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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

قرار مجلس النواب حول قرار 

مجلس الشورى بشأن مشروع 

قانون بإصدار قانون الصحة 

العامة، )المعد في ضوء 

المقدم من  االقتراح بقانون

 مجلس الشورى(.
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 م2018مايو  21لتاريخ: ا

 (16التقرير )

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

 قرار جملس الشورى  حول قرار جملس النواب بشأن
 مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة  خبصوص

 جملس الشورى()املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من 

 

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 :مقدمــة

 4ف /  خ تص ل  763خطاب رقم )ال، وبموجب م2018 مايو 13تاريخ ب 

الشورى  مجلس أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس (،4د 

قرار مجلس  قرار مجلس النواب بشأن من نسخة الخدماتإلى لجنة  الموقر

مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة )المعد بناء  الشورى بخصوص

وإعداد ته ودراسته مناقشل، على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

خالل موعد  الموقر تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس

 .من تاريخه أقصاه ثالثة أسابيع
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 :اللجنةإجراءات - أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م14/5/2018 20

 4 4 م21/5/2018 21

 

 

والدراسة على ما اطلعت اللجنة أثناء دراستها للقرار المذكور موضوع البحث  (2)

 يلي:

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشووورى بخصوووص مشووروع قانون  -

 المذكور ومرفقاته.

محاضووور اجتماعات اللجنة السوووابقة )خالل دور االنعقاد الثالث من ال صووول  -

 التشريعي الرابع( بشأن مشروع القانون.

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. محمد عبدهللا الدليمي الدكتور .1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  السيد خالد نجاح محمد .2

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. السيد عبدالموجود يوسف الشتلة .3

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .4

 احث القانوني.الب السيد محسن علـــي الغريري  .5

 



50 
 

 :تولى أمانة سر اللجنة (4)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

ا: رأي اللجنـة:
ا
 ثانيــ

 قرار مجلس الشورى بخصوص قرار مجلس النواب بشأنتدارست اللجنة   

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم  مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة

أصحاب واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل ، من مجلس الشورى(

مرفقات  ، واطلعت علىلشؤون اللجان ينالقانوني ينأعضاء اللجنة والمستشارالسعادة 

 قرار مجلس النواب. 

 

تتعلق بقانون  يتألف مشروع القانون، فضالً عن الديباجة، من أربع مواد  

( مادة، تنتظم في 154اإلصدار، إلى جانب قانون الصحة العامة الذي يشتمل على )

ثالثين فصالً، وتتناول األحكام التمهيدية، واألحكام المنّظمة لمراقبة المياه، ومياه 

الصرف الصحي، ومحالت بيع وتداول وتصنيع األغذية واستيرادها، والباعة 

ذبح المواشي والطيور ونقل اللحوم، واألغذية الخاصة، المتجولين، واألسواق، و

واألمراض المعدية وغير المعدية، والتطعيم )التمنيع(، ورعاية األمومة والط ولة، 

وصحة كبار السن، وصحة ال م واألسنان، والصحة المدرسية، والصحة العامة 

الحالقة  بالمؤسسات الثقافية والرياضية وأماكن التسلية وبرك السباحة ومحالت

والتجميل واللياقة البدنية والمساج، ومؤسسات التعامل بأسماك الزينة والطيور 

والحيوانات األلي ة، ومستحضرات التجميل ومواد العطارة، والتثقيف الصحي، 

والصحة المهنية، والمتطلبات الصحية للميناء، ومختبرات الصحة العامة، ودفن 

 العقوبات.الموتى، وأخيراً األحكام الختامية و
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 .وقد توافق المجلسان الموقران على إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ  

الديباجة ومواد اإلصدار والمواد الموضوعية بما فيها  علىبعد المداولة تم التوافق و

إضافة إلى تعديالت أخرى كدمج بعض المواد وحذف أخرى، فيما انتهى المستحدثة، 

من دور االنعقاد العادي الرابع من ال صل  دية والثالثينمجلس النواب في جلسته الحا

م، إلى التمسك بما 2018مايو  8التشريعي الرابع، والمنعقدة في يوم الثالثاء الموافق 

بعد إعادة  83-69أقره بموجب قراره السابق فيما يتعلق بالمواد األربع اآلتية: )

ترقيم(، بعد إعادة ال 113ـ132بعد إعادة الترقيم(، و) 106ـ126الترقيم(، و)

 )مرفق: الجدول المقارن للمواد المختلف عليها(بعد إعادة الترقيم(.  117ـ138و)

 

لمواد األربع المشار إليها آن ًا، فقد رأت اللجنة أن من المصلحة ا بعد تدارس  

البالغة  تهنظًرا ألهميذلك ، والموقرالنواب  العامة أن توصي بالموافقة على قرار مجلس

، بما يتواكب مع المستجدات في المجاالت الصحية المختل ةلصحي القطاع ا في تطوير

ولما له من آثار إيجابية في النهوض باألداء العام للخدمات الصحية، لما للصحة العامة 

 .من عالقة مباشرة بكل فئات المجتمع وشرائحه من مواطنين ومقيمين على حّدٍّ سواء

 

ا:ثالث
ا
 :واالحتياطيمقرري املوضوع األصلي اختيار  ـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، ات قت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   األستاذة هالة رمزي فايـــــــز سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. رة فاطمة عبدالجبار الكوهجيالدكتو سعادة .2
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ارابع
ا
 :توصية اللجنة :ـ

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، في ضوء ما دار   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 بتمسكه بقراره السابق بالنسبة لبعض الموادقرار مجلس النواب الموافقة على  -

مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة )المعد بناء على االقتراح بقانون  من

 وفق الجدول المرفق.، وذلك المقدم من مجلس الشورى(

 

 

 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                               نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 المواد المختلف عليها بين مجلس النواب ومجلس الشورى من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة
 

 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون

 (83)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 (83)مادة 

 بعد إعادة الترقيم( 76)مادة 

 

 

 

 

 

ال يجوز لإلدارة المختصة منح 

أو تراخيص استيراد أو تصنيع 

 (83مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 69)مادة 

توصي اللجنة بإعادة  -

صياغة المادة ودمجها مع المادة 

 من مشروع القانون. (85)رقم 

 

 (69مادة )

ال يجوز للجهة اإلدارية المعنية 

منح تراخيص استيراد أو 

تصنيع أو تعبئة أو تصدير أو 

بيع أي من المواد أو 

 (83مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 69)مادة 

 

التمسك بقرار مجلس النواب 

 السابق.

 

 

 

 

 (83مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 69)مادة 

 

الموافقة على قرار مجلس 

النواب بتعديل المادة على النحو 

 اآلتي:

 

 

ال يجوز لإلدارة المختصة منح 

أو تراخيص استيراد أو تصنيع 
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 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب ننصوص مواد مشروع القانو

ال يجوز لإلدارة المختصة منح 

تراخيص استيراد أو تصنيع أو 

تصدير أو بيع أي من المواد أو 

المستحضرات المشار إليها في 

المادة السابقة إال بعد التحقق من 

توافر كافة االشتراطات الصحية 

والمتطلبات المعتمدة والضوابط 

األخرى التي يصدر بتحديدها 

ولإلدارة قرار من الوزير، 

المختصة أن تطلب من ذوي 

الشأن الوثائق والشهادات 

 التالية:

أو تصدير أو بيع أي من  تعبئة

المواد أو المستحضرات المشار 

إليها في المادة السابقة إال بعد 

التحقق من توافر كافة 

االشتراطات الصحية 

والمتطلبات المعتمدة والضوابط 

األخرى التي يصدر بتحديدها 

قرار من الوزير، ولإلدارة 

المختصة أن تطلب من ذوي 

 :اآلتيةالشأن الوثائق والشهادات 

شهادة تثبت ممارسة الشركة  -أ

الصانعة لطرق التصنيع 

 .للمستحضر المعتمدة

المستحضرات المشار إليها في 

المادة السابقة إال بعد موافقة 

اإلدارة المختصة، ولإلدارة 

المختصة أن تطلب من ذوي 

الشأن الوثائق والشهادات التي 

يصدر بتحديدها قرار من 

 الوزير.

ويتولى ذوو الشأن، وعلى 

نفقتهم، القيام بإجراء التحاليل 

الالزمة على المستحضرات 

معتمدة من  بواسطة مختبرات

الوزارة سواء في داخل المملكة 

أو خارجها، وذلك كله وفقاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تصدير أو بيع أي من  تعبئة

المواد أو المستحضرات المشار 

إليها في المادة السابقة إال بعد 

التحقق من توافر كافة 

االشتراطات الصحية 

والمتطلبات المعتمدة والضوابط 

األخرى التي يصدر بتحديدها 

قرار من الوزير، ولإلدارة 

المختصة أن تطلب من ذوي 

 :اآلتيةالشأن الوثائق والشهادات 

شهادة تثبت ممارسة الشركة  -أ

الصانعة لطرق التصنيع 

 .للمستحضر المعتمدة
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 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب ننصوص مواد مشروع القانو

شهادة تثبت ممارسة  -أ

الشركة الصانعة لطرق التصنيع 

 الجيد للمستحضرات.

