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 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

بخصوص االقتراح بقانون لجنة المرافق العامة والبيئة  تقريريسرني أن أرفع إلى معاليكم  

قتراح بقانون لال وهو الصيغة المعدلةرقم )  ( لسنة )  ( بشأن المخزون االستراتيجي للسلع، 

والمقدم من أصحاب  بشأن حماية المستهلك، 2012( لسنة 35بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن،  السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا

برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ  ،بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العراديالدكتور 

 الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي          

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة                      
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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان

 ،رقم )  ( لسنة )  ( بشأن المخزون االستراتيجي للسلعاالقتراح بقانون 

 وهو الصيغة المعدلة

بشأن حماية المستهلك،  2012( لسنة 35القتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )ل 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال  ،وتعديالته

 .محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

 الخامسالفصل التشريعي الدور الثالث من اقتراح من مجلس الشورى الموقر في  أصل مشروع القانون

 الفصل التشريعي الخامس –الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - 2021 يناير 19  اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث -م 2021 مارس 15 املناقشةاللجنة من انتهاء 

 2 عدد االجتماعات

 اهلدف من االقرتاح

-تلبية دعوة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى  -بصيغته المعدّلة –يهدف االقتراح بقانون 

في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي  -حفظه هللا ورعاه

الخامس للمجلس الوطني حيث قال جاللته: "وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد 

تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصا في مجال تحقيق حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان واستمرار 

األمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت االكتفاء 

المتابعة والتأكد من توافر السلع االستراتيجية التي تفي  الذاتي....."، كما يهدف االقتراح بقانون إلى

خل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي باحتياجات المواطنين والمقيمين دا

وأسعار السلع ومنع الممارسات االحتكارية، وكذلك تحقيق األمن السلعي لألشخاص، وحماية 

االقتصاد الوطني بدوام توفر السلع االستراتيجية وبصفة خاصة األساسية منها بكميات كافية وآمنة 

تيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون اآلمن منها، إضافة وهو ما يلزم التخطيط االسترا

إلى أن االقتراح يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن 

االجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شموال 

األشخاص األساسية من السلع االستراتيجية، والحرص على توافر  لألمن المرتبط باحتياجات

 مخزون آمن منها.

 مادة 17 ديباجة + بنيته

رأي جلنة الشؤون 
 التشريعية والقانونية

 مبجلس الشورى

( التي تناولت تجريم مخالفة المزود ألّيٍّ من االلتزامات المفروضة 8رأت اللجنة بشأن المادة )

( وهي أساس الموضوع، أنه اُكتفي بالغرامة المالية دون العقوبة 3من المادة )( 1عليه في البند )

الجنائية السالبة للحرية، مما تُعدُ معه العقوبة غير رادعة بالنسبة لمدى جسامة األفعال المخالفة 

لاللتزام المشار إليه، ومدى تأثير اإلخالل بهذا االلتزام على مخزون األمن االستراتيجي، وقد 

افقون مع اللجنة على الرأي بالنص على العقوبة لتشمل الحبس مع الغرامة، لتتناسب مع جسامة تتو

 الفعل وجسامة األثر المترتب على إتيانه.

 خمسة على تزيد وال دينار مائة عن تقل ال بغرامة يعاقب( على أن: "8حيث نصت المادة )     

 من( 3) المادة من( 1) الفقرة في عليها المنصوص األحكام من حكم أي خالف من كل دينار آالف

 ."القانون هذا

 ( على أنه:1( بند )3ونصت المادة )

 :يلي بما القيام المزود يلتزم أحكام، من األخرى النافذة القوانين عليه نصت ما مراعاة مع" 

 تحددها التي والمواصفات االشتراطات فيها تتوافر آمنة مخازن في االستراتيجية السلع تخزين - أ

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة

 االستراتيجية السلع بمخزون الصلة ذات والبيانات المعلومات بكافة المختصة اإلدارة إخطار -ب

 .طلبها تاريخ من أسبوع خالل لديه المتوفرة

 ".القانون هذا ألحكام اـ  وفق المتخذة واالحتياطات واإلجراءات القرارات كافة تنفيذ - ج

) ( بشالالالالأن المخزون االسالالالالتراتيجي للسالالالاللع،  ( لسالالالالنة رقم ) االقتراح بقانونورأت اللجنة سالالالالالمة 

والمقدم من أصالالالالحاب السالالالالعادة األعضالالالالاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضالالالالل، األسالالالالتاذ جمال محمد 

، فخرو، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، األستاذ علي عبدهللا العرادي

  .الناحيتين الدستورية والقانونيةمن 
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 اجلهات املختصة خالصة آراء
 خاطبتها اللجنةالتي 

 :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 

 عدم االختصاص في هذا االقتراح بقانون.ب م2021 فبراير 14أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 

 الموافقة على نظر فكرة االقتراح.  رأي اللجنة

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2021مارس  15التاريخ: 

 (14التقرير: )

 تقريـر جلنة املرافق العامة والبيئة

 خبصوص االقرتاح بقانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن املخزون االسرتاتيجي للسلع، 
 -المعدلة  بصيغته -

املقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، مجال حممد فخرو، 
 الدكتور حممد علي حسن، الدكتور بسام إمساعيل البنمحمد، علي عبداهلل العرادي.

