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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالموافقة على 

القانون )النظام( الموحد 

لمكافحة الغش التجاري لدول 

التعاون لدول الخليج مجلس 

العربية، المرافق للمرسوم رقم 

 م.2017( لسنة 38)
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 م 2018 فرباير 20التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين احلادي عشرالتقرير 

ابملوافقة على القانون )النظام( مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( خبصوص 
 ل  التااون لدول اخللي  الارييةاملوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جم
 2017( لسنة 38املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشرياي الرايع الرايعدور االناقاد الاادي 
 

 مقدمـة:
  

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف668الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

م ) ( مشروع قانون رقوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2018 فرباير 4 

)النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جمل  لسنة )  ( ابملوافقة على القانون 

، على أن تتم 2017( لسنة 38التااون لدول اخللي  الاريية، املرافق للمرسوم رقم )

 دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 ابإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة 

فرباير  19تدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتروع القانون يف اجتماعاا الدالت عشتتتتتتتر املنعقد بتاري   .1
 م.2018

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتتاا على الولئة املتعلقة مبشتتتتتتتتروع القانون مو تتتتتتتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقهيئة التشريع واإلفتاء القانوين. ) مشروع القانون املذكور، ومذكرة -

 (مرفق)بشأن مكافحة الغش التجاري.  2014( لسنة 62قانون رقم ) -

 (مرفق. )القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول اخلليج العربية -
 

  وزارة الصــناعة والتجارة والســياحة، وقد ح ــر جتماعاالوبدعوة من اللجنة شتتاريف يف   .3
 :كل من

 

 وكيل الوزارة لشؤون التجارة.  السيد اندر خليل املؤيد  .1

 الوكيل املساعد للتجارة احمللية.  السيد محيد يوسف رمحة .2

 ابحث قانوين.  السيد مجال علي انصر .3

 

 األمانة الاامة ابجملل  كل من:شارك يف اجتماع اللجنة من  -

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .2
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 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 والقانونية:رأي جلنة الشؤون التشرياية  -ــااــاثني

رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحيتني      

 .الدستورية والقانونية

 

 :الصناعة والتجارة والسياحةرأي وزارة  -ــااــاثلث

على قة مشتتتروع قانون املوافأبدى ممدلو وزارة الصتتتناعة والتجارة والستتتياحة موافقتام على      

القتتانون )النظتتام( املوحتتد ملكتتافحتتة الغش التجتتاري لتتدول جملس التعتتاون لتتدول اخلليج العربيتتة، 

و تتتتتع نظام قانوين موحد ي بة يف  ، وبينوا أمهيته يف2017( لستتتتتنة 38املرافة للمرستتتتتوم رقم )

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، لضتتتتتتتتتتتتمان اقية أكدر فعالية ممكنة يف مواجاة الغش 

  جاري، ومحاية املستالك.الت

 

ــاارايا  رأي اللجنــة: -ــــ

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( املوافقة على القانون )النظام( املوحد تدارست اللجنة      

( 38ملكافحة الغش التجاري لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافة للمرسوم رقم )

، لجنةلواملستشار القانوين ، الصناعة والتجارة والسياحة وزارة ممدلي ، حبضور2017لسنة 
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على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا واطلعت اللجنة 

قرار جملس  لىعاللجنة اطلعت كما   ،قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع اللسالمة 

 .النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون

فضالَ عن – ملكافحة الغش التجاري لدول اخلليج العربيةالقانون )النظام( املوحد  ويتألف     

املادة  وحددتتعاريف بعض املص لحات،  (1املادة )( مادة، تناولت 18من ) -الديباجة

التزامات  (5( إىل )3من )ن اق ت بية أحكام القانون )النظام(، يف حني نظمت املواد  (2)

سل ات وصالحيات  (8( إىل )6املواد من )املزود النسبة للبضاعة املغشوشة، وتضمنت 

اجلزاءات  (9املادة )مأموري الضبط القضائي يف ت بية أحكام هذا القانون )النظام(، وحددت 

ملواد ااديد املسؤولية اجلنائية، وأخريًا نصت  (15( إىل )10املواد من ) توتناولاإلدارية، 

 على األحكام اخلتامية والتنفيذية. (18( إىل )16من )

وحيت إنه يلزم لنفاذ القانون )النظام( املوحد أن يصدر بقانون إعمااًل حلكم الفقرة 

ون واإلفتاء القانوين مشروع قان ( من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع37الدانية من املادة )

املوافقة على النظام )القانون( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جملس التعاون اخلليج 

 منه ىلاملادة األو  نصتمن ست مواد، حيت  -فضال عن الديباجة  –العربية، والذي يتألف 

د اجلاات انية فقد تناولت ادي، أما املادة الدهالقانون )النظام( املشار إلي املوافقة على على

اإلدارية القائمة على تنفيذ أحكام القانون )النظام( املرافة، بينما حددت املادة الدالدة نوع 
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وذلك ليتوافة  ،العقوات الواردة القانون )النظام( احلبس والغرامة أو إبحدى هاتني العقوبتني

قادم الدعوى يم اجلرائم  وما له من أثر على تمع النظام القانوين اجلنائي يف البحرين طبًقا لتقس

وانقضاء العقوبة ورد االعتبار حبسب نوع اجلرمية، حيت ورد القانون )النظام( مص لح  ،اجلنائية

ضمنت املادة تو مبا قد يسبب لبًسا للجاات القائمة على تنفيذ أحكامه،  )السجن()احلبس( 

ل مع الرايل السعودي لكون الغرامات وردت الرايالرابعة حكًما ملعادلة سعر الدينار البحريين 

السعودي أو مبا يعادهلا مما قد يؤدي عند ت بيقاا إىل التأثر بسعر العملة وتغرياته املستمرة إذا 

( لسنة 62ما تريف األمر دون تنظيم، أما املادة اخلامسة فقد نصت على إلغاء القانون رقم )

لقانون )النظام( املوحد املرافة للمشروع ينظم بشأن مكافحة الغش التجاري لكون ا 2014

 .ذات املو وع، بينما جاءت املادة السادسة من املشروع تنفيذية

أن مشروع القانون جاء لتحقية رغبة قادة دول جملس التعاون لدول ورأت اللجنة 

ة، ياخلليج العربية يف و ع نظام قانوين موحد ي بة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العرب

 لضمان اقية أكدر فعالية ممكنة يف مواجاة ظاهرة الغش التجاري، ومحاية املستالك، وعليه

لى مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( املوافقة عمن حيت املبدأ على املوافقة  توصي اللجنة

القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفة. وعلى ،2017( لسنة 38املرافة للمرسوم رقم )

 

ــااخامس  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ
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( من الالئحة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة )      
 اختيار كل من:

ــاا.   البحارنةاألستاذ مسري صادق  ساادة .1  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.  الدكتور عبدالازيز عبدهللا الاجمان ساادة .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ـــــااسادس

يف  تتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من سراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، ف ن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

ن رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على القانو  مشروع قانوناملوافقة من حيث املبدأ على  -  
)النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جمل  التااون لدول اخللي  الاريية، 

 .2017( لسنة 38املرافق للمرسوم رقم )

 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق. -
 

 قر الختاذ الالزم ،،،واألمر ماروض على اجملل  املو 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املااودة       

 رئي  اللجنة                                                 انئب رئي  اللجنة   
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 جلس التعاون لدول الخليج العربيةقانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على القانون )النظام( الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول م مشروع

 م2017( لسنة 38افق للمرسوم رقم )المر  

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الدستور،على  االطالع بعد

 الديباجة

   نحن حمد بن إضااااااارة  عبرر(

ملك مملكة عيسى آل خليفة    

 بداي  الديبرج . ةيالبحرين.( 

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

 الديباجة
 

   ةقاااا موا ل قرار مجلس ا على 

)نحن النواب بإضااااااارة  عبرر  

حمىىىد بن عيسىىىىىىىى آل خليفىىىة    

ةي بداي  ملك مملكة البحرين.( 

 الديبرج . 