شهادة معتمدة من الجهة  -ب

المختصة في بلد المنشأ ت يد 

حرية بيع للمستحضر أو شهادة 

معاملة من ناحية كي ية تصنيعها 

 المنشأ. أو شهادة تداول في بلد

شهادة معتمدة للتحليل   -ج

الكيميائي وال يزيائي 

والجرثومي وال طري 

للمستحضر من مختبر معتمد أو 

 الجهة المسئولة في تلك المنشأة.

شهادة معتمدة من الجهة  -ب

المختصة في بلد المنشأ ت يد 

أو شهادة  المستحضرحرية بيع 

معاملة من ناحية كي ية تصنيعها 

 أو شهادة تداول في بلد المنشأ.

شهادة معتمدة للتحليل  -ج

الكيميائي وال يزيائي والجرثومي 

وال طري للمستحضر من مختبر 

معتمد أو الجهة المسئولة في تلك 

 المنشأة.

شهادة معتمدة من الشركة  -د

الصانعة تبين المواد الداخلة في 

تركيب المستحضر بالنسب 

المئوية ويجب أن تذكر تلك 

للضوابط واالشتراطات التي 

 تحددها الالئحة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة معتمدة من الجهة  -ب

المختصة في بلد المنشأ ت يد 

أو شهادة  المستحضرحرية بيع 

معاملة من ناحية كي ية تصنيعها 

 أو شهادة تداول في بلد المنشأ.

شهادة معتمدة للتحليل  -ج

الكيميائي وال يزيائي والجرثومي 

ل طري للمستحضر من مختبر وا

معتمد أو الجهة المسئولة في تلك 

 المنشأة.

شهادة معتمدة من الشركة  -د

الصانعة تبين المواد الداخلة في 

تركيب المستحضر بالنسب 

المئوية ويجب أن تذكر تلك 
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 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب ننصوص مواد مشروع القانو

شهادة معتمدة من الشركة  -د

الصانعة تبين المواد الداخلة في 

تركيب المستحضر بالنسب 

المئوية ويجب أن تذكر تلك 

اإلعالمية المواد على البطاقة 

للعبوات الخارجية والداخلية 

 للمستحضر.

اذا احتوى المستحضر على  -ه

مواد من أصل حيواني، تقدم 

شهادة معتمدة تبين نوع الحيوان 

الذي تم أخذ المادة منه ومنشأه 

)من أي بلد( مع وثائق تؤكد خلو 

هذه المادة من مرض جنون 

 البقر.

المواد على البطاقة اإلعالمية 

للعبوات الخارجية والداخلية 

 للمستحضر.

إذا احتوى المستحضر على  -ه

مادة من أصل حيواني يجب أن 

تقدم شهادة معتمدة تبين نوع 

الحيوان الذي تم أخذ المادة منه، 

ً في  بشرط أال يكون محرما

الشريعة اإلسالمية، ومنشأه 

)من أي بلد(، والوثائق التي 

تؤكد خلو هذه المادة من مرض 

جنون البقر وغيره من 

األمراض التي تحددها اإلدارة 

 .المختصة

 

 

 

 

 

المواد على البطاقة اإلعالمية 

للعبوات الخارجية والداخلية 

 للمستحضر.

إذا احتوى المستحضر على  -ه

دة من أصل حيواني يجب أن ما

تقدم شهادة معتمدة تبين نوع 

الحيوان الذي تم أخذ المادة 

منه، بشرط أال يكون محرماً في 

الشريعة اإلسالمية، ومنشأه 

)من أي بلد(، والوثائق التي 

تؤكد خلو هذه المادة من مرض 

جنون البقر وغيره من 

األمراض التي تحددها اإلدارة 

 .المختصة



57 
 

 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب ننصوص مواد مشروع القانو

 

 

اذا احتوى المستحضر على  -و

تخلصات مواد عشبية أو مس

نباتات يطلب تقديم مراجع 

علمية تؤكد سالمة استخدامها 

 ومدى فعاليتها.

البطاقة اإلعالمية  -ز

المستحضرات المستوردة أو 

المصنعة محليا سواء كانت 

لألغراض التجارية أو 

لالستعمال الشخصي ويجب أن 

تكون مستوفية للمعلومات 

المستحضر على اذا احتوى  -و

مواد عشبية أو مستخلصات 

نباتات يطلب تقديم مراجع علمية 

تؤكد سالمة استخدامها ومدى 

 فعاليتها.

البطاقة اإلعالمية  -ز

المستوردة أو  للمستحضرات

ً سواء كانت  المصنعة محليا

لألغراض التجارية أو 

لالستعمال الشخصي ويجب أن 

تكون مستوفية للمعلومات 

الغرض للمكونات و األساسية

من االستخدام وطريقة 

االستعمال والعوارض الجانبية 

مستحضر على اذا احتوى ال -و

مواد عشبية أو مستخلصات 

نباتات يطلب تقديم مراجع علمية 

تؤكد سالمة استخدامها ومدى 

 فعاليتها.

البطاقة اإلعالمية  -ز

المستوردة أو  للمستحضرات

ً سواء كانت  المصنعة محليا

لألغراض التجارية أو 

لالستعمال الشخصي ويجب أن 

تكون مستوفية للمعلومات 

للمكونات والغرض  األساسية

من االستخدام وطريقة 

االستعمال والعوارض الجانبية 
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 توصية اللجنة (2قرار جملس النواب ) قرار جملس الشورى (1) قرار جملس النواب ننصوص مواد مشروع القانو

االساسية للمكونات والغرض 

من االستخدام وطريقة 

تعمال والعوارض الجانبية االس

المتوقعة والمحاذير ان وجدت 

ورقم التشغيلة وتواريخ الصنع 

واالنتهاء واسم المستحضر وبلد 

المنشأ باللغة العربية واللغة 

االنجليزية طبقا للمواص ات 

المعتمدة لدي الوزارة والجهات 

 الرسمية االخرى.

وأية مستندات أخرى تراها  -ح

 الوزارة ضرورية.

 

 

وجدت  إنالمتوقعة والمحاذير 

ورقم التشغيلة وتواريخ الصنع 

واالنتهاء واسم المستحضر وبلد 

المنشأ باللغة العربية واللغة 

طبقا للمواص ات  اإلنجليزية

الوزارة والجهات  لدىالمعتمدة 

 الرسمية األخرى.

راها مستندات أخرى ت أية -ح

 الوزارة ضرورية.

 

وجدت  إنالمتوقعة والمحاذير 

ورقم التشغيلة وتواريخ الصنع 

واالنتهاء واسم المستحضر وبلد 

المنشأ باللغة العربية واللغة 

طبقا للمواص ات  اإلنجليزية

الوزارة والجهات  لدىالمعتمدة 

 الرسمية األخرى.

مستندات أخرى تراها  أية -ح

 الوزارة ضرورية.
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 (126مادة )

 

 

 

 

 

بغرامة ال تقل يعاقب بالحبس و

عن خمسين ديناراً أو بإحدى 

هاتين العقوبتين باإلضافة إلى 

مصادرة المواد المضبوطة، كل 

من استورد أو باع أو تداول أو 

حاز أي مادة من المواد الضارة 

 (126مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 117)مادة 

 

 

 

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل 

وال تتجاوز عن خمسين ديناراً 

أو بإحدى  قيمة المواد المصادرة

هاتين العقوبتين باإلضافة إلى 

مصادرة المواد المضبوطة، كل 

أو باع أو  أو عبّأمن استورد 

 (126مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 106)مادة 

 

 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس و بغرامة ال تقل 

دينار أو بإحدى  خمسمائةعن 

هاتين العقوبتين باإلضافة إلى 

مصادرة المواد المضبوطة، كل 

من استورد أو باع أو تداول أو 

 (126مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 106)مادة 

 

التمسك بقرار مجلس النواب 

 السابق.

 

 

 

 

 (126مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 106)مادة 

 

الموافقة على قرار مجلس 

النواب بتعديل المادة على النحو 

 اآلتي:

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل 

وال تتجاوز عن خمسين ديناراً 

أو بإحدى  قيمة المواد المصادرة

هاتين العقوبتين باإلضافة إلى 

مصادرة المواد المضبوطة، كل 

أو باع أو  أو عبّأمن استورد 

تداول أو حاز أي مادة من المواد 
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بالصحة العامة التي يصدر بها 

 قرار عن الوزير.

 

المواد تداول أو حاز أي مادة من 

الضارة بالصحة العامة التي 

 يصدر بها قرار عن الوزير.