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 :مقدمــة

صاحب المعالي/ علي بن صالح الصالح رئيس استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب 

، باسترداد تقرير 2021يناير  11( المؤرخ في 3د 5ص ل م ب/ ف 509رقم ) مجلس الشورى

بشأن حماية  2012( لسنة 35بعض أحكام القانون رقم ) االقتراح بقانون بتعديلاللجنة بشأن 

المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد 

على أن ، فخرو، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

تتم دراسته وإبداء المالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس 

 الموقر. 

من دور االنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس  2021يناير  19وبتاريخ 

"االقتراح ى تحت مسم  للجنة  أعاله بصيغة جديدةتقدم أصحاب السعادة مقدمو االقتراح المذكور 

 بقانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن المخزون االستراتيجي للسلع".
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في اجتماعها: (1)

 الفصل لدورا التاريخ االجتماع

 5 3 2021فبراير  22 20

 5 3 2021مارس  15 23

 

على الوثائق  -بصتتتتتتيغته المعد لة  -اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها لالقتراح بقانون المذكور (2)

 المتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية.  -بصيغته المعد لة  -االقتراح بقانون  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق( رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. -

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: (3)

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان عبدالرحيم علي عمراألستاذ 

 باحث قانوني. السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف
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 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم. السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ا
 ثاني

بعد المداولة والنقاش لالقتراح بقانون المذكور  –انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية       

 إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور. –

ٍّ من من االقتراح  (8المادة )ورأت اللجنة بشأن       التي تناولت تجريم مخالفة المزود ألي 

وهي أساس الموضوع، أنه اُكتفي  (3( من المادة )1البند )االلتزامات المفروضة عليه في 

بالغرامة المالية دون العقوبة الجنائية السالبة للحرية، مما تُعُد معه العقوبة غير رادعة بالنسبة 

شار إليه، ومدى تأثير اإلخالل بهذا االلتزام على لمدى جسامة األفعال المخالفة لاللتزام الم

مخزون األمن االستراتيجي، وقد تتوافقون مع اللجنة على الرأي بالنص على العقوبة لتشمل 

 الحبس مع الغرامة، لتتناسب مع جسامة الفعل وجسامة األثر المترتب على إتيانه.

 خمسة على تزيد وال دينار مائة عن تقل ال بغرامة "يعاقب على أن: (8المادة )حيث نصت      

( 3المادة ) ( من1) في الفقرة عليها المنصوص األحكام من حكم أي خالف من كل دينار آالف

 القانون." هذا من

 األخرى النافذة القوانين عليه نصت ما مراعاة مع" على أنه:( 1( بند )3المادة ) ونصت

 :يلي بما القيام المزود يلتزم أحكام، من

 التي والمواصفات االشتراطات فيها تتوافر آمنة مخازن في االستراتيجية السلع تخزين - أ

 .القانون لهذا الالئحة التنفيذية تحددها
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 السلع االستراتيجية بمخزون الصلة ذات والبيانات المعلومات بكافة المختصة اإلدارة إخطار -ب

 .طلبها تاريخ من أسبوع لديه خالل المتوفرة

 ".القانون هذا ألحكام وفقـًا المتخذة واالحتياطات واإلجراءات القرارات كافة تنفيذ - ج

) ( بشننننننأن المخزون  ( لسنننننننة رقم ) االقتراح بقانونرأت اللجنة ستتتتتتالمة وختاًما: 

االستراتيجي للسلع، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، 

األسنننتاذ جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسنننن، الدكتور بسنننام إسنننماعيل البنمحمد، 

  من الناحيتين الدستورية والقانونية.، األستاذ علي عبدهللا العرادي

 

 ث
ا
 زارة الصناعة والتجارة والسياحة: )مرفق(: رأي واالث

ه للجنة المؤرخ في  م بعدم االختصاص 2021فبراير  14أفادت الوزارة في كتابها الموج 

 في هذا االقتراح بقانون.