 

 
 
 

 

 الديباجة

 

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى آل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدستور،على  االطالع بعد
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

( لساااااااناا  3القاارنور رق)   وعلى

بشااااااحر العاااااا   العرم ،  1975

 وتعديالته،

( 18وعلى المرسو) بقرنور رق)  

بت ديد األساااااااعرر  1975لسااااااان  

والرقرب  عليهر، المعدل برلمرسااو) 

 ،1977( لسن  11بقرنور رق)  

وعلى قرنور العقوبرت العاااااااردر 

( لسن  15برلمرسو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1976

( 6وعلى المرساااااو) بقرنور رق)  

الخرص برلموازير  1977لساااااان  

والمقااارييس والميااارييااال، المعااادل 

( لساااااااناا  3القاارنور رق)   وعلى

بشااااااحر العاااااا   العرم ،  1975

 وتعديالته،

( 18وعلى المرسو) بقرنور رق)  

بت ديد األساااااااعرر  1975لسااااااان  

المعدل برلمرسااو) والرقرب  عليهر، 

 ،1977( لسن  11بقرنور رق)  

وعلى قرنور العقوبرت العاااااااردر 

( لسن  15برلمرسو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1976

( 6وعلى المرساااااو) بقرنور رق)  

الخرص برلموازير  1977لساااااان  

والمقااارييس والميااارييااال، المعااادل 

( لساااااااناااا  3القاااارنور رق)   وعلى

بشااااااااحر العااااااا   العرم ،  1975

 وتعديالته،

( 18وعلى المرساااااو) بقرنور رق)  

ن   عرر  1975لسااااااا يد األسااااااا بت د

والرقرب  عليهر، المعدل برلمرسااااااو) 

 ،1977( لسن  11بقرنور رق)  

وعلى قاارنور العقوباارت العااااااااردر 

( لسااان  15برلمرساااو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1976

( 6وعلى المرساااااااو) بقاارنور رق)  

ن   برلموازير  1977لسااااااا خرص  ال

والمقاااارييس والميااااريياااال، المعاااادل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

( لسااان  8برلمرساااو) بقرنور رق)  

1983، 

( 3وعلى المرساااااو) بقرنور رق)  

بشااحر مراقب  المواد  1985لساان  

 الغذائي  المستورد ،

وعلى قاارنور التجاارر  العااااااااردر 

( لسااان  7برلمرساااو) بقرنور رق)  

 وتعديالته،، 1987

( 18وعلى المرسو) بقرنور رق)  

سن   شحر تنظي) مهن   1997ل ةي 

العاااااايدل  والمرايز العاااااايدلي ، 

المعاادل باارلمرساااااااو) بقاارنور رق) 

 ،2015( لسن  20 

( لسااان  8برلمرساااو) بقرنور رق)  

1983، 

( 3)  وعلى المرساااااو) بقرنور رق

بشااحر مراقب  المواد  1985لساان  

 الغذائي  المستورد ،

وعلى قاارنور التجاارر  العااااااااردر 

( لسااان  7برلمرساااو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1987

( 18وعلى المرسو) بقرنور رق)  

سن   شحر تنظي) مهن   1997ل ةي 

العاااااايدل  والمرايز العاااااايدلي ، 

المعاادل باارلمرساااااااو) بقاارنور رق) 

 ،2015( لسن  20 

( لساااااان  8برلمرسااااااو) بقرنور رق)  

1983، 

( 3وعلى المرساااااااو) بقاارنور رق)  

بشااااحر مراقب  المواد  1985لساااان  

 الغذائي  المستورد ،

وعلى قااارنور التجااارر  العاااااااااردر 

( لساااااان  7برلمرسااااااو) بقرنور رق)  

 وتعديالته،، 1987

( 18وعلى المرساااااو) بقرنور رق)  

ةي شااااحر تنظي) مهن   1997لساااان  

ي ،  يدل يدل  والمرايز العااااااا العااااااا

المعااادل بااارلمرساااااااو) بقااارنور رق)  

 ،2015( لسن  20 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

ي   قرنور اإلجراءات الجنرئ وعلى 

العاااااردر برلمرساااااو) بقرنور رق) 

 وتعديالته، 2002( لسن  46 

( لساااااااناا  7وعلى القاارنور رق)  

األساارار التجرري ،  بشااحر 2003

 وتعديالته،

قرنور رق)   ن  35وعلى ال ( لسااااااا

 بشحر  مري  المستهلك، 2012

( لساااااااناا  6وعلى القاارنور رق)  

باااارلمواةقاااا  على قاااارنور  2014

لدول  جرري   ظر)( العالمرت الت  ن

لتعاااارور لاااادول الخلي   مجلس ا

 العربي ،

ي  وع قرنور اإلجراءات الجنرئ لى 

العاااااردر برلمرساااااو) بقرنور رق) 

 وتعديالته، 2002( لسن  46 

( لساااااااناا  7وعلى القاارنور رق)  

بشااحر األساارار التجرري ،  2003

 وتعديالته،

قرنور رق)   ن  35وعلى ال ( لسااااااا

 بشحر  مري  المستهلك، 2012

( لساااااااناا  6وعلى القاارنور رق)  

باااارلمواةقاااا  على قاااارنور  2014

ظر)( لدول   ن جرري   العالمرت الت

لتعاااارور لاااادول الخلي   مجلس ا

 العربي ،

وعلى قاارنور اإلجراءات الجناارئياا  

العاااااااردر برلمرساااااااو) بقرنور رق) 

 وتعديالته، 2002( لسن  46 

( لساااااااناااا  7وعلى القاااارنور رق)  

ر األسااااارار التجرري ، بشاااااح 2003

 وتعديالته،

( لسااااااانااا  35وعلى القااارنور رق)  

 بشحر  مري  المستهلك، 2012

( لساااااااناااا  6وعلى القاااارنور رق)  

نور   2014 ةقاااا  على قاااار موا ل باااار

 نظاار)( العالماارت التجااررياا  لاادول 

ماجالاس الاتاعاااارور لاااادول الاخالايا  

 العربي ،



97 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

قرنور رق)   ن  62وعلى ال ( لسااااااا

بشاااااااااحر ميااارة ااا  الغ   2014

 التجرري،

( لساااااااناا  9وعلى القاارنور رق)  

بشااااااااااحر المواعااااااا ااارت  2016

 والمقرييس،

وعلى القاارنور  النظاار)( المو ااد 

لميااارة ااا  الغ  التجااارري لااادول 

لتعاااارور لاااادول الخلي   مجلس ا

العربي ، والعاااردر برعتمردر قرار 

المجلس األعلى لمجلس التعااارور 

لاادول الخلي  العربياا  ةي دورتااه 

السااااااااربعاا  والعالعير المنعقااد  ةي 

قرنور رق)   ن  62وعلى ال ( لسااااااا

بشاااااااااحر ميااارة ااا  الغ   2014

 التجرري،

( لساااااااناا  9وعلى القاارنور رق)  