من المواد الضارة حاز أي مادة 

بالصحة العامة التي يصدر بها 

 قرار عن الوزير.

الضارة بالصحة العامة التي 

 يصدر بها قرار عن الوزير.

 (132مادة )

 

 

 

 

 

 

 (132مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 123)مادة 

 

 

 

 

 

 (132مادة )

 

 

بحذف هذه توصي اللجنة  -

( 104المادة لضمها إلى المادة )

 ( بعد إعادة الترقيم.85المادة )

 

 (132مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 113)مادة 

 

التمسك بقرار مجلس النواب 

، مع مراعاة إعادة ترقيم السابق

الواردة في السطر  (95المادة )

الثاني من البند )أ( لتكون 

(، تبعا لتوصيات اللجنة 85)

 .بشأن ترقيم المواد

 (132مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 113)مادة 

 

الموافقة على قرار مجلس 

النواب بتعديل المادة على النحو 

 اآلتي:
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يجوز للوزير إصدار أمر  -أ

بحجز أية س ينة وقع منها 

التلوث المنصوص عليه في 

( من هذا القانون 104المادة )

لحين االنتهاء من محاكمة 

المسئول عن ذلك، ويجب في 

هذه الحالة عرض أمر الحجز 

على قاضي التن يذ خالل أربع 

وعشرين ساعة من إصداره، 

وللمسئول عن التلوث أن يطلب 

كلف بتن يذ أمر الحجز من الم

على الس ينة وقف تن يذ هذا 

 

يجوز للوزير إصدار أمر  -أ

بحجز أية س ينة وقع منها التلوث 

المنصوص عليه في المادة 

من هذا القانون لحين  (95)

االنتهاء من محاكمة المسئول 

عن ذلك، ويجب في هذه الحالة 

عرض أمر الحجز على قاضي 

التن يذ خالل أربع وعشرين 

ساعة من إصداره، وللمسئول 

عن التلوث أن يطلب من المكلف 

بتن يذ أمر الحجز على الس ينة 

وقف تن يذ هذا األمر نظير دفع 

 

 

 

  

 

 

يجوز للوزير إصدار أمر  -أ

بحجز أية س ينة وقع منها التلوث 

المنصوص عليه في المادة 

من هذا القانون لحين  (85)

االنتهاء من محاكمة المسئول 

عن ذلك، ويجب في هذه الحالة 

عرض أمر الحجز على قاضي 

التن يذ خالل أربع وعشرين 

ساعة من إصداره، وللمسئول 

عن التلوث أن يطلب من المكلف 

بتن يذ أمر الحجز على الس ينة 

وقف تن يذ هذا األمر نظير دفع 
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األمر نظير دفع ك الة نقدية 

 قيمتها خمسون ألف دينار.

ال يعتبر التلوث جريمة إذا  -ب

تبين أنه حدث نتيجة لت ريغ 

الزيت أو السائل المحتوي على 

الزيت درءاً لخطر يهدد الس ينة 

أو األرواح في البحر أو 

ة للحيلولة دون إصابة شحن

الس ينة بضرر جسيم، أو إذا 

تبين أن تسرب الزيت أو السائل 

المحتوي على الزيت كان نتيجة 

حادث أصاب الس ينة أو الجهاز 

أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ 

عن مائة ألف ال تقل ك الة نقدية 

 دينار.

ال يعتبر التلوث جريمة إذا  -ب

تبين أنه حدث نتيجة لت ريغ 

الزيت أو السائل المحتوي على 

الزيت درءاً لخطر يهدد الس ينة 

أو األرواح في البحر أو للحيلولة 

دون إصابة شحنة الس ينة بضرر 

جسيم، أو إذا تبين أن تسرب 

الزيت أو السائل المحتوي على 

نتيجة حادث أصاب الزيت كان 

الس ينة أو الجهاز أو أنه حدث 

واستمر برغم اتخاذ جميع 

مائة ألف ال تقل عن ك الة نقدية 

 دينار.

ال يعتبر التلوث جريمة إذا  -ب

تبين أنه حدث نتيجة لت ريغ 

الزيت أو السائل المحتوي على 

الزيت درءاً لخطر يهدد الس ينة 

أو األرواح في البحر أو للحيلولة 

دون إصابة شحنة الس ينة بضرر 

جسيم، أو إذا تبين أن تسرب 

الزيت أو السائل المحتوي على 

جة حادث أصاب الزيت كان نتي

الس ينة أو الجهاز أو أنه حدث 

واستمر برغم اتخاذ جميع 
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جميع االحتياطات الممكنة لمنع 

 التسرب أو وق ه أو تخ ي ه.

ويشترط لعدم اعتبار التلوث 

جريمة أن يكون المسئول عن 

د أبلغ إدارة الموانئ التلوث ق

بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو 

اكتشافه، مع عدم اإلخالل بحق 

الجهة اإلدارية المعنية بمعالجة 

 وإزالة أسباب التلوث.

 

 

 

االحتياطات الممكنة لمنع 

 التسرب أو وق ه أو تخ ي ه.

ويشترط لعدم اعتبار التلوث 

جريمة أن يكون المسئول عن 

التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ 

بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو 

اكتشافه، مع عدم اإلخالل بحق 

لجهة اإلدارية المعنية بمعالجة ا

 وإزالة أسباب التلوث.

االحتياطات الممكنة لمنع 

 التسرب أو وق ه أو تخ ي ه.

ويشترط لعدم اعتبار التلوث 

جريمة أن يكون المسئول عن 

التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ 

بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو 

اكتشافه، مع عدم اإلخالل بحق 

ة اإلدارية المعنية بمعالجة الجه

 وإزالة أسباب التلوث.
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 (138مادة )

 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

شهرين وبغرامة ال تقل عن ألف 

دينار وال تجاوز عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 كل من:

 (138مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 129)مادة 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

شهرين وبغرامة ال تقل عن ألف 

دينار وال تجاوز عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 كل من:

 (138مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 117)مادة 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

سنة وبغرامة ال تجاوز خمسة 

آالف دينار أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين كل من:

 

 (138مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 117)مادة 

 

التمسك بقرار مجلس النواب 

 السابق.

 

 

 

 

 

 (138مادة )

 بعد إعادة الترقيم( 117)مادة 

 

الموافقة على قرار مجلس 

النحو النواب بتعديل المادة على 

 اآلتي:

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 

شهرين وبغرامة ال تقل عن ألف 

دينار وال تجاوز عشرة آالف 

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 كل من:
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غش أو شرع في غش أغذية  -أ

معدة للبيع أو طرح أو عرض 

من األغذية للبيع أو باع شيئا 

المغشوشة أو ال اسدة أو الضارة 

بصحة اإلنسان أو انتهى تاريخ 

 صالحيتها.

صنع أو طرح أو عرض  -ب

للبيع أو باع مواداً أو عبوات أو 

أغل ة مما يستعمل في غش 

األغذية على وجه ين ي 

استعمالها استعماال مشروعا أو 

بقصد الغش وكذلك كل من 

حرض أو ساعد على استعمالها 

الغش بواسطة كراسات أو في 

أضاف للمواد الغذائية المنتجة   -أ

مواد ملونة أو حافظة أو أية  مواد

أخرى بما يتجاوز الحد  مضافة

المسموح به الصادر من الجهة 

 اإلدارية المعنية.

أضاف للمواد الغذائية  -ب 

ملونة أو حافظة أو  مواد  المنتجة 

أخرى أو أية  مواد مضافةأية 

مواد أولية غير صالحة 

 دمي.لالستهالك اآل

 

غش أو شرع في غش أغذية  -أ

معدة للبيع أو طرح أو عرض 

للبيع أو باع شيئا من األغذية 

المغشوشة أو الفاسدة أو 

الضارة بصحة اإلنسان أو 

 انتهى تاريخ صالحيتها.

وضع أي كشك أو محل  -ب

مخصص إلعداد أو صنع أو 

األطعمة تخزين أو بيع أو تقديم 

أو األشربة إذا كانت معيبة أو 

قذرة أو موبوءة بالحشرات أو 

القوارض أو تكون األدوات أو 

طريقة إعداد األطعمة أو 

األشربة غير مطابقة 

 

 

 

 

أضاف للمواد الغذائية المنتجة   -أ

مواد ملونة أو حافظة أو أية  مواد

أخرى بما يتجاوز الحد  مضافة

المسموح به الصادر من الجهة 

 اإلدارية المعنية.

أضاف للمواد الغذائية  -ب 

ملونة أو حافظة أو  مواد  المنتجة 

أخرى أو أية  مواد مضافةأية 

مواد أولية غير صالحة 

 لالستهالك اآلدمي.
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مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى 

 من أي نوع كانت.

حاز بقصد التداول لغرض  –ج 

غير مشروع شيئا من األغذية 

 أو المواد المشار إليها سل ا.

