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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين بشأن 

( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )
م، بتعديل بعض أحكام 0252

( لسنة 55القانون رقم )
 م بشأن جوازات السفر.5791
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 م 0255 مايو 0التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العشرونالتقرير 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم م، 0252( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )بشأن 

 م بشأن جوازات السفر5791( لسنة 55)

 

 مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 أبريل 10( املؤرخ يف  2011-4-3/ص ل خ أ/ 141رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
( لسنة 11املرسوم بقانون رقم )، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م1111
على أن  ،م بشأن جوازات السفر1791( لسنة 11م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم )1111

تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه يف موعد أقصاه ثالثة 
 تم عرضه على اجمللس املوقر.أسابيع من تارخيه لي

 

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.1111أبريل  14العاشر املوافق قانون يف اجتماعها املرسوم بتدارست اللجنة  (5)

قانون موضوع النظرر والر    باملرسوم باطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (0)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 .وزارة الداخليةمرئيات  -
 

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق. ) املرسوم بقانون املذكور -
 

 :حيث حضر كل منالعاشر وزارة الداخلية، وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها  (3)
 مدير إدارة اجلنسية. السيد عيسى أمحد تركي .1
 إدارة الشؤون القانونية. النقيب حسني سلمان مطر .1

 

  خولـة حسـن هاشـموتوىل أمانة سرر اللجنة. 

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جراء  

 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون املرسوم بمؤكًدا لسالمة 

ـًا   :الداخليةملخص رأي وزارة  -ثالثـ

الداخلية أن أهم املربرات ال  دعت إىل االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون تتمثل بني ممثلو وزارة 
يف أن املرسوم بقانون قد جاء لتنظيم بعض حاالت منح جوازات السفر حيث أن قانون جوازات 
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قد نص فقط على منح جوازات سفر خاصة ألعضاء اجمللس الوطين  1791( لسنة 11السفر رقم )
م القصر، حيث صدر قبل إنشاء جملسي الشورى والنواب وكذلك بعض وزوجاهتم وأوالده

( من القانون 7الوظائف العليا ال  مت إنشاؤها وتعادل الدرجات الوظيفية املشار إليها باملادة رقم )
مثل )القضاة، أعضاء النيابة ( وأن ماورد يف القانون كان مبثابة تطبيق للحاالت املشار إليها وإيضاح 

هذه الفئات، كما بني ممثلو الوزارة أن مربرات االستعجال تكمن يف أمهية االسراع يف  الستحقاق
إصدار جوازات السفر الدبلوماسية واخلاصة لتوفري احلماية واالمتياز ألعضاء السلطة التشريعية 

 والقضائية واهليئات الدبلوماسية يف اململكة.
 وأبناء  زوا ألف إىل منح جوازات سفر خاصة يهدالتعديل املطروح وقد أضاف ممثلو الوزارة أن 

 رغبة الدولة يف مساواة نابع من وهو  أسوة بزوجات األعضاء للسلطة التشريعيةعضوات ال
، كما أن مسألة تنظيم جوازات المتيازات ال  حيصل عليها أعضاء وعضوات السلطة التشريعيةا

صراحة يف القانون وأن استمرار محلهم هلذه السفر اخلاصة بأعضاء جملسي الشورى والنواب مل تنظم 
 اجلوازات قد يفسر على أنه دون سند صريح.

 
 

ـًا  رأي اللجنــة : -رابعـ
والذي يتكون من ديباجة باإلضافة إىل ثالث مواد، نصت املرادة   قانونب املرسومتدارست اللجنة 

( من القانون رقم 7) ( ،8( ، )9( ، )1األوىل منه على استبدال نصوص جديدة بنصوص املواد )

م بشأن جوازات السفر، واملادة الثانية منه نصت على استبدال عبارة "مملكرة  1791( لسنة 11)

البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت بقانون جوازات السفر، واملادة الثالثة فهري مرادة   

 تنفيذية.
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، واطلعت اللجنة علرى  الداخلية ووزارةتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وقد 

قانون ب املرسومرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

( لسرنة  51من الناحيتني الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن إصدار املرسوم بقانون رقرم ) 

أن جوازات السفر يعد إضافة م بش1791( لسنة 11م بتعديل بعض أحكام القانون رقم )1111

ينظم صرف جوازات السفر ملن حيمل  املطروح يتضمن العديد من املزايا حيث ألن التعديلمهمة، 

، باإلضافة إىل منح جوازات السفر الدبلوماسية ملستحقيها، كما ينظم مسرألة  اجلنسية البحرينية

 جوازات السفر اخلاصة بأعضاء جملسي الشورى والنواب. 

اقتنعت اللجنة مبربرات االستعجال بإصدار املرسوم بقانون املذكور والر  سراقتها وزارة   كما 

الداخلية، وعلى ضوء تلك املعطيات رأت اللجنة أمهية التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون مرن  

 حيث املبدأ .

ـًًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -خامسـ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.     رـد مجشيـن حممـعبدالرمحاذ ـسعادة األست .5  مقرًرا أصليـ

ـًا.         مـف جرب املسلـد سيـاذ حممـسعادة األست .0  مقرًرا احتياطي
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ـًا:  توصيـة اللجنـة:  سادسـ

قانون، فإن اللجنرة  ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

 توصي مبا يلي :

م، بتعـديل بعـض   0252( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .م بشأن جوازات السفر5791( لسنة 55أحكام القانون رقم )

 

 

 املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس 

 

 د. صـالح علـي حممـد                     د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 
 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 م1022أبريل  20التاريخ :




 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1020( لسنة 12) املرسوم بقانون رقم: املوضوع 

 م بشأن جوازات السفر.2791( لسنة 22)
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



 معااالا الساايي علااا باال اااالئ ال ااالئ ر ااي م،أخفاا 1166أبر اا 10بتاايخ  

المرساا م (،نساا م ااك1166-4-1صلتق/641،ضاا كاتيباامخ اا  المجلاا 

( لسااا ة 55م، بتعااايبع بعااام احكاااام القاااا  ق ر)ااام  0252( لسااا ة 15بقاااا  ق ر)ااام  

إلىلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيم،وذلا ل ني شاتم ،م بشأق ج ازات السفر5791

.الشؤونال يخجيموالدفيعواأل كالوطنيوإبداءال الحظيتعليمللجنم



م،عقاااادتلجناااامالشااااؤونالتشاااار عيموالقينونياااام1166أبر اااا 11وبتااايخ  

وذلاااا ب  ااااوخ،قااااينونبموساااار ال،حياااالاطلعاااا علااااىالعشاااار كاجت يعهااااي

ال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.
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 إلااىعاادم  يللاامال رسااومبقااينون–بعاادال داولااموالنقااي –وانتهاا اللجناام

ل بيدئوأحكيمالدستوخ.



 راي اللج ة 

م، بتعايبع بعام 0252( لسا ة 15المرسا م بقاا  ق ر)ام  اللجنمساال مترى

 ااكالناايحيتيك،  م بشااأق جاا ازات الساافر5791( لساا ة 55احكااام القااا  ق ر)اام  

الدستوخ موالقينونيم.







 

  حممد هادي احللواجي                                     
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                      
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية بشأن مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقييت قرض 
وضمان مشروع برنامج عمليات 
بنك البحرين للتنمية بني حكومة 

البحرين والصندوق مملكة 
السعودي للتنمية، املرافق للمرسوم 

 م.0255( لسنة 52امللكي رقم )
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  مم10221022مايو مايو   88التاريخ: التاريخ: 
  

  التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية واالقتصادية التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع حـــول حـــول 

برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بني حكومة مملكة البحرين والصندوق برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بني حكومة مملكة البحرين والصندوق 
  السعودي للتنمية السعودي للتنمية 

  10221022( لسنة ( لسنة 2020املرافق للمرسوم رقم )املرافق للمرسوم رقم )
  

  الفصل التشريعي الثالثالفصل التشريعي الثالث  ––دور االنعقاد العادي األول دور االنعقاد العادي األول 
  

::مقيمــــــةمقيمــــــة

 1166أبر  15بتيخ   وب وجبال طيبخ   ق/صل611م، م /1-4-

عليبكصيلحالصيلحخئيسال جلسإلىلجنم1166 أخس صيحبال عيلياألستيذ ،)

  ك نس م واال تصيد م ال يليم مشروع )ا  ق بالت يبق على اتفا)يتا )رض الشؤون

ملكة البحربل وضماق )رض مشروع بر امج عمليات ب ك البحربل للت مية بيل حك مة م

؛ل ني شتمودخاستم0255 ( لس ة52ر)م   وال  يوق السع دي للت مية المرافق للمرس م

 وإعدادتقر ربشأنم ت  نـًيخأياللجنملعرضمعلىال جلسال و ر.

 

 : إجراءات اللج ة -اولا 

 : )امت اللج ة باإلجراءات التالية ،لت فيذ التكليف المذك ر اعاله
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4اجت يعهيال ي سعشارال نعقادبتايخ  في شروعالقينونال ذاوختداخس اللجنم (5 

 م.1166 ي و

اطلع اللجنمأثنيءدخاستهيل شروعالقاينون وضاوعالب الوالدخاسامعلاىالوثايئ  (0 

 ال تعلقمبموالتياشت ل على ي لي:

 (مرفق  شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسمو ذارتماإل  يحيم. -

 (مرفق  جلسالنوابو رفقيتم. راخ -

 (مرفق خأيلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيمب جلسالشوخى. -

 مرفق(خأيال ستشيخاال تصيديوال يليبيل جلس. -

 دع اللجنمإلىاجت يعهيا  ك: (3 

 :وزارة المالية 

 

 ميبر إدارة الميزا ية.   السيي محمي احمي محمي .5

 إدارة المشاربع.ميبر      السيي طه محم د فقيها .0

 ر ي  التخطيط ال)ت ادي الستراتيجا.  السيي عبيالكربم محمي ب عالي .3

 

 :ب ك البحربل للت مية 

 

 .مساعي  ا ب الر ي / ر ي  التم بع اإلسالما  احمي جمعة سالمالسيي  .5

 ميبر اول.    عبيالكربم عبيهللاالسيي  .0

 

 :وزارة شؤوق مجلسا الش رى وال  اب 

 

 اخ ا ا شؤوق اللجاق.    ال جارالسيي محمي احمي  .4



 :حضر الجتماع مل مجل  الش رى كع مل 

 المســتشار القا ـ  ا للمجل .  األستـــــاذ محسل حميــــي مرهـــــ ق  -5

 المستشار ال)ت ـادي والمـالا.  اليكت ر جعفــــر محمـــــي ال ـــــــا غ -0
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 محميالسيي محمي رضاوتولىأ ينمســراللجنم. 

 وزارة الماليةراي  -ثا ياا: 

 

أوضح  ثلوالوزاخةأنالهدف كهاذاالقارههاواإلساهيمفايت و ا برناي تع ليايت

بن الب ر كللتن يام،ا ايأنهاذاالقاره عتبار اكالقاروهال يسارة،والتايستسايه فاي

التايو،ت و  برني تع ليايتبنا الب ار كللتن يام اكخااللت و ا  شاروعيتاالساتث يخ

علاى دخةالبن خفع، كخالله فيالتن يماال تصيد مواالجت يعيمفي  لكمالب ر كيتس

،األ ارالاذي ت يشاى اعأهادافت و  ال شيخ عاالستث يخ موخيصمالصغيرةوال توساطم

إنشيءالبن ،بيإلضيفمإلاىال  يفظامعلاىإ كينيايتالبنا فايدا وجاود ؤسسايت نيفسام

أخرى.

 :ب ك البحربل للت ميةراي  -ثالثاا

 

% ااكإج اايليالقااروهال قد ااموذلاا 11أوضااح  ااثالالبناا أنالبناا   اانح ااينساابتم

لدع ال ؤسسيتالصغيرةوال توسطم،و أتيهذااال تراهل سيعدةالبن فيتقد  خاد يت

بح،لاذل أاثاروأف ا لتلا ال ؤسسايت،خيصاموأنالبنا ال هادفبشاك أساي علاىالار

تأتيأه يمهذااال تراهبيعتبيخأنبن الب ر كللتن يمهوالبن الوحيدفيالب ار كالاذي

  ااولال ؤسساايتالنيشاادمو قاادملهااياالستشاايخاتاللنياامل ساايعدةال تعثاارة نهاايلتجاايوزأي

شارفعلاىإخلي يت.أ ي ي تعل بيلر يبمعلاىالبنا فادند اوانالر يبامال يليامواإلداخ ام 

أع يلالبن بيعتبيخه ؤسسمحكو يم.



 : ج ةلـــــراي ال -رابعاا
 

 

اساتعراهوجهايتالنظارالتايداختحولام ني ش اللجنم شاروعالقاينونحيالتا ت

بيل جلسوال ستشايخاال تصايديوال ايليالقينوني ك ب أع يءاللجنمو ك ب ال ستشيخ
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م شااروعالقااينون ااكالناايحيتيكالدسااتوخ موالقينونياامباايل جلس،وتأااادتاللجناام ااكسااال 

وفقــًيلرأيلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيمب جلسالشوخى.

 شروع ينونبيلتصد  علىاتلاي يتي ارهوضا ين ارهو داستعرض اللجنم

 شااروعبرناااي تع لياايتبنااا الب اار كللتن يااامباايكحكو ااام  لكاامالب ااار كوالصاااندوق

هذهال شروع هادف،ووجدتأن1166(لسنم61السعوديللتن يمال راف لل رسومخ   

اإلسااهيمفاايت و اا برنااي تع لياايتبناا الب اار كللتن ياام،وستساات دمحصاايلمالقاارهإلااى

لتقااد   ااروهفرعيااملفسااهيمفاايت و اا  شااروعيتاالسااتث يخالتاايتسااه فاايالتن ياام

 لكمالب ر ك.اال تصيد مواالجت يعيمفي 

 اكسابع-ف االعاكالد بيجام–تتاأل و دب ث اللجنمهذهاالتلي يامووجادتأنهاي

 وادوثالثمجداول،حيلتنيول ال يدةاألولى بولالطرفيكايفمنصوصالشاروطالعي ام

التلي ياايت ااروهالصااندوقباانلسالقااوةواألثاارا اايلااوايناا  اادأدخجاا اي لاامفاايهااذه

ا ااي كااونلل صااطل يتالااواخدةتعيخ لهاايفاايالشااروطالعي ااموفاايت هياادهااذه.االتلي ياام

االتلي يموحيلوخدتفياالتلي يمال عينيال  ددةلك  نهي، يل  قا ساييقالانغبغيار

ذل .

(لاير6.111.111 يئااام لياااون دةالثينيااامعلاااى ي ااامالقااارهو ااادخهنصااا ال اااي

ولال قتارهعلاى وافقامالصاندوق با تو ياعسعودي،وايليمس ب بلغالقارهوحصا

العقااودالتاايت ااول ااكحصاايلمالقاارهأو باا إجااراءأيتعااد  جااوهريعليهاايوالليئاادة

السنو موتيخ  انتهايءحا سا بحصايلمالقاره،وايليامدفاعتكايلي القارهوالتكايلي 

األخرىال ست قمو دةالقره.

بتنليذال شروعبتعهدال قترهبتوفيراألسسوتنيول ال يدةالثيلثماألحكيمال يصم

اإلداخ امالسالي م،وأن ت  ا أيتكايلي إضايفيمتتجايوز بلاغالقاره،والهندسيموال يليم

وبأن قدمللصندوقايفمالتقايخ روالعقاودوالجاداولالي نيامال يصامبتنلياذال شاروعوأي

 عطاياألف اليملل نتجايتوال اد يتتعد  أوإضيفمعليهي،ف العكتعهدال قترهباأن
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ال  ليااااموالسااااعود موإعطاااايءاألولو ااااملالستشاااايخ يكوال ااااوخد كوال قاااايوليكال  لياااايك

والسعود يك،وبأن ليمال ستليد كبأن قو وابيلتأ يكعلىالب يئعضدال  ايطرال البسام

صالصااندوقاللاارلشاارائهيونقلهاايوتساالي هيوالسااجالتالواجاابإ سااياهي،و هياا ل ناادوبي

للي يخةواالطالععلاىالب ايئعو راجعامايفامالساجالتوال ساتنداتال تعلقامبيل شاروع،

ا ينص ال يدةعلىأحكيموإجراءاتالقروهاللرعيمالصغيرةوالتي جاوزتقاد  هي اك

حصيلمالقره.

ونصاا ال اايدةالرابعاامعلااىأال ت تااعأي اارهخاايخجيىخااربأولو اامعلااى ااره

ندوقعكطر  إنشيءض ينعينايعلاىأصاولال قتارهوشاروطهي،وعلاىأن قادمالص

للصندوقنس م كبيينيتامال تي يامال د قام اعتقر ار اد قيال سايبيتال ايخجييك،وبعادم

إجااراءأيتعااد التعلااىال شااروعإالبعااد وافقاامالصااندوق،و تعهاادال قتاارهبااأن عااد

شروعبيلشك والتلصي ال نيسبالذي طلبمالصندوق.و رس للصندوقتقر راات يلال 

وتنيول ال يدةال ي سمالجياءاتال  ولمللصندوق،أ يال يدةالسيدسامفقادأشايخت

ال قتاارهوعناايو ك  ثاا إلااىتاايخ  نلاايذوإنهاايءاالتلي ياام،بين اايحااددتال اايدةالساايبعم

ال تعي د ك.

علااىتوضاايحفداايتالب اايئعوال ااد يتواحتااوىالجاادولاألولال رفاا بيالتلي ياام

ال  ولم كحصيلمالقرهواالعت يداتال  صصملك  نهيونسبمالنلقيتالتيت اولفاي

جدولاما فدم،أ يالجدولالثاينيفقادشا  وصا ال شاروع،بين ايت ا كالجادولالثيلال

السدادوتيخ  االست قيق.

 اكاثنتاي-ف االعاكالد بيجام–أل وبشأناتلي يمض ينالقرهفقادتبايكأنهايتتا

علىالن والتيلي:عشرة يدة،

اإلحيلمفيت د د عينيالكل يتوالتعيبيرالواخدةفياالتلي يامإلاىتنيول :(1-6ال واد 

ال عينيالواخدةفياتلي يامالقارهو وافقامال اي كعلاىاعتبايخاتلي يامالقارهجايء اك

قاومفايال واعيادال  اددة يفايأنيأصاليًا يلوااين اد نًالتن يمبن هذهاالتلي يموض ين
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علاىالن اووتعهداتامبسدادأص القرهوتكللتموالتكيلي األخارىوتنلياذج ياعالتيا يتام

ال بيكبيتلي يمالقره.

.علىالتيامال ي كفي ي تعل بأولو مالقرهنص (:4 ال يدة

فاايااا  ااي لاايملتنليااذال شااروعوصاايينتملبناا التن ياامل ااي كاليلااما(:تنيولاا 5 ال اايدة

والتعهدبيال تنيععكأيع   د عر  أو عي ال شروعأوتطبي اتلي يمالقره.

علاااىااللتااايامبسااادادأصااا القااارهواللوائااادوالتكااايلي األخااارى(:نصاااتي1-1 ال يدتاااين

.واإلعليء كالقيودال لروضمعلىالنقد

االلتااايامبسااار مال ساااتنداتوال راساااالتوإعلااايءج ياااع وجاااودات(:تنيولااا 1 ال ااايدة

.الصندوقودخلم كالتأ ي وال صيدخةوال جي

أشيختلس وأحكيماالتلي يمفيالتطبي علىغيرهي كالقوانيكال  ليموااذل (:1 ال يدة

تسو مال نيزعيتود يًأو كخاللالت كي .

.ال ستنداتوال راسالتوت ثي ال ي ك (:تنيول61 ال يدة

نليذوانتهيءاالتلي يموالعنيو ك.(:نصتيعلى61-66 ال يدتين



أحكيم  ع تتعيخضين ال أنه ي االتلي يتيك أحكيم استقراء خالل  ك اللجنم ووجدت

تي( كالدستوخال611الدستوخوأنم ليمللتصد  عليهيصدوخ ينونإع يالًل ك ال يدة 

أوجب أنتعقدالقروهالعي مبقينون.



ا  اختيار مقرري الم ض ع األالا والحتياطا: -خامسا



،اتلقا اللجنامعلاىاختيايخ( كالالئ مالداخليمل جلسالشوخى11إع يالًلنغال يدة 

ا  ك:



ا االيـــــاا   األستاذ سع د عبيالعزبز كا   -5  مقررا

ا   )رب ةاألستاذة هالة فابز  -0 ا احتياطيـا  مقررا
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ا  ت اية اللج ة: -سادسا

 

مشروع )ا  ق بالت ايبق علاى اتفاا)يتا )ارض وضاماق مشروع )ا  ق بالت ايبق علاى اتفاا)يتا )ارض وضاماق الم افقة مل حيث المبيا على الم افقة مل حيث المبيا على   ..55

)اارض مشااروع بر ااامج عمليااات ب ااك البحااربل للت ميااة باايل حك مااة مملكااة البحااربل )اارض مشااروع بر ااامج عمليااات ب ااك البحااربل للت ميااة باايل حك مااة مملكااة البحااربل 

  ..02550255( لس ة ( لس ة 5252وال  يوق السع دي للت مية المرافق للمرس م ر)م  وال  يوق السع دي للت مية المرافق للمرس م ر)م  

  ال اردة تف يالا فا الجيول المرفق.ال اردة تف يالا فا الجيول المرفق.  الم افقة على م اد مشروع القا  قالم افقة على م اد مشروع القا  ق  ..00

 

  ،،،،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،

  
  
  
  
  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةجلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس 
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين 
  للتنمية بني حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية للتنمية بني حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية 

  10221022( لسنة ( لسنة 2020املرافق للمرسوم رقم )املرافق للمرسوم رقم )
  القا  قالقا  ق     ص م اد مشروع   ص م اد مشروع

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

  

  الديباجةالديباجة


 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       
 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقيتي قرر  ومرنا    
قر  نشروع برنانج عنليرا   



  الديباجةالديباجة




 دون تعديل



  الديباجةالديباجة




دون تعديل

  

  الديباجةالديباجة


 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة       
 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقيتي قرر  ومرنا    
قر  نشروع برنانج عنليرا   
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  القا  قالقا  ق     ص م اد مشروع   ص م اد مشروع

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

بنك البحري  للتننية بي  حكونرة  
ننلكررة البحررري  والقررندو  
السعودي للتننية النوقعتي  بتاريخ 

، أقر نجلر   0303سبتنبر  03
الشورى ونجل  النواب القانو  
اآلتي نقه، وقد قردقنا عليره   

 وأقدرناه:
 





 







بنك البحري  للتننية بي  حكونرة  
ننلكررة البحررري  والقررندو  
السعودي للتننية النوقعتي  بتاريخ 

، أقر نجلر   0303سبتنبر  03
الشورى ونجل  النواب القانو  
اآلتي نقه، وقد قردقنا عليره   

 وأقدرناه:
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  القا  قالقا  ق     ص م اد مشروع   ص م اد مشروع

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 املادة األوىل
 

ود  علرى اتفراقيتي قرر     ُق
نشروع برنرانج  قر  ومنا  

عنليا  بنك البحري  للتننية بي  
حكونررة ننلكررة البحررري    

لتننيررة لوالقررندو  السررعودي 
سربتنبر   03النوقعتي  بتراريخ  

 ، والنرافقتي  لهذا القانو .0303

 







 املادة األوىل

دون تعديل

 املادة األوىل

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

ود  علرى اتفراقيتي قرر     ُق
برنرانج   نشروعقر  ومنا  

عنليا  بنك البحري  للتننية بي  
حكونررة ننلكررة البحررري    

لتننيررة لوالقررندو  السررعودي 
سربتنبر   03النوقعتي  بتراريخ  

 ، والنرافقتي  لهذا القانو .0303
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  القا  قالقا  ق     ص م اد مشروع   ص م اد مشروع

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 

 املادة الثانية
 

على رئي  نجل  الوزراء 
 - كل فينا يخقه –والوزراء 

ذا القانو ، ويعنل به هتنفيذ 
ن  اليوم التالي لتاريخ  اعتبارًا

 نشره في الجريدة الرسنية.
. 
 