بشااااااااااحر المواعااااااا ااارت  2016

 والمقرييس،

وعلى القاارنور  النظاار)( المو ااد 

لميااارة ااا  الغ  التجااارري لااادول 

لتعاااارور لاااادول الخلي   مجلس ا

ربي ، والعاااردر برعتمردر قرار الع

المجلس األعلى لمجلس التعااارور 

لاادول الخلي  العربياا  ةي دورتااه 

السااااااااربعاا  والعالعير المنعقااد  ةي 

( لسااااااانااا  62وعلى القااارنور رق)  

بشااااااااااحر مياااارة اااا  الغ   2014

 ،التجرري

( لساااااااناااا  9وعلى القاااارنور رق)  

بشااااااااااحر الاماواعاااااااا اااارت  2016

 والمقرييس،

وعلى القاااارنور  النظاااار)( المو ااااد 

لمياااارة اااا  الغ  التجاااارري لاااادول 

ماجالاس الاتاعاااارور لاااادول الاخالايا  

العربي ، والعاااااااردر برعتمردر قرار 

المجلس األعلى لمجلس التعاااارور 

لااادول الخلي  العربيااا  ةي دورتاااه 

الساااااااااربعااا  والعالعير المنعقاااد  ةي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

ي  الب رير ةي يومي العالعرء م مل

ربااايااا  األول  8-7واألرباااعاااارء 

ديسمبر  7-6هـاااااا المواة  1438

 )، المراة  لهذا القرنور، 2016

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

النواب القرنور اآلتي نعاااااه، وقد 

 عدقنر عليه وأعدرنرر:

ي  الب رير ةي يومي العالعرء  ممل

ربااايااا  األول  8-7واألرباااعاااارء 

ديسمبر  7-6هـاااااا المواة  1438

 )، المراة  لهذا القرنور، 2016

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

القرنور اآلتي نعاااااه، وقد النواب 

 عدقنر عليه وأعدرنرر:

ممليااا  الب رير ةي يومي العالعااارء 

ربااااياااا  األول  8-7واألربااااعاااارء 

ديساامبر  7-6هـااااااااا المواة  1438

 )، المراة  لهذا القرنور، 2016

مجلس الشااااااااور  ومجلاس   قر  أ

قرنور اآلتي نعااااااااه، وقد  النواب ال

 عدقنر عليه وأعدرنرر:
 

 األولىمادة ال

نظاااار)(  ل لقاااارنور  ا ووة  على ا

المو ااد لمياارة اا  الغ  التجاارري 

لدول مجلس التعرور لدول الخلي  

العربي ، ويعمل به بعد مضاااااااي 

 األولىمادة ال
 

 

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

  

 األولىمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

 األولىمادة ال

ووة  على القرنور  النظر)( المو د 

لمياااارة اااا  الغ  التجاااارري لاااادول 

ماجالاس الاتاعاااارور لاااادول الاخالايا  

العربياا ، ويعماال بااه بعااد مضاااااااي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

ترريخ عاااااااادور  عالعير يوًمر مر 

 القرار بالئ ته التن يذي .

 

ر مر تاارريخ عااااااااادور  عالعير يومااً

 القرار بالئ ته التن يذي .

 الثانيةمادة ال

تطبي  أ ير) القرنور  النظر)(  ةي

المراة  يقعاااااد بعبرر   السااااالط  

 المعني  بشئورالمختع ( الوزار  

التجااارر ، يمااار يقعااااااااااد بيلمااا  

 الوزير( الوزير المعني بشااااائور 

  التجرر .

 

 الثانيةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

 الثانيةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

 الثانيةمادة ال

تطبي  أ ياار) القاارنور  النظاار)(  ةي

المراة  يقعاااااااد بعبرر   السااااااالط  

المختعااا ( الوزار  المعني  بشااائور 

التجاااارر ، يماااار يقعااااااااااد بيلماااا    

 الوزير( الوزير المعني بشااااااائور 

 التجرر .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

 الثالثةمادة ال

 

 

 

 

 

م  عد) االخالل بحي عقوب  أشااااد 

قرنور  منعاااااااوص عليهر ةي أي 

آخر، يعااارقاااب يااال مر ارتياااب 

جريم  مر الجرائ) المنعاااااااوص 

 الثالثةمادة ال

  الماارد  يماار المواةقاا  على نص

ورد ةي مشااااروع القرنور، م  

خطااااح  ل مراعاااار  تعاااااااا ي  ا

 ( اللاالخاإلمالئي ةي يلم   

 

 (.اإلخالللتعب   

 

 )نص المادة بعد التعديل( 

بحي عقوب  أشاااااد  اإلخاللم  عد) 

قرنور  منعاااااااوص عليهر ةي أي 

 الثالثةمادة ال

 ةقاااا  على موا ل قرار مجلس  ا

على نص النواب باااارلمواةقاااا  

المارد  يمار ورد ةي مشاااااااروع 

القرنور، م  مراعر  تعااااااا ي  

الاخاطااااح اإلماالئاي ةاي يالاماااا  

 (.اإلخالل( لتعب   اللاالخ 

 

 الثالثةمادة ال

 

 

 

 

 

بحي عقوب  أشاااااااد  اإلخاللم  عد) 

منعاااااااوص عليهااار ةي أي قااارنور  

آخر، يعاااارقااااب ياااال مر ارتيااااب   

جريمااا  مر الجرائ) المنعاااااااوص 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

نظاااار)(  ل نور  ا لقاااار يهاااار ةي ا عل

المراة  باااارل بس والغراماااا  أو 

سااب ب  –بإ د  هرتير العقوبتير 

ل ااااد األدنى  –األ وال  ل ر  وةقااااً

واألقعى للعقوب  المقرر  ةي يل 

  جريم .

آخر، يعااارقاااب يااال مر ارتياااب 

جريم  مر الجرائ) المنعاااااااوص 

نظاااار)(  ل نور  ا لقاااار يهاااار ةي ا عل

المراة  باااارل بس والغراماااا  أو 

سااب ب  –بإ د  هرتير العقوبتير 

ل ااااد األدنى  –األ وال  ل ر  وةقااااً

واألقعى للعقوب  المقرر  ةي يل 

 جريم .

عاالاايااهاااار ةااي الااقاااارنااور  الاانااظاااار)(    

غراماااا  أو  ل ل بس وا ة  باااار مرا ل ا

ب ب ساااااا –بإ د  هرتير العقوبتير 

ر لاالاا ااااد األدنااى  –األ ااوال  وةااقااااً

واألقعاااااى للعقوب  المقرر  ةي يل 

 جريم .

 الرابعةمادة ال

ةي تطبي  أ ير) القرنور  النظر)( 

المراة  يعااردل الااديناارر الب ريني 

 عشر  ريرالت سعودي .

 الرابعةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 الرابعةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 الرابعةمادة ال

ةي تطبي  أ ياار) القاارنور  النظاار)( 

المراة  يعاااردل الااادينااارر الب ريني 

 عشر  ريرالت سعودي .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

 الخامسةمادة ال

( 62رق)  يساااتمر العمل برلقرنور 

بشااحر ميرة   الغ   2014لساان  

التجاارري، على أر يلغى اعتباارًرا 

قرنور  بح ير) ال ترريخ العمل  مر 

  النظر)( المراة  لهذا القرنور.

 

 الخامسةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

 الخامسةمادة ال

  المواةقاا  على نص الماارد  يماار

 ورد ةي مشروع القرنور.