ركب أو صنع أو انتج بقصد  -د

البيع أو طرح أو عرض للبيع أو 

باع، أو حاز أو أحرز بقصد 

 البيع أو استورد مواد مركبة أو

مصنوعة أو منتجة من شأنها أن 

 تسبب مخاطر صحية لإلنسان.

أضاف للمواد الغذائية  -هـ

المنتجة مواداً ملونة أو حافظة 

ويحكم، باإلضافة إلى العقوبة، 

بمصادرة المواد الغذائية أو 

 المواد التي تستخدم في ذلك.

ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة 

ال تزيد على شهر إذا تكررت 

 المخال ة.

 

 

لالشتراطات الصحية المعتمدة 

 مما يشكل ضرراً على الصحة.

ويحكم، باإلضافة إلى العقوبة، 

بمصادرة المواد الغذائية أو 

 تخدم في ذلك.المواد التي تس

ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة 

ال تزيد على شهر إذا تكررت 

 المخال ة.

 

 

 

ويحكم، باإلضافة إلى العقوبة، 

بمصادرة المواد الغذائية أو 

 التي تستخدم في ذلك.المواد 

ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة 

ال تزيد على شهر إذا تكررت 

 المخال ة.
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أو أية إضافات غذائية أخرى بما 

يتجاوز الحد المسموح به 

الصادر من الجهة اإلدارية 

 المعنية.

أضاف للمواد الغذائية  -و 

المنتجة مواداً ملونة أو حافظة 

ة إضافات غذائية أخرى أو أو أي

أية مواد أولية غير صالحة 

 لالستهالك اآلدمي.

استورد مواد غذائية غير  –ز 

مطابقة للمواص ات أو غير 

 صالحة لالستهالك اآلدمي.
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ويحكم، باإلضافة إلى العقوبة، 

بمصادرة المواد الغذائية ال اسدة 

أو المغشوشة أو الضارة أو 

 المواد التي تستخدم في ذلك.

يجوز الحكم بغلق المحل لمدة و

د على شهر إذا تكررت ال تزي

 المخال ة.
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 م2015 نوفمبر 1التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 
 

مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة )المعد في ضوء االقتراح الموضوع: 

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2015يو يول 12بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من1د  4ص ل ت ق / ف  196، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون الصحة العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس بإصدار 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  ،الشورى(

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2015 أكتوبر 28وبتاريخ      

 وقرار مجلس النواب بشررررر نه، ، حيث اطلعت على المشررررررون بقانون الم كور،الثالث

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

 التالي:إلى  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

( في مشرررون القانون، 47البند )و( من المادة )وجود شرربهة عدم دسررتورية في  .1

وال ي نص على "منع األشررررررخاص أو الحاجيات القادمة من دول موبوءة من 

الدخول إلى المملكة" مما يعني من داللة النص الواضررررحة أن المنع من دخول 

( من 17المملكة سرررررريشررررررما المواطنين البحرينيين، واو ما حظرته المادة )

ى "ب. يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من الدستور حيث نصت عل

العودة إليها"؛ ل ا تقترح اللجنة على لجنتكم الموقرة إضررررررافة عبارة "من  ير 

أو  من غير المواطنين المواطنين"، ليكون البند بعد التعديا "منع األشررررررخاص

الحاجيات القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى المملكة"، وعليه فقد رأت 

ا للمخافة  اللجنة عدم سررررررالمة مشرررررررون القانون من الناحية الدسررررررتورية نظر 

ا، وفي حال وافقت لجنتكم الموقرة على التعديا  الدسررتورية الملصررلة مسرربقفرررررررر 

 المقترح الوارد أعاله فإن اللجنة ترى سالمته من الناحية الدستورية.

وقانون  على لجنتكم الموقرة مراعاة المواءمة بين نصرررروص مشرررررون القانون .2

 حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري.
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مواءمة التعريلات الواردة في مشرررررررون القانون مع القوانين الناف ة وخا ررررررة  .3

 قانوني حماية المستهلك والغش التجاري.

الحظت اللجنة ورود العديد من الجرائم واألفعال في مشررررون القانون دون أن  .4

ة التناسررررررا بين اللعا المرتكا توضررررررع له عقوبات محددة، كما ينبغي مراعا

 والعقوبة المقررة له.

 

 رأي اللجنة:

صدار قانون الصحة العامة )المعد في سالمة عدم ترى اللجنة    مشروع قانون بإ

من الناحية الدسررتورية، ما لم يتم  ضوووا اتقتراح بقانون المقدم من مجلس الشووور (

 .( من مشرون القانون47تعديا البند )و( من المادة )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص مشروع قانون 

بتعديل المادة )الثالثين( من 

( لسنة 3المرسوم بقانون رقم )

م بشأن نظام انتخاب 2002

أعضاء المجالس البلدية، 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس الشورى(.
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 م2018مايو  15التاريخ : 

 ة املرافق العامة والبيئةلجنل العاشرر تقريال

( لسنة 3بتعديل املادة )الثـالثني( من املرسوم بقانون رقم )مشروع قانون  خبصوص
 ام انتخاب أعضاء اجملالس البلديةم، بشأن نظ2002

 املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى املوقر() 

 الرابعمن الفصل التشريعي  الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمــة :

أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس  م2018أبريل  18بتاريخ 

وذلك ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 4د4ص ل م ب / ف 738جملس الشورى خطاًبا برقم )

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة ، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

( لسنة 3مشروع قانون بتعديل املادة )الثـالثني( من املرسوم بقانون رقم )بدراسة ومناقشة 

املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم  ) م، بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية2002

داد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإع ،من جملس الشورى املوقر(

 يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من اترخيه ليتم عرضه على اجمللس. ه اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 ابإلجراءات التالية : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة

م، 2018أبريل  22السادس عشر بتاريخ اجتماعها يف مشروع القانون تدارست اللجنة ( 1)
 .م2018أبريل  29واجتماعها السابع عشر بتاريخ 

موضوع البحث والدراسة واليت  القانوناطلعت اللجنة على الواثئق املتعلقة مبشروع  (2)
 اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.الدستوري للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالرأي  -أ
 (مرفقاملذكرة القانونية هليئة املستشارين القانونيني. ) -ب
 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته.  -ج

 (مرفقمشروع القانون املذكور ومذكرات احلكومة و هيئة التشريع واإلفتاء القانوين. ) -د
 

 :من األمانة العامة ابجمللس اجتماعات اللجنةشارك يف  -

 لشؤون  اللجان. املستشار القانوين   د مرهون   ـن محيـاذ حمسـاألست .1
 مستشار قانوين. عبداملوجود يوسف أمحداألستاذ  .2

 أخصائي إعالم أول.  انـالسيـد علي حممـد سلم .3

 

 

أمحد ، والســـــيدة مر  أمني ســـــر اللجنة الســـــيدة خولة حســـــن ها ـــــمتوىل أمانة ســـــر اللجنة  -
 .أمني سر جلنة مساعد ًبجمللس الريس
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 اثنيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

ا  اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا
 ( مرفقالدستورية. ) لسالمة مشروع القانون من الناحية

 

 اللجنة: رأي :اثلثـاا

 وقد، مع املستشارين القانونيني لشؤون اللجان تدارست اللجنة مواد مشروع القانون   
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكداا 

هليئة ، كما اطلعت اللجنة على املذكرة القانونية الدستورية ةسالمة مشروع القانون من الناحيل
 املستشارين القانونيني.

تضمنت املادة األوىل  –فضالا عن الديباجة  – مادتنيويتألف مشروع القانون من 
تغليظ العقوبة على كل من ارتكب فعالا من األفعال الواردة هبا إىل احلبس مدة التزيد على 

منت جتر  فعل سنتني وبغرامة الجتاوز ألفي دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني، كما أهنا تض
جديد وهو نشر أو إذاعة أقواالا كاذبة عن موضوع االنتخاب، وتضمنت عدم جواز احلكم 
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة املنصوص عليها فيها، كما تضمنت حكمـاا أبن تنقضي الدعوى 
خ اجلنائية وال ُتسمع الدعوى املدنية يف اجلرائم املنصوص عليها فيها مبُضي ستة أ هر من اتري

إعالن نتيجة االنتخاب، أو من اتريخ آخر إجراء قضائي يف  أهنا ، أما املادة الثانية فهي 
 تنفيذية.