 



 املادة الثانية

 دون تعديل



 املادة الثانية

 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 

على رئي  نجل  الوزراء 
 - كل فينا يخقه –والوزراء 

ذا القانو ، ويعنل به هتنفيذ 
ن  اليوم التالي لتاريخ  اعتبارًا

 نشره في الجريدة الرسنية.
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 م1022 مايو  4التاريخ : 




 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج  :املوضوع 

مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية،  عمليات بنك البحرين للتنمية بني حكومة
 م.1022( لسنة 20املرافق للمرسوم رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



،معالا السيي علا بل االئ ال الئ ر ي  المجل م،أخف 1166أبر  15بتيخ  

بالت يبق مشروع )ا  ق  (،نس م ك1166-4-1صلتق/611ض كاتيبمخ   

على اتفا)يتا )رض وضماق )رض مشروع بر امج عمليات ب ك البحربل للت مية بيل 

( لس ة 52حك مة مملكة البحربل وال  يوق السع دي للت مية، المرافق للمرس م ر)م  

عليم، م0255 ال الحظيت وإبداء ل ني شتم وذل  والقينونيم، التشر عيم الشؤون لجنم إلى

 مواال تصيد م.للجنمالشؤونال يلي
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اجت يعهي1166 ي و4وبتيخ   والقينونيم التشر عيم الشؤون لجنم عقدت الثيللم،

القينونالعشر ك،و  شروع على اطلع  اإل  يحيم،حيل ب  وخ،و ذارتم وذل 

ال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.



ل بيدئوأحكايم إلىعدم  يللم شروعالقينون–بعدال داولموالنقي –وانته اللجنم

الدستوخ.







 :راي اللج ة 

مشروع )ا  ق بالت يبق على اتفا)يتا )رض وضماق )رض مشروع ترىاللجنمسال م

بر امج عمليات ب ك البحربل للت مية بيل حك مة مملكة البحربل وال  يوق السع دي 

  كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم.، م0255( لس ة 52للت مية، المرافق للمرس م ر)م  









 

  حممـد هــادي احللواجـي                                     
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

املالية  الشؤونتقرير جلنة 
واالقتصادية بشأن مشروع قانون 
بتعديل البند )د( من املادة األوىل 

( 51من املرسوم بقانون رقم )
م بتحديد األسعار 5791لسنة 

والرقابة عليها، )املعد يف ضوء 
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 .النواب(
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  مم10221022مايو مايو   88التاريخ: التاريخ: 
  

  للجنة الشؤون املالية واالقتصادية للجنة الشؤون املالية واالقتصادية   احلادي عشراحلادي عشرالتقرير التقرير 
مشروع قانون بتعديل البند )د( من املادة األوىل من املرسوم بقانون مشروع قانون بتعديل البند )د( من املادة األوىل من املرسوم بقانون   حـــولحـــول

  بتحديد األسعار والرقابة عليهابتحديد األسعار والرقابة عليها  27912791( لسنة ( لسنة 2828رقم )رقم )
العادي العادي دور االنعقاد دور االنعقاد )املصاغ بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب()املصاغ بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

  الثالثالثالثالفصل التشريعي الفصل التشريعي   ––  األولاألول
  

::مقيمــــــةمقيمــــــة



  م1166أبر  61بتيخ   خ   ال طيب وب وجب ،641 / ق م ل -4-1ص

أخس صيحبال عيلي1166 خئيسال جلسإلىلجنماألستاذ علا بل االئ ال الئاألستاذ علا بل االئ ال الئ(،

الب ي  د( مل المادة األولى مل الب ي  د( مل المادة األولى مل مشروع )ا  ق بتعيبع مشروع )ا  ق بتعيبع الشؤونال يليمواال تصيد منس م ك

 الم اغ ب اء  الم اغ ب اء   بتحيبي األسعار والر)ابة عليهابتحيبي األسعار والر)ابة عليها  57915791( لس ة ( لس ة 5151المرس م بقا  ق ر)م  المرس م بقا  ق ر)م  

بشأنمعلى ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(على ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب( تقر ر وإعداد ودخاستم ل ني شتم

  . ت  نـًيخأياللجنملعرضمعلىال جلسال و ر

 

 : إجراءات اللج ة -اولا 

 : )امت اللج ة باإلجراءات التالية ،لت فيذ التكليف المذك ر اعاله

 :فياجت يعيتهيالتيليمال ذاوخال سيبتداخس اللجنم (4 
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 التاربخ الجتمــــــــــــاع الر)م

م1166أبر  11الرابععشر1

م1166 ي و4ال ي سعشر1

 

اطلع اللجنمأثنيءدخاستهيل شروعالقينون وضوعالب لعلىالوثايئ ال تعلقامبام (1 

 والتياشت ل على ي لي:

 (مرفق  شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسم. -

 (مرفق خأيلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيم. -

 (مرفق خأيوزاخةالصنيعموالتجيخة. -

 (مرفق خأيهيدمال ستشيخ كالقينونييكبيل جلس. -

 (مرفق .اال تصيديوال يليخأيال ستشيخ -

 (مرفق  راخ جلسالنوابو رفقيتم. -

 

 :م1166 ي و4ال ي سعشروال نعقدبتيخ  وبدعوة كاللجنمشيخكفياجت يعهي (6 

 :وزارة ال  اعة والتجارة 

 

o ال زارة لشؤوق التجارة.وكيع  اليكت ر عبيهللا احمي م   ر 

o ال كيع المساعي للم اافات وحمابة المستهلك.  السيي محمي علا اج ر 

 

 

 كما حضر الجتماعات مل مجل  الش رى كع مل : (9 

 المستشار القا   ا لشؤوق اللجاق. األستـــاذ محســـل حميـــي مرهــــ ق -5

 ال)ت ادي والمالا.المستشار  اليكت ر جعفــــــر محــــــــمي ال ا غ  -0



 محمي رضا محميالسيي وتولـــىأ ينـــمســـــراللجنـــــم . 
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 راي وزارة ال  اعة والتجارة:  –ا ثا يا 

أن شروعالقينون هدفلتعد  ال يدةاألولىالبند د(ليكون  ثلوالوزاخةأوضح

 التي ال واد أسعيخ فروق إعينم صرف طرق تنظ  " الحك مة إعا ة لفروق تيفع نصم

اسعارها المحيدة بالجيول المرفق لهذا القا  ق، وبج ز اق ب ير )رار مل وزبر ال  اعة 

،واذل اإلشرافعلىطر قمبيعهيب ي  ق والتجارة بإضافة اي م اد اخرى لهذا الجيول

 ال  ل م". بيألسعيخ ال ستهلكيك على توز عهي في العدالم ال رف  الجدول ش   بهذاو د

التعد  على يئ م كالسلعالغذائيمالتيش ل عدةأصنيف كالل ومال  راءوالدواجك

بأنواعم وحليباألطليلوالبي وز  الطب والط يكواألخزوال بي وال ليببأنواعم

وحبالهر سوالجر شوالسكروالبطيطسوالجبك.

 داألسعيخوالر يبمعليهي دبت د6115(لسنم61وحيلأنال رسومبقينونخ   

فيحقبمالسبعينييت كالقرنال يضي،فدن اختغبت د دأسعيخالسلعال سعرةحكو ييً

الوزاخةحيلييًتستندعلىبع  وادهفقطال تعلقمبيلجينبالتنظي يل  ي مال ستهل والتي

 لتلعي  بيدئالسوقال لتوحفي  لكم أواخرالعقدالتتعل بيلتسعيرنظراً الب ر ك نذ

ال يضي.

الغذائيم لل واد الدع  سييسم هيكلم إعيدة بأن والتجيخة الصنيعم وزاخة ترى ا ي

جد دة دتكونصعبمالتطبي وغير جد ميوالتيتطبقهيال كو مال و رةحيلييًلت  سلعً

 نطقييًوا تصيد يًوذل لعدةأسبيب نهيعلىسبي ال ثيل:

بلغأوالً: والدواجك والل وم الط يك هي غذائيم سلع لثالث دع يً حيلييً ال كو م تقدم

41.141.141 عيم خالل 1161د نيخ بـ 11.111.146 قيخنم سنم أي1111في

 و دخهي ال بلغسيص إلى1.151.111بي يدة وحسبالتقد راتاألوليمفدنهذا د نيخ.

1166 ليوند نيخفيعيم11حوالي  ال واد. إلى يئ م فدنإضيفمسلعإضيفيم وعليم

ال كو م على ييانيم ابيراً  شك عبديً   ي الدع   بيلغ  ؤديإلى  يعلم  د ال دعو م

و ؤديذل إلىحر ين طيعيتحيو مأخرىايلتعلي والص م كتوفرال ييانيم،ال و رة
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نيهي عك  ال تو عمفيوضعال كو يمل د مال واطنيكعلىأا  وجم. التكللمالعيليم

األداةالتنليذ مال طلوبملتنليذهو تيبعتم.

ثينييً:ج يعالتجيخبال ع ولبهيفيدولالعيل وال تعلقمبيلدع الغذائيأثبت بأناألف  

است قيق ت  ك ىلييت عبر  بيشرةً ل ست قيم الدع  توصي  هو ولوجستييً ا تصيد يً

بشك ع ليع يهو تبعاآلنوب ي   كوصولالدع ل ست قيم.و دال واطنيكللدع 

إلى جلسالوزخاءال و ر ب أخبعمأعوامبدخاسمعك الصنيعموالتجيخة تقد  وزاخة

 نطقييً األجدى تعتبر والتي حيلييً، ال قدم الدع  عك وبدائ  خييخات عدة  ت  نم ذل 

ا يكو يال يلي كخاللإضيفمسلعغذائيمإضيفيم.وا تصيد يً كتوسعمنظيمالدع ال 

أنوزاخةالصنيعموالتجيخةوبيلتعيون عاللجنمالوطنيمل را بماألسعيخ ي  والتيال

واألهليم وال يصم الرس يم الجهيت ج يع  ع بيلتعيون ال شيخ ع  ك العد د بدخاسم

وتو الغذائي األ ك تعي ي إلى تهدف والتي السلعوال ليجيم  ك األسيسيم ال تطلبيت فير

اليخاعيمفيال  لكم.

 

 : ج ةلـــــراي ال -لثــااثا

اساتعراهوجهايتالنظارالتايداختحولام ني ش اللجنم شاروعالقاينونحيالتا ت

وتأاادتاللجنام اكساال تم اك ك ب أع ايءاللجنامو اك با   ثلايالجهايتال ادعوة،

ونيااموفقـاااـًيلاارأيلجنااامالشااؤونالتشااار عيموالقينونياامب جلاااسالناايحيتيكالدساااتوخ موالقين

واطلعااا أ  ااايعلاااىخأيالشاااوخى؛ا اااياطلعااا علاااىخأيوزاخةالصااانيعموالتجااايخة؛

اال تصيديوال يليبيل جلس.ال ستشيخ

ال وافقم كحيلال بدأعدمفقدخأتاللجنمأن كاأله يمالتوصيمبوبنيًءعلىذل 

وذل لعدأسبيبأه هي:على شروعالقينون؛
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 ال  ككاعت يدهذاال شروعبقينونفايالو ا ال يضاراسييسامل عيلجامالت ا  ألنام

 عت دعلىال لول صيرةال دىوال عايلت ساببيتال شاكلما ايأنامال  ناعأياختلايع

 ستقبليفيأسعيخالسلعوال د يت.

 صرإ جيبييتال شروعبقينونفيأنم سيه فيت سيكالوضعاال تصايديللشارائحتن 

 اللقيرةو ؤدينسبييًفيز يدةاالدخيخللشرائحال توسطموالغنيم.

 لكمالب ر كو ع علىاتلي يمالتجيخةالدوليمالتيت لعلىعدمتدخ ال كو امفاي  

أجاا تعي اايال نيفساامالتاايتااؤديلتقااد  السااوقال  لاايوفاايت د ااداألسااعيخوذلاا  ااك

 أف  ال د يتبأف  األسعيخ.

 تاايللتنليااذهااذاال شااروعإلااى ييانياامإضاايفيم،خيصاامو اادأشاايختوزاخةالصاانيعم  

سالعمغذائياامحسابأساعيخعاايم65والتجايخةإلاىأنالتكللاماإلج يلياامال طلوباملشاراء

  ليوند نيخ.111 د رتلعإلىحوالي ليوند نيخ،و611.641تقدخب والي1111

 بهذهالطر قمالتي قترحهيال شروعبقاينونساوف ساتليد اكالادع ج ياعالشارائحب اي

فيهيغيرالب ر نييك،وحسب يجيءفيتقايخ روزاخةالصانيعموالتجايخةأنهاذاالادع 

 اكاألف ا %ايل طايع واللنايدقوغيرهاي،وأنام41بمسيذهبإلىغير سات قيمبنسا

توجيمالدع إلىاللديتاألاثراسات قي ًي،وذلا  اكخااللوضاعىليايتت ا كاسات قيق

 هذهاللديتبشك ع لي.

 51إنال كو موافق علىاسات راخدفاععاالوةاألسار  ادودةالادخ ب ييانيام ادخهي

 .1161 ليوند نيخلعيم15و1166 ليوند نيخلعيم

 فاايتعي اايالاادع ال اايليال بيشاارل اا ينتوجيهااملل ااواطنيكبيشاارتال كو اامسييسااتهي

األاثاارحيجاامواساات قي ًي،وذلاا  ااكخاااللعاادةىلياايت ثاا عااالوةاإل جاايخالتاايتقاارخت

1166 ليااوند ناايخ رصااودةفااي ييانياام14د ناايخشااهر ًيبدج اايلي بلااغ611بوا ااع

 أل طلب.11لدع 1161و
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 ناالتليق عشرايتتجيخ امخيصاملادع السالع  اي اد تطلبتنليذهذاال شروعبقينو

  ؤديإلىاللمإداخ معلىالدولم.

 جاابالتااذايرهناايأناامسااب للجناامالشااؤونال يلياامواال تصاايد مب جلااسالشااوخىأن 

ا ترح فيأاثر ك رةوفيتقيخ ر رتبطمبهذاالشأن قترحيتو رئييتفي اي تعلا 

ش ل هذهاال تراحايتفقدسلعاألسيسيموال  رو يتوللتذايربسييسمالدع ال كو يلل

 علىالتيلي:



إعداددخاسمشي لمحولسييسامالادع فايالب ار كلغارهتوجيامالادع ل سات قيم اك .6

ال واطنيكذويالدخولال  دودة.

ت د ادالساالعوال ااد يتال اروخ مفاايال جت ااعالب ر نااي،وذلا لغاارهتوجياامالاادع  .1

 ال كو يللسلعاألسيسيم.

 تشجيعاإلنتيلال  لي كالسلعالغذائيم .1

دعاا ال ااد يتاإلسااكينيموالشااراام ااعالقطاايعال اايص، ااكخاااللاالساات راخفاايتنليااذ .4

 ال شيخ عاإلسكينيمال كو يم.

5. 

 

 اختيار مقرري الم ض ع األالا والحتياطا: -ــاارابع



،اتلقا اللجنامعلاىاختيايخالالئ مالداخليمل جلسالشوخى( ك11إع يالًلنغال يدة 

ا  ك:



ا االيـــــاا   اليكــت رة عا شة سالم مبارك -3  مقررا

ا   األستاذ السيي حبيب مكا هاشم -4 ا احتياطيـا  مقررا
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ا  ت اية اللج ة: -خامسا

األولاى مال األولاى مال مشاروع )اا  ق بتعايبع الب اي  د( مال الماادة مشاروع )اا  ق بتعايبع الب اي  د( مال الماادة الم افقة مل حيث المبايا علاى الم افقة مل حيث المبايا علاى عيم عيم 

 الم اااغ ب اااء  الم اااغ ب اااء   بتحيبااي األسااعار والر)ابااة عليهااابتحيبااي األسااعار والر)ابااة عليهااا  57915791( لساا ة ( لساا ة 5151المرساا م بقااا  ق ر)اام  المرساا م بقااا  ق ر)اام  

  ..على ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(على ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(

 

 

  ،،،،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،

  
  
  

  املسـقطي املسـقطي خالد حسيـن خالد حسيـن                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م1022 مايو  8التاريخ : 




 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
( 28مشروع قانون بتعديل البند )د( من املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ) :املوضوع

 على االقرتاح بقانون املقدم من 2791لسنة 
ً
م بتحديد األسعار والرقابة عليها )املصاغ بناء

 جملس النواب(
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



،معالا السيي علا بل االئ ال الئ ر ي  المجل م،أخف 1166أبر  61بتيخ  

مشروع )ا  ق بتعيبع الب ي  نس م ك(،1166-4-1صلتق/644ض كاتيبمخ   

م بتحيبي األسعار 5791( لس ة 51 د( مل المادة األولى مل المرس م بقا  ق ر)م  

و ذارتم،قا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(والر)ابة عليها  الم اغ ب اءا على ال)تراح ب

إلىلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيم،وذل ل ني شتموإبداءال الحظيتعليماإل  يحيم،

 للجنمالشؤونال يليمواال تصيد م.


عقدتلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيمم،1166 ي و1أبر  ،و11يوبتيخ  

هيياجت يع والعشر ك،العشر ك ،ال ذاوخ قينونال شروعحيلاطلع علىوالرابع

وذل ب  وخال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.و ذارتماإل  يحيم،
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 والنقي –وانته اللجنم ال داولم –بعد   يللم قينونل بيدئبال شروعإلىعدم

وأحكيمالدستوخ.







 :راي اللج ة 

 سال م اللجنم مشروع )ا  ق بتعيبع الب ي  د( مل المادة األولى مل المرس م ترى

م بتحيبي األسعار والر)ابة عليها  الم اغ ب اءا على 5791( لس ة 51بقا  ق ر)م  

  كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم.، ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(







 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

املالية  تقرير جلنة الشؤون
واالقتصادية بشأن مشروع قانون 
بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية 
العامة للدولة للسنتني املاليتني 

م، )املعد يف 0221و 0229
ضوء االقتراح بقانون املقدم من 

 .جملس النواب(
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  مم10221022  مايومايو  77التاريخ: التاريخ: 
  

مشروع قانون بفتح مشروع قانون بفتح   لجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــوللل  التاسعالتاسع  تقريرتقريرالال
م م 10081008وو  10091009للدولة للسنتني املاليتني للدولة للسنتني املاليتني اعتماد إضايف يف امليزانية العامة اعتماد إضايف يف امليزانية العامة 

  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
  

  الثالثالثالثالفصل التشريعي الفصل التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

::مقيمــــــةمقيمــــــة

(،1166-4-1/صلمق/611،وب وجبال طيبخ   1166أبر  15خ  بتي

الشؤونال يليماألستاذ علا بل االئ ال الئاألستاذ علا بل االئ ال الئأخس صيحبال عيلي خئيسال جلسإلىلجنم

مشروع )ا  ق بفتئ اعتماد إضافا فا الميزا ية العامة لليولة للس تيل واال تصيد منس م ك

 المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(م 0221و  0229الماليتيل 

ل ني شتمودخاستموإعدادتقر ربشأنم ت  نـًيخأياللجنملعرضمعلىال جلسال و ر.

 : إجراءات اللج ة -اولا 

 : )امت اللج ة باإلجراءات التالية ،لت فيذ التكليف المذك ر اعاله

 م.1166 ي و4اجت يعهيال نعقدبتيخ  فيتداخس اللجنم شروعالقينونال ذاوخ (1 

اطلع اللجنمأثنيءدخاستهيل شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسمعلىالوثيئ ال تعلقم (7 

 بموالتياشت ل على ي لي:

 (مرفق شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسمو ذارتماإل  يحيم.  -
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 (مرفق جلسالنوابو رفقيتم.  راخ -

خأيلجنمالشاؤونالتشار عيموالقينونيامب جلاسالشاوخىوالتايا ياطلع اللجنمعلى -

 (مرفقأادتسال م شروعالقينون كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم. 

 (مرفقخأيال ستشيخاال تصيديوال يليبيل جلس.  -

 :م1166 ي و4وال نعقدبتيخ  وبدعوة كاللجنمشيخكفياجت يعهي (52 

 :وزارة المالية وهم 

 ميبر إدارة الميزا ية.  األستــاذ محمــي احمـي محمي  -3

 ميبر إدارة المشاربـع.   األسـتاذ طـه محمـــ د فقيه -4

 ر ي  التخطيط ال)ت ادي والستراتيجا.  األستـاذ عبيالكربم محمي ب عالي  -1

 

  مل:حضر الجتماع مل مجل  الش رى كع 

 المســتشار القا ـ  ا لشؤوق اللجاق.  األستـــاذ محســــل حميــي مرهــــــ ق -6

 المستشار ال)ت ـادي والمـــــــــالا.  اليكت ر جعفــــر محمـــــي ال ـــــــا غ -9

 

 السيي السيي محمي رضاوتولىأ ينمســراللجنم. 

