المنتجة. البحرین من خالل األسر   بتراث مملكة 

قتصادي واالجتماعي لألسرة البحرینیة  وأكدّ ممثلو وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة أن التمكین اال

وتخفیف   المنزلیة  لدعم المشاریع  من الخدمات  تقوم بتقدیم الكثیر  حیث  الوزارة،  من أھم أولویات 

في مما یسھم  البحرینیة  البحرین.  تحقیق العبء على األسرة  مملكة  لمواطني  األسري   االستقرار 

ا 
ً
 :واآلثارهيئة البحرين للثقافة  رأي  -رابعـ

ــار للثقافة واآلثار    أشـ بنقل تبعیة إدارة الحرف  ممثلو ھیئة البحرین  الملكي  ــوم  إلى المرسـ

وبناًء علیھ   للثقافة واآلثار،  البحرین  إلى ھیئة  ــیاحة  والســ والتجارة  ــناعة  الیدویة من وزارة الصــ

ا  تقوم الھیئة   في الحفاظ على الحرف من االندثار، وتطویر احالیـــً المتمثل  الیدویة  بدورھا  لحرف 

باإلضــافة   العالم،  الحرفیة على مســتوى  بشــكل معاصــر بحیث ینافس المنتجات  الحرفي  والمنتج 

في ســـجل وطني خاص، وتدریب   للحرف  لضـــمان    وتأھیلھ  ثانٍ  صـــفٍ إلى حصـــر الممارســـین 

البحرین. وجود ھذه الحرف في مملكة   استمراریة 
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ا
ً
 رأي اللجنة: -  خامسـ

اللجنة         في  تدارست  (المعد  الوطنیة  التقلیدیة  الحرفیة  المنتجات  حمایة  بشأن  قانون  مشروع 

النواب) المقدم من مجلس  بقانون "بصیغتھ المعدلة"  وجھات النظر  ،  ضوء االقتراح  واستعرضت 

  البحرین  وھیئةوزارة العمل والتنمیة االجتماعیة،  ممثلي  و  التي دارت حولھ من قبل أعضاء اللجنة

الشؤون  وا  ثقافة واآلثارلل لجنة  رأي  على  اللجنة  وقد اطلعت  اللجان،  لشؤون  القانوني  لمستشار 

لسالمة   مؤكدًا  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونیة  القانونالتشریعیة  الناحی  مشروع    ة من 

 .الدستوریة

 

القانونیتألف     نصت وجاءت المادة األولى منھ للتعاریف،    ،سبع موادوة  من دیباج  مشروع 

وتُ  الحرفیة التقلیدیة الوطنیة  سمى (لجنة حمایة  المادة الثانیة على تشكیل لجنة تقوم بحمایة المنتجات 

الوطنیة)، التقلیدیة  الحرفیة  الثالثة    المنتجات  المادة  وفأما  اللجنة  أھداف  الرابعة    فيتناولت  المادة 

إلى اللجنة،    تمت اإلشارة  الخامسة  أناطت    واختصاصات  السیاحة  بالوزیر  المادة  بشؤون  المعني 

وتضمنت  لجنة الحمایة،  على عرض  إصدار قرار یحدد فیھ المنتجات الحرفیة التقلیدیة الوطنیة بناءً 

بنسبة    فرض  السادسةالمادة   جمركیة  المصن  ٪۲۰تعرفة  المنتجات  كافة  المملكة  على  خارج  عة 

فقد جاءت  ،  تقلیدیة  والمصنفة على أنھا منتجات حرفیة  تنفیذیة.  السابعةالمادة  وأخیًرا 
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القانون یھدف الحرفیة التقلیدیة الوطنیة، نظًرا لما لھا من قیمة   إلى مشروع  حمایة المنتجات 

وعكس   الوطنیة  المنتجات  ودعم  السیاحة  تعزیز  في  تسھم  وتاریخیة،  المناسبة  حضاریة  الصورة 

البحرین لمملكة  الحضاریة  وفرض  للواجھة  الحمایة،  ھذه  تتولى  لجنة  تشكیل  خالل  من  وذلك   ،

الفكریة   الحقوق  وحفظ  البحرین،  خارج مملكة  المصنعة  الحرفیة  المنتجات  على  جمركیة  تعرفة 

     للحرفیین.