 

العقوبة املقررة للجرائم  أمهية مشروع القانون من حيث تشديد وقد أكّدت اللجنة
حبيث تتناسب مع خطورة وجسامة تلك األفعال  االنتخابية اخلاصة ًبنتخاًبت اجملالس البلدية
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كما تؤكد اللجنة على أن التشديد الذي   ،ام والعملية اإلنتخابيةىت تشكل خطراا على الرأى العال
جاء ملقاصد وأهداف تتمثل يف حتقيق الردع العام عن ارتكاب هذا  انتهجه مشروع القانون

 وقد النوع من اجلرائم اليت هلا ًبلغ األثر على إرادة الناخبني والعملية االنتخابية بشكل عام،
 ةالعقوبة النافذ اتفق رأي اللجنة مع رأي احلكومة الوارد يف مذكرهتا املرفقة مبشروع القانون أبن

خصوصاا أن طبيعة االنتخاًبت ًبلنسبة ألعضاء جملس مع جسامة األفعال املرتكبة ال تتناسب 
اإلنتخابية  واألهداف من تعداد اجلرائم املتعلقة ًبلعمليةالنواب وأعضاء اجملالس البلدية واحدة، 

تتساوى فيها النيابية منها والبلدية، وأتكيداا لذلك فقد اتفق التعديل القائم مع ما ورد بقانون 
كما يتفق مع النصوص الدستورية   النوابجملس مبا رة احلقوق السياسية الذى ينظم انتخاًبت 

 ذات الصلة.

  

بتعديل املادة )الثـالثني( قانون على مشروع  فقد وافقت اللجنة أبغلبية أعضائهاوعليه 
) املعد  م، بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية2002( لسنة 3من املرسوم بقانون رقم )

كما ، واملوافقة على نصوص مواده   يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى املوقر(
 وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

 

 

 وضوع األصلي واالحتياطي :اختيار مقرري امل -:  رابعـاا

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

 مقرراا أصليـاا.  االستـاذ علي عيسى أمحـدادة ـسع .1
 مقرراا احتياطياا.  املهندسة زهوة حممد الكواري ادةـسع .2
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 توصية اللجنة:  -خامسـاا

، فإن مشـــــروع القانونيف ضـــــوء ما دار من مناقشـــــات وما أبدي من آراء أثناء دراســـــة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

ـــالثني( من املرسوم من حيث املبدأ، على  املوافقة - مشروع قانون بتعديل املادة )الثـ
م، بشــــأن نظام انتخاب أعضــــاء اجملالس البلدية ) 2002( لســــنة 3بقانون رقم )

 .ن املقدم من جملس الشورى املوقر(قرتاح بقانو املعد يف ضوء اال
وذلك ابلتفصــــيل الوارد يف اجلدو  املوافقة على نصــــوص مواد مشــــروع القانون،  -

 املرفق.
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

  علي عيسى أمحد علي                         د.حممــد عـلي حســن علي               

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 ام انتخاب أعضاء اجملالس البلديةم، بشأن نظ2002( لسنة 3( من املرسوم بقانون رقم )الثالثنيمشروع قانون بتعديل املادة )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى املوقر( 
 

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة
 

 نحن حمد بن عيسىىىىىىل فة  لي ة
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالن على الدستور، 

( 3رقم ) المرسررررروم بقانونوعلى 

بشررر ن نظام انتخاب  2002 لسرررنة

أعضررررررررراء المجرررالس البلرررديرررة، 

  وتعديالته،

 الديباجة

 

 دون تعديا

 

 

 

 

 الديباجة

 

على نص الديباجة كما  الموافقة -

 ورد في مشرون القانون.

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 بن عيسل فة  لي ةنحن حمد 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالن على الدستور، 

( 3رقم ) المرسروم بقانونوعلى 

بش ن نظام انتخاب  2002 لسنة

أعضررررررررراء المجرررالس البلرررديرررة، 

  وتعديالته،
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أقر مجلس الشرررررررورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصررررره، وقد 

 دقنا عليه وأ درناه: 

 

أقر مجلس الشررررررورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصرره، وقد 

  دقنا عليه وأ درناه:

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 
 

تصويا الخط  النحوي في كلمة  -

)الثالثون( الواردة في مقدمة 

 .)الثالثين(المادة لتصبح 

 المادة األولى

 

قرار مجلس  - فقرررة على  موا ل ا

 النواب بإجراء التعديالت التالية:

تصويا الخط  النحوي في كلمة  -

)الثالثون( الواردة في مقدمة 

 .)الثالثين(المادة لتصبح 

 المادة األولى
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الثالثون  )ادة يُسررررتبدل بنص الم

( 3من المرسرررررروم بقرررانون رقم )

بشررر ن نظام انتخاب  2002لسرررنة 

أعضرررررراء المجالس البلدية، النص 

 اآلتي:

 المادة الثالثون:

تغيير كلمتي )أية، ب ية( أينما  -

)أّي، وردتا في المادة لتصبحا 

 .بأّي(

تصويا الخط  اإلمالئي في  -

كلمة )اللي( الواردة في السطر 

 .)ألفي(الرابع من المادة إلى 

( على 8إضافة بند جديد برقم ) -

 النحو الوارد أدناه.

 لنص بعد التعديلا
 

 (ـووالثينالث)فررادة دل بنص المفرريُستب

( 3من المرسرررررروم بقرررانون رقم )

بشررر ن نظام انتخاب  2002لسرررنة 

تغيير كلمتي )أية، ب ية( أينما  -

)أّي، وردتا في المادة لتصبحا 

 .بأّي(

تصويا الخط  اإلمالئي في  -

كلمة )اللي( الواردة في السطر 

 .)ألفي(الرابع من المادة إلى 

( على 8)إضافة بند جديد برقم  -

 النحو الوارد أدناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ـالثينالث)فادة دل بنص المفيُستب

قانون رقم ) ( 3من المرسرررررروم ب

بش ن نظام انتخاب  2002لسنة 

أعضرراء المجالس البلدية، النص 

 اآلتي:

 المادة الثالثون:
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

مع عدم اإلخالل ب ية عقوبة أشد 

منصوص عليها في قانون 

العقوبات أو أي قانون آخر يعاقا 

 سنتينبالحبس مدة ال تزيد على 

أو  أللي ديناروبغرامة ال تجاوز 

بإحدى ااتين العقوبتين كا من 

 ارتكا فعال  من األفعال اآلتية:

أورد بيانا  كاذبا  واو عالم  – 1

ب لك في أية وثيقة قدمها ألمر 

، أو تعمد  بجدول الناخبفييتعلق 

ب ية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه 

أو ح ف اسم منه خالفا  ألحكام 

 ا ا القانون.

البلدية، النص أعضرررررراء المجالس 

 اآلتي:

 المادة الثالثون:

عقوبة أشد  بأيّ مع عدم اإلخالل 

منصوص عليها في قانون 

العقوبات أو أي قانون آخر يعاقا 

 سنتينبالحبس مدة ال تزيد على 

دينار أو  ألفيوبغرامة ال تجاوز 

بإحدى ااتين العقوبتين كا من 

 ارتكا فعال  من األفعال اآلتية:

انا  كاذبا  واو عالم أورد بي  .1

وثيقة قدمها ألمر  أيّ ب لك في 

اخبفين ، أو فدول النفلق بجفيتع

عقوبة أشد  بأيّ مع عدم اإلخالل 

منصوص عليها في قانون 

العقوبات أو أي قانون آخر 

يعاقا بالحبس مدة ال تزيد على 

 ألفيوبغرامة ال تجاوز  سنتين

دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين 

كا من ارتكا فعال  من األفعال 

 اآلتية:

أورد بيانا  كاذبا  واو عالم  .1

وثيقة قدمها ألمر  أيّ ب لك في 

اخبفين ، أو فالندول فلق بجفيتع

ال فيلة أخرى إدخفوس أيّ ـبتعمد 
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ه أو  – 2 ف أو شوَّ ر أو حرَّ زوَّ

أخلى أو أتلف أو سرق جدول 

الناخبفين أو ورقة ترشيح أو ورقة 

رى تتعلق أخ ةوثيق ران أو أيةفاقت

ير د تغيصبق ابخت االنتابعملي

 نتيجة االنتخابات .

أو بنظام  أخاَّ بحرية االنتخاب. 3

إجراءاتررره بررراسررررررتعمرررال القوة أو 

الشتراك التهديد أو التفشويش أو با

 .في التجمهر أو المظاارات

 استعما حقه في االنتخاب – 4

م أكثر من مرة واحدة في يو

االقفتران أو انتحا شخصية 

  . يره

ال فيلة أخرى إدخفوس أيّ ـبتعمد 

م فيه أو ح ف اسم منه خالفا  فاس

 ألحكام ا ا القانون.

ه أو   .2 ف أو شوَّ ر أو حرَّ زوَّ

أخلى أو أتلف أو سرق جدول 

ورقة ترشيح أو ورقة الناخبفين أو 

وثيقة أخرى تفتعلق  أيّ اقتران أو 

بقصد تغيفير  خاببعمليات االنت

 .نتيجة االنتخابات

أو  أخررراَّ بحريرررة االنتخررراب  .3

تعمال القوة فرررررربنظام إجراءاته باس

هديد أو التفررررررررشررويش أو فررررررررأو الت

تجمهر أو برررا ل في ا تراك  الشررررررر

 .المظاارات

م فيه أو ح ف اسم منه خالفا  فاس

 ألحكام ا ا القانون.