 

 الخامسةمادة ال

( 62يساااااااتمر العمل برلقرنور رق)  

بشااااحر ميرة   الغ   2014لساااان  

التجرري، على أر يلغى اعتبرًرا مر 

تاااارريخ العماااال بااااح ياااار) القاااارنور 

  النظر)( المراة  لهذا القرنور.

 السادسةمادة ال

رئاايااس مااجاالااس الااوزراء  عاالااى

 –يل ةيمر يخعاااااااه  –والوزراء 

قرنور، ويُعمال  هذا ال يذ أ ير)  تن 

 السادسةمادة ال

  المواةق  على نص المرد  يمر

 ورد ةي مشروع القرنور.

 السادسةمادة ال

  المواةق  على نص المرد  يمر

 ورد ةي مشروع القرنور.

 السادسةمادة ال

رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء  عااالاااى

 –يال ةيمار يخعااااااااه  –والوزراء 

تن يااذ أ ياار) هااذا القاارنور، ويُعماال   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جمل  النواب نصوص املواد كما أقرها

به مر اليو) الترلي لترريخ نشاااااارر 

 ةي الجريد  الرسمي .

ترريخ نشااااااارر    ترلي ل به مر اليو) ال

 ةي الجريد  الرسمي .
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 م2018 فبراير 7التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

 فقة على القانون )النظام( الموحدمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالمواالموضوع: 

لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم 

  م.2017( لسنة 38رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2018 فبراير 4بتاريخ      

مشروع قانون رقم ، نسخة (4د  4ص ل ت ق/ ف  669م )المجلس، ضمن كتابه رق

لمكافحة الغش التجاري لدول  الموحد) ( لسنة ) ( بالموافقة على القانون )النظام( 

 م،2017( لسنة 38سوم رقم )مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمر

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2018 فبراير 7وبتاريخ     

  وقرار مجلس النواب بشؤؤؤ،نه، ،المذكور ، حيث اطلعت على مشؤؤؤروع القانونالعاشرررر

 .بحضور المستشار القانوني للجنة وذلك

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على القانونترى اللجنة سالمة      

)النظام( الموحدة لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2017( لسنة 38سوم رقم )المرافق للمر

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

( من 24قانون بتعديل المادة )

( 28المرسوم بقانون رقم )

م بشأن إنشاء 1999لسنة 

وتنظيم المناطق الصناعية، 

االقتراح )المعد في ضوء 

بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم 

 من مجلس النواب(.
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 م2018يناير  28التاريخ : 

 (15التقرير: )

 

املادة  بتعديل مشروع قانونبشأن  الشؤون املالية واالقتصاديةتقرير جلنة 
تنظيم إنشاء وبشأن  1999( لسنة 28املرسوم بقانون رقم ) ( من24)

 املقدم- املعدلة بصيغته–)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املناطق الصناعية 
 (.النواب جملس من

 الرابعالفصل التشريعي - الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمــة:

صاحب المعالي األستاذ علي رب يت الشؤور المرلي  واالقتعردي استلمت لجن  

( المؤرخ 4د4/فق )/ ص ل 620رق)   بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

مشىىىرو  )، والذي ت) بموجبه تيليف اللجن  بدراسااا  ومنرقشااا  2017 أيتوبر 22ةي 

بشىىىى ن  1999( لسىىىىنة 28المرسىىىىوا بنانون رقا ) ( من24المادة )بتعديل  قانون

بصىىىىي ت  –)المعد في ضىىىىو  االقتراا بنانون  الصىىىىناعيةالمناطق تنظيا إنشىىىىا  و

على أر تت) دراساااااااته وإبداء المال ظرت عليه  ،المندا من مجلس النواب( -المعدلة

وإعداد تقرير يتضاامر رأي اللجن  بشااحنه ليت) عرضااه على المجلس ةي موعد أقعارر 

 عالع  أسربي  مر ترريخه. 
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 إجراءات اللجنة:-أواًل 

 المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجرا ات التالية: لتنفيذ التكليف

مر  (4 المذيور ةي دور االنعقرد العردي  مشاااااااروع القرنورتدارسااااااات اللجن   (1)

 ةي االجتمرعرت الترلي : (4 ال عل التشريعي 

 ا ــــــــخ االجتمــــــــتاري رقا االجتما 

03 29/10/2017 

04 05/11/2017 

10 26/11/2017 

11 03/12/2017 

12 10/12/2017 

13 24/12/2017 

16 21/01/2018 

 

 

 المذيور على: مشروع القرنوراطلعت اللجن ، أعنرء دراستهر على  (2)

 )مرفق(رأي لجن  الشؤور التشريعي  والقرنوني  بمجلس الشور .  -أ

 )مرفق(. مذير  برلرأي القرنوني للمستشررير القرنونيير للجن  -ب

 بمشروع القرنور.ال يوم  المرةق  رأي مذير  ب -ج

 .هيئ  التشري  واإلةترء القرنوني المرةق  بمشروع القرنوررأي مذير  ب -د

 )مرفق( رأي وزار  العنرع  والتجرر  والسير  . -ه
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 خالع  رأي غرة  تجرر  وعنرع  الب رير المرةق  بقرار مجلس النواب.  -و

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرةقرته. -ز

 

ممعلور عر  (13) ضااااااار اجتمرعهر رق)  وبدعو  مر اللجن  للجهرت المعني  (3)

  ضر يل مر:  يث، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 ة.وكيل الوزارة للشؤون الصناع  ريضالسيد أسامة الع .1

 مدير إدارة عمليات المناطق الصناعية.  السيد بدر الســــــــعد .2

 شارك في االجتما  من األمانة العامة بالمجلس: (4)

المسىىىىىتشىىىىىار النانوني لشىىىىى ون  عبـــدهللا الدليمــير محمـــد الدكتــــو .1

 اللجان.

 المستشار المالي واالقتصادي. زهــــرة يوســــــف رحمـــــة السيدة .2

 المستشار النانوني المساعد. ــــي عــــــبدهللا العـــراديالسيد علـــ .3

 أخصائي إعالا. ــــــي عبـــــــاس العـــراديالسيد علـ .4

 باحث قانوني. ــي نــــــادر السلـــــــــواالسيد علـــــ .5

 باحث قانوني. ـنة علــــــــــي ربيــــــــعالسيدة أميـــ .6

  مدمحمد رضي مح السيدو أيوب علي طريف السيدتولى تحرير تقرير اللجنة 

 .سر اللجنة اأمين

 

ا 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( ملخص–ثانيــ

ذهبت لجن  الشؤور التشريعي  والقرنوني  بمجلس الشور  ةي توعيتهر بشحر 

 .سالمته مر النر يتير الدستوري  والقرنوني المشروع بقرنور إلى 
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ا
ً
 )املرفق( وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:رأي – ثالث

أر  أوضااااا  ممعلو وزار  العااااانرع  والتجرر  والساااااير   أعنرء االجتمرع به)

مشاااااااروع القرنور هو وضااااااا  ال لول الهدف الذي ارتح  مجلس النواب ت قيقه مر 

المنرسااب  لظرهر  انتشاارر المسااير المشااترك للعمرل داخل المنرط  الساايني ، وتجنب 

ولد  عودته) منهر،  رتوجه العمرل لمواق  عمله) عااااااابر ً  االزد ر) المروري أعنرء

ترك ممر يعي   ري  دخول األسااااار وال د مر تجمعرت العمرل أمر) المساااااير المشااااا

األعااال ةي المرد  الوارد  ةي القرنور النرةذ هو  مشااايرير إلى أر .الب ريني  لمنرزله)

ساااااايني ، ولير مجلس النواب أعرد  الساااااامرم بإقرم  مبرر   هوالمن ، وأمر االسااااااتعنرء 