أعض السعادة  أصحاب  قبل  من  أبدیت  التي  والمالحظات  اآلراء  تدارس  اللجنة  وبعد  اء 

خَ  اللجان،  لشؤون  القانوني  التوصیة  صَ لُ والمستشار  إلى  اللجنة  مشروع  عدم  بت  على  الموافقة 

 ، وذلك لالعتبارات اآلتیة:من حیث المبدأ  القانون

على  أن  إ  -  أوالً  متحققة  القانون  مشروع  جھة  أھداف  وتمارسھا  الواقع  منشأة  متخصصة  رض 

وفقب (ـً مرسوم  للمادة  من  ۳۹ا  أنالدستور/ب)  حیث  الحرفیة  موضوع    ،  المنتجات  حمایة 

للثقافة واآلثار التقلیدیة یندرج ضمن اختصاص  الوزراء  ھیئة البحرین  والتي    التابعة لمجلس 

رقم (  بموجب  انشاؤھاتم   للثقافة واآلثار  ۲۰۱٥) لسنة  ۱۰المرسوم  البحرین    ، بإنشاء ھیئة 

الیدویة) بعد نقل تبعیة تلك اإل  تضمأصبحت  و للسیاحة  (إدارة الِحَرف  دارة من ھیئة البحرین 

رقم ( المرسوم  بموجب  إلیھا  وتقوم الھیئة  ۲۰۲۰) لسنة  ٥٤والمعارض  بتقدیم كافة  ا  ـً حالی، 

والحمایة للحرف التقلیدیة، وتشمل  سبل الدعم  الحرفیة  الحفاظ على الحرف من  :    والمنتجات 

المنتجات   ینافس  بحیث  بشكل معاصر  الحرفي  والمنتج  الیدویة  الحرف  وتطویر  االندثار، 

حصر إلى  باإلضافة  العالم،  مستوى  على  وطني    الحرفیة  سجل  في  للحرف  الممارسین 
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في  وتأھیلھ لضمان اسمن الحرفیین     ثانٍ  خاص، وتدریب صفٍ  وجود ھذه الحرف  تمراریة 

البحرین.  مملكة 

ھیئة البحرین للثقافة واآلثار التابعة لمجلس  إدارة وحمایة الحرف الیدویة من خالل      تنسجم  –  ـًاثانی

انشا تم  والتي  (  بموجب  ؤھاالوزراء  رقم  البحرین    ۲۰۱٥) لسنة  ۱۰المرسوم  بإنشاء ھیئة 

نقل تبعیة تلك اإل وللثقافة واآلثار،   بعد  الیدویة)  دارة من ھیئة  أصبحت تضم (إدارة الِحَرف 

رقم ( المرسوم  بموجب  إلیھا  والمعارض  للسیاحة  ما قضت  مع    ۲۰۲۰) لسنة  ٥٤البحرین 

الدستوریة  بھ   ال  ۲۰۱۲مارس    ۲۸تاریخ   بالمحكمة  برقم  في  المحكمة  بجدول  المقید  طلب 

وفقًا إ: "  أشارت إلى ما یليحیث   ،) قضائیة٦) لسنة (۲/۰۸(ط.ن/ العامة  ن إنشاء المرافق 

) المادة  الفقرة (ب) من  إما في  یجد أساسھ  البحریني  المادة  ۳۹للدستور  وإما  الدستور  ) من 

وفقًا للما٥۰( تنشأ  التي  العامة  والمصالح  المرافق  أن  () منھ، على  تابعة  ۳۹دة  تكون  /ب) 

(قرار   المرسوم  ھي  إنشائھا  أداة  وتكون  المعنویة  بالشخصیة  تتمتع  وال  المركزیة  للسلطة 

) تُنشأ وفقًا للمادة  التي  في حین أن المرافق  تنظیمي)،  تكون متمتعة  ٥۰إداري  ) من الدستور 

وأموالھا فلھا حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة  ون ذات نظام  وتك  ،بالشخصیة المعنویة 

في إدارتھا أخطائھا،    ،ال مركزي  تترتب على  التي  األضرار  عن تعویض  مسئولة  وتكون 

اختصاص   في  تدخل  واألولى  القانون،  ھي  العامة)  (المؤسسات  المرافق  إنشاء ھذه  وأداة 

التشریعیة. السلطة  تدخل في اختصاص  في حین أن الثانیة  التنفیذیة   "السلطة 
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إطارتساھم     -ـًاثالث وضمن  االجتماعیة  والتنمیة  العمل  والتمكین    وزارة  االقتصادي  االجتماعي 

البحرینیة مشروع    لألسرة  ضمن  التقلیدیة  الحرفیة  والمنتوجات  الحرف  وحمایة  دعم  في 

المنتج یقدمھا    ،المنزل  التي  المنزلیةوالمزایا  للمشروعات  قرار  وقد صدر    ،برنامج خطوة 