ه أو . 2 ف أو شوَّ ر أو حرَّ زوَّ

أخلى أو أتلف أو سرق جدول 

الناخبفين أو ورقة ترشيح أو 

وثيقة أخرى  أيّ ورقة اقتران أو 

بقصد  تفتعلق بعمليات االنتخاب

 خابات.تغيفير نتيجة االنت

أو  أخررراَّ بحريرررة االنتخررراب .3

تعمال القوة فررربنظام إجراءاته باس

هديد أو التفرررررررشويش أو فرررررررأو الت

الشرررررررتراك في التجمهر أو برررا

 .المظاارات

 استعما حقه في االنتخاب .4

أكثر من مرة واحدة في يوم 
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

طبع أو نشر أية وسيلة من  – 5

الوسائا العلنية بقصد الدعاية 

 االنفتخابفية دون أن يكون 

 مطبوعا  على الصلحة األولى 

نها اسم وعنوان الطابع أو م

 .اشرالن

أاان أية لجنة من اللجان  – 6

   المنصوص عليها في ا ا 

القانون أو أحد أعضائها أثفناء 

 ت دية أعمالها .

نشففر أو أذان أقواال   كاذبة  – 7

عن موضون االنتخاب أو عن 

سلوك أحد المرشحين أو عن 

 استعما حقه في االنتخاب  .4

م أكثر من مرة واحدة في يو

شخصية االقفتران أو انتحا 

 . يره

وسيلة من  أيّ طبع أو نشر   .5

الوسائا العلنية بقصد الدعاية 

 االنفتخابفية دون أن يكون 

  مطبوعا  على الصلحة األولى

نها اسم وعنوان الطابع أو م

 .الناشر

لجنة من اللجان  أيّ أاان  .6

   المنصوص عليها في ا ا 

االقفتران أو انتحا شخصية 

  يره.

وسيلة من  أيّ طبع أو نشر   .5

الوسائا العلنية بقصد الدعاية 

 االنفتخابفية دون أن يكون 

  مطبوعا  على الصلحة األولى

نها اسم وعنوان الطابع أو م

 .الناشر

لجنة من اللجان  أيّ أاان  .6

   المنصوص عليها في ا ا 

القانون أو أحد أعضائها أثفناء 

 ت دية أعمالها .
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أخالقه بقصد الت ثير في نتيجة 

 .االنتخاب

 

 

 

 

 

وال يجوز الحكم بوقف تنلي  

عقوبة الغرامة المنصوص عليها 

 في ا ه المادة.

 ويعاقا على الشرون في الجرائم

المنصوص عليها في ا ه المادة 

القانون أو أحد أعضائها أثفناء 

 ت دية أعمالها .

 أذان أقواال   كاذبة نشففر أو  .7

موضون االنتخاب أو عن عن 

سلوك أحد المرشحين أو عن 

أخالقه بقصد الت ثير في نتيجة 

 االنتخاب.

أعطى صوته في اتنتخاب  .8

وهو يعلم أنه ت َحًق له في ذلك  

أو أنه فقَد الشروط المطلوبة 

تستعمال الحق فيه بعد أن 

 أصبحت الجداول نهائية.

 نشففر أو أذان أقواال   كاذبة . 7

موضون االنتخاب أو عن عن 

سلوك أحد المرشحين أو عن 

أخالقه بقصد الت ثير في نتيجة 

 االنتخاب.

أعطى صوته في اتنتخاب  .8

علم أنه ت َحًق له في ذلك  وهو ي

أو أنه فقَد الشروط المطلوبة 

تستعمال الحق فيه بعد أن 

 أصبحت الجداول نهائية.

وال يجوز الحكم بوقف تنلي  

نصوص عليها عقوبة الغرامة الم

 في ا ه المادة.
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بالعقوبة المنصوص عليها 

 للجريمة التامة .

وتنقضررررررري الررررررردعوى الجنائيرررررررة 

والتسررررمع الرررردعوى المدنيررررة فرررري 

الجررررائم المنصررروص عليهرررا فررري 

اررر ه المرررادة بُمضررري سرررتة أشرررهر 

تيجرررررررة مرررررررن تررررررراريخ إعرررررررالن ن

االنتخرررراب، أو مررررن ترررراريخ آخررررر 

 إجراء قضائي في ش نها.

تنلي   وال يجوز الحكم بوقف

عقوبة الغرامة المنصوص عليها 

 في ا ه المادة.

ويعاقا على الشرون في الجرائم 

النصوص عليها في ا ه المادة 

بالعقوبة المنصوص عليها 

 للجريمة التامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية وال 

تسمع الدعوى المدنية في الجرائم 

المنصوص عليها في ا ه المادة 

بُمضي ستة أشهر من تاريخ 

إعالن نتيجة االنتخاب، أو من 

ويعاقا على الشرون في 

الجرائم النصوص عليها في ا ه 

المادة بالعقوبة المنصوص عليها 

 للجريمة التامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية وال 

تسمع الدعوى المدنية في 

الجرائم المنصوص عليها في 

ا ه المادة بُمضي ستة أشهر من 

تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب، أو 

من تاريخ آخر إجراء قضائي في 

 ش نها.
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مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

تاريخ آخر إجراء قضائي في 

 ش نها.

 نيةالمادة الثا
 

على رئيس مجلس الوزراء 

 - ا فيما يخصهكُ  –والوزراء 

ا ا القانون، ويُعما به أحكام تنلي  

نشره في لتاريخ  اليوم التاليمن 

 الجريدة الرسمية. 

 المادة الثانية

 

 دون تعديا

 المادة الثانية

على نص المادة كما الموافقة  -

 في مشرون القانون. ورد

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

 - ا فيما يخصهكُ  –والوزراء 

ا ا القانون، ويُعما أحكام تنلي  

نشره لتاريخ  اليوم التاليمن به 

 في الجريدة الرسمية.
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 م2018أبريل  23التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 
 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
المرسوم  من )الثالثين( المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموضوع: 

المعد )م، بشأن نظام انتخاب أعضاا المجالس البلدية 2002( لسنة 3قانون رقم )ب

 (.شور من مجلس المقدم ال قتراح بقانونتافي ضوا 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن  الح الصالح رئيس 2018 أبريا 18بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  739م )المجلس، ضمن كتابه رق

( لسنة 3قانون رقم )المرسوم ب من )الثالثين( المادةتعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب

قتراح تاالمعد في ضوا )م، بشأن نظام انتخاب أعضاا المجالس البلدية 2002

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، (شور مقدم من مجلس الال بقانون

 ته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.لمناقش
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عقدت لجنة الشررررؤون التشررررريعية والقانونية اجتماعها  م2018أبريل  23وبتاريخ     

، وقرار مجلس النواب الم كور قانونمشرررررون ال، حيث اطلعت على السووووابر عشوووور

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك ،بشأن مشروع القانون

 

لمبادئ  إلى عدم مخاللة مشرررررررون القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

 من )الثالثين( المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب ترى اللجنة سالمة  

م، بشأن نظام انتخاب أعضاا المجالس البلدية 2002( لسنة 3قانون رقم )المرسوم ب

 .الدستوريةمن الناحية ، (شور مقدم من مجلس الال قتراح بقانونتاالمعد في ضوا )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 

المرور ( من قانون 56المادة )

( 23الصادر بالقانون رقم )

م، )المعد في ضوء 2014لسنة 

االقتراح بقانون "بصيغته 

المعدلة" المقدم من مجلس 

 النواب(.
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 م 2018 أبريل 23التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التاسع عشرالتقرير 

( من قانون املرور 56بتعديل املادة ) رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانونخبصوص 
 م2014( لسنة 23الصادر ابلقانون رقم )

 املقدم من جملس النواب( -بصيغته املعدلة-)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/724الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

رقم ) (  مشروع قانونوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 أبريل 12

( لسنة 23قانون املرور الصادر ابلقانون رقم )( من 56بتعديل املادة ) لسنة )  (

، املقدم من جملس النواب( -بصيغته املعدلة-)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ، م2014

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

 ابإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة

أبريل  22 املنعقد بتاريخ التاســـــع عشـــــرتدارســـــت اللجنة مشـــــروع القانون يف اجتماعها  (1)
 .م2018

 

اطلعت اللجنة أثناء دراســــتها على الوائق املتعلقة مبشــــروع القانون موضــــوع النظر واليت  (2)
 ا تملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 (مرفقهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. )ومذكرات احلكومة و مشروع القانون املذكور،  -

 وقد حضر كل من:وزارة الداخلية، ن اللجنة  ارك يف االجتماع وبدعوة م (3)
 

 اإلدارية واملالية ابإلدارةمدير إدارة الشؤون  املقدم حممد علي البنخليل  .1
 العامة للمرور.          