 

 

 راي الجهات المع ية: –ا ثا يا 
 

 وزارة المالية:

أومح ننثلو وزارة النالية أنهم سب  أ  بينوا رأيهم بشأ  نشروع القانو  عندنا   
بقانو ، بانتفاء االعتبارا  المرورية النلجئة لطلب  حأحيل ن  نجل  النواب كاقترا

، خاقة بعد أ  تم ياالعتناد اإلمافي، وعدم نالئنة الوق  لطلب االعتناد اإلماف
ن  حساب تقديرا   0332و 0332سنتي  الناليتي  تخقيص نبلغ خنسة ناليي  دينار لل

الوزارا  والجها  الحكونية كدعم إمافي لبرانج وزارة التننية االجتناعية ن  خالل 
الوفر النتحق  ن  آخر العام ن  حساب الوزارا  والجها  الحكونية، األنر الذي يعالج 

ثم يعالج نشكلة  ، ون 0332العجز النتوقع في حساب النساعدا  االجتناعية لسنة 
 الطلبا  النسجلة على قوائم االنتظار. 
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 راي اللـــــج ة : -ثالثاا
 

بعد االطالع على نشروع القانو ، ونالحظا  دائرة الشؤو  القانونية، وعلى 
قرار نجل  النواب والرأي االقتقادي للنستشار االقتقادي والنالي، وبعد تأكد اللجنة 

الناحيتي  الدستورية والقانونية وفًقا لرأي لجنة الشؤو  ن  سالنة نشروع القانو  ن  
يهدف إلى فتح  القانو  رأ  اللجنة أ  نشروع ؛التشريعية والقانونية بنجل  الشورى

اعتناد إمافي وقدره خنسة ناليي  دينار لوزارة التننية االجتناعية ن  أجل قرف نبالغ 
 – 0332المنا  االجتناعي ألقحاب الطلبا  النسجلة على قوائم االنتظار للعاني  

 والطلبا  التي تليها. 0332
  ول  نقلحة النواطني ن  شأنهوتؤكد اللجنة سعيها في النوافقة على كل نا 

تتردد في النوافقة على النقترحا  التي تساهم في تخفيف األعباء النالية على النواطني  
نا ن  شأنه عرقل بعد دراستها دراسة وافية وتأكدها ن  أ  كل توقية تتخذها اللجنة ل  ت

وعلى الرغم ن  أ  اللجنة تتف  نع كل القرارا  والنشاريع ، النسا  بنقلحة النواطني 
إلى دعم األسر ذا  الدخل النحدود، إال أنها وبعد دراسة نستفيمة لهذا النشروع الهادفة 

 فإنها تتف  نع قرار نجل  النواب برف  نشروع القانو  لألسباب التالية:
نشروع القانو  بتخقيص النبلغ النقترح الغاية ن    ادفناستن  الناحية النوموعية:  -0

ر النتحق  ن  آخر العام نر  حسراب   كدعم إمافي لبرانج الوزارة ن  خالل الوف
 .الوزارا  والجها  الحكونية

نشروع القانو  الناثل غير ذي نومروع بانتهراء   أنا ن  الناحية الشكلية فقد أقبح  -0
السنة النالية نحل النشروع، ون  ثم انتهاء سريا  قانو  النيزانية ع  هذه السرنة  

لة على نقوص زال  عنها قوة ننا ال يسوغ نعه تعديله لورود التعديل في هذه الحا
نفاذها اإللزانية بتنام تطبيقها وانتهاء السنة النالية التي تحدد نطا  هذا التطبي  ن  

 .حيث الزنا ، خاقة بعد اعتناد الحساب الختاني لهذه السنة
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 اختيار مقرري الم ض ع األالا والحتياطا: -ــاارابع



،اتلقا اللجنامعلاىاختيايخالداخليمل جلسالشوخى( كالالئ م11إع يالًلنغال يدة 

ا  ك:



ا االيـــــاا  األستاذة هالة رمزي )رب ة -1  مقررا

ا  اليكت رة عا شة سالم مبارك -6 ا احتياطيـا  مقررا

 

ا  ت اية اللج ة: -خامسا

مشااروع )ااا  ق بفااتئ اعتماااد إضااافا فااا الميزا يااة العامااة لليولااة للساا تيل مشااروع )ااا  ق بفااتئ اعتماااد إضااافا فااا الميزا يااة العامااة لليولااة للساا تيل عاايم الم افقااة علااى عاايم الم افقااة علااى 

  ..م  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(م  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(02210221و و   02290229الماليتيل الماليتيل 

 

 

 

 

 

 

  واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،،،

  
  
  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                           السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية              نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية    نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية    
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 م1022 مايو  8التاريخ : 




 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني  :املوضوع 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 1008و 1009

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



،معالا السيي علا بل االئ ال الئ ر ي  المجل م،أخف 1166أبر  15بتيخ  

مشروع )ا  ق بفتئ اعتماد  (،نس م ك1166-4-1صلتق/611ض كاتيبمخ   

 المعي فا ض ء  0221و 0229فا الميزا ية العامة لليولة للس تيل الماليتيل إضافا 

إلىلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيم،وذل ،ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(

 ل ني شتموإبداءال الحظيتعليمللجنمالشؤونال يليمواال تصيد م.


اجت يعهي1166 ي و4وبتيخ   والقينونيم التشر عيم الشؤون لجنم عقدت الثيللم،

القينونالعشر ك،و  شروع على اطلع  اإل  يحيم،حيل ب  وخ،و ذارتم وذل 

ال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.
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ل بايدئوأحكايم إلىعدم  يللم شروعالقاينون–بعدال داولموالنقي –وانته اللجنم

الدسااتوخ،إالأن شااروعالقااينون ااكالنيحياامال وضااوعيمحيليًااي اادحقاا غي تاامال سااتهدفم

بتوفيراعت يدإضيفيلوزاخةالتن يماالجت يعيم كأجا صارف بايلغال ا يناالجت ايعي

موالطلباايتالتااي1111و1111ألصاا يبالطلباايتال سااجلمعلااى ااوائ االنتظاايخللعااي يك

ال كو اامال بلااغال نصااوصعلياامفااي شااروعالقااينون ااكحساايبتليهااي،وذلاا بت صاايغ

تقاااد راتأخااارىللاااوزاخاتوالجهااايتال كو ياااماااادع إضااايفيلبرناااي توزاخةالتن يااام

 االجت يعيم كخاللالوفرال ت ق  كىخرالعيم كحسيبالوزاخاتوالجهيتال كو يم.



إلى      جينبأن شروعالقينون كنيحيمأخرىل  عدلم   بعدانتهيءسر ين هذا

 ينونال ييانيمالذينغ شروعالقينونبلتحاعت يدإضيفيعلىاعت يداتم.





 :راي اللج ة 

مشروع )ا  ق بفتئ اعتماد إضافا فا الميزا ية العامة لليولة للس تيل ترىاللجنمسال م

،  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب( 0221و 0229الماليتيل 

 كحيلال بدأ،إالأنم لتقرإلىالسال مالقينونيملل وافقمعليمبعدالدستوخ مم كالنيحي

أناستنلدأغراضم،وانتهيءسر ين ينونال ييانيمالذياستهدففتحاعت يدإضيفيعلى

 .اعت يداتم





  حممـد هــادي احللواجـي                                      
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون املالية تقرير جلنة 
واالقتصادية بشأن مشروع 
قانون بفتح اعتماد إضايف يف 
 امليزانية العامة للدولة للسنة

م، )املعد يف ضوء 0221املالية 
االقتراح بقانون املقدم من 

 .جملس النواب(
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  مم10221022  مايومايو  77التاريخ: التاريخ: 
  

بفتح بفتح   للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع قانونللجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع قانون  العاشرالعاشرالتقرير التقرير 
م )املعد يف ضوء م )املعد يف ضوء 10081008اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 

  االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
  

  الثالثالثالثالفصل التشريعي الفصل التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

::مقيمــــــةمقيمــــــة

(،1166-4-1/صلمق/616،وب وجبال طيبخ   1166أبر  15بتيخ  

الشؤونال يليماألستاذ علا بل االئ ال الئاألستاذ علا بل االئ ال الئأخس صيحبال عيلي خئيسال جلسإلىلجنم

  ك نس م مشروع )ا  ق بفتئ اعتماد إضافا فا الميزا ية العامة لليولة للس ة واال تصيد م

ل ني شتمودخاستمم  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب( 0221المالية 

دتقر ربشأنم ت  نـًيخأياللجنملعرضمعلىال جلسال و ر.وإعدا

 : إجراءات اللج ة -اولا 

 : )امت اللج ة باإلجراءات التالية ،لت فيذ التكليف المذك ر اعاله

4اجت يعهايال اي سعشارال نعقادبتايخ  فايتداخس اللجنام شاروعالقاينونال اذاوخ (6

 م.1166 ي و

اطلعاا اللجناامأثناايءدخاسااتهيل شااروعالقااينون وضااوعالب االوالدخاساامعلااىالوثاايئ (1

 ال تعلقمبموالتياشت ل على ي لي:
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 (مرفق شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسمو ذارتماإل  يحيم.  -

 (مرفق راخ جلسالنوابو رفقيتم.  -

والقينونيامب جلاسالشاوخىوالتايخأيلجنمالشاؤونالتشار عيما ياطلع اللجنمعلى -

 (مرفقأادتسال م شروعالقينون كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم. 

 (مرفقخأيال ستشيخاال تصيديوال يليبيل جلس.  -

 م:1166 ي و4وبدعوة كاللجنمشيخكفياجت يعهيوال نعقدبتيخ   (1

 :وزارة المالية وهم 

 ميبر إدارة الميزا ية.  األستــاذ محمــي احمـي محمي  -5

 ميبر إدارة المشاربـع.   األسـتاذ طـه محمـــ د فقيه -0

 ر ي  التخطيط ال)ت ادي والستراتيجا.  األستـاذ عبيالكربم محمي ب عالي  -3

 

 :حضر الجتماع مل مجل  الش رى كع مل 

 المســتشار القا ـ  ا لشؤوق اللجاق.  األستـــاذ محســــل حميــي مرهــــــ ق (5

 المستشار ال)ت ـادي والمـــــــــالا.  اليكت ر جعفــــر محمـــــي ال ـــــــا غ (0

 

 السيي السيي محمي رضاوتولىأ ينمســراللجنم. 

 

 راي الجهات المع ية: –ا ثا يا 
 

 وزارة المالية:

أومح ننثلو وزارة النالية أنهم سب  أ  بينوا رأيهم بشأ  نشروع القانو  عندنا   
بقانو ، بانتفاء االعتبارا  المرورية النلجئة لطلب  حنجل  النواب كاقترا أحيل ن 

نليو   01، بتخقيص ياالعتناد اإلمافي، وعدم نالئنة الوق  لطلب االعتناد اإلماف
لدعم وتطوير البنية التحتية لألندية الوطنية، ونظًرا أل  النبلغ النطلوب يدخل تح  بند 

ة األجل فإنه ينك  إدراجها من  النيزانية الجديدة ولي  النشاريع والتي بطبيعتها طويل
هناك نا يدعو لفتح اعتناد إمافي في الوق  الحالي، باإلمافة إلى كفاية االعتنادا  

 النالية النخققة للنؤسسة العانة للشباب والريامة. 
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 راي اللـــــج ة : -ثالثاا
 

الشؤو  القانونية، وعلى بعد االطالع على نشروع القانو ، ونالحظا  دائرة   
قرار نجل  النواب والرأي االقتقادي للنستشار االقتقادي والنالي، وبعد تأكد اللجنة 
ن  سالنة نشروع القانو  ن  الناحيتي  الدستورية والقانونية وفًقا لرأي لجنة الشؤو  

القانونية باإلمافة إلى أ  لجنة الشؤو  التشريعية و التشريعية والقانونية بنجل  الشورى،
أ  نشروع القانو  النعد في موء االقتراح بقانو  بنجل  الشورى قد بين  في رأيها 

النقدم ن  نجل  النواب، أحيل إلى نجل  النواب بعد ومعه في قيغة نشروع قانو  
م وفي تاريخ نتزان  نع تقديم 0332م أي بعد انتهاء السنة النالية 0332نايو  00بتاريخ 

ا  قانو  النيزانية بالنسبة الحساب الختاني لها إلى نجل  النواب. وهذا يعني انتهاء سري
للسنة النالية الذي استهدف نشروع القانو  فتح اعتناد إمافي على اعتناداتها، ننا ال 

 يسوغ نعه تعديله.
 
أنه ال يبدو ن  نرفقا  نشروع القانو  النحال ن  نجل  النواب والنذكرة  كنا  

نوافقة الحكونة على  اإليماحية برأي الحكونة النرافقة لنشروع القانو  نا يشير إلى
فتح هذا االعتناد اإلمافي والذي ينطوي على تعديل في اعتنادا  النيزانية، وبذلك يفتقد 

/ب( ن  الدستور بمرورة اتفا  032الشرط الدستوري الننقوص عليه في النادة )
الحكونة على أي تعديل على النيزانية سواء على نشروع قانو  النيزانية العانة للدولة 

نناقشته في نجلسي الشورى والنواب أو عند نناقشة نشروعا  قواني  تعديل قانو  عند 
 النيزانية العانة أو نشروعا  بفتح اعتنادا  إمافية.   

 
تؤكد سعيها في النوافقة على كل ولكل ذلك فإ  لجنة الشؤو  النالية واالقتقادية 

لنقترحا  التي تساهم في نقلحة النواطني  ول  تتردد في النوافقة على ا ن  شأنهنا 
استكنال نشاريع البنية التحتية األساسية في األندية، وتهيئة الوسائل للشباب الستثنار 

، إال أنها أوقا  الفراغ ع  طري  البرانج واألنشطة النختلفة، ودعم الريامة الندرسية
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وع وبعد دراسة نستفيمة لهذا النشروع فإنها تتف  نع قرار نجل  النواب برف  نشر
 القانو  لألسباب التالية:

 
ن  الناحية النوموعية: كفاية االعتنادا  النالية النخققة للنؤسسة العانة   -4

للشباب والريامة، وأنه لي  ثنة مرورة لتعديل قانو  النيزانية ن  أجل نشاريع 
 طويلة األجل ينك  إدراجها من  النيزانيا  الالحقة.

 
نشروع القانو  الناثل غير ذي نوموع بانتهاء أنا ن  الناحية الشكلية فقد أقبح   -1

السنة النالية نحل النشروع، ون  ثم انتهاء سريا  قانو  النيزانية ع  هذه السنة 
ننا ال يسوغ نعه تعديله لورود التعديل في هذه الحالة على نقوص زال  عنهرا  

طرا  هرذا   قوة نفاذها اإللزانية بتنام تطبيقها وانتهاء السنة النالية التري تحردد ن  
 التطبي  ن  حيث الزنا ، خاقة بعد اعتناد الحساب الختاني لهذه السنة.

 
 

 اختيار مقرري الم ض ع األالا والحتياطا: -ــاارابع





،اتلقا اللجنامعلاىاختيايخ( كالالئ مالداخليمل جلسالشوخى11إع يالًلنغال يدة 

ا  ك:



ا   األستاذة هالة رمزي )رب ة -5  االيـــــاامقررا

ا  اليكت رة عا شة سالم مبارك -0 ا احتياطيـا  مقررا
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ا  ت اية اللج ة: -خامسا

مشروع )ا  ق بفتئ اعتمااد إضاافا فاا الميزا ياة العاماة لليولاة للسا ة المالياة عيم الم افقة على عيم الم افقة على 

 .م  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(0221

 

 

  الم )ر لتخاذ الالزم،،،الم )ر لتخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجل  واألمر معروض على المجل  

  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م1022 مايو  8التاريخ : 




 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
م 1008مشروع قانون بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية  :املوضوع 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



،معالا السيي علا بل االئ ال الئ ر ي  المجل م،أخف 1166أبر  15بتيخ  

مشروع )ا  ق بفتئ اعتماد  (،نس م ك1166-4-1صلتق/611ض كاتيبمخ   

م  المعي فا ض ء ال)تراح بقا  ق 0221إضافا فا الميزا ية العامة لليولة للس ة المالية 

وذل ل ني شتموإبداء ،المقيم مل مجل  ال  اب( والقينونيم، الشؤونالتشر عيم إلىلجنم

 ال الحظيتعليمللجنمالشؤونال يليمواال تصيد م.


اجت يعهي1166 ي و4وبتيخ   والقينونيم التشر عيم الشؤون لجنم عقدت الثيللم،

القينونالعشر ك،و  شروع على اطلع  اإل  يحيم،حيل ب  وخ،و ذارتم وذل 

ال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.



و اادتباايكللجناامأن شااروعالقااينونال عاادفاايضااوءاال تااراحبقااينونال قاادم ااك جلااس

 ااي و16النااواب،أحياا إلااى جلااسالنااواببعاادوضااعمفاايصاايغم شااروع ااينونبتاايخ  
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موفيتيخ   تايا ك اعتقاد  ال سايبال تاي ي1111مأيبعدانتهيءالسنمال يليم1111

لهيإلى جلسالنواب.وهذا عنيانتهايءسار ين اينونال ييانيامبيلنسابمللسانمال يليامالاذي

استهدف شروعالقينونفتحاعت يدإضيفيعلىاعت يداتهي،  يال سوغ عمتعد لم.

مال باادو ااك رفقاايت شااروعالقااينونال  اايل ااك جلااسالنااوابوال ااذارةهااذاإلااىأناا

اإل  يحيمبرأيال كو مال رافقمل شروعالقينون ي شايرإلاى وافقامال كو امعلاىفاتح

هذااالعت يداإلضيفيوالذي نطويعلىتعد  فياعت يداتال ييانيم،وبذل  لتقدالشارط

/ب( كالدستوخب روخةاتليقال كو امعلاى611ال يدة الدستوخيال نصوصعليمفي

أيتعد  علىال ييانيمسواءعلى شاروع اينونال ييانيامالعي امللدولامعناد ني شاتمفاي

 جلسيالشوخىوالنواب،أوعند ني شم شروعيت وانيكتعد   ينونال ييانيمالعي امأو

 شروعيتبلتحاعت يداتإضيفيم.





 :راي اللج ة 

  الحظيت  ك أبدي و ي  ني شيت  ك داخ  ي ضوء في اللجنم ترى عدم مشروع سال م

م  المعي فا 0221)ا  ق بفتئ اعتماد إضافا فا الميزا ية العامة لليولة للس ة المالية 

 كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم.، ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  ال  اب(

 



  حممـد هــادي احللواجـي                                     
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية خبصوص 

مشروع قانون بشأن األمساء 
التجارية، )املعد يف ضوء 

املقدم من االقتراح بقانون 
 جملس النواب(.
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  مم10221022مايو مايو   88التاريخ: التاريخ: 
  

  لجنة الشؤون املالية واالقتصادية لجنة الشؤون املالية واالقتصادية السابع لالسابع لتقرير تقرير الال
  مشروع قانون بشأن األمساء التجاريةمشروع قانون بشأن األمساء التجارية  حـــولحـــول

  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(
  الثالثالثالثالفصل التشريعي الفصل التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعقاد دور االنعقاد 

  

::مقيمــــــةمقيمــــــة



  م1166فبرا ر11بتيخ   خ   ال طيب وب وجب ،15 / ق م ل -1-1ص

أخس صيحبال عيلي1166 خئيسال جلسإلىلجنماألستاذ علا بل االئ ال الئاألستاذ علا بل االئ ال الئ(،

  ك نس م واال تصيد م ال يليم األسماء التجاربة المعي فا األسماء التجاربة المعي فا مشروع )ا  ق بشأق مشروع )ا  ق بشأق الشؤون

ل ني شتمودخاستموإعدادتقر ربشأنم  ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  الش رى(ض ء ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  الش رى(

  . ت  نـًيخأياللجنملعرضمعلىال جلسال و ر

 

 

 : إجراءات اللج ة -اولا 

 : )امت اللج ة باإلجراءات التالية ،لت فيذ التكليف المذك ر اعاله

 :فياجت يعيتهيالتيليمتداخس اللجنمال سيبال ذاوخ (6 
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 التاربخ الجتمــــــــــــاع الر)م

م1166فبرا ر6ال ي س6

م1166فبرا ر1السيد 1

م1166فبرا ر61السيبع1

م1166فبرا ر11الثي ك4

م1166 يخ 1التيسع5

م1166 يخ 11العيشر1

م1166أبر  1الثينيعشر1

م1166أبر  11الرابععشر1

م1166 ي و4ال ي سعشر1


 

اطلع اللجنمأثنيءدخاستهيل شروعالقينون وضوعالب لعلىالوثايئ ال تعلقامبام -1

 والتياشت ل على ي لي:

 

 (مرفق  شروعالقينون وضوعالب لوالدخاسم. -

 (مرفق والقينونيم.خأيلجنمالشؤونالتشر عيم -

 (مرفق خأيوزاخةالصنيعموالتجيخة. -

 (مرفق خأيال ستشيخالقينونيلشؤوناللجين. -

 (مرفق خأيهيدمال ستشيخ كالقينونييكبيل جلس. -

 (مرفق  راخ جلسالنوابو رفقيتم. -





 :م1166 يخ 11العيشروال نعقدبتيخ  وبدعوة كاللجنمشيخكفياجت يعهي -4
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 :وزارة ال  اعة والتجارة 

 

o ميبــــــــر إدارة شؤوق الشركات.     السـيي علا مكا 

o ميبر إدارة السجع التجاري باإل ابة.  السيي محمي حسل الزبم ر 

o  الباحث القا   ا بمركز البحربل للمستثمربل.  الســـــيي علا مرهــــــ ق 

 

 كما حضر الجتماعات مل مجل  الش رى كع مل : -1

 المستشار القا   ا لشؤوق اللجاق. األستـــاذ محســـل حميـــي مرهــــ ق -6

 المستشار ال)ت ادي والمالا. اليكت ر جعفــــــر محــــــــمي ال ا غ  -9



 محمي رضا محميالسيي وتولـــىأ ينـــمســـــراللجنـــــم . 