 

 ر
ا
 : غرفة جتارة وصناعة البحرين:اابع

، 2021فبراير  22أرستتلت اللجنة طلب مرئيات غرفة تجارة وصتتناعة البحرين بتاريخ 

 تتسلم اللجنة مرئيات الغرفة إلى وقت إعداد هذا التقرير.ولم 

 

 خ
ا
 رأي اللجنة: :اامس

المقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  -بصيغته المعدلة-االقتراح بقانون  تدارست اللجنة      

الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور بسام 
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، مادة (17)من  -عن الديباجة فضال-والذي يتألف مد، علي عبدهللا العرادي، إسماعيل البنمح

 (2المادة )ا ألهم الكلمات والمصطلحات الواردة فيه، وألزمت منه تعريف   (1المادة )تناولت 

الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتحقيق متطلبات توافر السلع االستراتيجية بكميات كافية 

صناف وكميات السلع الواجب توافرها، ودراسة أومستدامة وآمنة، وتحديد حجم المخزون و

وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع، واقتراح الخطط وإعداد قواعد بيانات هذه السلع ورفع 

د من تخزين السلع  (3المادة )ير دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وحددت تقار التزامات المزو 

وإخطار اإلدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات ذات الصلة وتنفيذ كاف ة القرارات 

اإلجراءات الواجب  (5( و)4المادتان )واإلجراءات الالزمة وفق ا ألحكام هذا القانون، وعالجت 

( 6لمادة )من الوزير في حاالت الخطر واألزمات والظروف االستثنائية، وحظرت ااتخاذها 

القيام بأي أفعال الغرض منها إحداث تأثير ملموس على المخزون االستراتيجي  على أي شخص

أو نشر أي أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها التأثير على المخزون أو إغالق المحال أو 

على منح صفة  (7المادة ) بدون موافقة الجهة اإلدارية المختصة، ونصتالمصانع أو المخازن 

الضبطية القضائية لبعض الموظفين لضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون، 

سلطة الوزير في غلق  (12المادة )في العقوبات، ونظمت  (11) إلى( 8المواد من )وجاءت 

في مسؤولية الشخص  (13المادة )وجاءت  ت والطعن عليها،م من هذه القراراالمنشأة والتظل

للمحكمة مصادرة السلع والمضبوطات ونشر ملخص الحكم  (14المادة )االعتباري، وأجازت 

على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، أما  (15المادة )في جريدتين يوميتين، ونصت 

ضت الوزير، بعد موافقة مجلس (16المادة ) إصدار الالئحة التنفيذية، فيما  الوزراء، في فقد فو 

 األخيرة تنفيذية. (17المادة )جاءت 

 

إلى تلبية دعوة جاللة الملك حمد بن عيسى  -بصيغته المعّدلة –يهدف االقتراح بقانون 

في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل  -حفظه هللا ورعاه-آل خليفة 

خامس للمجلس الوطني حيث قال جاللته: "وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة التشريعي ال



6 
 

في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصا في 

مجال تحقيق األمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت 

المتابعة والتأكد من توافر السلع  ...."، كما يهدف االقتراح بقانون إلىاالكتفاء الذاتي.

االستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة مما يساهم 

تحقيق األمن  في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات االحتكارية، وكذلك

السلعي لألشخاص، وحماية االقتصاد الوطني بدوام توفر السلع االستراتيجية وبصفة خاصة 

األساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط االستراتيجي والرقابة على هذه السلع 

العادل ل صورة من صور التعاون وتوفير المخزون اآلمن منها، إضافة إلى أن االقتراح يشك  

بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن االجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي 

 لألمن المرتبط باحتياجات األشخاص حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شموال  

 األساسية من السلع االستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.

 

واطلعت ، -بصيغته المعّدلة –اح بقانون المعروض استعرضت اللجنة نصوص االقتر

على مرئيات ومالحظات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واستمعت آلراء أصحاب السعادة 

مقد مي االقتراح، وتم التوافق بينهم وبين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعديل صياغة 

على رأي لجنة الشؤون التشريعية  ، كما اطلعت اللجنة-على النحو المعروض –االقتراح 

 والقانونية الذي جاء مؤكد ا لسالمة االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وبعد تداول وتبادل الرأي واستعراض وجهات النظر التي دارت حول االقتراح بقانون   

تئناس برأي المستشار من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وبعد االس -بصيغته المعد لة  -

 القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى اآلتي: 

 

ة والضرورية لتنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الهام   بقانون جاء االقتراح أوالً:

ا وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وبالتنسيق  وآمنة، بحيث تعمل الوزارة دائم 



7 
 

ختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة مع الجهات اإلدارية الم

اإلجراءات الالزمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون األمان ومتابعتها مع المزودين من 

ار، وكذا إعداد المخطط والبرامج وإعداد قواعد البيانات الالزمة عين والتج  المستوردين والمصن  

االستراتيجية ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون  نتاج وتوافر السلعإعن 

 منها.

 

دين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر ألزم االقتراح بقانون المعروض المزو   ثانيًا:

ة ة بكاف  فيها االشتراطات والمواصفات التي تحددها الالئحة التنفيذية مع إخطار اإلدارة المختص  

ة القرارات واإلجراءات واالحتياطات ة بالمخزون السلعي وتنفيذ كاف  والبيانات الخاص  المعلومات 

ة إجراء الربط الالزمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات اإلدارية المختص  

دين لتبادل المعلومات والبيانات بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف االلكتروني مع المزو  

 لع وسد العجز منها إن وجد.ون من الس  وحالة المخز

 

عالج االقتراح المعروض حالة النقص الحاد في المخزون االستراتيجي في حاالت  ثالثًا:

وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون  ،األزمات والظروف االستثنائية

وكذا  ،لنقص وسد العجزة االجراءات الوقتية لمواجهة احيث أجاز للوزير اتخاذ كاف   ،األمان

ة ، وإصدار كاف  -حسب األحوال-تة لع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤق  حظر تصدير الس  

ة االحتياطات الالزمة، وذلك كله دون اإلخالل بأحكام المرسوم بقانون رقم التنبيهات واتخاذ كاف  

 بشأن الدفاع المدني. 1990( لسنة 5)

 

قتراح على أي شخص القيام بأي فعل أو امتناع يكون ( من اال6حظرت المادة ) رابعًا:

وكذلك نشر أي أخبار أو  ،الغرض منه إحداث تأثير ملموس على المخزون االستراتيجي للسلع

ا بيانات أو معلومات غير صحيحة عن المخزون السلعي مع علمه حظر إغالق  بذلك، وأيض 
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راتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو لع االستة بالس  المحال أو المصانع أو المخازن الخاص  

 االمتناع عن التوزيع دون الحصول على موافقة الجهة اإلدارية المختصة.

 

ن االقتراح عقوبات رادعة للمخالفات والجرائم المنصوص عليها التي تقع تضم   خامًسا:

جريمة من  بالمخالفة ألحكام هذا القانون، وأجاز للمحكمة في حالة صدور الحكم باإلدانة في

لع والمواد موضوع الجريمة أو ( منه مصادرة الس  6الجرائم المنصوص عليها في المادة )

تين على نفقته وذلك إعدامها على نفقة المحكوم عليه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يومي  

 لتحقيق الردع العام.

 

تصحيح األعمال ( منه للوزير إنذار ذوي الشأن ب12أجاز االقتراح في المادة ) سادًسا:

نت هذه المادة ة مناسبة، فإذا امتنعوا كان له إصدار قرار بغلق المنشأة، وتضم  المخالفة خالل مد  

ا كام  ة.للتظلم من هذه القرارات والطعن عليها أمام المحكمة المختص   ال  تنظيم 

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أنه 94ومن حيث أن المادة )سابعًا: 

، وللجنة أن تأخذ فكرته)يحيل الرئيس االقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي في 

ا ا يعرض على المجلس متضمن  رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه، وتعد اللجنة تقرير  

 ، أو رفضه أو إرجائه....(االقتراح جواز نظرالرأي في 

بصيغته -ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، فقد رأت اللجنة جواز نظر هذا االقتراح بقانون 

أهداف التنمية المستدامة، للمبررات واألسباب السابقة، حيث أنه سيسهم في تحقيق  -المعد لة

إجراءات عملية تكفل له وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق األمن االستراتيجي من السلع ب

 االستقرار واالستمرار. 

 



9 
 

 س
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماال  لنص المادة )     

 كل من:

 مقرًرا أصـــليــًا.   سعادة األستاذ جمعـة محمد جمعة الكعبـــي .1

 مقرًرا احتياطيـًا.  سعادة األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسري .2

 

 س
ا
 توصية اللجنة:: اابع

بصتتتيغته -أثناء دراستتتة االقتراح بقانون  في ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من آراء     

 ، فإن اللجنة توصي بما يلي:-المعدلة

االستراتيجي للسلع،  جواز نظر االقتراح بقانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن المخزون -

المقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد 

فخرو، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا 

 العرادي.

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                    مجعة حممد مجعة الكعبي          

 رئيس اللجنة                              نائب رئيس اللجنة           



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 



 

1 

 

 

 م2021مارس  4التاريخ: 

 
 

 

 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
) ( بشأن المخزون االستراتيجي للسلع، والمقدم من  ( لسنة رقم ) االقتراح بقانونالموضوع: 

جمال محمد فخرو، الدكتور األستاذ أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، 

 علي عبدهللا العرادي.األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور محمد علي حسن، 

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021فبراير  21بتاريخ      

) ( بشأن  ( لسنة رقم ) االقتراح بقانون ، نسخة من(3د  5ف  /ص م م ب 58م )كتابه رق

المخزون االستراتيجي للسلع، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا 

ل البنمحمد، بسام إسماعيالدكتور جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، األستاذ الفاضل، 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، علي عبدهللا العرادياألستاذ 

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه المالحظات 
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الخامس عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2021مارس  2وبتاريخ     

 .، ومذكرته اإليضاحيةالمذكوراالقتراح بقانون ، حيث اطلعت على ينشرالعو

 

لمبادئ وأحكام االقتراح بقانون إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .الدستور

 

ٍّ من االلتزامات ( التي 8وترى اللجنة بشأن المادة )      تناولت تجريم مخالفة المزود ألي 

بالغرامة المالية  يكتفوهي أساس الموضوع، أنه ا   (3) ( من المادة1المفروضة عليه في البند )

بالنسبة لمدى  سامة األفعال عقوبة غير رادعة معه ال ت عد  ، مما السالبة للحرية دون العقوبة الجنائية