رقموزیر   االجتماعیة  لسنة  ۱(  التنمیة  األنشطة    ۲۰۰۷)  مزاولة  سجالت  في  القید  بشأن 

المنتج" "المنزل  المسمى  ) لسنة  ۳۹رقم (  رئیس الوزراء  قرار تَالهُ  ثم،  اإلنتاجیة من المنزل 

النشاط اإلنتاجي  ۲۰۱۰ المنتج)  بشأن تنظیم مزاولة  (المنزل  (ـً ووفق  ،من المنزل  )  ۹ا للمادة 

:  الحصول على العدید من المزایا ومنھا  سجل المنزل المنتججوز لمن قید في من ھذا القرار ی

التي تقیمھا الوزارة أو تشترك فیھا والخارجیة  الداخلیة  في المعارض  االستفادة  ،  واالشتراك 

في مراكز  و  من خدمات مراكز األسر المنتجة خدمات الوحدات اإلنتاجیة التي تقیمھا الوزارة 

التابعة لھا في حال اتساع نشاطھ بتحویلھ    دعم، والتنمیة االجتماعیة  صاحب النشاط اإلنتاجي 

تجاري نشاط  وإإلى  المنتجة،  باألسر  المتعلقة  للجوائز  الترشح  جائزة  وأبرزھا    ،مكانیة 

األ الملكي  المنتجةصاحبة السمو  األسر  آل خلیفة لتشجیع  بنت إبراھیم   .میرة سبیكة 

من مزایا   منھا    العدیدبھ    للملتحقینیوفر  والذي  برنامج (خطوة)  واالستفادة  من االمتیازات 

المعارض   في  والمشاركة  المنتجات،  وتسویق  الجمركیة،  والتسھیالت  االختیاري،  التأمین 

العالقة   ذات  المنتجات  الحتضان  العاصمة  مجمع  تم تخصیص  حیث  والداخلیة،  الخارجیة 

الدولي  بالحرف التقلیدیة مثل السفن والصنادیق الخشبیة وغیرھا، كما یوجد بم طار البحرین 



۱۰ 
 

المنتجات ھذه  من خالل األسر    ،قسم خاص لتسویق  البحرین  مملكة  بتراث  للتعریف  وذلك 

تسویقیة جدیدة لألسر  و،  المنتجة  .المنتجةفتح أماكن 

القانون   - ارابعً  ذات منشأ وطني(متى تعتبر  لم یحدد مشروع  بقانون   فبخال)،  المنتجات  المرسوم 

الرابعة  أبش  ۱۹۸۲) لسنة  ۱۱رقم ( والذي حدد في المادة  ن حمایة ودعم الصناعات الوطنیة 

الوطني   ذات المنشأ  ل  الحدومفھوم المنتجات  الناشئة عن إنتاجھا  األدنى  نسبة القیمة المضافة 

وأا  ـً محلی منتجات  تعتبر  حتى  العربیة  الخلیج  لدول  التعاون  دول مجلس  في إحدى    ، طنیةو 

التعاون.  شمولھا  ومدى  مواطني دول مجلس 

القانون المادة السادسة    التي تضمنتھا  )تعرفة الحمایة الجمركیةعلى (یؤخذ    – اخامسً     من مشروع 

 یلي:ما  

العربیة مع    اھتعارض  -۱ الخلیج  لدول  التعاون  بین دول مجلس  الموحدة    االتفاقیة االقتصادیة 

بقانون رقم (والتي تمت الموافقة علیھا ب   ى حیث نصت المادة األول   ۲۰۰۲) لسنة   ۷المرسوم 

المنتجات الوطنیةمنھا على  "   المنتجة في أّيٍ من دول المجلس معاملة  السلع  كما    ،"معاملة 

ومنھا على سبیل المثال:    الساریةاتفاقیات التعاون االقتصادي والتجاري    بعض  مع   تتعارض

التعاون   والتجارياتفاقیة  مصر    االقتصادي  جمھوریة  وحكومة  البحرین  دولة  بین حكومة 

ال  العربیة بموجب  علیھا  التصدیق  تم  (والتي  رقم  بقانون  لسنة  ۱٥مرسوم  حیث    ۱۹۹۷) 

" الثالثة  منھا  إلى  في  المادة  والضرائب  أشارت  والرسوم  الجمركیة  الكامل للرسوم  اإللغاء 
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السلع   على  المماثل  األثر  ذات  الطرفین  األخرى  بین  المتبادلة  الوطنیة  والمنتجات 

 ."المتعاقدین

فرض تعرفة حمایة  ـً خالف -۲ والتي نصت على  القانون  السادسة من مشروع  ا لما ورد في المادة 