 



 راي وزارة ال  اعة والتجارة:  –ا ثا يا 



  ثلوالوزاخةب يت  نم شروعالقينون اكتليصاي جيادة، شاير كفايالو ا أشيد

ذاتمإلىأنملدىالوزاخة الحظيتوتعاد التحاولبعا ال اواد  رفا (،وأشايختإلاى

 عيناايةالااوزاخة ااكالق ااي يال تصاالمبتشاايبماألساا يءأوت يثلهاايو ااي ترتاابعلااىذلاا  ااك

يتالعيل ياام،وبيلتاايليفدنهاايتاارىأه ياام ثاا هااذاال شااروعاسااتغاللالاابع ألساا يءالشاارا

بقينونوأنم دجيءفيالو  ال نيسبلتليديتلا ال شايا ، شاير كإلاىأنالاوزاخةاينا 

بصددإعداد شروع ينونحولاألس يءالتجيخ م،وبيلتيليفدنامنظاًراللتشايبمفاياألهاداف

،والتجاايخة ااد   رئييتهاايب صااوص ااوادهوال باارخاتوالغااره،فاادنوزاخةالصاانيعم

كتأ يدالوزاخةل شروعالقينون. بد 
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 : ج ةلـــــراي ال -لثــااثا

اساتعراهوجهايتالنظارالتايداختحولام ني ش اللجنم شاروعالقاينونحيالتا ت

 ك ب أع ايءاللجنامو اك با   ثلايالجهايتال ادعوة،وتأاادتاللجنام اكساال تم اك

الناايحيتيكالدساااتوخ موالقينونيااموفقـاااـًيلاارأيلجنااامالشااؤونالتشااار عيموالقينونياامب جلاااس

وزاخةالصااانيعموالتجااايخة؛واطلعااا أ  ااايعلاااىخأيالشاااوخى؛ا اااياطلعااا علاااىخأي

ال ستشيخالقينونيلشؤوناللجينوخأيهيدمال ستشيخ كبيل جلس،وبيلتيليفقدخأتاللجنام

خلا أن كاأله يمالتوصيمبيل وافقم اكحيالال بادأعلاى شاروعالقاينون؛أله يتامفاي

وجاود اينون   ايلال ستث رونخاللهيكبيدمصيل مالجتذاباالستث يخاتاألجنبيم؛ ط د

لكثيارلوأنهذاال شروعسايوجدحاالًاالستث يخفي  لكمالب ر ك،إلى صيل ه فيبيدخون

هنايكالكثيار اكف كالق اي يالتايحادث بساببت يثا األسا يءالتجيخ امأوحتاىتشايبههي،

 ا ؛ اكذلا الجهيتالتايت ارخت ك واجهتهايبد جايد ظلام اي عنايوجاودإشاكيليمالبادت

ب اياشات  عليامفيل شروع ينونيمل  ي ماألس يءالتجيخ موبيلتيلي راعية صيلحالج يع؛

يمأ ينل  ي م صايلحال ساتث ر كوعي ا جاذبلالساتث يخاتاألجنبيام،  ك واد  ث ص ت

.حيل  ككاالحتكيمإلى وادهعندحدوثأيخالففيهذاالشأن

 
 

 اختيار مقرري الم ض ع األالا والحتياطا: -اــا رابع



،اتلقا اللجنامعلاىاختيايخ( كالالئ مالداخليمل جلسالشوخى11إع يالًلنغال يدة 

ا  ك:



ا االيـــــاا   األستاذ السيي حبيب مكا هاشم -9  مقررا

ا   اليكــت رة عا شة سالم مبارك -1 ا احتياطيـا  مقررا
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ا  اللج ة:ت اية  -خامسا

 

مشروع )ا  ق بشأق األساماء التجاربة المعاي فاا ضا ء مشروع )ا  ق بشأق األساماء التجاربة المعاي فاا ضا ء الم افقة مل حيث المبيا على الم افقة مل حيث المبيا على   ..33

  ..ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  الش رى(ال)تراح بقا  ق المقيم مل مجل  الش رى(

  الم افقة على م اد مشروع القا  ق ال اردة تف يالا فا الجيول المرفق.الم افقة على م اد مشروع القا  ق ال اردة تف يالا فا الجيول المرفق.  ..44

 

 

 

  ،،،،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،واألمر معروض على المجل  الم )ر لتخاذ الالزم،

  
  
  
  
  
  
  

  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               السيد حبيب مكي هاشمالسيد حبيب مكي هاشم                              
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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  مشروع قانون بشأن األمساء التجاريةمشروع قانون بشأن األمساء التجارية
  االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورىاالقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورىاملعد يف ضوء املعد يف ضوء 

  

     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 الديباجة
 

 

 

 

 

 

 

 حااال حماااي بااال عيساااى  ل خليفاااة             

 البحربل.ملك مملكة 

 الديباجة
 ع ال شروع د بيجم على ال وافقم

اإل الئيب ذفاله ية تص يحال طأ

 فيالسطر اإلطالع(فيال م الواخدة

 الطالع(.الثينيلتصبح



 وعلاااااااااااى ذلاااااااااااك بكااااااااااا ق  ااااااااااا  

 المادة بعي التعيبع:

 اليبباجة بعي التعيبع:

 حااال حماااي بااال عيساااى  ل خليفاااة             

.ملك مملكة البحربل

 الديباجة
النواب  جلس  راخ على ال وافقم

 عب ال شروع د بيجم على يل وافقم

اإل الئيب ذفاله ية تص يحال طأ

 فيالسطر اإلطالع(فيال م الواخدة

 الطالع(.الثينيلتصبح



 الديباجة




















 حااال حماااي بااال عيساااى  ل خليفاااة             

.ملك مملكة البحربل
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

بعداإلطالععلىالدستوخ،

( يليااام6وعلاااىال رساااومخ ااا  

ال اااااايصبدنشاااااايء6116لساااااانم

السج التجيخيوتعد التم،

وعلاااى اااينونالعقوبااايتالصااايدخ

(65بيل رسااااااومبقااااااينونخ اااااا  

وتعد التم،6111لسنم

وعلااااى ااااينونالتجاااايخةالصاااايدخ

(1بيل رسااااااااومبقااااااااينونخ اااااااا  

وتعد التم،6111لسنم

علاااى اااينونالشااارايتالتجيخ ااامو

الصاااااااايدخبيل رسااااااااومبقااااااااينون

،1116(لسنم16خ   

(11وعلىال رساومبقاينونخ ا  

علىالدستوخ،لطالعابعد

( يليااام6وعلاااىال رساااومخ ااا  

ال اااااايصبدنشاااااايء6116لساااااانم

السج التجيخيوتعد التم،

وعلاااى اااينونالعقوبااايتالصااايدخ

(65بيل رسااااااومبقااااااينونخ اااااا  

وتعد التم،6111لسنم

وعلااااى ااااينونالتجاااايخةالصاااايدخ

(1بيل رسااااااااومبقااااااااينونخ اااااااا  

وتعد التم،6111لسنم

وعلااى اااينونالشااارايتالتجيخ ااام

الصاااااااايدخبيل رسااااااااومبقااااااااينون

،1116(لسنم16خ   

(11وعلىال رساومبقاينونخ ا  

علىالدستوخ،الطالعبعد

( يليااام6وعلاااىال رساااومخ ااا  

ال اااااايصبدنشاااااايء6116لساااااانم

السج التجيخيوتعد التم،

وعلاااى اااينونالعقوبااايتالصااايدخ

(65بيل رسااااااومبقااااااينونخ اااااا  

وتعد التم،6111لسنم

وعلااااى ااااينونالتجاااايخةالصاااايدخ

(1بيل رسااااااااومبقااااااااينونخ اااااااا  

وتعد التم،6111لسنم

وعلاااى اااينونالشااارايتالتجيخ ااام

بيل رسااااااااومبقااااااااينونالصاااااااايدخ

،1116(لسنم16خ   

(11وعلىال رساومبقاينونخ ا  
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

بشاااااأنال عاااااي الت1111لسااااانم

اإللكترونياامال عاادلبيلقااينونخ اا 

،1111(لسنم61 

وعلااى ااينوناإلجااراءاتالجنيئياام

الصاااايدخبيل رسااااومبقااااينونخ اااا 

ال عااااااااااادل1111(لسااااااااااانم41 

،1115(لسنم46ينونخ   بيلق

(66وعلاااااااااىالقاااااااااينونخ ااااااااا  

فااايشاااأنالعال ااايت1111لسااانم

التجيخ م،

وعلاااى اااينون صااارفالب ااار ك

ال رااااااييوال ؤسسااااايتال يليااااام

(14الصاااااايدخبيلقااااااينونخ اااااا  

،1111لسنم

بشاااااأنال عاااااي الت1111لسااااانم

اإللكترونياامال عاادلبيلقااينونخ اا 

،1111(لسنم61 

وعلااى ااينوناإلجااراءاتالجنيئياام

الصاااايدخبيل رسااااومبقااااينونخ اااا 

ال عااااااااااادل1111(لسااااااااااانم41 

،1115(لسنم46قينونخ   بيل

(66وعلاااااااااىالقاااااااااينونخ ااااااااا  

فااايشاااأنالعال ااايت1111لسااانم

التجيخ م،

وعلاااى اااينون صااارفالب ااار ك

ال رااااااييوال ؤسسااااايتال يليااااام

(14الصاااااايدخبيلقااااااينونخ اااااا  

،1111لسنم

بشاااااأنال عاااااي الت1111لسااااانم

اإللكترونياامال عاادلبيلقااينونخ اا 

،1111(لسنم61 

وعلااى ااينوناإلجااراءاتالجنيئياام

الصاااايدخبيل رسااااومبقااااينونخ اااا 

ال عااااااااااادل1111(لسااااااااااانم41 

،1115(لسنم46بيلقينونخ   

(66نونخ ااااااااا  وعلاااااااااىالقاااااااااي

فااايشاااأنالعال ااايت1111لسااانم

التجيخ م،

وعلاااى اااينون صااارفالب ااار ك

ال رااااااييوال ؤسسااااايتال يليااااام

(14الصاااااايدخبيلقااااااينونخ اااااا  

،1111لسنم
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

أ اااار جلااااسالشااااوخىو جلااااس

النااوابالقااينوناآلتااينصاام،و ااد

-صد نيعليموأصدخنيه:























أ اااار جلااااسالشااااوخىو جلااااس

النااوابالقااينوناآلتااينصاام،و ااد

-صد نيعليموأصدخنيه:

أ ر جلسالشوخىو جلس

النوابالقينوناآلتينصم،و د

-صد نيعليموأصدخنيه:
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (2املادة )


























 (2املادة )
 رخ جلسالنواب:



.المملكةحذفتعر   .5

 إضيفمالتعر ليتاآلتيم: .0

:االسااا الاااذيالسااام التجااااري .ا 

 سااات د مالتااايجرفاااي ياولااام

تجيختااملت ييااي  لاامالتجاايخي

عكغيره كال  االت،و و اع

على عي التامو  اعمعلاىبم

أوخا اامإلعااالمالع ااالءوالغياار

بصدوخهيعكهذاالتيجر.

:ال كااينالااذيالمحااع التجاااري.ب 

  اااايخ فياااامالتاااايجرتجيختاااام

 (2املادة )
ال وافقمعلى راخ جلسالناوابعلاى

الن والتيلي:

.المملكةحذفتعر   .5

 إضيفمالتعر ليتاآلتيم: .0

:االسااا الاااذيالسااام التجااااري .ا 

 سااات د مالتااايجرفاااي ياولااام

تجيختااملت ييااي  لاامالتجاايخي

عكغيره كال  االت،و و اع

بمعلى عي التامو  اعمعلاى

أوخا اامإلعااالمالع ااالءوالغياار

بصدوخهيعكهذاالتيجر.

:ال كااينالااذيالمحااع التجاااري.ب 

  اااايخ فياااامالتاااايجرتجيختاااام

 (2املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

























فااايتطبيااا أحكااايمهاااذاالقاااينون،

 كااونللكل اايتوالعباايخاتالتيلياام

سااااواءايناااا  ؤسساااامفرد اااام

 أوشرام.















الشااا غالطبيعااايالشاااخ :  .ج 

 واالعتبيخي.

 ال   بعي التعيبع:

فااايتطبيااا أحكااايمهاااذاالقاااينون،

ل اايتوالعباايخاتالتيلياام كااونللك

سااااواءايناااا  ؤسساااامفرد اااام

 أوشرام.

 أتاللجنااماألخااذب اايجاايءتخ

باااموزاخةالصااانيعموالتجااايخة

في اااااااااي تعلااااااااا بتعر ااااااااا "

الشااااااا غ"ب يااااااال كاااااااون

التعر اا علااىالن ااوالتاايلي:

"ل.الشااااااااا غ:الشااااااااا غ

االعتبيخي".اوالطبيعي



































فااايتطبيااا أحكااايمهاااذاالقاااينون،

 كااونللكل اايتوالعباايخاتالتيلياام
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

ال عينيال بينم ار كاا  نهاي، اي

ل  قت سييقالنغخالفذل :

:  لكمالب ر ك.المملكة

:الااوز رال  ااتغبشاادونالاا زبر

التجيخة.

:الوزاخةال  تصمبشدونال زارة

التجيخة.

:اإلداخةاإلدارة المخت ااااااااااااااااااااااة

ساااااااجي األسااااااا يءال  تصااااااامبت

التجيخ مفيالوزاخة.

:سج األس يءالتجيخ م.السجع





ال عينيال بينم ار كاا  نهاي، اي

ل  قت سييقالنغخالفذل :

:الااوز رال  ااتغبشاادونالاا زبر

التجيخة.

:الوزاخةال  تصمبشدونال زارة

التجيخة.

:اإلداخةاإلدارة المخت ااااااااااااااااااااااة

ال  تصااااااامبتساااااااجي األسااااااا يء

التجيخ مفيالوزاخة.

التجيخ م.:سج األس يءالسجع

الساااام التجاااااري: الساااام الااااذي 

بسااااتخيمه التاااااجر فااااا مزاولااااة 

تجارتاااه لتميياااز محلاااه التجااااري 

عاال ريااره ماال المحااالت، وب )ااع 

ال عينيال بينم ار كاا  نهاي، اي

ل  قت سييقالنغخالفذل :

:الااوز رال  ااتغبشاادونالاا زبر

التجيخة.

:الوزاخةال  تصمبشدونال زارة

التجيخة.

:اإلداخةاإلدارة المخت ااااااااااااااااااااااة

ال  تصااااااامبتساااااااجي األسااااااا يء

الوزاخة.التجيخ مفي

:سج األس يءالتجيخ م.السجع

الساااام التجاااااري: الساااام الااااذي 

بسااااتخيمه التاااااجر فااااا مزاولااااة 

تجارته لتمييز محله التجاري عل 

ريااره ماال المحااالت، وب )ااع بااه 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

بااه علااى معامالتااه وبضااعه علااى 

اورا)اااه إلعاااالم العماااالء وال يااار 

 ب يورها عل هذا التاجر.

المحاااع التجااااري: المكااااق الاااذي 

بمارس فيه التاجر تجارته سا اء 

مؤسساااااة فردباااااة      او كا ااااات 

 شركة.

الشاااااخ  الطبيعاااااا :الشاااااخ 

.والعتباري











علااااى معامالتااااه وبضااااعه علااااى 

اورا)اااه إلعاااالم العماااالء وال يااار 

 ب يورها عل هذا التاجر.

المحاااع التجااااري: المكااااق الاااذي 

ه التاجر تجارته سا اء بمارس في

كا ااااات مؤسساااااة فردباااااة      او 

 شركة.

الشاااااخ  الطبيعاااااا :الشاااااخ 

.والعتباريا
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 ( 1املادة )
 
 
 
 
 
 


نع نراعراة أسرناء الشرركا     
األجنبية النسجلة خارج الننلكرة  
والشركا  ذا  األسناء العالنية 
النشهورة، يجب على كل شخص 
ينلك سرجاًل تجاريرًا وينرار     
نشاًطا تجاريًا أ  يكو  له اسرم  
تجاري لتنييز نحله التجاري ع  

 ( 1املادة )
 

حااذفعباايخة اارخ جلااسالنااواب

وطبعاااااه علاااااى شاااااهادة الساااااجع  

(الاااااواخدةفاااااياللقااااارةالتجااااااري

 األخيرة.

 

 النص بعد التعديل:
نع نراعراة أسرناء الشرركا     
األجنبية النسجلة خارج الننلكرة  
والشركا  ذا  األسناء العالنية 
النشهورة، يجب على كل شخص 
ينلك سرجاًل تجاريرًا وينرار     
نشاًطا تجاريًا أ  يكو  له اسرم  
تجاري لتنييز نحله التجاري ع  

 ( 1املادة )
 

 جلاسالناوابال وافقمعلى اراخ

وطبعه على شاهادة  ذفعبيخة ب

(الااااواخدةفاااايالسااااجع التجاااااري

 اللقرةاألخيرة.

 

 ( 1املادة )


















نع نراعراة أسرناء الشرركا     
األجنبية النسجلة خارج الننلكرة  
والشركا  ذا  األسناء العالنية 
النشهورة، يجب على كل شخص 
ينلك سرجاًل تجاريرًا وينرار     
نشاًطا تجاريًا أ  يكو  له اسرم  
تجاري لتنييز نحله التجاري ع  
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

غيره نر  النحرال  التجاريرة    
 األخرى.

ويجوز أ  يتكو  االسم التجاري 
ن  تسنية نبتكرة أو نر  اسرم   
الشخص ولقبه أو كليهنرا، كنرا   
يجوز أ  يتمن  االسم بيانرا   
تتعل  بنوع النشاط الذي ينارسه 
أو عالنة تجارية ينلكها ونسجلة 

 وفًقا لقانو  العالنا  التجارية.
ويتنتع االسم التجاري بالحنايرة  
القانونية بنجرد تسجيله وطبعره  

نرا  على شهادة السجل التجاري، 
لم يتم التنرازل عنره أو شرطبه    
إدارًيا أو بنوجب حكم قمرائي  

 نهائي.

غيره نر  النحرال  التجاريرة    
 األخرى.

ويجوز أ  يتكو  االسم التجاري 
ن  تسنية نبتكرة أو نر  اسرم   
الشخص ولقبه أو كليهنرا، كنرا   
يجوز أ  يتمن  االسم بيانرا   
تتعل  بنوع النشاط الذي ينارسه 
أو عالنة تجارية ينلكها ونسجلة 

 وفًقا لقانو  العالنا  التجارية.
ويتنتع االسم التجاري بالحنايرة  

نا لم يتم  ،القانونية بنجرد تسجيله
إدارًيرا أو  التنازل عنه أو شطبه 

 بنوجب حكم قمائي نهائي.
 

غيره نر  النحرال  التجاريرة    
 األخرى.

ويجوز أ  يتكو  االسم التجاري 
ن  تسنية نبتكرة أو نر  اسرم   
الشخص ولقبه أو كليهنرا، كنرا   
يجوز أ  يتمن  االسم بيانرا   
تتعل  بنوع النشاط الذي ينارسه 
أو عالنة تجارية ينلكها ونسجلة 

 وفًقا لقانو  العالنا  التجارية.
ويتنتع االسم التجاري بالحنايرة  

نا لم يتم  ،القانونية بنجرد تسجيله
إدارًيرا أو  التنازل عنه أو شطبه 

 بنوجب حكم قمائي نهائي.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 ( 3املادة )
 
 
 
 
 
 
 








ينشأ في اإلدارة النختقة سرجال  
يسرنى   -دفترًيا أو إلكترونًيرا  –

)سجل األسناء التجارية(، تردو   
فيه جنيرع البيانرا  النتعلقرة    
باألسناء التجارية وأسناء نالكيها 
وعناوينهم والشهادا  القرادرة  
لهم، ونا يطرأ على هذه األسناء 

 ( 3املادة )
 

تقرحيح  قرر نجلر  النرواب   
سجال   الخطأ اللغوي في عبارة )

( الوارد في دفترًيا أو إلكترونًيا–
–سجالل   السطر األول، لتقبح )

 (  دفترٌي أو إلكترونٌي
 

 النص بعد التعديل:
سجالل   ينشأ في اإلدارة النختقة 

يسرنى   - دفترٌي أو إلكترونٌي –
)سجل األسناء التجارية(، تردو   
فيه جنيرع البيانرا  النتعلقرة    
باألسناء التجارية وأسناء نالكيها 
وعناوينهم والشهادا  القرادرة  
لهم، ونا يطرأ على هذه األسناء 

 ( 3املادة )
 

النوافقة على قرار نجل  النواب 
تقحيح الخطأ اللغوي في عبارة ب
( دفترًيجا أو إلكترونًيجا  –سال  )

الوارد في السطر األول، لتقبح 
 (  دفترٌي أو إلكترونٌي–سالل  )

 

 ( 3املادة )


















سجالل   ينشأ في اإلدارة النختقة 
يسرنى   - دفترٌي أو إلكترونٌي –

)سجل األسناء التجارية(، تردو   
فيه جنيرع البيانرا  النتعلقرة    
باألسناء التجارية وأسناء نالكيها 
وعناوينهم والشهادا  القرادرة  
لهم، ونا يطرأ على هذه األسناء 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

ن  إجراءا  أو تقرفا  قانونية 
بنا في ذلك أي رهر  أو حجرز   

أي  يوقع على االسم التجاري، أو
قيد على استعناله أو تنازل عنره  
أو ترخيص نر  نالكره للغيرر    

 باستخدانه.
ويجوز أ  تحتوي قاعدة البيانا  
اإللكترونية للسجل علرى كافرة   
التفاقيل النذكورة فري الفقررة   
السابقة، باإلمافة إلرى خدنرة   
االستفسار ع  توفر اسم تجاري 
نا، وإنكانية حجزه لندة ال تزيد 

فًقا للشرروط  على ثالثة أشهر و
 التي يقدر بها قرار ن  الوزير.

 

ن  إجراءا  أو تقرفا  قانونية 
بنا في ذلك أي رهر  أو حجرز   

أي يوقع على االسم التجاري، أو 
قيد على استعناله أو تنازل عنره  
أو ترخيص نر  نالكره للغيرر    

 باستخدانه.
ويجوز أ  تحتوي قاعدة البيانا  
اإللكترونية للسجل علرى كافرة   
التفاقيل النذكورة فري الفقررة   
السابقة، باإلمافة إلرى خدنرة   
االستفسار ع  توفر اسم تجاري 
نا، وإنكانية حجزه لنردة      ال  

هر وفًقرا  تزيد على ثالثرة أشر  
للشروط التي يقدر بها قرار ن  

 الوزير.