ن االستراتيجي، األمومدى تأثير اإلخالل ب ذا االلتزام على مخزون اللتزام المشار إليه، المخالفة ل

العقوبة لتشمل الحبس مع الغرامة، لتتناسب مع  النص علىالرأي بعلى اللجنة وقد تتوافقون مع 

 تيانه.إالفعل و سامة األثر المترتب على  سامة 

 

 خمسة على تزيد وال دينار مائة عن تقل ال بغرامة يعاقب: "على أن (8مادة )حيث نصت ال     

( 3) المادة من( 1) الفقرة في عليها المنصوص األحكام من حكم أي خالف من كل دينار آالف

 ."القانون هذا من

 

 :على أنه (1( بند )3مادة )ونصت ال

 :يلي بما القيام المزود يلتزم أحكام، من األخرى النافذة القوانين عليه نصت ما مراعاة مع" 

 التي والمواصفات االشتراطات فيها تتوافر آمنة مخازن في االستراتيجية السلع تخزين - أ

 .القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحددها

 االستراتيجية السلع بمخزون الصلة ذات والبيانات المعلومات بكافة المختصة اإلدارة إخطار -ب

 .لبهاط تاريخ من أسبوع خالل لديه المتوفرة

 ".القانون هذا ألحكام اـ  وفق المتخذة واالحتياطات واإلجراءات القرارات كافة تنفيذ - ج
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 رأي اللجنة:

) ( بشنننأن المخزون االسنننتراتيجي  ( لسننننة رقم ) االقتراح بقانونسؤؤؤالمة ترى اللجنة      

األسننتاذ للسننلع، والمقدم من أصننحاب السننعادة األعضنناء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضننل، 

األسننتاذ ل البنمحمد، بسننام إسننماعيالدكتور جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسننن، 

  .والقانونية الدستورية من الناحيتين، علي عبدهللا العرادي

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحةرأي 

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



19 يناير 2021م

  صاحب املعا�� ع�� بن صا�� الصا�� املوقر
                 رئ�س مجلس الشورى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

اتيجي للسلعا املوضوع:    ،  القتراح بقانون رقم )   ( لسنة )           ( بشأن املخزون االستر

بشأن  2012( لسنة 35انون رقم ) الق أحكامبعض بتعديل  2020قتراح بقانون رقم )   ( لسنة وهو الصيغة املعدلة لال"

" املحال على لجنتم املوقرةو  ، حماية املستهلك

اتيجي ا طي هذا الكتاب نرفق أن  لنايطيب  القتراح بقانون رقم )   ( لسنة )           ( بشأن املخزون االستر

 ، على لجنتكم املوقرة، وهو الصيغة املعدلة لالقتراح بقانون املحال ومذكرته اإليضاحية للسلع،
ً
وذلك وفقا

 2002( لسنة 55والالئحة الداخلية ملجلس الشورى الصادرة باملرسوم رقم ) ( من الدستور 92لنص املادة )

 وتعديالته.

،،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  مقدمو االقتراح

د.جهاد عبد هللا الفاضل -1

أ. جمال محمد فخرو -2

د.محمد علي حسن علي -3

أ. بسام إسماعيل البنمحمد -4

أ. علي عبد هللا علي العرادي -5



 املذكرة االيضاحية

اتيجي  (           ) رقم )   ( لسنة لالقتراح بقانون    للسلع  بشأن املخزون االستر

وتعديالته فإن   2002( لسنة  55رقم )  بقانون   ( من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى الصادرة باملرسوم92عمال بأحكام املادة )

 هذا االقتراح بقانون يستند الى اآلتي:

 أوال: نصوص الدستور املتعلقة باالقتراح بقانون: 

    ( من الدستور   والتي تنص على اآلتي:4) ادة امل -1

والعلم   واألمن والطمأنينةالعدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين املواطنين، والحرية واملساواة ))

 .((دعامات للمجتمع تكفلها الدولةوالتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين املواطنين 

 :والتي تنص على اآلتي  ( من الدستور 10) ادة امل -2

أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص،  االقتصاد الوطني  -أ 

 وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

 :والتي تنص على اآلتي ( من الدستور   12) ادة امل -3

 األعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة..." ل م  "تكفل الدولة تضامن املجتمع في تح

 ثانيا: األهداف واملبادئ األساسية التي يقوم عليها االقتراح: 

تلبية ً لألولويات الوطنية التي دعا إليها جاللة امللك حمد بن عيس ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه في   -1

التشريعي الخامس للمجلس  الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل

وبالنظر إلى الجهود العاملية املتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان  : "  الوطني حيث قال جاللته

 في مجال تحقيق األمن الغذائيواستمرار تمتعه بالعيش الكريم،  
ً
تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني   ،وخصوصا

 ".مجاالت االكتفاء الذاتيالحلول املناسبة لتطوير 

اتيجية لدول مجلس التعاون نحو  -2 خزون بشأن املقانون  صياغةاستجابة لألولويات االستر