 من اإلدارة العامة للمرور. النقيب خالد مبارك بوقيس .2

 املالزم أو  فيصل عبدالعزيز النجار     من إدارة الشؤون القانونية. .3

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل 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 سـر اللجنة ا  -

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشرون القانون      

 من الناحية الدستورية. )مرفق(

ــاااثلثــ  :الداخليةرأي وزارة  -ــ

 بش ن مشرون القانون. الحكومة ةمع ما ورد في م كر الداخليةتوافق رأي وزارة  

 

ــاارابع  رأي اللجنــة: -ــــ

( من 56تدارسررررت اللجنة مشرررررون قانون رقم ) ( لسررررنة )  ( بتعديا المادة )     

م، )المعد في ضررررروء 2014( لسرررررنة 23قانون المرور الصرررررادر بالقانون رقم )

المقدم من مجلس النواب(، مع ممثلي وزارة  -بصرررريغته المعدلة-االقتراح بقانون 

على رأي لجنة الشررررؤون  واطلعت اللجنة، والمسررررتشررررار القانوني للجنةالداخلية، 

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وال ي جاء مؤكد ا لسالمة مشرون القانون 

قرار مجلس النواب ومرفقاته بشرررررر ن  كما اطلعت على من الناحية الدسررررررتورية،

 مشرون القانون.

من مادتين، تضمنت المادة  –فضال  عن الديباجة  –ويت لف مشرون القانون      

( من قانون المرور الصادر بالقانون 56تبدال اللقرة الثالثة من المادة )األولى اس

، تنص على: "وعلى المتهم ال ي يقبا التصررالح أن يدفع 2014( لسررنة 23رقم )

ا يعادل الحد األدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصررررررراه خمسرررررررة  غ  مبل

ا من تاريخ عرض التصررررالح عليه، فإذا بادر  المتهم بالسررررداد خالل وأربعون يوم 
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ا التالية لعرض التصررالح خل  مبلا التصررالح الم كور إلى  الخمسررة عشرررة يوم 

 النصف"، بينما جاءت المادة الثانية تنلي ية.

( من قانون المرور الحالي فقد نصت 56أما نص اللقرة الثالثة من المادة )

الحد األدنى للغرامة على: "وعلى المتهم ال ي يقبا التصالح أن يدفع مبلغ ا يعادل 

ا من تاريخ عرض التصررالح عليه،  المقررة للجريمة في ميعاد أقصرراه ثالثون يوم 

فإذا بادر المتهم بالسررررداد خالل السرررربعة أيام التالية لعرض التصررررالح خل  مبلا 

 التصالح الم كور إلى النصف".

ويهدف مشررررون القانون إلى إعادة تنظيم مدد التصرررالح في بع  الجرائم 

المنصررروص عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصرررالح لتشرررجيع 

ا، وبالتالي  المخاللين على المبادرة بالسررداد في ميعاد أقصرراه خمسررة وأربعون يوم 

يخل  التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خالل الخمسة عشرة 

ا التالية لعرض التصررررالح، باإلضررررافة إلى مراعا ة البعد االقتصررررادي لدخول يوم 

سداد ا ه المخاللات دون تحملهم  سمح برفع القدرة المالية على  المواطنين، مما ي

 ألية ضغوطات مادية.

 

ورأت اللجنررة  أنره ال داعي إلجراء تعررديرا على اللقرة الثررالثررة من المررادة 

رور ( من قانون المرور الحالي، وذلك ألن الواقع العملي باإلدارة العامة للم56)

يسررررمح بمنح المخالف فر ررررة سررررداد جزء من المخاللة وليس المخاللة بالكاما، 

ا عن  على أن يسرررررررردد برراقي مبلا المخرراللررة في وقررت الحق، واو مررا يعررد تخليلرر 

المخرراللين، كمررا أن التعررديررا المقترح يتنررافى مع الغرض من العقوبررة، وذلررك أن 

قوبات المالية، والتي تكون السررررياسررررة العقابية بشرررر ن العقوبات الجنائية ومنها الع

بتقرير مبررالا مرراليررة، ال تعني أن تكون ارر ه المبررالا اي سرررررررداد مقررابررا مخرراللررة 

مروريررة، وإنمررا الغرامررة اي عقوبررة مقررة ضررررررمن نظررام العقوبررات البحريني 
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وعقوبة أ رررررلية لبع  الجرائم بملرداا ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن 

عقوبة من سمات و لات وأركان من إيالم وردن تنطوي ا ه الغرامة على ما لل

للمخالف وت ثير نلسرررررري لديه بعدم تكرار ذلك اللعا أو تلك المخاللة مرة أخرى، 

فالتعديا المقترح يلرغ النص العقابي من مضررررررمونه وادفه في ضررررررب  الحركة 

للمجتمع، ومن ثم فإن البقاء على النص القائم أوفى بالهدف المنشررررررود في تحقيق 

 العام والخاص، ومنع تكرار اللعا المجّرم مرة أخرى.الردن 

 

مشررررررون قانون وعليه تو ررررري اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على 

( من قانون المرور الصررررادر بالقانون رقم 56رقم ) ( لسررررنة )  ( بتعديا المادة )

المقدم  -بصيغته المعدلة-م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2014( لسنة 23)

 من مجلس النواب(.

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واتحتياطي: -خامســـــًا

 

مادة ) ية لمجلس الشررررررورى، اتلقت 39إعماال  لنص ال لداخل ( من الالئحة ا

 اللجنة على اختيار كا من:

 

 مقرراا أصليــاا.   األستاذ مسري صادق البحارنةسعادة  .1
 مقرراا احتياطيـاا.  ة اننسي دينا إيلي خضوريسعادة األستاذ .2
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 توصيـة اللجنـة: -ـاادسسا
 

يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أبدي من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون، فإن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

بتعديل املادة  رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانوناملوافقة من حيث املبدأ على عدم  -  
م، )املعد يف ضوء 2014( لسنة 23ابلقانون رقم )( من قانون املرور الصادر 56)

 .املقدم من جملس النواب( -بصيغته املعدلة-االقرتاح بقانون 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عاد  عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 جنةانئب رئيس الل  
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 م2014( لسنة 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

 المقدم من مجلس النواب( -بصيغته المعدلة  -)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
نص الفقرة الثالثة من املادة 

 ( يف القانون النافذ56)
نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

تصووويب اإلشووارة الواردة في 

ديبووواجوووة مشوووووووروع القوووانون 

المتعلقووووة بقووووانون المرور، 

 وذلك على النحو الوارد أدناه.

 

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

 الديباجة
 

الموافقووووة على قرار مجلس 

النواب بتصووووووويب اإلشووووووارة 

الواردة في ديباجة مشوووووووروع 

لقووووانون المتعلقووووة بقووووانون  ا

المرور، وذلووووك على النحو 

 الوارد أدناه.
 

 )نص الديباجة بعد التعديل(

                   نحن حمد بن عيسى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة
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 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 آل نحن حمد بن عيسى

                              خليفة

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعوولووى قووووانووون الووعووقوووبووووات 

الصووووادر بالمرسوووووم بقانون 

، 1976( لسووووووونووة 15رقم )

 وتعديالته،

وعوولووى قووووانووون اإلجووراءات 

الجنائية الصوووادر بالمرسووووم 

( لسووووووونوووة 46بقوووانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

  عيسى آلنحن حمد بن 

                      خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعوولووى قووووانووون الووعووقوووبووووات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، 1976( لسوووووووووووونووووووة 15)

 وتعديالته،

وعووولوووى قووووانوووون اإلجوووراءات 

الجنائية الصوووووادر بالمرسووووووم 

( لسووووووونووووة 46بقووووانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

 على الدستور، االطالع بعد

وعوولووى قووووانووون الووعووقوووبووووات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

، 1976( لسوووووووووووونووووووة 15)

 وتعديالته،

وعووولوووى قووووانوووون اإلجوووراءات 

الجنائية الصوووووادر بالمرسووووووم 

( لسووووووونووووة 46بقووووانون رقم )

 ، وتعديالته،2002

نون رقم ) لقااااا ( 23وعلى ا

بإصاادار قانون  2014لساانة 

 المرور،

  نحن حمد بن عيسى آل

                               خليفة

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعوولووى قووووانووون الووعووقوووبووووات 

الصووووووادر بالمرسوووووووم بقانون  

، 1976( لسووووووونووووة 15رقم )

 وتعديالته،

وعووولوووى قووووانوووون اإلجوووراءات 

الجنائية الصوووووادر بالمرسووووووم 

( لسووووووونووووة 46بقووووانون رقم )

 ، وتعديالته،2002
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 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