ن  إجراءا  أو تقرفا  قانونية 
بنا في ذلك أي رهر  أو حجرز   

التجاري، أو أي يوقع على االسم 
قيد على استعناله أو تنازل عنره  
أو ترخيص نر  نالكره للغيرر    

 باستخدانه.
ويجوز أ  تحتوي قاعدة البيانا  
اإللكترونية للسجل علرى كافرة   
التفاقيل النذكورة فري الفقررة   
السابقة، باإلمافة إلرى خدنرة   
االستفسار ع  توفر اسم تجاري 
نا، وإنكانية حجزه لنردة      ال  

على ثالثرة أشرهر وفًقرا    تزيد 
للشروط التي يقدر بها قرار ن  

 الوزير.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 ( 4املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4املادة )
 
 
 

 مج  مراعجا    إمافة عبارة )  .1
ما نص عليه قانون الشركات 

( يشجتر  ( قبل كلنة )التالارية
 النادة.الواردة في بداية 

ويالجو  أن  إمافة عبرارة )  .2
( فري  يكون اسًما متنا اًل عنه
 نهاية البند )أ( ن  النادة.

تغيير عبارة )شائعة أو نقبولة(  .3
 ،)شججاةعة وموبولججة إلررى 

وتكججون ،وإمررافة عبررارة )
الترالمة إما حرفًيا أو بالمعنى 

 ( 4املادة )
 

على  جلس  راخ على ال وافقم

الن والتيلي:

 مج  مراعجا    إمافة عبارة )  .1
ما نص عليه قانون الشركات 

( يشجتر  ( قبل كلنة )التالارية
 الواردة في بداية النادة.

ويالجو  أن  إمافة عبرارة )  .2
( فري  يكون اسًما متنا اًل عنه
 نهاية البند )أ( ن  النادة.

تغيير عبارة )شائعة أو نقبولة(  .3
 ،)شججاةعة وموبولججة إلررى 

وتكججون ،) وإمررافة عبررارة
الترالمة إما حرفًيا أو بالمعنى 

 ( 4املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 
 














يشترط لتسجيل االسم التجاري نا 
 يلي:

أ  يكو  جديرًدا لرم يسرب      .أ 
استعناله أو تسجيله لشرخص  
آخر للنوع ذاته ن  التجارة أو 
لنوع نشابه يثير اللب  لردى  

 الجنهور.

 
 

 

أ  يكو  نبتكًرا غير شرائع   .ب 

الموابل فجي اللةجة العربيجة    
( بعرد كلنرة   حسب األحجوال 

نهايرة  ( الواردة في المملكجة )
 الفقرة األخير ن  النادة.

  
 النص بعد التعديل:

م  مراعا  ما نص عليه قجانون  
يشررترط  ،الشججركات التالاريججة

 لتسجيل االسم التجاري نا يلي:
 
أ  يكو  جديرًدا لرم يسرب      .أ 

استعناله أو تسجيله لشرخص  
آخر للنوع ذاته ن  التجارة أو 
لنوع نشابه يثير اللب  لردى  

 ويالو  أن يكجون  الجنهور،
 اسًما متنا اًل عنه.

الموابل فجي اللةجة العربيجة    
( بعرد كلنرة   حسب األحجوال 

( الواردة في نهايرة  المملكجة )
 الفقرة األخير ن  النادة.

















م  مراعا  ما نص عليه قجانون  
يشررترط  ،الشججركات التالاريججة

 لتسجيل االسم التجاري نا يلي:
 
أ  يكو  جديرًدا لرم يسرب      .أ 

استعناله أو تسجيله لشرخص  
آخر للنوع ذاته ن  التجارة أو 
لنوع نشابه يثير اللب  لردى  

ويالجو  أن يكجون    الجنهور،
 اسًما متنا اًل عنه.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

االستعنال في نروع التجرارة   
التي يستخدم لها، نا لم يكر   
االسم التجاري يتكو  ن  اسم 

 الشخص أو لقبه.
 

أال يكو  نخالًفا للنظام العرام   .ج 
 واآلداب العانة.

 

ويسجل االسم التجراري باللغرة   
العربية، ويجوز تسرجيله بلغرة   
أجنبية شائعة أو نقبولرة نرفًقرا   

ترجنة إلى اللغة العربية إذا نعها 
كا  االسم ننلوًكا لشرخص ذي  
رأ  نال أجنبي أو نختلط وترم  
تسجيل واستعنال االسم التجاري 

 خارج الننلكة.
 

أ  يكو  نبتكًرا غير شرائع   .ب 
االستعنال في نروع التجرارة   
التي يستخدم لها، نا لم يكر   
االسم التجاري يتكو  ن  اسم 

 الشخص أو لقبه.

أال يكو  نخالًفا للنظام العرام   .ج 
 واآلداب العانة.

ويسجل االسم التجراري باللغرة   
العربية، ويجوز كرذلك تسرجيله   

نرفًقا  ة وموبولةشاةعبلغة أجنبية 
نعها ترجنة إلى العربية إذا كا  
االسم ننلوًكا لشرخص ذي رأ   
نال أجنبي أو نختلط وتم تسجيل 
واستعنال االسم التجاري خرارج  

وتكون الترالمجة إمجا   الننلكة، 

أ  يكو  نبتكًرا غير شرائع   .ب 
االستعنال في نروع التجرارة   
التي يستخدم لها، نا لم يكر   
االسم التجاري يتكو  ن  اسم 

 أو لقبه.الشخص 

أال يكو  نخالًفا للنظام العرام   .ج 
 واآلداب العانة.

ويسجل االسم التجراري باللغرة   
العربية، ويجوز كرذلك تسرجيله   

نرفًقا  شاةعة وموبولةبلغة أجنبية 
نعها ترجنة إلى العربية إذا كا  
االسم ننلوًكا لشرخص ذي رأ   
نال أجنبي أو نختلط وتم تسجيل 
واستعنال االسم التجاري خرارج  

وتكون الترالمجة إمجا   الننلكة، 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 توقي اللجنة باآلتي:  

 

حرفًيا أو بالمعنى الموابجل فجي   
 اللةة العربية حسب األحوال.

 
 

حرفًيا أو بالمعنى الموابجل فجي   
 اللةة العربية حسب األحوال.

 


  (1املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1املادة )
 

 اآلتي:   قرر نجل  النواب

أو لعنججوان حررذف عبررارة ) .1
( تالججاري وكججان أي من مججا

)ب( نر   الواردة في البنرد  
 النادة.

تقحيح الخطأ اللغروي فري    .2
كلنة )نعًنا( الوارد في البنرد  

لتقرربح  ،)ج( نرر  النررادة
 )نعنى(.       

  (1املادة )
النوافقة على قرار نجل  النواب 

 اآلتي:   على النحو

أو لعنججوان حررذف عبررارة ) .1
( تالججاري وكججان أي من مججا

الواردة في البنرد )ب( نر    
 النادة.

تقحيح الخطأ اللغروي فري    .2
الوارد في البنرد  كلنة )نعًنا( 

لتقرربح  ،)ج( نرر  النررادة
 )نعنى(.       

  (1املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو إحدى الدول حذف عبارة ) .3
التي تعامل المملكجة معاملجة   

( الواردة في البنرد )د(  المثل
 ن  النادة.

حرررذف البنررردي  )ز(،)ط(  .4
الواردي  فري النرادة، نرع    

ود نراعاة إعادة تررقيم البنر  
 الالحقة.

إمافة بندي  جديدي  للنرادة،   .5
وذلك على النحو الوارد أدنراه  
 نع نراعاة إعادة ترقيم البنود:

   إذا كا  يحتوي على عالنرة(
تجارية نقلدة أو نشابًها لعالنة 

أو نشهورة في  أخرى نسجلة

أو إحدى الدول حذف عبارة ) .3
التي تعامل المملكجة معاملجة   

( الواردة في البنرد )د(  المثل
 ن  النادة.

حرررذف البنررردي  )ز(،)ط(  .4
الواردي  فري النرادة، نرع    
نراعاة إعادة تررقيم البنرود   

 الالحقة.
إمافة بندي  جديدي  للنرادة،   .5

نحو الوارد أدنراه  وذلك على ال
 نع نراعاة إعادة ترقيم البنود:

   إذا كا  يحتوي على عالنرة(
تجارية نقلدة أو نشابًها لعالنة 

أو نشهورة في  أخرى نسجلة
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق
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     ص الم اد   ص الم اد
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  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 
 
 
 
 
 
 


 


نع نراعاة األسرناء التجاريرة   
لألنشطة التجارية السارية قبرل  
تنفيذ أحكام هذا القانو ، ال يجوز 
قبول تسجيل أي اسرم تجراري   

شركة تجاريرة، إذا  لنؤسسة أو 
 كا  االسم بأحد األوقاف التالية:

 الننلكة(.

   األسناء التي تشكل نسرًخا أو(
تقليًدا أو ترجنة لعالنة تجارية 

ننلوكة للغيرر أو  نشهورة أو 
لجزء ننها سواء استخدم االسم 
على نف  النشراط للعالنرة   
  النشهورة أو بأي نشاط آخر(.

 النص بعد التعديل:
نع نراعاة األسرناء التجاريرة   
لألنشطة التجارية السارية قبرل  
تنفيذ أحكام هذا القانو ، ال يجوز 
قبول تسجيل أي اسرم تجراري   
لنؤسسة أو شركة تجاريرة، إذا  

 االسم بأحد األوقاف اآلتية: كا 

 الننلكة(.

   األسناء التي تشكل نسرًخا أو(
تقليًدا أو ترجنة لعالنة تجارية 
نشهورة أو ننلوكة للغيرر أو  
لجزء ننها سواء استخدم االسم 

نف  النشراط للعالنرة   على 
 النشهورة أو بأي نشاط آخر(.























نع نراعاة األسرناء التجاريرة   
لألنشطة التجارية السارية قبرل  
تنفيذ أحكام هذا القانو ، ال يجوز 
قبول تسجيل أي اسرم تجراري   
لنؤسسة أو شركة تجاريرة، إذا  

 األوقاف اآلتية:كا  االسم بأحد 
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  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 
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  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

نطابًقا السم تجاري لشرركة   .أ 
 تجارية نعروفة عالنًيا.

نطابًقررا السررم تجرراري أو  .ب 
لعنوا  تجاري وكا  أي ننهنا 
ننلوًكا لشخص آخر، وللنروع  
ذاته نر  التجرارة أو لنروع    
نشابه قد يثيرر اللرب  لردى    

 الجنهور.

يتمررن  نعًنررا أو نمررنوًنا  .ج 
 سياسًيا أو عسكرًيا أو دينًيا.

يشابه اسًنا أو شارة أو عالنة  .د 
شرفية أو رنًزا خاًقا بأي ن  
الننظنررا  اإلقلينيررة   أو  
العربية أو الدولية أو إحردى  
نؤسساتها، أو إحردى الردول   

نطابًقا السم تجاري لشرركة   .أ 
 تجارية نعروفة عالنًيا.

نطابًقا السم تجاري ننلوًكرا   .ب 
لشخص آخر، وللنوع ذاته ن  
التجارة أو لنوع نشابه قد يثير 

 اللب  لدى الجنهور.


 

أو نمرنوًنا   معنجى يتمن   .ج 
 سياسًيا أو عسكرًيا أو دينًيا.

عالنة يشابه اسًنا أو شارة أو  .د 
شرفية أو رنًزا خاًقا بأي ن  
الننظنا  اإلقلينية أو العربية 
 أو الدولية أو إحدى نؤسساتها.

 
 
 

نطابًقا السم تجاري لشرركة   .أ 
 تجارية نعروفة عالنًيا.

نطابًقا السم تجاري ننلوًكرا   .ب 
لشخص آخر، وللنوع ذاته ن  
التجارة أو لنوع نشابه قد يثير 

 اللب  لدى الجنهور.


 

أو نمرنوًنا   معنجى يتمن   .ج 
 سياسًيا أو عسكرًيا أو دينًيا.

يشابه اسًنا أو شارة أو عالنة  .د 
رنًزا خاًقا بأي ن   شرفية أو

الننظنا  اإلقلينية أو العربية 
 أو الدولية أو إحدى نؤسساتها.
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التي تعانل الننلكة   نعانلرة  
 النثل.

يشابه اسًنا ألي ن  النؤسسا   .ه 
االجتناعية أو الخيرية النحلية 

و اإلقلينيرررة أو الدوليرررة    أ
)نثررل: الهررالل األحنررر أو 
القليب األحنر وغيرهنا ن  

 األسناء األخرى النشابهة(.

 

إذا كا  ن  شأ  استعناله أ   .و 
يحدث لبًسا، نا لم يكر  لره   
عالقة باالسم التجراري نر    
ناحية أسناء العائلرة أو اسرم   
شررركة أو نؤسسررة أخرررى 
ينلكهررا قرراحب االسررم أو 

يشررابه اسررًنا ألي نرر     .ه 
النؤسسررا  االجتناعيررة أو 
الخيرية النحلية أو اإلقلينيرة  
أو الدوليررة )نثررل: الهررالل 
األحنر أو القليب األحنرر  
وغيرهنررا نرر  األسررناء  

 األخرى النشابهة(.

كا  ن  شأ  استعناله أ  إذا  .و 
يحدث لبًسا، نا لم يكر  لره   
عالقة باالسم التجاري نر   
ناحية أسناء العائلة أو اسرم  
شركة أو نؤسسرة أخررى   
ينلكهررا قرراحب االسررم أو 
يشارك في نلكيتها أو ينلرك  
أو يررروزع ننتجاتهرررا أو 

يشررابه اسررًنا ألي نرر     .ه 
النؤسسررا  االجتناعيررة أو 
الخيرية النحلية أو اإلقلينيرة  
أو الدوليررة )نثررل: الهررالل 
األحنر أو القليب األحنرر  
وغيرهنررا نرر  األسررناء  

 األخرى النشابهة(.

عناله أ  إذا كا  ن  شأ  است .و 
يحدث لبًسا، نا لم يكر  لره   
عالقة باالسم التجاري نر   
ناحية أسناء العائلة أو اسرم  
شركة أو نؤسسرة أخررى   
ينلكهررا قرراحب االسررم أو 
يشارك في نلكيتها أو ينلرك  
أو يررروزع ننتجاتهرررا أو 
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يتها أو ينلك أو يشارك في نلك
 يوزع ننتجاتها أو خدناتها.

 
إذا اقتقر االسم التجاري على  .  

اللقب الشخقي فقط لقاحب 
السررجل التجرراري نتبوًعررا 
بالنشاط التجاري النرخص له 

 بنزاولته.

إذا كا  سيؤدي إلرى اعتقراد    .ح 
الغير برأ  نالكره ذو قرفة    
رسنية أو أنه يتنتع برعايرة  

 خاقة.

إذا كا  يؤدي إلرى تمرليل    .  
لنستهلك فينا يتعلر  بنروع   ا

التجارة أو أهنيتها أو حجنها، 

 خدناتها.

إذا كا  سيؤدي إلى اعتقراد   .  
الغير بأ  نالكره ذو قرفة   

يتنتع برعايرة  رسنية أو أنه 
 خاقة.

 

إذا كان يحتوي على ع مجة   .ح 
تالارية مولجد  أو مشجابً ا   
لع مة أخجرى مسجاللة أو   

 مش ور  في المملكة.

األسماء التي تشكل نسًخا أو  .  
توليججًدا أو ترالمججة لع مججة 

مملوكجة   تالارية مش ور  أو
للةير أو لال ء من ا سجواء  
استخدم االسم علجى نفج    

 خدناتها.

إذا كا  سيؤدي إلى اعتقراد   .  
الغير بأ  نالكره ذو قرفة   
رسنية أو أنه يتنتع برعايرة  

 ة.خاق

 

إذا كان يحتوي على ع مجة   .ح 
تالارية مولجد  أو مشجابً ا   
لع مة أخجرى مسجاللة أو   

 مش ور  في المملكة.

األسماء التي تشكل نسًخا أو  .  
توليججًدا أو ترالمججة لع مججة 

مملوكجة   تالارية مش ور  أو
للةير أو لال ء من ا سجواء  
استخدم االسم علجى نفج    
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أو قد يؤدي إلى تمليله برأي  
 قورة ن  القور.

 
 

إذا كا  استعناله نحظوًرا أو  .ي 
نققوًرا على جها  نحرددة  

 بنوجب تشريع.

النشا  للع مة المش ور  أو 
  .بأي نشا  آخر

إذا كا  استعناله نحظروًرا   .ي 
أو نققروًرا علررى جهررا   

 نحددة بنوجب تشريع.

 
 
 
 
 
 

النشا  للع مة المش ور  أو 
  .بأي نشا  آخر

إذا كا  استعناله نحظروًرا   .ي 
أو نققرروًرا علررى جهررا  

 نحددة بنوجب تشريع.



 ( 6املادة )
 
 
 

 ( 6املادة )
 

 اآلتي:   قرر نجل  النواب

نقل نمنو  الفقرة األولى ن   .1

 ( 6املادة )
 النوافقة على قرار نجل  النواب

 اآلتي:  على النحو 

نقل نمنو  الفقرة األولى ن   .1

 ( 6املادة )
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يقدم طلب تسجيل االسم التجاري 
ن  نالكه أو وكيله إلرى اإلدارة  
النختقة على األننروذج الرذي   
تعده الوزارة لهذا الغر ، نرفًقا 
به جنيع البيانا  والوثائ  التري  

 تطلبها الوزارة.

لنادة السابعة النادة إلى قدر ا
 ن  النشروع بقانو .

إعادة قياغة النرادة علرى    .2
 النحو اآلتي:  

"تكججون أولويججة قيججد االسججم  
في حالة  لب أكثر من  ،التالاري

ألسبو م  ،شخص قيد ذات االسم
 في تاريخ توديم ال لب".

 

 النص بعد التعديل:
 ،تكون أولوية قيد االسم التالاري

في حالة  لب أكثر من شجخص  
ألسجبو م فجي    ،قيد ذات االسم

 تاريخ توديم ال لب.

النادة إلى قدر النادة السابعة 
 ن  النشروع بقانو .

إعادة قياغة النرادة علرى    .2
 النحو اآلتي:  

قيججد االسججم "تكججون أولويججة 
في حالة  لب أكثر من  ،التالاري

ألسبو م  ،شخص قيد ذات االسم
 في تاريخ توديم ال لب".

 

 

























 ،تكون أولوية قيد االسم التالاري
في حالة  لب أكثر من شجخص  

ألسجبو م فجي    ،قيد ذات االسم
تاريخ توديم ال لب.
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وفي حالة طلب أكثر ن  شخص 
قيد ذا  االسم التجراري تكرو    
أولويررة القيررد ألسرربقهم فرري  
االستعنال الظاهر، فإ  لم يوجرد  
استعنال ظاهر لالسم التجراري  
تكو  أولوية القيد بأسبقية تقرديم  

 الطلب.
 
 
 
 

 ( 9املادة )
 
 
 

 ( 9املادة )
 

إعادة قياغة  قرر نجل  النواب
  التالي:النادة على النحو 

 ( 9املادة )
 

عدم النوافقة على قرار نجلر   
علرى إعرادة    ةالنواب والنوافق

 ( 9املادة )
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 اإلسجم في حالة قبول طلب قيرد  
التجاري يتم تسجيله في السرجل،  
وينشر في الجريردة الرسرنية،   
ويجوز لرددارة النختقرة أ    
ترف  الطلب بقرار نسبب خالل 
 ثالثة أيام عنل ن  تاريخ تقدينه.

 
 
 
 
 

ولقاحب الشأ  التظلم ن  قرار 
الرف  إلى الوزير خالل ثالثرة  
أيام ن  تراريخ علنره بقررار    

 

 التعديل: النص بعد
يودم  لب تساليل االسم التالاري 
إلججى اإلدار  المخت ججة علججى 
األنموذج الذي تعده الو ار  ل ذا 
الةرض، مرفًوا به المي  البيانات 

 والوثاةق التي ت لب ا الو ار .
وعلى اإلدار  البت فجي ال لجب   
قبوال أو رفضا مسببا خ ل مد  
ال تتالاو  عشر  أيام من تاريخ 

م تساليله فجي  توديمه، بحيث يت
السالل في حالة الوبول، وينشجر  

 في الالريد  الرسمية.
ول احب الشأن التظلم من قرار 
الرفض أمام الو ير خ ل ث ثين 
يوًما من تاريخ تبليةجه كتابًيجا   

  قياغة النادة على النحو التالي:
 النص بعد التعديل:

يودم  لب تساليل االسم التالاري 
إلججى اإلدار  المخت ججة علججى 
األنموذج الذي تعده الو ار  ل ذا 
الةرض، مرفًوا به المي  البيانات 
، والوثاةق التي ت لب ا الجو ار  

وعلى اإلدار  المخت ة إع جاء  
مودم ال لب ما يثبت اسجت م ا  

 .ل ذا ال لب وتاريخ است م ا
 البت فجي المخت ة على اإلدار  

قبول ال لب أو رفضه بخ جاب  
مسالل م   علم الو ول أو من 
خ ل الوساةل االلكترونية خج ل  
مد  ال تتالاو  عشر  أيام عمجل  





يودم  لب تساليل االسم التالاري 
إلججى اإلدار  المخت ججة علججى 
األنموذج الذي تعده الو ار  ل ذا 
الةرض، مرفًوا به المي  البيانات 
، والوثاةق التي ت لب ا الجو ار  

وعلى اإلدار  المخت ة إع جاء  
مودم ال لب ما يثبت اسجت م ا  

 .ال ذا ال لب وتاريخ است م 
 البت فجي المخت ة على اإلدار  

قبول ال لب أو رفضه بخ جاب  
مسالل م   علم الو ول أو من 
خ ل الوساةل االلكترونية خج ل  
مد  ال تتالاو  عشر  أيام عمجل  
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 قجرار الرف ، ويقدر الوزير 
خالل سبعة أيام عنل، فإذا قدر 
القرار بالرف  أو انقم  الندة 
دو  قدور القررار، لقراحب   
الشأ  ح  الطع  بإلغاء القررار  
أنام النحكنة الكبررى الندنيرة   

 بقفة نستعجلة.
 
 
 

بورار الرفض، وي در الجو ير  
قراره بشأن التظلم خ ل خمسة 
عشر يوم عمل، ويكون خاضجعا  
لل عن به أمام المحكمة الكبجرى  
المدنية خ ل مد  سبعة أيام من 

 تاريخ التبليغ به.
 