 روهذا األمسينيّ  عبر النص الذي اقتر ه،  عيرغ  نص المرد  بسمر ه بإقرم  مبرر  

مت ق  مر خالل النص ال رلي للمرد   يث يساااااام  بإقرم  مبرر  لسااااااير العمرل وةقًر 

لشروط وضوابط م دد  تتعل  بحمر وسالم  العمرل وع ته)، وجرء ال ظر بهدف 

ال  رظ على طبيع  األنشااااط  التي يت) مزاولتهر ةي المنرط  العاااانرعي ، م  مراعر  

عااعوب  مراقب  يمر أشاارر ممعلو الوزار  إلى  .المساار   المخعااعاا  ونسااب االرتداد

تواةر االشتراطرت والضوابط لسير العمل وعد) مخرل   األنظم  والقوانير المعمول 

 الجهرت التي تراقب وت ت  على معل هذا النوع مر السير. نظًرا لتعددبهر، 

المقترم مر قبل اللجن   النص مرة ( بشاااحر الوزار   رداللجن   اساااتلمتيمر 

))ويجوز إقامة مباٍن  للمرد  والذي ارتحت الوزار  المواةق  عليه، على الن و الترلي:

إلسىىىكان الصىىىناعي في المناطق الصىىىناعية من قبل مالك المشىىىرو   للعمال سىىىكنية

عمال  في األرض المخصىىىصىىىة للمشىىىرو ، وكذلك للمسىىىتثمرين الذين ير بون في 

 راض سىىىىىكن العمال بعد الحصىىىىىول على ترخيص بذلك من إنشىىىىىا  هذه المباني أل

وبمراعاة الشىىىىىىروط المتعلنة ب من وسىىىىىىالمة  ،لجنة شىىىىىى ون المناطق الصىىىىىىناعية

 .وذلك وفنًا لما تنرره الالئحة التنفيذية(( ،العاملين وصحتها
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ا
ً
 رأي اللجنة:– رابع

( من المرسوا بنانون رقا 24مشرو  قانون بتعديل المادة )نرقشت اللجن  

بش ن إنشا  وتنظيا المناطق الصناعية )المعد في ضو  االقتراا  1999( لسنة 28)

 يث تّ) استعراض وجهرت ، المندا من مجلس النواب( -بصي ت  المعدلة–بنانون 

النظر التي دارت  وله مر قبل أع رب السعرد  أعضرء اللجن ، واطلعت على رأي 

ردي، ت برأي المستشرر المرلي واالقتعالمستشررير القرنونيير للجن   مرة ( واستحنس

واطلعت على رأي لجن  الشؤور التشريعي  والقرنوني  بمجلس الشور  والذي جرء 

مر ي مؤيًدا على سالم  مشروع القرنور مر النر يتير الدستوري  والقرنوني   مرة (.

هيئ  التشري  واإلةترء القرنوني رأي ، ومذير  بال يوم رأي مذير  باطلعت على 

رار قالمرة  ب ورأي غرة  تجرر  وعنرع  الب ريرمشروع القرنور، المرةقترر م  

  ، وبرأي وزار  العنرع  والتجرر  والسير   مرة (.مجلس النواب

ة المادنعت يتحلف مشروع القرنور، ةضالً عر الديبرج ، مر مردتير،  يث 

 1999( لسن  28المرسو) بقرنور رق)   ( مر24نص المرد   على استبدال  األولى

سم  ينص آخر، ليعب  على الن و اآلتي: "بالمنرط  العنرعي ، تنظي) إنشرء وبشحر 

خرع  تستخد) يمخرزر وعرالت لعرض المنتجرت  ةي المنرط  العنرعي  إقرم  مبرر  

 العنرعي  الخرع  برلمشروع.

بعد ال عول على ترخيص بذلك مر لجن  إقرم  مبرر سيني  للعمرل، يجوز و

منرط  العنرعي  وبمراعر  الشروط المتعلق  بحمر وسالم  العرملير وع ته) شئور ال

 وذلك وةقـًر لمر تقررر الالئ   التن يذي .

ويلتز) المرخص له برلبنرء بح ير) القرارات الخرع  بت ديد شروط ال عول 

على تراخيص الهد) والبنرء ةي هذر األراضي، والتقيد برالشتراطرت المقرر  للبنرء 

هرت المنوط بهر برلج تن يذي  تتعل  المادة الثانية". بينمر جرءت رنور تنظي) المبرنيةي ق

 تن يذ أ ير) هذا القرنور وترريخ بدء العمل بمر ورد ةيه مر أ ير).
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إلى وض   - سبمر جرء ةي المذير  اإليضر ي   –ويهدف مشروع القرنور 

 نرط  السيني ، ومر ينت  عنهرال لول لظرهر  انتشرر السير المشترك للعمرل داخل الم

مر آعرر سلبي  على األسر الب ريني ، وال د مر  دوث االزد ر) المروري أعنرء توجه 

العمرل لمواق  عمله) وأعنرء عودته)، برإلضرة  إلى ال د مر تجمعرت العمرل أمر) 

 ألسر الب ريني  لمنرزله).السير المشترك، ممر يعي   ري  دخول ا

الذي يرمي إليه مشااااروع القرنور ةقد رأت اللجن  تعديل نص ولت قي  الهدف 

))ويجوز إقامة  :على الن و اآلتي( مر مشااروع القرنور 24المرد    ال قر  العرني  مر

مباٍن سىىىىكنية في المناطق الصىىىىناعية من قبل مالك المشىىىىرو  إلسىىىىكان عمال  في 

نشىىا  هذه األرض المخصىىصىىة للمشىىرو ، وكذلك للمسىىتثمرين الذين ير بون في إ

المباني أل راض سىىىكن العمال بعد الحصىىىول على ترخيص بذلك من لجنة شىىى ون 

وبمراعاة الشىىروط المتعلنة ب من وسىىالمة العاملين وصىىحتها  ،المناطق الصىىناعية

 .وذلك وفنًا لما تنرره الالئحة التنفيذية((

 مشىىىىىىىرو المواةق  مر  يث المبدأ على وبنرء على مر تقد)، ةإر اللجن  تر  

بشىىىى ن  1999( لسىىىىنة 28المرسىىىىوا بنانون رقا ) ( من24المادة )بتعديل  نونقا

بصىىىىي ت  –)المعد في ضىىىىو  االقتراا بنانون  المناطق الصىىىىناعيةتنظيا إنشىىىىا  و

 .المندا من مجلس النواب( -المعدلة

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:- خامس

الداخلي  لمجلس الشاااااااور ، ات قت اللجن  ( مر الالئ   39إعمرالً لنص المرد   
 على اختيرر يل مر:

 منرًرا أصليـًا. األستاذ درويش أحمد المناعي  .1

 منرًرا احتياطيًا.  األستاذ صادق عيد آل رحمة  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة:- سادس

، مشااروع القرنورةي ضااوء مر دار مر منرقشاارت ومر أبدي مر آراء أعنرء دراساا  

 يلي: ةإر اللجن  توعي بمر

 ة المادالفنرة الثانية من بتعديل  قانونمشىىىىىىىرو  على من حيث المبدأ  الموافنة

تنظيا إنشىىىىىا  وبشىىىىى ن  1999( لسىىىىىنة 28المرسىىىىىوا بنانون رقا ) ( من24)

مندا ال -المعدلةبصي ت  –)المعد في ضو  االقتراا بنانون  المناطق الصناعية

 .من مجلس النواب(

 كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. الموافنة على مواد مشرو  النانون 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزا ،،،