اتيجي  بشأن  العربية املتحدة اإلماراتدولة ضوء القانون االتحادي الذي أصدرته  علىاالستر



اتيجي  افق عليه في للسلعتنظيم املخزون االستر االجتماع االستثنائي ، وخاصة ما تم التو

التحضيري الثاني لوكالء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون، ملتابعة تطورات أزمة »كورونا« 

 واستكمال آليات العمل الخليجي املشترك للحد من آثارها على االقتصاد والتجارة بدول املجلس

  . 2020في ابريل  املنعقد 

اتيجية التي تفي باحتياجات املواطنين واملقيمين داخل   -3 افر  السلع االستر متابعة والتأكد من تو

اململكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار  السوق املحلي و أسعار السلع  و منع املمارسات 

 .االحتكارية

اتيجية وحماية االقتصاد الوطني بدوام توفر السلع اال  لألشخاصالسلعي من األ تحقيق  -4 ستر

اتيجي والرقابة  وبصفة خاصة األساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط االستر

 على هذه السلع وتوفير املخزون اآلمن منها.

 التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاصيشكل صورة من صور  االقتراح بقانون إن  -5

 .والتضامن االجتماعي بين أفراد املجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور 

تحقيق مفهوم أكثر شموال لألمن املرتبط باحتياجات االشخاص األساسية من السلع  -6

اتيجي للسلع م اتيجية،  وفي الحرص على توفر مخزون استر ا يحقق اشباع الحاجات ماالستر

اريين ويشمل هذا االفراد والتجار والشركات واألشخاص األساسية لألشخاص الطبيعيين واالعتب

 االعتبارية االخرى. 

 

 

 



 (           )اقتراح بقانون رقم )   ( لسنة 

اتيجيبشأن   للسلع املخزون االستر

 بصيغته املعدلة( (

 ملك مملكة البحرين.               نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور، 

 ،1977( لسنة 11بتحديد األسعار والرقابة عليها، املعدل باملرسوم بقانون رقم ) 1975( لسنة 18املرسوم بقانون رقم )على و 

 ، وتعديالته،1976( لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، وتعديالته،1987( لسنة 7وعلى قانون التجارة الصادر باملرسوم بقانون رقم )  

دل بالقانون رقم )بشأن الدفاع املدني 1990( لسنة 5مرسوم بقانون رقم )لى وع  ،2014( لسنة  22، املع 

 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2001، وتعديالته،

وتعديالته،، 2001( لسنة 35وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )  

،بشأن حماية املستهلك، وتعديالته 2012 ( لسنة35رقم ) القانون وعلى   

،2018( لسنة 52رسوم بقانون رقم )بامل عدل، املبشأن السجل التجاري  2015( لسنة 27وعلى املرسوم بقانون رقم )   

، بشأن املواصفات واملقاييس 2016( لسنة 9قانون رقم )وعلى   

 ،2018( لسنة 31قانون رقم )الصادر بال ةقانون تشجيع وحماية املنافسوعلى 

،2018( لسنة 34قانون رقم )الصادر بال قانون الصحة العامة  وعلى  

قنا عليه وأصدرناه:  ه، وقد صدَّ  أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصُّ

 

( 1) املادة   

ـنة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف  في تطبيق أحكام هذا القانون ُيـقَصد بالكلمات والعبارات التالية   املعانَي املبيَّ

 :ذلك

 أو أي وزير يصدر بتسميته مرسوم. املختص بشؤون التجارةالوزير  : الوزير



 . يصدر بتسميتها مرسوم زارة و أو أية   الوزارة املختصة بشؤون التجارة : الوزارة 

وغير تابعة  للسلع  باملخزون االستراتيجي: أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية الجهة اإلدارية املختصة

 للوزارة.

اتيجي  وفق أحكام هذا القانون   توافرها استدامة الواجب و املحدد أسماؤها وكمياتها  السلعجميع  :للسلع املخزون االستر

 لهوالقرارات الصادرة والالئحة التنفيذية 
ً
 . ماتنفيذا

  والالئحة التنفيذية   وفق أحكام هذا القانون   للسلعاملحددة التي يجب أال يقل عنها املخزون االستراتيجي    ةالنسب : مخزون األمان

 له 
ً
 . ماوالقرارات الصادرة تنفيذا

تعاون بين املنشآت، أو قرار صادر عن  : أيُّ اتفاق أو عقد أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين منشأتين أو أكثر، أو أيُّ الترتيب

 .
ً
 أو سريا

ً
، علنيا

ً
 أو ِضْمنيا

ً
، صريحا

ً
 أو شفهيا

ً
 رابطة منشآت سواًء كان كتابيا

: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو تسويق أو تصريف أو بيع أو  ملزودا

 بالجملة  السلعتخزين أو عرض 
ً
   للبيع لحسابه أو لحساب الغير سواء كان تاجرا

ً
 تجاريا

ً
 أو وكيال

ً
 . أو مصنعا

للمواد واملكونات  بما في ذلك العناصر األولية  و تحويلي أني  أو زراعي او حيوا مادة طبيعية أو منتج صناعي: كل  السلعة