من تجاريخ توديمجه، علجى أن    
يتضمن قجرار رفجض ال لجب    

 أسباًبا ساةةة ل ذا الورار.
وفي حجال قبجول ال لجب يجتم     
تساليله حااًل وينشر في الالريد  

حف الرسمية، وفي إحدى ال ج 
اليومية المحلية ال ادر  باللةجة  
العربية، وفي الموق  االلكتروني 

 للو ار .
أما في حالجة عجدم رد اإلدار    
المخت ة خ ل المجد  المحجدد    
أع ه، فإن ذلك يعتبر من ا قبواًل 
لل لججب، ولموججدم ال لججب أن  
يت رف على هذا األسا  علجى  

 مسؤولية الو ار .

من تجاريخ توديمجه، علجى أن    
يتضمن قجرار رفجض ال لجب    

 أسباًبا ساةةة ل ذا الورار.
وفي حجال قبجول ال لجب يجتم     

الالريد   تساليله حااًل وينشر في
الرسمية، وفي إحدى ال جحف  
اليومية المحلية ال ادر  باللةجة  
العربية، وفي الموق  االلكتروني 

 للو ار .
أما في حالجة عجدم رد اإلدار    
المخت ة خ ل المجد  المحجدد    
أع ه، فإن ذلك يعتبر من ا قبواًل 
لل لججب، ولموججدم ال لججب أن  
يت رف على هذا األسا  علجى  

 مسؤولية الو ار .
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ول احب الشأن التظلم من قرار 
الرفض أمام الو ير خ ل ث ثين 
يوًما من تاريخ تبليةجه كتابًيجا   
بورار الرفض، وي در الجو ير  
قراره بشأن التظلم خ ل خمسة 

 .عشر يوم عمل
وفي حال رفض التظلم أو عجدم  
تلويه رًدا خ ل المجد  المحجدد    
يكون ل احب الشأن ال عن عليه 
أمام المحكمة المخت جة خج ل   

 يخ التبليغ.ث ثين يوًما من تار

ول احب الشأن التظلم من قرار 
الرفض أمام الو ير خ ل ث ثين 
يوًما من تاريخ تبليةجه كتابًيجا   
بورار الرفض، وي در الجو ير  
قراره بشأن التظلم خ ل خمسة 

 .عشر يوم عمل
وفي حال رفض التظلم أو عجدم  
تلويه رًدا خ ل المجد  المحجدد    
يكون ل احب الشأن ال عن عليه 

ت جة خج ل   أمام المحكمة المخ
 ث ثين يوًما من تاريخ التبليغ.

 ( 8املادة )
 
 
 

 ( 8املادة )
 

 

 

إمافة عبارة  نجل  النوابقرر 
( بعرد  بمالرد قيده في السجالل )

 ( 8املادة )
 

 النوافقة على قرار نجل  النواب
بمالرد قيده فجي  إمافة عبارة )ب

 ( 8املادة )
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يتنتع االسم التجراري بالحنايرة   
طبًقا ألحكام هذا القانو  ويكرو   
لنالك االسم التجاري الح  فري  
ننع الغيرر نر  اسرتعناله، أو    
استعنال أي إشارة نشابهة لره،  
يكو  ن  شأنها تمليل الجنهور، 
أو إثارة اللب  لديه فري شرأ    
الننتجا  أو الخدنا  النرتبطرة  

 به.
 
 
 

( الواردة في هذا الوانونعبارة )
 السطر األول ن  النادة.



 النص بعد التعديل:
يتنتع االسم التجراري بالحنايرة   

بمالجرد  طبًقا ألحكام هذا القانو  
ويكرو  لنالرك    قيده في السالل

االسم التجاري الح  فري ننرع   
الغير ن  استعناله، أو اسرتعنال  
أي إشارة نشابهة له، يكو  نر   
شأنها تمليل الجنهور، أو إثارة 
اللب  لديه في شأ  الننتجا  أو 

 الخدنا  النرتبطة به.

( هذا الوانونبعد عبارة )( السالل
الواردة في السرطر األول نر    

 النادة.

 









يتنتع االسم التجراري بالحنايرة   
بمالجرد  طبًقا ألحكام هذا القانو  

ويكرو  لنالرك    قيده في السالل
االسم التجاري الح  فري ننرع   
الغير ن  استعناله، أو اسرتعنال  
أي إشارة نشابهة له، يكو  نر   
شأنها تمليل الجنهور، أو إثارة 
اللب  لديه في شأ  الننتجا  أو 

الخدنا  النرتبطة به.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (7مادة مستحدثة برقم ) 
 

إمافة نرادة   قرر نجل  النواب
( نع نراعاة إعادة 2جديدة برقم )

ترقيم النواد الالحقة، يكو  نقها 
 اآلتي:  

"يالو  أن يكون للتاالر أكثر من 
اسم تالاري ب دف تميي  أنجوا   
التالار  المختلفة التي ي اول جا  
شري ة والود فر  واحد علجى  
األقل لكل اسجم تالجاري ل جذا    

 التاالر".
 
 
 
 

 (7مادة مستحدثة برقم )

 وافقة على قررار نجلر    الن
النواب بإمافة نادة جديدة برقم 

( نع نراعاة إعرادة تررقيم   2)
 النواد الالحقة.

   كنا قرر  اللجنة األخذ برأي
وزارة القناعة والتجارة بإحالل 

"وذلجك وفًوجا للشجرو     عبارة 
والضواب  التي ي در ب ا قرار 

" نحرل عبرارة    من الجو ير" 
شري ة والود فر  واحد علجى  

لكل اسجم تالجاري ل جذا    األقل 
، حيث إ  نوموع تعدد التاالر"

األسناء التجارية للتاجر الواحرد  

(7مادة مستحدثة برقم )










"يالو  أن يكون للتاالر أكثر من 
اسم تالاري ب دف تميي  أنجوا   
التالار  المختلفة التي ي اول جا  
وذلك وفًوا للشرو  والضجواب   
التي ي جدر ب جا قجرار مجن     

 ".الو ير
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

يحتاج إلى مروابط وشرروط   
وتنسي  نرع بعر  الجهرا     
الرسنية، وإلعطاء نروع نر    
النرونة في تحديث وتعديل هذه 
الموابط والشروط بنا يرتالءم  
نع النتغيررا  فري السرو ،    
وإعطاء قالحية تنظريم تعردد   

لتجارية للوزير، نر   األسناء ا
خالل إقدار قرار وزاري ينظم 

 هذا الشأ .
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 ( 7املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 20) -(7املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 اآلتي:   قرر نجل  النواب

الخطأ اإلنالئي فري  تقحيح  .1
كلنة )اإلسم( أيننا ورد  في 

 (.االسمالنادة لتقبح )

( بعد كلنرة  قيدإمافة كلنة ) .2
)إجراءا ( الواردة في البنرد  

 )هر(.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  20) -(7املادة )
  توافق  اللجنة نع رأي وزارة

القناعة والتجارة ن  أ  الواقع 
 العنلي يتعار  نع نا تنص
عليه الفقرة )أ( ن  هذه النادة، إذ 
إنه يجوز التنازل ع  االسم 
التجاري دو  النحل التجاري، 
وإلزالة التعار  الواقع بي  
الفقرتي  )أ،ب( وعليه ترى أ  
يحذف حرف النفي )ال( في بداية 

 الفقرة ليستقيم النص.

  الفقرة )ب( : وافق  اللجنة
على قرار نجل  النواب بتعديل 

ة بتقحيح الخطأ هذه الفقر
اإلنالئي في كلنة )اإلسم( أيننا 

 (  20) -(7املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورد  في النادة لتقبح 
 .(االسم)

  :)إحالل عبارة الفقرة )ج
ونشره بالموق  االلكتروني "

 ال حفللو ار  وفي إحدى 
اليومية المحلية ال ادر  باللةة 

" نحل عبارة "ونشره في العربية
قحيفتي  نحليتي  يونيتي ، 

( 2)لتتالءم نع النادة رقم 
 الخاقة بالنشر.

    الفقرة )د(: توافق  اللجنة
نع رأي وزارة القناعة 

ما "و عبارة والتجارة بإمافة

نهي مالتزامات" عليه مل  في

على، اللقرة النغ  كون ب يل

 " التيلي تنتقل بالنيراث الن و
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة
 


ال يجوز نقرل نلكيرة اإلسرم     .أ 
التجاري أو التنرازل عنره أو   
رهنه أو إجراء الحجز عليره  
دو  نقل نلكية النحل التجاري 
أو التنازل عنره أو رهنره أو   

 الحجز عليه.

إذا انتقلرر  نلكيررة النحررل  .ب 
التجاري دو  نقل نلكية االسم 
التجاري جاز لنالرك اإلسرم   

 االستنرار في استعناله.

ال يعتبر نقرل نلكيرة اإلسرم     .ج 
التجاري أو رهنه أو التقرف 
فيه حجة على الغير إال نر   

 النص بعد التعديل:
 االسجم ال يجوز نقل نلكيرة   .أ 

التجاري أو التنرازل عنره أو   
رهنه أو إجراء الحجز عليره  
دو  نقل نلكية النحل التجاري 
أو التنازل عنره أو رهنره أو   

 الحجز عليه.

إذا انتقلرر  نلكيررة النحررل  .ب 
التجاري دو  نقل نلكية االسم 

 االسجم التجاري جاز لنالرك  
 االستنرار في استعناله.

 االسجم ال يعتبر نقرل نلكيرة    .ج 
أو التقرف  التجاري أو رهنه

فيه حجة على الغير إال نر   
تاريخ إثبا  ذلك التقرف في 

التجاري وجنيع نا  االسمنلكية 
ما عليه ويرتبط به ن  حقو  

 ".الت اماتمن 
هر(: وافق  اللجنة على الفقرة )

تعديل نجل  النواب لهذه الفقررة  
( بعرد كلنرة   قيدإمافة كلنة )ب

)إجراءا ( الرواردة فري البنرد    
 )هر(

 



 االسججميجرروز نقررل نلكيررة  .أ 
التجاري أو التنرازل عنره أو   
رهنه أو إجراء الحجز عليره  
دو  نقل نلكية النحل التجاري 
أو التنازل عنره أو رهنره أو   

 الحجز عليه.

إذا انتقلرر  نلكيررة النحررل  .ب 
التجاري دو  نقل نلكية االسم 

 االسجم التجاري جاز لنالرك  
 االستنرار في استعناله.

 االسجم ال يعتبر نقرل نلكيرة    .ج 
أو التقرف  التجاري أو رهنه

فيه حجة على الغير إال نر   
تاريخ إثبا  ذلك التقرف في 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

تاريخ إثبا  ذلك التقرف في 
السجل ونشره في قرحيفتي   

 نحليتي  يونيتي .

لكية اإلسرم  تنتقل بالنيراث ن .د 
التجاري وجنيع نا يرتبط بره  

 ن  حقو .

تحدد إجراءا  نقرل نلكيرة    .ه 
االسم التجاري ورهنه والحجز 
عليرره وسررائر التقرررفا  
القانونية النتعلقة به بنوجرب  
قرار يقدره الوزير وينشرر  

 في الجريدة الرسنية.

 

السجل ونشره في قرحيفتي   
 نحليتي  يونيتي .

 االسجم تنتقل بالنيراث نلكية  .د 
التجاري وجنيع نا يرتبط بره  

 ن  حقو .

 
 

نقل نلكية  قيجد تحدد إجراءا   .ه 
االسم التجاري ورهنه والحجز 
عليرره وسررائر التقرررفا  

قة به بنوجرب  القانونية النتعل
قرار يقدره الوزير وينشرر  

 في الجريدة الرسنية.

 

ونشججره بججالموق  السررجل 
االلكترونججي للججو ار  وفججي 
إحججدى ال ججحف اليوميججة  
المحليججة ال ججادر  باللةججة 

 .العربية

 االسجم تنتقل بالنيراث نلكية  .د 
التجاري وجنيع نا يرتبط بره  

ومااا عليااه ماال  نرر  حقررو 

 .التزامات

 

نقل نلكية  قيجد تحدد إجراءا   .ه 
االسم التجاري ورهنه والحجز 
عليرره وسررائر التقرررفا  
القانونية النتعلقة به بنوجرب  
قرار يقدره الوزير وينشرر  
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 في الجريدة الرسنية.

 
 ( 20املادة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 ( 22) -(20املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

 اآلتي:   قرر نجل  النواب
حذف البند )ج( ن  النرادة   .1

 نع نراعاة تغيير نا يلزم.
إعادة قياغة الفقرة األخيرة  .2

 ن  النادة على النحو اآلتي:  
)ويكون قرار شج ب االسجم   
التالاري مجن السجالل قجابً     
لل عججن فيججه باإللةججاء أمججام 
المحكمة المخت ة خ ل ث ثين 

 يوًما من تاريخ اإلع ن به. 
 

 (22) -(20املادة )
  " م  مراعا  إمافة عبارة

  من هذا 11حكم الماد  )
" في قدر النادة لننع الوانون

التعار  بي  هذه النادة وبي  
( التي تنظم شطب 02النادة )

 االسم التجاري في السجل.

  )تعديل الندة في الفقرة )ب
 لتكو  ثالث سنوا  نتقلة.

  وعدم النوافقة على قرار
نجل  النواب بحذف الفقرة 

، ألنه حكم نهائي واإلدارة )ج(
 عليها أ  تنفذ الحكم النهائي.

 (22) -(20املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة


تشطب اإلدارة النختقة ن  تلقاء 
نفسها أو بناًء على طلب يقدم لها 
ن  شخص ذي نقلحة االسرم  

السجل، وذلك فري   التجاري ن 
 أي ن  الحاال  التالية:

إذا كا  تسجيل االسرم ترم    .أ 
 خالًفا ألحكام هذا القانو .

إذا ثب  عدم نزاولة نالكره   .ب 
للنشاط لندة خن  سرنوا   

 نتقلة.

بناء على حكم نهرائي نر     .ج 
 النحكنة النختقة.

ويكررو  قرررار شررطب االسررم 
التجاري ن  السجل في الحالتي  

باإللغراء  )أ، ب( قاباًل للطع  فيه 

 النص بعد التعديل:
تشطب اإلدارة النختقة ن  تلقاء 
نفسها أو بناًء على طلب يقدم لها 
ن  شخص ذي نقلحة االسرم  
التجاري ن  السجل، وذلك فري  

 :الحالتين اآلتيتينأي ن  
إذا كا  تسجيل االسرم ترم    .أ 

 خالًفا ألحكام هذا القانو .

إذا ثب  عدم نزاولة نالكره   .ب 
للنشاط لندة خن  سرنوا   

 نتقلة.

 
 

االسججم ويكججون قججرار شجج ب 
التالاري من السالل قابً  لل عن 
 فيججه باإللةججاء أمججام المحكمججة

عدم النوافقة على قرار نجلر   
غة الفقررة  إعادة قريا النواب ب

والنوافقة األخيرة ن  هذه النادة، 
على إعادة قياغتها على النحرو  

ويكون قجرار شج ب    التالي: "
االسم التالجاري فجي الحجالتين    
)أ،ب  قابً  لل عن فيه باإللةجاء  
أمام المحكمة المخت جة خج ل   
ث ثين يوًما من تاريخ اإلعج ن  

 به".

 

  من 11م  مراعا  حكم الماد  )
تشررطب اإلدارة هججذا الوججانون

النختقة ن  تلقاء نفسها أو بناًء 
على طلب يقدم لها ن  شرخص  
ذي نقلحة االسم التجاري نر   
السجل، وذلك في أي ن  الحاال  

 التالية:
إذا كا  تسجيل االسم ترم   .أ 

 خالًفا ألحكام هذا القانو .

إذا ثب  عدم نزاولة نالكره   .ب 
سرنوا    ثج ث للنشاط لندة 

 نتقلة.

نر    بناء على حكم نهرائي  .ج 
 النحكنة النختقة.

ويكون قجرار شج ب االسجم     
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

المخت ة خ ل ث ثين يوًما مجن   أنام النحكنة الكبرى الندنية.
 تاريخ اإلع ن به.

قابً   في الحالتين )أ،ب التالاري 
لل عن فيه باإللةاء أمام المحكمة 
المخت ة خ ل ث ثين يوًما مجن  

 تاريخ اإلع ن به.

 

 

 

 

 

 

 (21مادة مستحدثة برقم ) 
 

 

إمافة نرادة   قرر نجل  النواب
( نرع نراعراة   00جديدة برقم )

يكو   ،إعادة ترقيم النواد الالحقة
 نقها كاآلتي:  

"يتعججين علججى  ججاحب االسججم 
التالاري الذي تم شج به وفًوجا   

 (21مادة مستحدثة برقم )
 

     النوافقة على قررار نجلر
إمافة نادة جديدة بررقم  النواب ب

( نع نراعاة إعرادة تررقيم   00)
 .النواد الالحقة

     إمافة عبارة " نر  تراريخ
الشطب" بعد عبارة "وذلك خالل 

 (21مادة مستحدثة برقم )












يتعججين علججى  ججاحب االسججم 
التالاري الذي تم شج به وفًوجا   
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

لحكم الماد  السابوة إ الة لوحة 
االسم التالاري والمواد اإلع نية 
والدعاةية األخرى وأيجة آثجار   
ناشةة عن استعمال هذا االسجم،  

ن مسججةوال عججن الميجج  ويكججو
التعاقججدات واالرتبا ججات التججي 
 ،نشأت عن استعمال هذا االسجم 

وذلك خ ل ث ثين يوًما مجا لجم   
 تأمر المحكمة خ ف ذلك".

 
 
 
 
 
 

  ثالثي  يوًنا" في نهاية النادة.
 

لحكم الماد  السابوة إ الة لوحة 
االسم التالاري والمواد اإلع نية 
والدعاةية األخرى وأيجة آثجار   

عن استعمال هذا االسجم،   ناشةة
ويكججون مسججةوال عججن الميجج  
التعاقججدات واالرتبا ججات التججي 
نشأت عن استعمال هذا االسجم،  

مجن   وذلك خ ل ث ثجين يوًمجا  
مجا لجم تجأمر    تاريخ الشج ب  

 المحكمة خ ف ذلك".
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (22املادة )
 

يجوز للغير اإلطالع على السجل 
أو الحقول على نسخة ننه نبيًنا 

التجاري، بعرد دفرع   فيها االسم 
 الرسم النقرر.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23)-(22املادة )
 

 حذف النادة.قرر نجل  النواب 

 (23)-(22املادة )

النوافقة على قرار نجل  النواب 
 حذف النادة.ب

(23)-(22املادة )
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 ( 21املادة )
 
 
 
 

 
 
 

يجوز للغير بعد نمري ثرالث   
سررنوا  علررى شررطب االسررم 
 التجاري، التقدم بطلب لتسرجيل 

 االسم التجاري الذي تم شطبه.
لنالك االسم التجاري الرذي ترم   
شطبه أ  يطلب إعادة تسجيله في 
أي وق  نا لم يك  قد تم تسجيله 

 باسم غيره.

 ( 23) -(21املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

إمافة حرف قرر نجل  النواب 
"و" في بداية الفقرة الثانيرة نر    

 النادة.
 

 النص بعد التعديل:
للغير بعد نمري ثرالث   يجوز 

سررنوا  علررى شررطب االسررم 
التجاري، التقدم بطلب لتسرجيل  

 االسم التجاري الذي تم شطبه.
لنالك االسم التجاري الذي ترم  و

شطبه أ  يطلب إعادة تسجيله في 
أي وق  نا لم يك  قد تم تسجيله 

 باسم غيره.

 ( 23) -(21املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

النواب النوافقة على قرار نجل  
إمافة حرف "و" في بداية الفقرة ب

 الثانية ن  النادة.

 

 ( 23) -(21املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 













يجوز للغير بعد نمري ثرالث   
سررنوا  علررى شررطب االسررم 
التجاري، التقدم بطلب لتسرجيل  

 االسم التجاري الذي تم شطبه.
لنالك االسم التجاري الذي تم و

في  شطبه أ  يطلب إعادة تسجيله
أي وق  نا لم يك  قد تم تسجيله 

باسم غيره.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (23املادة )
 
 
 
 


 
 
 
 
 


يجب على كل شخص ينرار   
نشاًطا تجارًيا أو خدنًيا أ  يكتب 
اسنه التجاري بشكل وامح على 
واجهة نحله التجراري وعلرى   

 جنيع نطبوعاته.
 

 

 

 ( 24) -(23املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 
كلنرة  إمافة قرر نجل  النواب 

 ( في نهاية النادة.ومراس ته)
 

 النص بعد التعديل:
يجب على كل شخص ينرار   
نشاًطا تجارًيا أو خدنًيا أ  يكتب 
اسنه التجاري بشكل وامح على 
واجهة نحله التجراري وعلرى   

 ومراس ته.جنيع نطبوعاته 
 

 

 

 ( 24) -(23املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

النوافقة على قرار نجل  النواب 
( فري  ومراس تهإمافة كلنة )ب

 نهاية النادة.

 

 ( 24) -(23املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 











يجب على كل شخص ينرار   
نشاًطا تجارًيا أو خدنًيا أ  يكتب 
اسنه التجاري بشكل وامح على 
واجهة نحله التجراري وعلرى   

 ومراس ته.جنيع نطبوعاته 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (21مادة مستحدثة برقم ) 
 

إمافة نرادة   قرر نجل  النواب
( نرع نراعراة   01جديدة برقم )

إعادة ترقيم النواد الالحقة، يكو  
 نقها اآلتي:  

"يالو  لمالك االسجم التالجاري   
تةييره أو تعديله أو استبداله بما 

  مجن  5ال يخالف حكم المجاد  ) 
هذا الوانون، وذلك بعجد نشجر   
إع نين في الريدتين يجوميتين  
محليتين  ادرتين باللةة العربية 
خ ل خمسة عشر يوما، وفجي  
حالة عجدم ورود أي اعتجراض   
لججدى اإلدار  المخت ججة خجج ل 

 (21مادة مستحدثة برقم )
 

     النوافقة على قررار نجلر
إمافة نادة جديدة برقم ب النواب

اعاة إعادة تررقيم  ( نع نر01)
 النواد الالحقة.