وعووولوووى قووووانوووون الووومووورور 

( 23بالقانون رقم ) الصوووادر

 ،2014لسنة 

أقووور موووجووولوووس الشوووووووووورى   

نون  ومجولوس الونوواب الوقووووا

اآلتي نصووووووه، وقد صوووووودقنا 

 عليه وأصدرناه:

نون رقم )وعلى  لقااااا ( 23ا

قانون    بإصدار 2014لسنة 

 المرور،

أقر مجلس الشورى    ومجلس 

النواب القانون  اآلتي نصووووه، 

 وقد صدقنا   عليه وأصدرناه:

أقر مجلس الشووووورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصووووووه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

نون رقم ) لقااااا ( 23وعلى ا

بااإصااااااااادار     2014لسااااااانااة 

 قانون المرور،

أقوووور مووووجوووولووووس الشووووووووووورى     

ومووجوولووس الوونووواب الووقووووانووون   

اآلتي نصوووووووه، وقد صووووووودقنا   

 عليه وأصدرناه:

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال
 

الموافقة على نص المادة كما 

ورد في مشووروع القانون، مع 

تصحيح مسمى قانون المرور 

 األولىمادة ال

الموافقووووة على قرار مجلس 

النواب بوووالموافقوووة على نص 

المادة كما ورد في مشوووووووروع 

القانون، مع تصوووحيح مسووومى 

 األولىمادة ال
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 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الفقرة الثالثة:56مادة )

وعلى المتهم الووذي يقبوول 

 اأن يدفع مبلغً  التصوووووووالح

يوووعووووادل الوووحوووود األدنوووى 

 

 

 

 

يُسووووووتبدل بنص ال قرة الثالثة 

( موووون      56موووون الوووومووووادة )

قوووانون المرور الصووووووووووادر 

قانون رقم ) نة 23بال ( لسووووووو

 اآلتي:، النص 2014

 ( الفقرة الثالثة:56مادة )

وعلى المتهم الوووذي يقبووول   "

ا  التصوووووووووالح أن يوودفع مبلغووً

عادل  الحد األدنى للغرامة  يُ

الوارد في صوودر مقدمة المادة 

 وذلك على النحو الوارد أدناه.

 

 

 بعد التعديل( المادة)نص 

ثالثة  يسوووووووتبدل بنص ال قرة ال

( مووووون     56مووووون الوووووموووووادة )

( لسااااااانااة 23)  القااانون رقم

باااإصاااااااااادار قاااانون  2014

 ، النص اآلتي:المرور

 ( الفقرة الثالثة:56مادة )

    وعلى المتهم الووووذي يقبوووول"

ا    التصووووووووووالح أن يووودفع مبلغوووً

قووووانووون الووموورور الوووارد فووي 

صدر مقدمة المادة وذلك على 

 النحو الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

يسوووووووتبدل بنص ال قرة الثالثة 

القااانون ( من 56من المووادة )

 4201( لساااااااناااة 23رقم )

، النص بإصدار قانون المرور

 اآلتي:

 ( الفقرة الثالثة:56مادة )

"وعلى المتهم الووووذي يقبوووول 

التصوووالح أن يدفع مبلغًا يُعادل 

الحوود األدنى للغرامووة المقررة 

 

 

 

 

 

ثالثة  يسوووووووتبدل بنص ال قرة ال

      ( مووووون56الوووووموووووادة )مووووون 

( لسااااااانااة 23القااانون رقم  )

باااإصاااااااااادار قاااانون  2014

 المرور، النص اآلتي:

 ( الفقرة الثالثة:56مادة )

    وعلى المتهم الووووذي يقبوووول"

ا    التصووووووووووالح أن يووودفع مبلغوووً

الحد األدنى للغرامة     يُعادل
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 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

للغرامة المقررة للجريمة 

في ميعاد أقصوووواه ثالثون 

تووواريخ عرض ا من يوموووً 

التصوووالح عليه، فإذا بادر 

المتهم بوووالسوووووووووداد خالل 

السبعة أيام التالية لعرض 

التصووووووووووالح خ ض مبلغ 

التصووووووووالح المووذكور إلى 

 النصف.

 

المقررة للجريمووة في ميعوواد 

أقصووووووواه خمسوووووووة وأربعون  

من توووواريخ عرض  ا  يومووووً

بادر  فإذا  يه،  التصووووووووالح عل

لموتوهوم بووووالسووووووووووداد خالل   ا

الخمسووووة عشوووور يوًما التالية 

خ ض مبلغ لعرض التصالح 

التصووووووووووالح المووووذكور إلى 

 النصف."

عادل مة    يُ حد األدنى للغرا ال

المقررة للجريموووة في ميعووواد 

    أقصوووووووواه خمسووووووووة وأربعون

ا موون توووواريووخ عوورض  يووومووووً

التصووووووووالح عليووه، فووإذا بووادر 

    الوومووتووهووم بووووالسووووووووووداد خووالل

الخمسووووووة عشوووووور يوًما التالية 

مبلغ    لعرض التصالح خ ض

الوتصووووووووووالوح الومووووذكوور إلوى 

 النصف."

 

 

 

للجريمووة في ميعوواد أقصوووووووواه 

ا من  خمسوووووووووة وأربعون يومووً

تاريخ عرض التصووالح عليه، 

سداد خالل  فإذا بادر المتهم بال

يوًما التالية الخمسووووووة عشوووووور 

لعرض التصووووالح خ ض مبلغ 

لى  الوتصووووووووووالوح الومووووذكوور إ

 النصف."
 

المقررة للجريموووة في ميعووواد 

    أقصوووووووواه خمسووووووووة وأربعون

ا موون توووواريووخ عوورض  يووومووووً

التصووووووووالح عليووه، فووإذا بووادر 

    الوومووتووهووم بووووالسووووووووووداد خووالل

الخمسووووووة عشوووووور يوًما التالية 

لتصووووووووووالح خ ض     لعرض ا

مبلغ التصوووووووالح المذكور إلى 

 النصف."
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 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 الثانيةمادة ال

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء  على

كوووول فووويووومووووا    –والووووزراء 

تن يذ هذا القانون،  –يخصووه 

ويُعموول بووه من اليوم التووالي 

لمضوووووي سوووووتة أشوووووهر على 

توواريخ نشوووووووره في الجريوودة 

 الرسمية.

 الثانيةمادة ال

إعادة صوغ المادة على النحو 

 الوارد أدناه.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

رئيس مجلس الوزراء  على

كوووول فوووويوووومووووا      –والوووووزراء 

يذ  –يخصووووووووه  هذا  أحكامتن 

القانون، ويُعمل به من    اليوم 

التالي لمضووووي سووووتة  أشووووهر 

 الثانيةمادة ال

الموافقووووة على قرار مجلس 

النواب بإعادة صووووووووغ المادة 

 على النحو الوارد أدناه.

 التعديل()نص المادة بعد 

رئيس مجلس الوزراء  على

كل فيما يخصووووه  –والوزراء 

هووذا القووانون،  أحكااامتن يووذ  –

ويُعمووول بوووه من اليوم التوووالي 

لمضي ستة أشهر على تاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

 

 

 

رئيس مجلس الوزراء  على

كوووول فوووويوووومووووا      –والوووووزراء 

يذ  –يخصووووووووه  هذا  أحكامتن 

الوقووووانوون، ويُوعوموووول بووووه مون     

تة   تالي لمضوووووووي سووووووو اليوم ال

أشووووهر على تاريخ نشووووره في   

 الجريدة الرسمية.



102 
 

 نص الفقرة الثالثة من املادة
 ( يف القانون النافذ56)

نصوص مواد مشروع القانون  
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

على تاريخ نشره في  الجريدة 

 الرسمية.
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 م2018 مارس 7التاريخ: 

 
 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

المرور  ( من قانون47مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) الموضوع:

بناًا على اقتراح بقانون  مصاغ) م2014( لسنة 23الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 مقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 فبراير 26بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  681، ضمن كتابه رقم )المجلس

الصادر بالمرسوم بقانون المرور  ( من قانون47رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

، بقانون مقدم من مجلس النواب( بناًا على اقتراح مصاغ) م2014( لسنة 23رقم )

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

 .  الشؤون الخارجية والدفان واألمن الوطني
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، عقدت لجنة الشررؤون التشررريعية والقانونية اجتماعها م2018 مارس 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون الم كور،ال مشرررررررون، حيث اطلعت على الثاني عشوووووور

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بش نه،

لمبادئ  إلى عدم مخاللة مشرررررررون القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( من 47المادة )مشووووروع قانون رقم ) ( لسوووونة ) ( بتعديل ترى اللجنة سررررالمة   

بناًا على  مصاغ) م2014( لسنة 23الصادر بالمرسوم بقانون رقم )المرور  قانون

 من الناحية الدستورية. ،بقانون مقدم من مجلس النواب( اقتراح

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 
 