 . الداخلة في املنتج

اتيجية نسبية بالنظر الى نوعها أو قيمتها أو توافرها أو توافر بدائل عنها أو حجم الطلب    : أي سلعة ذات  أهميةالسلعة االستر

 لهما. 
ً
 عليها، والواجب استدامة توافر مخزون لها وفق أحكام هذا القانون والالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا

 

 ( 2) املادة 

مةاإلدارية املختصةمع الجهات  والتعاون    بالتنسيق  الوزارة  تعمل -1 ِ
 
تحقيق متطلبات  على  ،  ، وبمقتض ى التشريعات املنظ

 :، ولها على وجه الخصوص ما يليمنةآبكميات كافية ومستدامة و  السلعفر اتو 

 ونسبة مخزون األمان.  للسلعاالستراتيجي   تحديد حجم املخزون - أ

 . واملدة املقررة لالحتفاظ بها الواجب توافرها تحديد أصناف وكميات السلع االستراتيجية  -ب

 متابعة حجم استهالك كل منها.و دراسة وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية  - ج

 .املزودين  معومتابعتها مواجهة أي نقص في مخزون األمان   اتخاذ اإلجراءات التي تكفل  -د



 .للسلعاالستراتيجي   املخزون  اقتراح الخطط والبرامج املتعلقة بحجم وكمية -ه

 املزودين.  معوبلدان املنشأ ومتابعتها  اململكةفي وتوافر السلع االستراتيجية إعداد قواعد بيانات عن إنتاج  -و

واتخاذ   كفاية املخزون القائم من السلع االستراتيجية املختصة للتحقق من اتاملراجعة الدورية مع الجه إجراء  - ز

 . اإلجراءات التي تكفل سد العجز فيها إن وجد

  ، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلعاالستراتيجي  الوطني  تنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسالمة املخزونمتابعة  - ح

   .ودائم منها

 .للسلعملجلس الوزراء بشأن املخزون االستراتيجي   دوريةرفع تقارير  - ط

 له  تبين -2
ً
املتعلقة  كافة املسائل  و األسس والضوابط واملعايير     الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

 .  السلع االستراتيجيةاملخزون اإلستراتيجي ومخزون األمان و  ب

 

 ( 3) املادة 

 : بما يليالقيام يلتزم املزود ، القوانين النافذة األخرى من أحكاممع مراعاة ما نصت عليه   .1

تتوافر فيها االشتراطات واملواصفات التي تحددها الالئحة  آمنة في مخازن  االستراتيجية  تخزين السلع - أ

 التنفيذية لهذا القانون. 

املتوفرة لديه  االستراتيجية  السلعإخطار اإلدارة املختصة بكافة املعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون  -ب

 خالل أسبوع من تاريخ طلبها. 

 كافة القرارات و اإلجراءات واالحتياطات املتخذة وفقا ألحكام هذا القانون. تنفيذ  - ج

لضمان استمرار متابعة كميات    املزودالربط اإللكتروني مع  إجراء    املختصة   دارية اإل   الجهاتبالتعاون مع  يجوز للوزارة   .2

 .وأصناف وحالة املخزون

 

 

 

 



( 4املادة )   

، فللوزير بقرار مسبب  املخزون االستراتيجيفي  نقص حاد إذا ما طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها  .1

بشأن   1990( لسنة 5وذلك دون االخالل بأحكام املرسوم بقانون رقم )ص، ملواجهة ذلك النقاتخاذ إجراءات وقتية 

 .الدفاع املدني

  االستراتيجي املخزون  في  النقص الحاد   تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون األسس التي يستند عليها الوزير في تقدير  .2

 النقص.  ذلك واإلجراءات التي يتخذها للحد من 

( 5املادة )   

، بناًء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في الالئحة  يهدد مخزون االمان  وشيك الوقوع  في حالة خطر حال أو      للوزير  يجوز  

 
ً
بصفة   على تصديرها أو فرض قيود أو سقوف  ةمعين  سلعة أو سلع  تصدير بحظر التنفيذية لهذا القانون، أن يصدر قرارا

(  5قانون رقم )رسوم ب، وذلك دون االخالل بأحكام املوللوزير أن يصدر تنبيهات أو أن يتخذ أية احتياطات يعلن عنها  ،ةمؤقت

  .بشأن الدفاع املدني  1990لسنة 

( 6املادة )   

 :   على أي شخص القيام بما يلي حظري

 .على املخزون االستراتيجي للسلع  سلبي ملموس   تأثير  يكون الغرض منه إحداث    فعل أو امتناعأي  .أ

عن املخزون االستراتيجي للسلع مع العلم ــ بأية وسيلة ــ   غير صحيحة سرية أو  معلوماتأو أخبار أو بيانات أي  نشر  .ب

 .بذلك

 :ترتيبات يكون الغرض منها أو ينتج عنها أي مما يليأي  .ج

ٍّ من ذلكاستيرادها أو  تبادلها   أو إنتاجها  الَحدُّ من    أواالستراتيجية  السلع   في أسعار  التأثير  .1
 .، أو التحكم في أي 

ض   .2
ْ
 الشراء أو البيع أو التوريد. التواطؤ على رف

إغالق املحال أو املصانع أو املخازن الخاصة بالسلع االستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو االمتناع عن اإلنتاج   .د

 أو التوزيع دون الحصول على موافقة الجهة اإلدارية املختصة. 