   إحالل عبارة "بعد النشر فري
إحدى القحف اليونية النحليرة  
القادرة باللغة العربيرة، وفري   
حال عردم ورود أي اعتررا    
لدى اإلدارة النختقرة خرالل   
خنسة عشر يوًنا نر  تراريخ   

بعد نشرر  النشر" نحل عبارة " 
إعالني  في جريردتي  يرونيتي    
نحليتي  قادرتي  باللغة العربية 

، وفري  خالل خنسة عشر يونا

 (21مادة مستحدثة برقم )












"يالو  لمالك االسجم التالجاري   
تةييره أو تعديله أو استبداله بما 

  مجن  5ال يخالف حكم المجاد  ) 
بعد النشر في هذا الوانون، وذلك 

إحدى ال حف اليومية المحليجة  
ال ادر  باللةة العربيجة، وفجي   
حال عجدم ورود أي اعتجراض   
لججدى اإلدار  المخت ججة خجج ل 
خمسة عشر يوًما مجن تجاريخ   
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

عن ا يتم التأشجير   الفتر  المعلن
 بتنفيذ ال لب في السالل".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالة عدم ورود أي اعتررا   
لدى اإلدارة النختقرة خرالل   

 "الفترة النعل  عنها
 

يتم التأشير بتنفيذ ال لجب   النشر
 في السالل".
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

  (24املادة )
 

 
 
 
 
 

تنتقل إلى ن  آل إليه اسم تجاري 
تبًعا لنحل تجاري كافة الحقرو   
وااللتزانررا  الترري سررب  وأ  
ترتب  على هذا اإلسم التجاري، 
ونع ذلك يبقى السرلف نسرئوال   
بالتمان  نع الخلف ع  تنفيرذ  
هذه االلتزانا ، وال يسرري أي  
اتفا  نخالف في ح  الغيرر إال  

 ( 26) -(24املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

تقرحيح  قرر نجلر  النرواب   
( اإلسمالخطأ اإلنالئي في كلنة )

 (.االسملتقبح )
 
 

 النص بعد التعديل:
تنتقل إلى ن  آل إليه اسم تجاري 
تبًعا لنحل تجاري كافة الحقرو   
وااللتزانررا  الترري سررب  وأ  

التجاري،  االسمترتب  على هذا 
ونع ذلك يبقى السرلف نسرئوال   
بالتمان  نع الخلف ع  تنفيرذ  
هذه االلتزانا ، وال يسرري أي  
اتفا  نخالف في ح  الغيرر إال  

 ( 26) -(24املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

     النوافقة على قررار نجلر
تقحيح الخطأ اإلنالئري  النواب 

 (.االسم( لتقبح )اإلسمفي كلنة )

  النادة بالتواف  إعادة قياغة
نرررع رأي وزارة القرررناعة 
والتجررارة باعتبررار أ  االسررم 
التجاري هو عنقر ن  عناقر 
النحل التجاري فيأخذ حكنره إذا  
كررا  التقرررف فرري النحررل 
 التجاري، وذلك بحذف عبرارة " 
وال يسري أي اتفا  نخالف فري  
ح  الغير إال إذا قيد في السجل، 
وأخطر به الغير بخطاب نسرجل  

 ( 26) -(24املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 
 
 
 

تنتقل إلى ن  آل إليه اسم تجاري 
تبًعا لنحل تجاري كافة الحقرو   
وااللتزانررا  الترري سررب  وأ  

التجاري،  االسمترتب  على هذا 
ونع ذلك يبقى السرلف نسرئوال   
بالتمان  نع الخلف ع  تنفيرذ  

وال تسنع دعوى هذه االلتزانا ، 
نسؤولية الخلف عر  التزانرا    
السلف بعد نمي خن  سرنوا   
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

إذا قيد في السجل، وأخطرر بره   
بخطرراب نسررجل بعلررم الغيررر 

الوقول، ولم يعتر  عليه أحد 
خالل ثالثي  يوًنا ن  تاريخ تسلم 
اإلخطار أو النشر في الجريردة  
الرسنية أيهنا أسب ، وال تسرنع  
دعوى نسرؤولية الخلرف عر     
التزانا  السلف بعد نمي خن  
سنوا  ن  تاريخ انتقال نلكيرة  

 السجل التجاري.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إذا قيد في السجل، وأخطرر بره   
الغيررر بخطرراب نسررجل بعلررم 
الوقول، ولم يعتر  عليه أحد 
خالل ثالثي  يوًنا ن  تاريخ تسلم 
اإلخطار أو النشر في الجريردة  

لرسنية أيهنا أسب ، وال تسرنع  ا
دعوى نسرؤولية الخلرف عر     
التزانا  السلف بعد نمي خن  
سنوا  ن  تاريخ انتقال نلكيرة  

 السجل التجاري.
 

قول، ولم يعتر  عليه بعلم الو
أحد خالل ثالثي  يوًنا ن  تاريخ 
تسلم اإلخطرار أو النشرر فري    

 "الجريدة الرسنية أيهنا أسب ،
 

ن  تاريخ انتقال نلكيرة السرجل   
 التجاري.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (21املادة )
  
 

في حالة انتقرال نلكيرة النحرل    
التجاري دو  االسرم التجراري   
يكو  السلف هو النسؤول عر   
االلتزانا  السابقة علرى انتقرال   
نلكية النحل، وذلك نا لرم يكر    
هناك اتفا  يقرر نسئولية الخلف 

 التماننية ع  هذه االلتزانا .
 
 
 
 
 
 

 (29) -(21املادة )
 بعد إعادة الرتقيم  



 دون تعديل

 (29) -(21) املادة
 بعد إعادة الرتقيم  



 دون تعديل

 (29) -(21املادة )
 بعد إعادة الرتقيم  



في حالة انتقرال نلكيرة النحرل    
التجاري دو  االسرم التجراري   
يكو  السلف هو النسؤول عر   
االلتزانا  السابقة علرى انتقرال   
نلكية النحل، وذلك نا لرم يكر    
هناك اتفا  يقرر نسئولية الخلف 

 ة ع  هذه االلتزانا .التمانني
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (28مادة مستحدثة برقم ) 
 
 

إمافة نرادة  قرر نجل  النواب 
( نرع نراعراة   02جديدة برقم )

إعادة ترقيم النواد الالحقة، يكو  
 نقها اآلتي:  

"لمالك االسم التالاري أن يمجن   
الةيججر ترخي ججا باسججتخدامه  
بموالب عود رسمي يتم تساليله 
لججدى اإلدار  المخت ججة ل ججذا 

 الةرض".
 
 
 

 

 (28مادة مستحدثة برقم )
 

النوافقة على قرار نجل  النواب 
( 02نادة جديدة بررقم )  ةإمافب

نع نراعاة إعادة تررقيم النرواد   
 .الالحقة

 (28مادة مستحدثة برقم )












لمالك االسم التالاري أن يمجن   
الةيججر ترخي ججا باسججتخدامه  
بموالب عود رسمي يتم تساليله 

المخت ججة ل ججذا لججدى اإلدار  
 الةرض".
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (26املادة )
  
 

إذا استعنل االسم التجاري غيرر  
نالكه أو استعنله نالكره علرى   
قورة تخالف القرانو ، يجروز   
لذوي الشأ  أ  يطلبوا ن  اإلدارة 
النختقة ننع استعنال االسرم أو  
شطبه ن  السجل، كنا يجوز لهم 
اللجرروء إلررى القمرراء بطلررب 

 التعوي  إ  كا  له نقتمى.
 
 
 

 ( 27) -(26املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

 دون تعديل

 ( 27) -(26املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

 دون تعديل

 ( 27) -(26املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

إذا استعنل االسم التجاري غيرر  
نالكه أو استعنله نالكره علرى   
قورة تخالف القرانو ، يجروز   
لذوي الشرأ  أ  يطلبروا نر     

النختقة ننع اسرتعنال  اإلدارة 
االسم أو شطبه ن  السجل، كنرا  
يجوز لهم اللجوء إلرى القمراء   
بطلب التعروي  إ  كرا  لره    

 نقتمى.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (10مادة مستحدثة برقم ) 
 

 
إمافة نرادة  قرر نجل  النواب 

( نرع نراعراة   03جديدة برقم )
إعادة ترقيم النواد الالحقة، يكو  

 نقها اآلتي:  
"على كل شخص يملجك محج    
تالاريا أن يكتب اسمه التالجاري  
ورقم السالل التالجاري بشجكل   
واضجج  علججى واال ججة محلججه 
التالججاري والميجج  م بوعاتججه 
ومراسجج ته وذلججك بالشججكل  
الم ابق ل سم المجرخص لجه،   
ضمن ش اد  الترخيص وي در 
قججرار مججن الججو ير يبججين   

 (10مادة مستحدثة برقم )
 

النوافقة على قرار نجل  النواب 
( 03إمافة نادة جديدة بررقم ) ب

نع نراعاة إعادة تررقيم النرواد   
 .الالحقة

 (10مادة مستحدثة برقم )
 













على كل شجخص يملجك محج     
تالاريا أن يكتب اسمه التالجاري  
ورقم السالل التالجاري بشجكل   
واضجج  علججى واال ججة محلججه 
التالججاري والميجج  م بوعاتججه 
ومراسجج ته وذلججك بالشججكل  
الم ابق ل سم المجرخص لجه،   
ضمن ش اد  الترخيص وي در 
قججرار مججن الججو ير يبججين   



 047 

     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

االشترا ات والموا فات الفنية 
وحة االسجم  ال  م توافرها في ل

 التالاري".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االشترا ات والموا فات الفنية 
حة االسجم  ال  م توافرها في لو

 التالاري".
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (29املادة )
 
 

على جنيع أقرحاب السرجال    
التجارية توفي  أوماعهم وفًقرا  
لهذا القانو  خالل ستة أشهر ن  

 تاريخ العنل به.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 12) -(29املادة )
 بعد إعادة الرتقيم



 دون تعديل

 ( 12) -(29املادة )
 بعد إعادة الرتقيم



 دون تعديل

 ( 12) -(29املادة )
 بعد إعادة الرتقيم



على جنيع أقرحاب السرجال    
التجارية توفي  أوماعهم وفًقرا  
لهذا القانو  خالل ستة أشهر ن  

 تاريخ العنل به.
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 (28املادة )
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 11) -(28املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 
تقرحيح  قرر نجلر  النرواب   

الخطأ اإلنالئي الوارد في االسم 
الروارد فري   ( )الذيالنوقول 

 ،الجذين  السطر األول ليقربح ) 
بعرد   )قرار من وإمافة عبارة 

فري الفقررة    )بتحديجدهم  كلنة 
 الثانية.

إح ل عبار  )الو ير المخجتص  
بشةون العدل  محل عبار  )و ير 
العججدل والشججةون اإلسجج مية  

 الوارد  في الفور  الثانية.
 

 

 ( 11) -(28املادة )
 بعد إعادة الرتقيم

 

     النوافقة على قررار نجلر
تقحيح الخطأ اإلنالئي النواب ب

الوارد فري االسرم النوقرول    
( الوارد في السرطر األول  )الذي

وإمافة عبرارة   ،الذين ليقبح )
 )بتحديدهم بعد كلنة  )قرار من 

 في الفقرة الثانية.

   إحجج ل عبججار  )الججو ير
المختص بشةون العجدل  محجل   
عبار  )و ير العجدل والشجةون   
اإلس مية  الوارد  فجي الفوجر    

 الثانية.

 ( 11) -(28املادة )
بعد إعادة الرتقيم
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 
يعيرنهم   الجذي يكو  للنروظفي   

الوزير للتحق  ن  تنفيذ أحكرام  
هذا القانو  والقرارا  القرادرة  
تنفيًذا له سلطة دخرول النحرال   

 التجارية ذا  القلة.
ويكو  للنوظفي  الرذي  يقردر   
بتحديدهم وزير العدل والشرئو   
اإلسالنية باالتفا  نرع الروزير   
قفة نأنوري المبط القمرائي  
وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في 
دوائررر اختقاقرراتهم وتكررو  

 نتعلقة بأعنال وظائفهم.
وتحال النحامر النحررة بالنسبة 
لهذه الجرائم إلى النيابة العانرة  

 النص بعد التعديل:
يعيرنهم   الجذين يكو  للنوظفي  

وزير للتحق  ن  تنفيذ أحكرام  ال
هذا القانو  والقرارا  القرادرة  
تنفيًذا له سلطة دخرول النحرال   

 التجارية ذا  القلة.
ويكو  للنوظفي  الرذي  يقردر   

الججو ير  قججرار مججنبتحديردهم  
 باالتفا  المختص بشؤون العجدل 

نع الوزير قفة نأنوري المبط 
القمائي وذلك بالنسبة للجررائم  
التي تقع في دوائر اختقاقاتهم 

 وتكو  نتعلقة بأعنال وظائفهم.
وتحال النحامر النحررة بالنسبة 
لهذه الجرائم إلى النيابة العانرة  

 

يعيرنهم   الجذين يكو  للنوظفي  
الوزير للتحق  ن  تنفيذ أحكرام  
هذا القانو  والقرارا  القرادرة  
تنفيًذا له سلطة دخرول النحرال   

 التجارية ذا  القلة.
ويكو  للنوظفي  الرذي  يقردر   

الججو ير  قججرار مججنبتحديرردهم 
 باالتفا  المختص بشؤون العجدل 

نع الوزير قفة نأنوري المبط 
القمائي وذلك بالنسبة للجررائم  
التي تقع في دوائر اختقاقاتهم 

 وتكو  نتعلقة بأعنال وظائفهم.
وتحال النحامر النحررة بالنسبة 
لهذه الجرائم إلى النيابة العانرة  
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

بقرار يقدر ع  الوزير أو نر   
 يفومه.

 

 

بقرار يقدر ع  الوزير أو نر   
 يفومه.

 

 

 

بقرار يقدر ع  الوزير أو نر   
 يفومه.





 ( 27املادة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 13) -(27املادة )
 لرتقيم بعد إعادة ا

 
 اآلتي:  قرر نجل  النواب 

( تغيير هنزة الوقل في كلنة 0
الواردة فري السرطر    )اشد 

األول ن  النادة إلى هنرزة  
 )أشد .قطع، لتقبح 

( بعد كلنة عمًدا( إمافة كلنة )0
( الواردة فري البنرود   استعمل)

 )أ(،)ب(،)ج(.

 ( 13) -(27املادة )
 بعد إعادة الرتقيم

النوافقة على قرار نجل  النواب 
 اآلتي:  على النحو 

( تغيير هنزة الوقل في كلنة 0
الواردة فري السرطر    )اشد 

األول ن  النادة إلى هنرزة  
 )أشد .قطع، لتقبح 

( بعد كلنة عمًدا( إمافة كلنة )0
( الواردة فري البنرود   استعمل)

 ( 13) -(27املادة )
بعد إعادة الرتقيم
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 
 

نع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد 
ينص عليها قانو  آخر، يعاقرب  
بغرانة ال تقل ع  خنسنائة دينار 
بحريني وال تزيد على ألف دينار 

 بحريني كل ن :
استعنل اسًنا تجارًيا ننلوًكرا   .أ 

لشخص آخر بالنخالفة ألحكام 
 القانو .هذا 

استعنل اسًنا تجارًيا ننلوكرًا   .ب 
له بقورة تؤدي إلى تمرليل  
الجنهور أو تخالف أحكام هذا 

 القانو .

استعنل اسًنا تجارًيرا غيرر    .ج 
 نسجل وفًقا لهذا القانو .

 النص بعد التعديل:
 أشدنع عدم اإلخالل بأي عقوبة 

عليها قانو  آخر، يعاقرب   ينص
بغرانة ال تقل عر  خنسرنائة   
دينار بحريني وال تزيد على ألف 

 دينار بحريني كل ن :
اسرًنا تجارًيرا    عمًدااستعنل  -أ

ننلوًكا لشخص آخر بالنخالفة 
 ألحكام هذا القانو .

اسًنا تجارًيرا   عمًدااستعنل  -ب
ننلوكًا له بقورة تؤدي إلى 
تمليل الجنهور أو تخرالف  

 حكام هذا القانو .أ

اسًنا تجارًيرا   عمًدااستعنل  -ج
 غير نسجل وفًقا لهذا القانو .

 )أ(،)ب(،)ج(.
 



 أشدنع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
عليها قانو  آخر، يعاقرب   ينص

بغرانة ال تقل عر  خنسرنائة   
دينار بحريني وال تزيد على ألف 

 دينار بحريني كل ن :
اسرًنا تجارًيرا    عمًدااستعنل  -أ

ننلوًكا لشخص آخر بالنخالفة 
 ألحكام هذا القانو .

اسًنا تجارًيرا   عمًدااستعنل  -ب
ننلوكًا له بقورة تؤدي إلى 
تمليل الجنهور أو تخرالف  

 حكام هذا القانو .أ

اسًنا تجارًيا  عمًدااستعنل  -ج
 غير نسجل وفًقا لهذا القانو .
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

وفرري حالررة العررود تمرراعف 
الغرانة، نع جواز الحكم بالحب  

 ندة ال تزيد على ستة أشهر.
 

وفرري حالررة العررود تمرراعف 
الغرانة، نع جواز الحكم بالحب  

 ندة ال تزيد على ستة أشهر.

وفي حالة العود تماعف 
الغرانة، نع جواز الحكم بالحب  

ندة ال تزيد على ستة أشهر.

 (14مادة مستحدثة برقم ) 
 

إمافة نرادة  قرر نجل  النواب 
( نرع نراعراة   04جديدة برقم )

الالحقة، يكو  إعادة ترقيم النواد 
 نقها اآلتي:

"يلةى كل نص يتعارض وأحكجام  
 هذا الوانون".

 
 
 
 

 (14مادة مستحدثة برقم )

النوافقة على قرر نجل  النواب 
( 04إمافة نادة جديدة بررقم ) ب

نع نراعاة إعادة تررقيم النرواد   
 .الالحقة

 

 (14مادة مستحدثة برقم )













"يلةى كل نص يتعارض وأحكجام  
 الوانون".هذا 
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

  -(10املادة )
 
 
 

يقدر الوزير القرارا  الالزنة 
 لتنفيذ أحكام هذا القانو .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 11) -(10املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

 دون تعديل

 ( 11) -(10املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 

 دون تعديل

 ( 11) -(10املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 



الالزنة يقدر الوزير القرارا  
 لتنفيذ أحكام هذا القانو .
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     ص م اد مشروع القا  ق   ص م اد مشروع القا  ق

  كما وردت مل الحك مةكما وردت مل الحك مة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رها مجل  ال  ابكما ا)رها مجل  ال  اب
  ت اية لج ة ت اية لج ة 

  الشؤوق المالية وال)ت ادبةالشؤوق المالية وال)ت ادبة
     ص الم اد   ص الم اد

  كما ا)رتها اللج ةكما ا)رتها اللج ة

 12املادة )
 
 

 
 
 
 
 

 -كل فينا يخقه –على الوزراء 
تنفيذ هذا القانو ، ويعنل به نر   
اليوم التالي لتاريخ نشرره فري   

 الجريدة الرسنية.
 

 ( 16) -(12املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

إحالل عبرارة   قرر نجل  النواب
)علججى رةججي  ماللجج  الججو راء 

)علججى  نحررل عبررارة والججو راء 
 الواردة في قدر النادة. الو راء 

 

 النص بعد التعديل:
على رةجي  ماللج  الجو راء    

 -كل فينرا يخقره   – والو راء
تنفيذ هذا القانو ، ويعنل به نر   
اليوم التالي لتاريخ نشرره فري   

 الجريدة الرسنية.

 ( 16) -(12املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 

 نجل  النوابالنوافقة على قرار 
)على رةجي  ماللج    إحالل عبارة ب

)على  نحل عبارة الو راء والو راء 
 الواردة في قدر النادة. الو راء 

 

 ( 16) -(12املادة )
 بعد إعادة الرتقيم 













على رةي  مالل  الو راء 
 -كل فينا يخقه – والو راء

ن   تنفيذ هذا القانو ، ويعنل به
اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسنية.
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 م1022 س رام 28التاريخ : 




 احملرتم   خالد حسني املسقطي/  األستاذسعادة 
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
اح بقانون املقـدم االقرت)املعد يف ضوء مشروع قانون بشأن األمساء التجارية : املوضوع 

   (.شورىمن جملس ال
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



،ر اي  المجلا  السيي علاا بال ااالئ ال االئمعالا م،أخف 1166فبرا ر11بتيخ  

مشااروع )ااا  ق بشااأق (،نساا م ااك1166-1-1تق/لص11ضاا كاتيباامخ اا  

،(شاا رىراح بقااا  ق المقاايم ماال مجلاا  ال المعااي فااا ضاا ء ال)تاا األسااماء التجاربااة

والقينونيااام،وذلااا ل ني شاااتموإباااداءو ذارتاااماإل  ااايحيمإلاااىلجنااامالشاااؤونالتشااار عيم

. تصيد ممواال يليشؤونالالال الحظيتعليمللجنم





اجت يعهاايم،عقاادتلجناامالشااؤونالتشاار عيموالقينونياام1166 اايخ 11وبتايخ  

و ذارتاماإل  ايحيم،وذلا ،ال اذاوخ حيلاطلع على شروعالقاينونالثيللعشر،

ب  وخال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.
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أن شااروعالقااينونلاايسفياام ااي  اايل –بعاادال داولااموالنقااي –اللجناامتاارىو     

 الدستوخ.

 





 :راي اللج ة 

راح  المعي فاا ضا ء ال)تا األسماء التجاربةمشروع )ا  ق بشأق اللجنمسال مترى

 كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم.،(ش رىبقا  ق المقيم مل مجل  ال









 

  حممد هادي احللواجي                            
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (9ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بشأن إصدار 
بطاقة رعاية ذوي الدخل 

احملدود، ومشروع بشأن دعم 
األسر ذات الدخل احملدود )املعد 
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم 

 النواب(. جملسمن 
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 م0255 مايو 20التاريخ : 
 

 اخلدمات لجنـةاحلادي عشر لتقريـر ال
 بشأن  ) ( ( لسنةقانون رقم )  مشروع صوصخب

 ، ومشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدودإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود
 الثالثمن الفصل التشريعي  األولالعادي  ددور االنعقا

 
 : مقدمــة

 

رئيس جملرس   السيد علي بن صاحل الصاحل عايلأرسل صاحب امل م1111فرباير  01بتاريخ      

والذي مت مبوجبه ، جلنة اخلدماتإىل  (1111-1-1 ت /خ / ص ل  21رقم )ب خطاًبا الشورى

 بشرأن  رقرم ) ( لسرنة )   (   ومناقشة مشروع قرانون  مبواصلة النظر ودراسة تكليف اللجنة 

علرى   ومشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدود، ،بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدودإصدار 

أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليرتم  

 اجمللس يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.عرضه على 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل 
 

 : ليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التاليةلتنفيذ التك
 

 تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية: (3
 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع الرقم
 م13/11/1111 التاسع 1
 م12/13/1111 احلادي عشر 1

 م17/13/1111 الثاين عشر 3

 م13/13/1111 الثالث عشر 4

 م31/13/1111 عشراخلامس  1

 م13/14/1111 السادس عشر 2

 م12/14/1111 السابع عشر 9

 م11/14/1111 الثامن عشر 8

 

 
موضروع البحرث    مبشروعي القرانون على الوثائق املتعلقة  أثناء دراستها اطلعت اللجنة (4

 يلي: والدراسة وال  اشتملت على ما
 

 )مرفق(ب ومرفقاته بشأن مشروعي القانون. قرار جملس النوا  -

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى. )مرفق(  -

 مالحظات هيئة املستشارين باجمللس. )مرفق( -

 )مرفق(مرئيات ومالحظات وزارة التنمية االجتماعية حول مشروعي القانون.  -
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 )مرفق( بشأن الضمان االجتماعي. 1112( لسنة 18قانون رقم ) -

 )مرفق(تقرير جلنة اخلدمات السابقة ومرفقاته.  -

 
 
 :وزارة الت مية الجتماعية كوبدعوة كاللجنمشيخكفياالجت يع (5

 

ال كيااااااع المساااااااعي للرعابااااااة  السيية بيربة ب ســــــــف الجيب .5

 والتأهيع الجتماعا.