قیمة    ٪۲۰(ثابتة    بنسبةجمركیة   علىمن  المملكة  المنتج  خارج  المصنعة  ف)  المنتجات  إن ، 

الوطنیة یكون بصفة مؤقتة    )تعرفة حمایة جمركیة( فرض على   وبناءً  كتدبیر لحمایة المنتجات 

بقانون   تضمنتھأسوة بما  توافر مجموعة من الشروط واإلجراءات   من المرسوم  المادة الرابعة 

) لسنة  ۱۱رقم  و  ۱۹۸٥)  الوطنیة  الصناعات  ودعم  االتفاقیات  مع    ینسجم  بما    بشأن حمایة 

العالقة   ذات  منظم  الدولیة  العالمیة  كاتفاقیات  التجارة  (ة  المواد  خاصة  من  ۷،  ٥وبصفة   (

 ) من القانون٦والمادة (   ،(”The Agreement on Safeguards “SG Agreement )بشأن الحمایة   االتفاقیة

والوقائیة  الموحد التعویضیة  والتدابیر  االغراق  الخلیج    لمكافحة  لدول  التعاون  مجلس  لدول 

التنفیذیة  العربیة الموافقة علیھ بال  والئحتھ  تمت     .۲۰۱۱) لسنة    ٤۸قانون رقم ( والذي 

القانون    یؤخذ  -  اسادسً  مشروع  عامعلى  المثالب    بوجھ  من  العدید  الصیاغة انطوائھ  حیث    من 

 ومنھا:  التشریعیة

مسمى   − بین  التناسب  موضوعاتمشروع  عدم  أن  حیث  وموضوعاتھ  ع  و مشر  القانون 

نطاق أوسع  مسماهـً القانون  من  المنتجات  ف  ،ا  حمایة  (بشأن  ورد  القانون  مشروع  مسمى 

الرابعة موضوع  المادة  الثالثة و  المادةالحرفیة التقلیدیة الوطنیة) في حین تجاوز ما تضمنتھ 

ل الحرفیة  شمل موضوع الدعمیالحمایة  بالمنتجات  المرتبطة      .والصناعات 



۱۲ 
 

إلىخلت   − من اإلشارة  القانون  التشریعات  دیباجة مشروع  من  الومنھا  العدید  رقم  :  قانون 

فیما     ۲۰۰٤) لسنة  ۲٤( العربیة  الخلیج  لدول  التعاون  دول مجلس  مواطني  بشأن معاملة 

في مملكة البحرین بالنشاط االقتصادي  بقانون رقم (الو ،وتعدیالتھ    یتعلق   ) لسنة  ۷مرسوم 

بین دول  ۲۰۰۲ الموحدة  االتفاقیة االقتصادیة  لدول ال  بالموافقة على  التعاون  خلیج  مجلس 

بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بین الدول األعضاء    ۲۰۱۲) لسنة ۷انون رقم (القو  ،العربیة

األور الحرة  التجارة  رابطة  ودول  العربیة  الخلیج  لدول  التعاون  مجلس  (إفتا)وفي  ،  بیة 

(الو رقم  لسنة  ۱قانون  مجلس    ۲۰۱۰)  دول  بین  الحرة  التجارة  اتفاقیة  على  بالتصدیق 

لدول   سنغافورةالتعاون  وجمھوریة  العربیة  االتفاقیات،الخلیج  من  وغیرھا    قصر  كما  ، 

القانون على    مشروع  (قالاإلشارة  رقم  لسنة  ۳۲انون  اتفاقیة  على  بالتصدیق    ۲۰۰٥) 

األمریكیة المتحدة  الوالیات  وحكومة  البحرین  مملكة  حكومة  بین  الحرة  ل  المعدَّ  التجارة 

رقم ( القانون  لسنة  ۲۸بموجب  قد عدلت الحقأ  رغم،  ۲۰۱۰)  تلك االتفاقیة  بموجب  ا  ـً ن 

)  ۳۲رقم (والقانون   ۲۰۱٦) لسنة  ۱۱رقم (بالقانون تم التصدیق علیھا    ةبروتوكوالت معدل

 .۲۰۱۸لسنة  

وخالف − القانون  دیباجة مشروع  اإلشارة  أصول  ا لمقتضیات  ـً تضمنت  التشریعیة  الصیاغة 

وزارة   ۲۰۱٤) لسنة  ۲٤قرار وزیر الصناعة والتجارة رقم (لى  إ بشأن إصدار استراتیجیة 