 

 

 خالد حسني املسقطي                     د. عبدالعزيز حسن أبل

 يةالشؤون املالية واالقتصاد رئيس جلنةاملالية واالقتصادية        الشؤون نائب رئيس جلنة
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 بشأن إنشاء وتنظيم املناطق الصناعية 1999( لسنة 28( من املرسوم بقانون رقم )24مشروع قانون بتعديل املادة )

( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 مسمى المشرو 

 

 

 

 

 

 

رق)   ( لسن     مشروع قرنور

 ( مر24المرد   بتعديل  (

( 28المرسو) بقرنور رق)  

إنشرء بشحر  1999لسن  

 .المنرط  العنرعي تنظي) و

 مسمى المشرو 

قرر المجلس تعديل مسااااااامى 

مشاااااااروع القرنور بإضااااااارة  

 )الفنرة الثىىانيىىة من(عباارر  

 )بتعديل(.بعد عبرر  

 

 بعد التعديل مسمى المشرو 

رق)   ( لساان   مشااروع قرنور

 الفنرة الثانية منبتعديل    (

المرساااااااو)  ( مر24الماارد   

( لساااااااناااا  28بقاااارنور رق)  

 مسمى المشرو 

توعااااي اللجن  برلمواةق  على 

قرار مجلس النواب بتعاااديااال 

مسااااااامى مشاااااااروع القاارنور 

ة )الفنرة الثانيبإضارة  عبرر  

 )بتعديل(.بعد عبرر   من(

 بعد التعديل مسمى المشرو 

رق)   ( لساان   مشااروع قرنور

 الفنرة الثانية منبتعديل    (

المرساااااااو)  ( مر24الماارد   

( لساااااااناااا  28بقاااارنور رق)  

 مسمى المشرو 

رق)   ( لساان   مشااروع قرنور

 الفنرة الثانية منبتعديل    (

المرساااااااو)  ( مر24الماارد   

( لساااااااناااا  28بقاااارنور رق)  

تنظي) إنشاااارء وبشااااحر  1999

 .المنرط  العنرعي 
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

تنظي) إنشاااارء وبشااااحر  1999

 .المنرط  العنرعي 

 

تنظي) نشاااارء وإبشااااحر  1999

 .المنرط  العنرعي 

 

 الديباجة 

 

نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 الدستور، بعد االطالع على

وعلى المرسو) بقرنور رق) 

بشحر  1999( لسن  28 

المنرط  تنظي) إنشرء و

 الديباجة

 

 دور تعديل

 

 

 الديباجة

 

 دور تعديل

 

 الديباجة

 

نحن حمىىىىد بن عيسىىىىىىىى آل 

 خليفة ملك مملكة البحرين.

 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسو) بقرنور رق) 

بشحر  1999( لسن  28 

المنرط  تنظي) إنشرء و
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

المعدل برلمرسو)  ،العنرعي 

( لسن  26بقرنور رق)  

2015، 

أقر مجلس الشاااور  ومجلس 

النواب القرنور اآلتي نعاااااه، 

 وقد عدقنر عليه وأعدرنرر:

المعدل برلمرسو)  ،العنرعي 

( لسن  26بقرنور رق)  

2015، 

أقر مجلس الشور  ومجلس 

النواب القرنور اآلتي نعه، 

 نرر:وقد عدقنر عليه وأعدر

 

 24المادة رقا 

 

 

 

 لىالمادة األو

 

 

 

 المادة األولى

 

قرر المجلس إعادة صوغ 

المادة على النحو الوارد 

 أدناه:

 المادة األولى

 

توصي اللجنة بإعادة صوغ 

المادة على النحو الوارد 

 أدناه:

 المادة األولى

 

المادة رقا الفنرة الثانية من 

(24)  
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( مر 24يُستبدل بنص المرد   

( 28المرسو) بقرنور رق)  

إنشرء بشحر  1999لسن  

المنرط  العنرعي ، تنظي) و

 النص اآلتي:

 

 24المادة رقا 

 

يسم  ةي المنرط  العنرعي  

خرع  تستخد)  إقرم  مبرر  

 

ة الفنرة الثانييُستبدل بنص 

المرسو) ( مر 24المرد    من

 1999( لسن  28بقرنور رق)  

 المنرط تنظي) إنشرء وبشحر 

 العنرعي ، النص اآلتي:

المادة رقا الفنرة الثانية من 

(24)  

 

 

 

 

 

ة الفنرة الثانييُستبدل بنص 

المرسو) ( مر 24المرد    من

 1999( لسن  28بقرنور رق)  

 المنرط تنظي) إنشرء وبشحر 

 العنرعي ، النص اآلتي:

المادة رقا الفنرة الثانية من 

(24)  
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

يسم  ةي المنرط  العنرعي  

إقرم  مبرر خرع  تستخد) 

يمخرزر وعرالت لعرض 

المنتجرت العنرعي  الخرع  

 .برلمشروع

وي ظر إقرم  مبرر سيني  

، وم  ذلك يجوز للجن  للعمرل

شئور المنرط  العنرعي  

الترخيص بع   استعنرئي  

بإقرم  هذر المبرني وذلك 

عض المشروعرت برلنسب  لب

، وةقرً ذات الطبيع  الخرع 

 لالئ   التن يذي .لمر تقررر ا

يمخرزر وعرالت لعرض 

المنتجرت العنرعي  الخرع  

 .برلمشروع

سيني  إقرم  مبرر يجوز و

بعد ال عول على ، للعمرل

ترخيص بذلك مر لجن  شئور 

المنرط  العنرعي  وبمراعر  

الشروط المتعلق  بحمر 

وسالم  العرملير وع ته) 

وذلك وةقـًر لمر تقررر الالئ   

 التن يذي .

ويلتز) المرخص له برلبنرء 

بح ير) القرارات الخرع  

بت ديد شروط ال عول على 

 

سكنية  إقامة مبانٍ بسمح ي  و

للعمال العزاب بنسبة ال تزيد 

( من مساحة %15على )

المناطق الصناعية بعد 

الحصول على ترخيص بذلك 

من لجنة شئون المناطق 

الصناعية وبمراعاة الشروط 

المتعلنة ب من وسالمة 

وصحتها وذلك وفنـًا العاملين 

 لما تنرره الالئحة التنفيذية.

 

 ويجوز إقامة مباٍن سكنية))

 الصناعية المناطقفي  للعمال

 من قبل مالك المشرو 

إلسكان عمال  في  الصناعي

األرض المخصصة 

للمشرو ، وكذلك 

للمستثمرين الذين ير بون 

في إنشا  هذه المباني 

أل راض سكن العمال بعد 

الحصول على ترخيص بذلك 

من لجنة ش ون المناطق 

وبمراعاة  ،الصناعية

الشروط المتعلنة ب من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويجوز إقامة مباٍن سكنية 

للعمال في المناطق الصناعية 

من قبل مالك المشرو  

الصناعي إلسكان عمال  في 

األرض المخصصة 

للمشرو ، وكذلك 
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

ويلتز) المرخص له برلبنرء 

بح ير) القرارات الخرع  

بت ديد شروط ال عول على 

يص الهد) والبنرء ةي هذر تراخ

، والتقيد األراضي

برالشتراطرت المقرر  للبنرء 

 ةي قرنور تنظي) المبرني.

ذر ةي هيص الهد) والبنرء تراخ

، والتقيد األراضي

برالشتراطرت المقرر  للبنرء 

 ةي قرنور تنظي) المبرني.