 ر ي  الشؤوق الجتماعية.  السيي عبيهللا إبراهيم الجــــــ در .0

 مستشار )ا   ا.  كامع محم د مت لا السيي اسامة .3

 
 :اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللسكما شارك يف  (6

 المستشار القا   ا لشؤوق اللجاق. اليكت ر محمي عبيهللا اليليما  .5

 باحـــــــث )ا   ا. السيي علا عبيهللا العـــــرادي .0

 اخ ا ا )ا   ا. اآل سة ميـــــادة مجيـي معارج .3

 

 أيوب علي طريف السيدمانة سر اللجنة توىل أ. 

 
 ـًا  : )مرفق(رأي وزارة التنمية االجتماعية: ثاني

 

بني ممثلو وزارة التنمية االجتماعية أن مواد مشروعي القانون تتشابه مع مواد القانون رقم      
وزارة التنمية االجتماعية  م بشأن الضمان االجتماعي من حيث األهداف،وأن1112( لسنة 18)

أخذت على عاتقها دوما ومنذ إنشاءها على تنفيذ منظومة متكاملة من اخلدمات ملختلف شرائح 
للمواطنني وإطالق الطاقات الكامنة يف  االجتماعياجملتمع وتعمل على حتقيق الرفاه واألمن 

االقتصاد عرب اعتماد سياسات وتشريعات حمفزة للتنمية من خالل الشراكة واملشاركة اجملتمعية مع 
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وتفعيل قواه وحتديث األطر  املدينمؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص إلطالق طاقات اجملتمع 
ز على العدالة االجتماعية باإلضافة إىل تطوير البنية والتركي التنمويالقانونية واإلدارية للعمل 

بناء جمتمع إىل  والسعيالعادل للخدمات عرب مناطق اململكة املختلفة  اجلغرايفاملؤسسية والتوزيع 
متكافل متماسك مكتسب للمتغريات االجيابية ومشارك رائد يف التنمية عرب نشر الوعي الثقايف 

لألسرة  االجتماعيهم يف رفع مستوى املعيشة وحيقق االستقرار ومبا يس واالجتماعي واالقتصادي
وحرصها على تنمية الفرد واجملتمع والنهوض به اجتماعيا وتربويا واقتصاديا وفكريا وثقافيا وتقدمي 

، فضل حنو ممكن جتاه وطنه وجمتمعهكافة أشكال الدعم والرعاية له ومبا ميكنه من تأدية دوره على أ
 على النحو التايل: أشكال الدعم والرعاية تقدمي كافةويكون 

يهدف مشروع األسر املنتجة البحرينية إىل دعم وتنمية مشروعات  أوال: متكني األسرة املنتجة: 
هذه األسر عرب التدريب والتمويرل املرالئم واخلدمات املتخصصة مثرل التسويق واإلدارة، 

اطة الصناعية، وإنتا  اخلزف(، وكذلك توفري وتوفري الوحدات اإلنتاجية )املطبخ اإلنتاجي، اخلي
وحدة لرلتصميم واالبتكار لتطوير املنتجات، ووحدة تقنية املعرلومات لدعم التسويق اخلارجي 
وعدد من مراكز البيع واملعارض الدائمة يف احملافظررات، كما يهردف املشرروع إىل إعطاء 

ة واملشاركة من مجيرع القطاعرات الصيغة الرمسيرة هلرذه املشروعرات وتأكيرد الرعراي
احلكوميرة واألهرليرة واخلراصة.

ـًا: محاية األسرة: تسعى وزارة التنمية االجتماعية على الدوام إىل تسخري كل إمكانياهتا يف  ثاني
  محاية األسرة وتقدمي الرعاية عرب مؤسساهتا االجتماعية

ـًا: مساعدات اجتماعية: االجتماعية طلبات األسر واألشخاص وتقوم تتلقى وزارة التنمية  ثالث
بدراسة حاالهتم بالتعاون مع املراكز االجتماعية.

 .تقدم املساعدات املالية عرب إدارة املساعدات االجتماعية:تقدمي املساعدات املالية 
تقدم خدمة التعويض عن حاالت احلريق عرب إدارة املساعدات  تعويض عن حاالت احلريق:

 .االجتماعية
 ختفيض رسوم الكهرباء واملاء: 
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تقوم إدارة املساعدات االجتماعية برفع قائمة أمساء املستفيدين من املساعدة االجتماعية إىل وزارة 
رمة ختفيض رسوم الكهرباء الكهرباء واملاء الختاذ ما يلزم بشأن اعتماد تلك األسر ضمن مك

  واملاء.
 

 رسوم تسجيل خمفضة لألطفال:
احملتاجة. وذلك   التنسيق مع بعض احلضانات يف تسجيل األطفال برسوم خمفضة أو جمانًا لألسر
.عن طريق تقدمي طلب به األسرة ذات الدخل احملدود ملشرفة احلضانات بالوزارة

 

ـًا:    :خدمات املعاقنيرابع

تقدم مكافأة ذوي االحتياجات اخلاصة عرب إدارة املساعدات االجتماعية :مساعدات مالية
.للمعاقني 

تقدم الوزارة العديد من املعينات واألجهزة املساندة:معينات وأجهزة مساندة



 : خدمات وتوظيف املعوقني )لست وحدك( خدمات اجتماعية وتأهيلية :مركز



بتلقي آراء وشكاوي املعوقني وأولياء  يعىن مركز خدمات وتوظيف املعوقني )لست وحدك(
أمورهم والعمل على إجياد احللول املناسبة بتوفري متطلباهتم وذلك بالتنسيق مع اجلهات واهليئات 
احلكومية واألهلية واخلاصة، وكذلك العمل على توظيف املعوقني يف القطاعني احلكومي واألهلي.

هيلية ملستحقيها أاخلدمات االجتماعية بتقدمي أوجه اخلدمات الرعائية والت تعين:خدمات اجتماعية 
من املعاقني مبختلف فئات إعاقتهم بعد اختاذ خمتلف اإلجراءات املتمثلة يف تسجيل طاليب اخلدمات 
وإجراء البحوث االجتماعية وحصر االحتياجات وتقدير مدى احلاجة والتعرف على األوضاع 

ماعية والنفسية وغريها.االقتصادية واالجت
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:اخلدمات اليت توفرها الوحدة

.توفري التجهيزات التأهيلية ملساعدة ذوي االحتياجات وتشمل الكراسي املتحركة، السماعات 1
 الطبية، العكازات، وعربات األطفال واألجهزة اخلاصة باألطفال املعوقني وغريها

ات ان اخللي  وكذلك صرف بطاق.رخص ختفيض تذاكر السفر جوا بالتنسيق مع شركة طري1
 إعفاء أجرة ركوب النقل العام

.التدريب اجملاين على قيادة السيارات اليدوية واالتوماتيكية لألفراد احلاصلني على رخص 3
التدريب الصادرة من اإلدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية ويقتصر توفري هذه اخلدمة 

 اإلعاقة السمعية. جسديًا وذوي على املعاقني
.صرف بطاقات تعريفية للمعاق تربز شخصيته ونوع إعاقته4

توفري وظائف لذوي االحتياجات اخلاصة يف الشركات و املؤسسات األهداف:خدمات تأهيلية:
و ذلك من أجل دجمهم يف اجملتمع و توفري احتياجاهتم االقتصادية.

تتوفر هذه اخلدمة من خالل دور ومراكز املعاقني )دار بنك البحرين  :برامج رياضية وترفيهية 
 الوطين لتأهيل املعاقني و مركز الطفل للرعاية النهارية( 

 
ـًا:    :خدمات املسننيخامس

 . مركز احملرق للرعاية االجتماعية -نك البحرين الوطين للمسننيدار ب: رعاية إيوائية
تتكون الوحدة املتنقلة للمسنني من فريق عمل متخصص :املتنقلة للمسنني رعاية منزلية: الوحدة

 .مكون من باحثة اجتماعية وممرضة ومساعدي تأهيل للمسنني ومساعدات تأهيل للمسنات
تصرف ، وعرب إدارة املساعدات االجتماعيةتقدم املساعدات املالية  مساعدات مالية وعينية:

من كل شهر من خالل حسابات املستفيدين يف خمتلف البنوك  11املساعدات ابتداء من تاريخ 
 احمللية

http://www.social.gov.bh/ar/elderly/housing_care/nbb_elderly_home
http://www.social.gov.bh/ar/elderly/housing_care/moharraq_social_welfare_center
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خمتلف األجهزة التعويضية لكبار السن جمانًا كالكراسي املتحركة، كراسي احلمام،  تقدمي:أجهزة 
 ()مرفق .العكازات، املشايات، والسماعات الطبية

 
 ًـًا  املستشار القانوين:: رأي ثالث

 

حيث إن اللجنة قد كلفت املستشار القانوين لشؤون اللجان الدكتور حممد عبداهلل     
، والباحث القانوين علي عبداهلل العرادي، لوضع تصور أويل خبصوص مواد مشروع الدليمي

القانون، ليتسىن للجنة مناقشة هذه املواد، فقد مت وضع اجلدول املرفق. وقد بينا خالل 
 وضعهما للجدول:

املشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية أنه يكون للجنة عند إعادة النظر يف التقرير بشأن ))
، أن تتخذ إحدى التوصيات وي الدخل احملدود، ومشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدودذ

 اآلتية:
املشروع االكتفاء بتقرير جلنة اخلدمات السابقة الذي يقضي بعدم املوافقة من حيث املبدأ على  .أ 

بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود، ومشروع قانون دعم األسر ذات 
 .الدخل احملدود

املوافقة على مشروعي القانون، بالصيغة الواردة من جملس النواب، بدجمهما يف مشروع قانون  .ب 
 واحد، وإجراء تعديالت على هذه الصيغة.

 املوافقة على أحد املشروعني، وإجراء تعديالت بشأنه، وعدم املوافقة على املشروع اآلخر.  .  

القانوين املوافقة على مشروع قانون إصدار بطاقة رعاية وقد اقترح املستشار القانوين والباحث 
ذوي الدخل احملدود مع إجراء بعض التعديالت عليه وعدم املوافقة على مشروع قانون دعم األسر 

، 1112( لسنة 18ان االجتماعي رقم )والذي عاجله املشرع يف قانون الضم ذات الدخل احملدود
ادته األوىل على تعريف الضمان االجتماعي وهو حيث ينص قانون الضمان االجتماعي يف م

"املساعدة االجتماعية ال  تقدمها الدولة للمواطنني من أفراد وأسر من الفئات املنصوص عليها يف 
هذا القانون، هبدف مساعدهتم على تأمني احلد األدىن من متطلبات احلياة األساسية"، وتعريف 
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لنقدية أو العينية ال  يتقرر منحها ألية أسرة أو فرد وفقًا املساعدة االجتماعية، بأهنا "املزايا ا
 ألحكام هذا القانون".

كذلك وقد نصت املادة السادسة من قانون الضمان االجتماعي على شروط استحقاق 
املساعدة االجتماعية، منها أن يثبت بالبحث االجتماعي أن جمموع الدخل الشهري لطالب 

ويف هذه احلالة  احلد األدىن الالزم لتوفري متطلبات احلياة األساسية،املساعدة االجتماعية يقل عن 
 تكون قيمة املساعدة االجتماعية مكملة للدخل حىت يصبح كاٍفيًا لتوفري هذه املتطلبات.

لذلك فإنه يف حالة وجود قصور يف هذا القانون من حيث عدم مشوله لفئات معينة، أو عدم 
االجتماعية، أو عدم كفاية ما يقدمه من مساعدة، فإنه ميكن مالءمة شروط استحقاق املساعدة 

إجراء تعديل على هذا القانون وتوسيع نطاق املستفيدين منه، أو تعديل شروط االستحقاق، أو 
 )مرفق(.((زيادة قيمة املساعدة االجتماعية

 
 ًـًا  ة:ـ: رأي اللجنرابع

 
بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل )  ( لسنة )  (  رقم تدارست اللجنة مشروع القانون    

 استعراض قرار جملس النواب بشرأن ومّت احملدود انون دعم األسر ذات الدخل احملدود، ومشروع ق
حتت مسمى "مشروع قانون بشأن رعاية األسرة ذات الردخل  دم  املشروعني يف مشروع واحد 

لنواب، ال  تنص علرى أنره "إذا   ( من الالئحة الداخلية جمللس ا77احملدود"استنادًا لنص املادة )
تعددت مشروعات أو مقترحات القوانني يف املوضوع الواحد، اعترب أسبقها هو األصل، واعترب ما 

املشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعايرة ذوي  " أن وذلك على اعتبار عداه مبثابة تعديل عليه"
الالحق لألول  ذات الدخل احملدودومشروع قانون دعم األسر " األسبق هو األصل، الدخل احملدود

 هو تعديل عليه، وذلك الحتاد املوضوع.
واملستشرار القرانوين    مت استعراض وجهات النظر ال  دارت حوله من قبل أعضاء اللجنرة  كما

واطلعت اللجنة على رأي جلنة  اجلهات املعنية،ممثلي مع  لشؤون اللجان والباحث القانوين باجمللس
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لسالمة مشروع القانون من النراحيتني  جاء مؤكًدا القانونية باجمللس والذي الشؤون التشريعية و
 .الدستورية والقانونية

بشأن الضمان االجتماعي يسد الكثري  1112( لسنة 18وقد رأت اللجنة أن قانون رقم )
 من املتطلبات ال  نص عليها مشروعي القانون حمل الدراسة والنقاش وال  سعت اللجنة بأن يناهلا
ذوي الدخل احملدود ، فرأت أن القانون املذكور قد تكفل مبساعدة املواطنني من أفرراد وأسرر   
وأرامل ومطلقات ومهجورات، وأسر دون عائل إن كان مسجونا أو غري ذلك، والبنرت الغرري   

 متزوجة، واليتيم، والعاجز عن العمل، واملسن، واملعاق الذي مل يذكر يف املشروع.
إحدى مثار العهد الزاهر وزارة التنمية االجتماعية من جهد كبري وهي  كما أن ما تقوم به

رسوم املب هاتأسيس حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى بعد
وال  أخذت على عاتقها دوما ومنذ إنشاءها على تنفيذ منظومة متكاملة  1111عام ( ل93رقم )

، حيث للمواطنني االجتماعيمن اخلدمات ملختلف شرائح اجملتمع وتعمل على حتقيق الرفاه واألمن 
حيث غطت  -حمل املناقشة -أن ما تقوم به الوزارة يفوق ما يهدف له ويطلبه مشروعي القانون 

ع فئات اجملتمع من ذوي الدخل احملدود وغريهم من أطفال وأسر منتجرة ومسرنني   خدماهتا مجي
وذوي احتياجات خاصة ومتقاعدين ومعوزين، أفرادا كانوا أو مجاعات، سرواء عرن طريرق    
املساعدات املادية أو العينية، كإرشاد اجتماعي ونفسي وتأهيلي وغريها من املساعدات، وال  ال 

 ظر تقرير وزارة التنمية االجتماعية املرفق بتقرير اللجنة(.يكفي املقام لذكرها )أن
حيث رأت اللجنة أن مشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدود والذي يهردف إىل  

، أما بشأن املشرروع  1112( لسنة 18منح دعم مايل مغطى يف قانون الضمان االجتماعي رقم )
ود فقد رأت اللجنة أن هنراك الكرثري مرن    بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملد

اخلدمات والقوانني ال  تساهم يف خدمة ذوي الدخل احملدود، وتراعي ظروفهم املاديرة مثرل:   
م بإنشاء بنك اإلسكان وتعديالته، واملرسوم بقانون رقرم  1797( لسنة 4املرسوم بقانون رقم )

( لسرنة  1واملرسوم بقانون رقم ) بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين وتعديالته، 1782( لسنة 11)
بشرأن الترأمني ضرد     1112( لسنة 89بشأن الكهرباء واملاء، واملرسوم بقانون رقم ) 1772

التعطل؛ حيث أن هذه اجلهات املذكورة تقوم مبساعدة ذوي الدخل احملدود إما عررب خماطبترها   
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قبل وزارة التنمية مباشرة من قبل صاحب الطلب بتخفيض رسوم مستحقة عليه، أو خماطبتها من 
 االجتماعية بعد دراستها للحالة من ذوي الدخل احملدود.

كما رأت اللجنة أن كثري من مشاريع القوانني قد اجتهت يف حتسني الظروف املادية لكل 
فئات اجملتمع من معوزين أو متقاعدين، مدنيني وعسكريني، ومن مجيع القطاعات، حيث طالبت 

 ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم.هذه القوانني برفع وزيادة 
كما اقتنعت اللجنة برأي جلنة اخلدمات السابقة يف تقريرها السابق الذي رفعته للمجلس، وأوصت 

  فيه برفض املشروع من حيث املبدأ لألسباب التالية::
 

إن الدولة تتكفل بتقدمي مساعدات اجتماعية لكافة املواطنني الذين ليس لديهم عائـل   .5
يث إن قانون الضمان االجتماعي قد أنشأ صندوًقا خصص للصرف علـى  مقتدر، ح

كافة الفئات غري املقتدرة، ومن مث فإن قانون الضمان االجتماعي حيقق اهلدف ويفـي  
 بالغرض الذي يسعى مشروع القانون إليه.

 

إن فكرة مشروع القانون حتتاج إىل دراسات عديدة، حىت ميكن تنفيذها مبا ال يتعارض  .0
وانني واألنظمة املعمول هبا حالًيا، وإذا مت تعديله سيخلق نوًعا من االزدواجيـة  مع الق

 لوجود قانون مشابه له وهو قانون الضمان االجتماعي.
 

وترى اللجنة أنه إذا كانت هناك حاجة لتوسيع نطاق االستفادة لـبعض األسـر ذات    .3
ي حبيث يشمل مثـل  الدخل احملدود؛ فإنه ميكن تعديل أحكام قانون الضمان االجتماع

 هذه الفئات، وهو ما يغين عن احلاجة لسن تشريع جديد.
      

إصدار بشأن  اللجنة بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون ما تقدم توصيويف ضوء 
 ومشروع قانون دعم األسر ذات الدخل احملدود. ،بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود
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 ـًا  املوضوع األصلي واالحتياطي :اختيار مقرري  -خامسـ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كرل   37إعمااًل لنص املادة ) 
 : من

 

ـًا         األستاذ حممــد حسن باقر رضـي .5  .مقرًرا أصلي

 .امقرًرا احتياطًي   الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم .0

 
 

 

 ـًا  توصية اللجنة :  -سادسـ
 

القانون، فإن اللجنة توصي مشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 :مبا يلي

 

i.  إصدار بطاقـة  بشأن (  مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) على  من حيث املبدأاملوافقة عدم
 احملدود.، ومشروع قانون دعم األسر ذات الدخل رعاية ذوي الدخل احملدود

 
 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 

 
 

 د. ندى عباس حفاظ                           أ. مسرية إبراهيم رجب  
 اخلدمـاترئيس جلنة                                اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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 م1022فرباير  11التاريخ: 




 احملرتمة   عباس حفاظسعادة الدكتورة / ندى 
 رئيس جلنة اخلدمات      

 
بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود، ومشروع قانون : مشروع قانون املوضوع 

 دعم األسر ذات الدخل احملدود.


 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،



 1166فبرا ر61بتيخ   أخف  معالا السيي علا بل االئ ال الئ ر ي  م،

 المجل  خ   اتيبم ض ك ،11 ق ت ل 1166-1–1/ص  ك نس م مشروع (،

)ا  ق بشأق إايار بطا)ة رعابة ذوي اليخع المحيود، ومشروع )ا  ق دعم األسر ذات 

إلىلجنمالشؤونالتشر عيموالقينونيم،وذل تيكاإل  يحي يهيو ذارت ،اليخع المحيود

للجنمال د يت. يوإبداءال الحظيتعليه يل ني شته



 61وبتيخ   اجت يعهي1166فبرا ر والقينونيم التشر عيم الشؤون لجنم عقدت م،

اإل  يحيتيك، و ذارتيه ي ال ذاوخ ك القينونيك  شروعي على اطلع  حيل الثي ك،

وذل ب  وخال ستشيخ كواالختصيصييكالقينونييكبيل جلس.
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 النواب  جلس أن اللجنم وجدت فيو د ال ذاوخ ك القينونيك  شروعي د ت  د

 شروعواحد،حيلإنه ي ت دانفيال وضوعواألهداف،واعتبراألولهــواألص 

( كالالئ م11والثينيب ثيبــمتعد  لم،وذل استنيًداإلىال يدة 



 الداخليمل جلسالنواب.

 

  يللم شروعالقينونبعدالد تبيكإلىعدم–بعدال داولموالنقي –وانته اللجنم

 ل بيدئوأحكيمالدستوخ. شروعيالقينونيك



 



 راي اللج ة:

)ا  ق بشأق إايار بطا)ة رعابة ذوي اليخع المحيود، مشروع ترىاللجنمسال م

 كالنيحيتيكالدستوخ موالقينونيم.، ومشروع )ا  ق دعم األسر ذات اليخع المحيود



 



  حممـد هــادي احللواجـي                                    
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             