والمتوسطة بالمؤسسات متناھیة الصغر، والصغیرة،  المتعلقة  والتجارة   .الصناعة 



۱۳ 

الثالث − المادة  تقتصر  القانون    ةلم  حمایةمن مشروع  وإنما   على  التقلیدیة  الحرفیة  المنتجات 

بالمنتجات   تتعلق  التي  تكرارً   الحرفیةاتسعت لتشمل الصناعات  الوطنیة مما یعد  االتقلیدیة 

بقانون رقم ( ن حمایة ودعم الصناعات الوطنیة أبش ۱۹۸٥) لسنة  ۱۱لما ورد في المرسوم 

الجانبأا على  ـً ومتحقق  .رض الواقع من ھذا 

ا
ً
 ي املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرر  -سادسـ

       ) لنص المادة  على اختیار   ۳۹إعماالً  اتفقت اللجنة  ــورى،  الشـ لمجلس  الداخلیة  ) من الالئحة 

 كل من :

محمــــد ســـــــــرحانسعادة   .۱  مقرًرا أصلیـًا.     الدكتور منصور 

المنصورسعادة   .۲  احتیاطیًا.مقرًرا   األستاذ عبدالوھاب عبدالحسن 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -سابعـ

فإن اللجنة      القانون،  في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة مشــروع 

 توصي بما یلي:

بشـــــأن حـماـیة المنتـجات الحرفـیة    علىمن حـیث المـبدأ  الموافـقة ـعدم   - ـقانون  ــروع  مشــ

ــوء االقتراح   ــیغـتھ المـعدـلة" المـقدم من  التقلـیدـیة الوطنـیة (المـعد في ضــ بـقانون "بصــ

 .مجلس النواب)

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،



 جلنة اخلدمات
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 الثايناملرفق 
 

 رأي لجنة الشؤون
 التشریعیة والقانونیة 

 

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021بر  نوفم 3 التاريخ:
 

 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل    /الدكتورةسعادة  
 اخلدماترئيــس جلنة  

 
 

)المعد في ضوء  الموضوع:   التقليدية الوطنية  المنتجات الحرفية  بشأن حماية  قانون  مشروع 

 النواب(.االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس  

 

 

 تحية طيبة وبعد،،
 
 
 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم أرفق  2021بر  نوفم  2بتاريخ        

رق )كتابه  ق/ ف    661م  ل ت  المنتجات   من  ، نسخة(4د    5ص  بشأن حماية  قانون  مشروع 

من   المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  الوطنية  التقليدية  الحرفية 

النواب(   عليه  مجلس  وإبداء المالحظات  والقانونية، وذلك لمناقشته  التشريعية  إلى لجنة الشؤون 

 .للجنة الخدمات

 



2 
 

والقانونية امتماع ا    م2021بر  نوفم 3  وبتاريخ     التشؤريعية  ، حيث  لثاثالعقدت لجنة الشؤؤون 

الاطلعت على   بشؤؤؤ نه،  المذكور  قانونمشؤؤؤرول  النواب  كما اطلعت على المذكرة   ،وقرار مجلس 

القانون القانوني المساعد  ي،المعدة من قبل المستشار   .للجنة  والمستشار 

 

اللجنؤة         والنقؤا   بعؤد المؤداولؤ  –وانت ؤت  القؤانون    إلى عؤدم مخؤال ؤة –ة  وأحاؤام  مشؤؤؤؤرول  لمبؤاد  

القانونيةرالدسؤتو ف  اععتبار  ، وعدم مالءمته من الناحية  ب ممية اخذذ  ما  ، وعليه توصؤ  اللجنة 

ف  مؤذكر و  رأي   تورد من مالحظؤات  القؤانون   رأيالحاومؤة  والرأي  التشؤؤؤؤرير  وآراء    ،ميئؤة 

المعنية،   للاقافة واالج ات الحاومية  المثارآلوبصؤ ة ذاصؤة رأي ميئة البحرين  تباشؤر  الت    ام  ، 

التقل اليؤدوية  بشؤؤؤؤؤون الحرف  من ذالل  يدالمتعلقؤة  انتقلؤت تبعيت ؤا  ية  الت   اليؤدوية(  )إدارة الحرف 

رقم )إلي ا بمومب ا  .م2020( لسنة  54لمرسوم 

       

 

 رأي اللجنة:

اللجنة       بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية )المعد سالمة    ترى  مشروع قانون 

  .الدستوريةة الناحيمن ،  في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 

 
 

  دالل جاسم الزايد                                                    
والقانونية                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

 

 

 



 جلنة اخلدمات
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 الثالثاملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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