وسالمة العاملين وصحتها 

وذلك وفنًا لما تنرره الالئحة 

 ((ةالتنفيذي

للمستثمرين الذين ير بون 

في إنشا  هذه المباني 

العمال بعد  أل راض سكن

الحصول على ترخيص بذلك 

من لجنة ش ون المناطق 

الصناعية، وبمراعاة 

الشروط المتعلنة ب من 

وسالمة العاملين وصحتها 

وذلك وفنًا لما تنرره الالئحة 

 .التنفيذية
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( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 )القانون النافذ( 1999

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة 

 بعد التعديلنص املادة  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الثانيةلمادة  

 

على رئيس مجلس الوزراء 

يل ةيمر يخعه  –والوزراء 

هذا القرنور، أ ير) تن يذ  –

به مر اليو) الترلي  عملويُ 

لترريخ نشرر ةي الجريد  

 الرسمي .

 الثانيةالمادة 

 

 دور تعديل.

 الثانيةالمادة 

 

 دور تعديل.

 الثانيةالمادة 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

يل ةيمر يخعه  –والوزراء 

هذا القرنور، أ ير) تن يذ  –

عمل به مر اليو) الترلي ويُ 

لترريخ نشرر ةي الجريد  

 الرسمي .
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 م 2017أكتوبر 29التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من المرسوم بقانون 24مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية )المعد بناًء على م 1999( لسنة 28رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017أكتوبر  22بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  621، ضمن كتابه رقم )المجلس

م 1999( لسنة 28( من المرسوم بقانون رقم )24) ( بتعديل المادة )   لسنةرقم ) ( 

بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية )المعد بناًء على االقتراح بقانون المقدم من 
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، مجلس النواب(.

 واالقتصادية.المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية 

، عقدت لجن  الشاااااااؤور التشاااااااريعي  والقرنوني  ا2017 أكتوبر 29وبترريخ         

وقرار مجلس النواب  ،  يث اطلعت على مشااروع القرنور المذيور،الثالثاجتمرعهر 

 وذلك ب ضور المستشرر القرنوني للجن .، بشحنه

 

ئ لمبرد مخرل   مشاااروع القرنورإلى عد)  –بعد المداول  والنقر   –وانتهت اللجن        

 وأ ير) الدستور.

 رأي اللجنة:

( من 24مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )تر  اللجن  سالم        

م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية 1999( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

  مر النر يتير الدستوري ،ح بقانون المقدم من مجلس النواب()المعد بناًء على االقترا

 والقرنوني .

 

 دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                          
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

( من 34بتعديل المادة ) قانون

قانون اإلجراءات أمام 

المحاكم الشرعية الصادر 

( 26بالمرسوم بقانون رقم )

م، )المعد في ضوء 1986لسنة 

االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس النواب(.
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 م2018 يناير 22: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشرياية والقانونية ام  التقريـر اخل

 حول 

( من قانون اإلجراءات أمام احملاكم 34مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( يتاديل املادة )
                          م 1986( لسنة 26الشرعية الصادر ابملرسوم يقانون رقم )

 ن املقدم من جمل  النواب()املاد يناءا على االقرتاح يقانو 

 

 :مقدمــة
 

)  قتم ر  ماـايل رئي  جملـ  الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2018 يناير 16( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  661

( من قانون 34مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( يتاديل املادة )اللجنة بدراسة ومناقشة 

   م 1986( لسنة 26اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية الصادر ابملرسوم يقانون رقم )

إبداء على أن تتم دراسته و ، ن املقدم من جمل  النواب()املاد يناءا على االقرتاح يقانو 

 بشأنه ليتم عر ه على اجمللس.جنة املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي الل
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 أوالا: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة ابإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله

ل الرابع من الفصتتتتتتتتت املذكور يف دور االنعقاد العادي مشتتتتتتتتتروع القانونتدارستتتتتتتتتت اللجنة   (5)
 م.2018 يناير 21التاسع املنعقد بتاري  االجتماع التشريعي الرابع، يف 

اطلعت اللجنة أثناء دراستاا على الولئة املتعلقة مبشروع القانون مو وع البحت  (6)
 والدراسة، وال  اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

مشروع القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين، واحلكومة بشأنه.  -
 ) مرفق(

 

 يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة اجمللس: شاريف 
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين       لي حسن الطوالبة       الدكتور ع .1

 

  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 

 

 اثنيــاا: رأي اللجنة:

لنواب اواستعر ت قرار جملس مو وع الدراسة والبحت، مشروع القانون انقشت اللجنة      
وعليه فقد  ،وذلك حبضور مستشار اللجنة وجاات النظر بني أعضاء اللجنة  تبادلبشأنه، ومت
 التالية:وذلك لألسباب املوافقة على مشروع القانون، انتات إىل 
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إن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سري التقا ي أمام احملاكم الشرعية، واقية سرعة   -
الفصل يف الدعاوى املتعلقة الزواج وال الق واإلرث والوصية والوقف، حيت نصت املادة 

( من قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مش وبة ملدة ستة 34)
تعترب طويلة تؤثر على استقرار املراكز القانونية، والتايل تع يل حقوق أشار وهي مدة 

املتقا ني. إ افة إىل أن مشروع القانون يسعى إىل اقية استقرار املراكز القانونية أتسيتًا 
بتعديل  1990( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )46التعديل الذي أجري على املادة )

( لسنة 12ات املدنية التجارية، الصادر املرسوم بقانون رقم )بعض أحكام قانون املرافع
م، وذلك جبعل مدة الش ب ستني يومتًا بدالً من ستة أشار، وعليه ف ن التعديل الوارد 1971

 يف مشروع القانون سيحقة االنسجام والتوافة بني التشريعات النافذة. 

الة أمد يعمد إليه بعض املتقا ني من إطإن التعديل الوارد يف مشروع القانون سيواجه ما قد  -
النزاع التغيب عن احلضور، وسيحفز اخلصوم على تعجيل السري فياا، والتايل منع تراكم 
الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستني يومتًا تعترب ميعاًدا مقبواًل يتناسب واجلدية امل لوبة يف 

 إجراءات التقا ي.

ة، عتبار الدعوى كأن مل تكن بعد انقضاء فرتة الش ب املعدلإن اجلزاء الذي رتبه القانون ا -
سيحول بني بعض اخلصوم واختاذهم من الش ب وسيلة لتأجيل الفصل يف الدعوى، وتعلية 
مصريها مبا يرهة املتقا ني وخيل بوظيفة القضاء، وهو جزاء يتناسب والنظر إىل الدعوى كوسيلة 

 ري فياا.قضاء ستني يومتًا دون أن ي لب اخلصوم السللحماية القضائية، وينقضي احلة فياا ان

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثلثـاا: 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار   39إعماالً لنص املادة ) 
 كل من :

 مقرراا أصليـاا.الدكتور أمحد سامل الاريض              .1
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 مقرراا احتياطياا.ستاذة سامية خليل املؤيد           األ .2

 

 :ا: توصية اللجنةـا رايا
 

قانون، ف ن اللجنة يف  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من سراء أثناء دراسة مشروع ال     
 توصي مبا يلي:

 

من ( 34مشـــروع قانون رقم ) ( لســـنة ) ( يتاديل املادة ) على حيت املبدأمن املوافقة   -
( لســـــنة 26رســـــوم يقانون رقم )قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشـــــرعية الصـــــادر ابمل