مع    لسلع االستراتيجيةجوهرية با ذات صلة مصطنعةغير صحيحة أو مستندات أي معلومات أو بيانات أو   تقديم .ه

 .العلم بذلك



 

(7مادة )   

 له سلطة دخول  
ً
تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا

 املحال ذات الصلة.

وزير العدل باالتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم   يخولهموتكون للموظفين الذي 

 التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. 

 وتحال املحاضر املحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه.

 (8مادة ) 

أي حكم من األحكام املنصوص عليها في  آالف دينار كل من خالف  خمسة ال تزيد على   ال تقل عن مائة دينار و بغرامةيعاقب 

 من هذا القانون.  (3) املادة   ( من1الفقرة )

 

(9مادة )   

  أو بإحدى هاتين العقوبتين ال تزيد على عشرة آالف دينارو  لف دينارأال تقل عن    يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة

 . من هذا القانون  (6املادة)كل من خالف أي حكم من األحكام املنصوص عليها في 

 

(10مادة )   

 . في حالة العود الرتكابها القانون  تضاعف العقوبة املقررة ألي من الجرائم املنصوص عليها في هذا   -1

ف  -2
ْ
نشاط املتعلق بالجريمة ملدة ال تزيد على سنة، وفي حالة الَعود الللمحكمة في حالة اإلدانة أْن تقض َي بوق

 .
ً
ف النشاط ملدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا

ْ
 للمحكمة الحكم بوق

(11مادة )   

ِخل العقوبات املشار إليها في 
ُ
ِ قانون آخر. ال ت

 املواد السابقة، بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

(12مادة )   



 إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول   للوزير  ، مع عدم اإلخالل باملسئولية الجنائية أو املدنية
ً
الحق في أن يوجه إنذارا

فإذا امتنعوا عن التنفيذ يكون للوزير إصدار  ، بتصحيح األعمال املخالفة ألحكام هذا القانون خالل مدة مناسبة تحدد لذلك 

لسجل التجاري وفي هذه الحالة ال يجوز  قرار بغلق املنشأة ملدة ال تقل عن سبعة أيام وال تجاوز ثالثة أشهر أو محو القيد من ا

 إعادة القيد في السجل إال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار املحو. 

ويجوز التظلم من هذه القرارات إلى الوزير املختص خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إعالنها لذوي الشأن، ويلتزم الوزير  

  ذلك بمثابة رفض للتظلم.بالرد على التظلم خالل سبعة أيام وإال عد  

ويكون ميعاد الطعن في قرارات الوزير أمام املحكمة املختصة خالل ستين يوًما من تاريخ إعالن ذوي الشأن برفض التظلم أو  

 من تاريخ اعتبار التظلم مرفوًضا.

 (13مادة ) 

 إذا 
ً
ِكبت أية جريمة من الجرائم املنصوص  مع عدم اإلخالل بمسئولية الشخص الطبيعي ُيسأل الشخص االعتباري جنائيا

ُ
ارت

م عليه بغرامة تعادل  
َ
ليه أو أحد العاملين لديه، وُيحك ِ

 
عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه، وبواسطة أحد أجهزته أو ممث

رة للجريمة التي وقعت  .الغرامة املقرَّ

ف نشاط  
ْ
املتعلق بالجريمة ملدة ال تزيد على سنة، وفي حالة الَعود    الشخص االعتباري وللمحكمة في حالة اإلدانة أْن تقض َي بوق

 .
ً
ف النشاط ملدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيا

ْ
 للمحكمة الحكم بوق

 (14مادة ) 

 عن  من هذا القانون  (6املادة )  في  في جريمة من الجرائم املنصوص عليهافي حالة صدور الحكم باإلدانة 
ً
، يجوز الحكم، فضال

 العقوبة املقررة للجريمة، بما يلي:

 واملواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة املحكوم عليه.  مصادرة السلع - أ

 عليه. نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة املحكوم  -ب

 

 (15) املادة 

 . ُيلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

 (16) املادة 



ِ  ل  الالئحة التنفيذية –بعد موافقة مجلس الوزراء  – الوزير ُيصدر 
ي  ض ِ

ُ
هذا القانون، وذلك في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي مل

ِره في الجريدة الرسمية. 
ْ
 ستة أشهر على تاريخ نش

 (17) املادة 

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في  –كل فيما يخصه  –رئيس مجلس الوزراء والوزراء على 

 الجريدة الرسمية. 

 

 البحرين مملكة ملك

 خليفة  آل عيسى بن حمد
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