 .ن املقدم من جمل  النواب()املاد يناءا على االقرتاح يقانو  م1986

 قانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفة.الشروع م نصوص مواد املوافقة على -

 

 واألمر ماروض على اجملل  املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 اسم الزايدـدالل ج                             خـمي  محد الرميحي

 رئي  اللجنة                                     انئب رئي  اللجنة  
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( 26المرسوا بنانون رقا )ب( من قانون اإلجرا ات أماا المحاكا الشرعية الصادر 34ة )مشرو  قانون رقا ) ( لسنة )  ( بتعديل الماد

 على االقتراا بنانون المندا من مجلس النواب( ا )المعد بنا ً 1986لسنة 

 

نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 
 

وعلى قانون إضاااااارة  عبرر  "  -

جارية  ية والت مدن عات ال المراف

الصادر بالمرسوا بنانون رقا 

، 1971( لسىىىىىىىىىىىىنىىىىىىة 12)

" إلى نص الديبرج ، وتعديالت 

وعلى ذلك ييور نص الديبرج  

 يرآلتي:

 

 

 الديباجة

 
قرار مجلس  - ةقاااا  على  موا ل ا

وعلى النواب بإضااارة  عبرر  " 

قىىىىانون المرافعىىىىات المىىىىدنيىىىىة 

والتجارية الصىىىادر بالمرسىىىوا 

( لسىىىىىىىنىىىىة 12بنىىىىانون رقا )

" إلى نص ، وتعىىديالتىى 1971

 الديبرج .

 

 الديباجة
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نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

 

 

 

 

وعلى قاااارنور اإلجراءات أماااار) 

الم ااري) الشااااااارعياا  العاااااااااردر 

( لسن  26برلمرسو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1986

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .البحرينملك مملكة 

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قىانون المرافعىات المىدنيىة 

والتجارية الصىىىىىىادر بالمرسىىىىىىوا 

، 1971( لسنة 12بنانون رقا )

 وتعديالت ،

وعلى قاااارنور اإلجراءات أماااار) 

الم ااري) الشااااااارعياا  العاااااااااردر 

( لسن  26برلمرسو) بقرنور رق)  

 ، وتعديالته،1986

وعلى ذلااك ييور نص الااديباارجاا  

 بعد التعديل:

بن عيسىىىىىىىى آل خليفة         نحن حمد

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قىىانون المرافعىىات المىىدنيىىة 

والتجارية الصىىىىىىىادر بالمرسىىىىىىىوا 

، 1971( لسىىنة 12بنانون رقا )

 وتعديالت ،

نور اإلجراءات أماااار)  وعلى قاااار

الم اااري) الشااااااارعيااا  العاااااااااردر 

( لساان  26برلمرسااو) بقرنور رق)  

 وتعديالته،، 1986

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى آل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قىىانون المرافعىىات المىىدنيىىة 

والتجارية الصىىىىىىىىادر بالمرسىىىىىىىوا 

، 1971لسىىىىىىنة ( 12بنانون رقا )

 وتعديالت ،

وعاالااى قاااارنااور اإلجااراءات أماااار) 

الم ري) الشرعي  العردر برلمرسو) 

قرنور رق)   ن  26ب ، 1986( لسااااااا

 وتعديالته،
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نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

أقر مجلس الشاااااااور  ومجلس 

اآلتي نعاااااه، وقد النواب القرنور 

 عّدقنر عليه وأعدرنرر:

أقر مجلس الشور  ومجلس 

القرنور اآلتي نعه، وقد النواب 

 عدقنر عليه وأعدرنرر:

أقر مجلس الشور  ومجلس 

النواب القرنور اآلتي نعه، وقد 

 عدقنر عليه وأعدرنرر:

أقر مجلس الشور  ومجلس النواب 

القرنور اآلتي نعااااااه، وقد عاااااادقنر 

 عليه وأعدرنرر:

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 

 
 

 "أحد الخصىىوااسااتبدال عبرر  "  -

المىىىدعى المىىىدعي أو بعبااارر  "

" الوارد  ةي المرد ، وإعرد  علي 

عاااااااياارغتهاار على الن و الوارد 

 أدنرر:

 

 المادة األولى

 األولىمادة ال

 

الاامااواةااقاااا  عاالااى قاارار مااجاالااس  -

أحد النواب برساااااااتبدال عبرر  " 

المدعي أو " بعبرر  "الخصىىىىىىىوا

" الاوارد  ةاي الىمىىىىدعىى عىلىيىىىى 

المرد ، وإعرد  عااااااايرغتهر على 

 الن و الوارد أدنرر:

 األولىالمادة 

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

مرد    بدل بنص ال ( مر 34يُسااااااات

أماار) الم ااري)  قاارنور اإلجراءات

الشاااااارعي  العااااااردر برلمرسااااااو) 

، 1986( لسااااان  26بقرنور رق)  

 النص اآلتي:

 

 (:34المرد   

" إذا بقياات الاادعو  مشاااااااطوباا  

 واول) يطلب المدعي  ًمرسااااتير يو

المدعى عليه الساااير ةيهر اعتبرت 

 يحر ل) تير".

مرد    بدل بنص ال ( مر 34يُسااااااات

قاارنور اإلجراءات أماار) الم ااري) 

الشاااااارعي  العااااااردر برلمرسااااااو) 

، 1986( لسااااان  26بقرنور رق)  

 النص اآلتي:

 

 (:34المرد   

إذا بنيت الدعوى مشطوبة ستين 

ا ولا يطلىىب أحىىد الخصىىىىىىىوا  يومىىً

 السير فيها اعتبرت ك ن لا تكن. 

( مر 34يُساااااااتباادل بنص الماارد   

قااارنور اإلجراءات أمااار) الم اااري) 

الشاااااارعي  العااااااردر برلمرسااااااو) 

، 1986( لساااااان  26بقرنور رق)  

 النص اآلتي:

 

 (:34المرد   

إذا بنيت الدعوى مشطوبة ستين 

يوًما ولا يطلب أحد الخصوا 

 السير فيها اعتبرت ك ن لا تكن.
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نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

 

 

( مر 34يُساااااااتبااادل بنص المااارد   

قااارنور اإلجراءات أمااار) الم اااري) 

شرعي  العردر برلمرسو) بقرنور  ال

، النص 1986( لساااااااناا  26رق)  

 اآلتي:

 

 (:34المرد   

إذا بنيت الدعوى مشطوبة ستين 

يوًما ولا يطلب أحد الخصوا 

 السير فيها اعتبرت ك ن لا تكن.
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نصوص مواد مشرو  النانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 أقرتها اللجنةنصوص المواد كما  توصية اللجنة

 الثانيةمادة ال

رئاايااس مااجاالااس الااوزراء  عاالااى

ه  –والوزراء   –ُيل ةيمر يخعاااااااّ

قرنور، ويُعمال  هذا ال يذ أ ير)  تن 

به مر اليو) الترلي لترريخ نشاااااارر 

 ةي الجريد  الرسمي .

 الثانيةمادة ال

اةقاا  على نص الماارد  يماار المو -

 قرنور.ورد ةي مشروع ال

 الثانيةمادة ال

المواةق  على نص المرد  يمر  -

 مشروع القرنور.ورد ةي 

 الثانيةمادة ال

رئاااياااس ماااجااالاااس الاااوزراء  عااالاااى

ه  –والوزراء  ل ةيمار يخعااااااااّ  –ياُ

تن يذ أ ير) هذا القرنور، ويُعمل به 

مر اليو) الترلي لترريخ نشااااااارر ةي 

 الجريد  الرسمي .
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