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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 والتنمية العمل وزير السعادة

من سعادة  والمقدم الاجتماعية
 عبدالله جهاد الدكتورةالعضو 

 لغة مترجميبشأن  الفاضل
 الإعاقة، ذوي وبطاقة الإشارة

 .عليه الوزيرورد سعادة 
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 .2020 مارس 15التاريخ: 

 (16التقرير رقم: )

 

بشأن تنظيم ومراقبة  رقم )  ( لسنة )  ( تقرير اللجنة خبصوص مشروع قانون
دة باالنقراض من جمموعات احليوان والنبات 

َّ
التجارة الدولية يف األنواع املهد

 2018( لسنة 59الفطرية، املرافق للمرسوم رقم )
 الفصل التشريعي الخامس-الثاني  دور االنعقاد العادي

 

 مقدمــة:

(، 2د 5/ ص ل م ب / ف 207م، وبموجب الخطاب رقم )2019نوفمبر  05بتاريخ 

المعالي  صاحب؛ أرسل (دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس)

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة نسخة  علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع بشأن  رقم )  ( لسنة )  (مشروع قانون  من

المهدَّدة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم 

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على ؛ لدراسته 2018( لسنة 59)

 المجلس الموقر. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور 

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات اآلتية: (1)

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 5 2 م2019نوفمبر  19 4

 5 2 م2019ديسمبر  04 6

 5 2 م2020ينايــــر  05 11

 5 2 م2020 مــارس 08 20

 5 2 م2020مارس  15 21

 

 قانون موضوع البحث والدراسة على ما يلي:الاطلعت اللجنة أثناء دراستها مشروع  (2)

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

 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين. )مرفق( -

 رأي المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة. )مرفق( -

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

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن: (3)

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 مدير إدارة رقابة الشركات. السيد علي عبدالنبي مرهون

 مستشار قانوني. محمد عبدالمنعم العيد

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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 وكيل الوزارة للثروة الحيوانية. د. خالد أحمد محمد

 الوكيل المساعد للزراعة. د. عبدالعزيز عبدالكريم

 مدير إدارة الثروة النباتية. السيد حسين الليث

 د. عباس عبدهللا الحايكي
القائم بأعمال مدير إدارة الصحة 

 الحيوانية.

 المستشار القانوني. السيد محمد صادق األمين

 المجلس األعلى للبيئة

 الرئيس التنفيذي. د. محمد مبارك بن دينة

 السيدة نوف علي الوسمي
القائم بأعمال مدير إدارة التنوع 

 الحيوي.

 مستشار قانوني. السيد حسن سليس العتيبي

 رئيس وحدة الرصد البحري. السيد علي منصور

 غرفة تجارة وصناعة البحرين

 الغذائية.رئيس لجنة الثروة  السيد خالد علي راشد األمين

 مدير إدارة الشؤون القانونية. السيد محمد عبدالوهاب العامر

 أخصائي لجان. اآلنسة رقية جميل خلف

 المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة

 رئيس المؤسسة. الشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة

 عضو المؤسسة. األستاذة لطيفة إبراهيم البنعلي

 عضو المؤسسة. إبراهيم السلماناألستاذة الئقة 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون الجلسات. حمد محمد الطائي
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 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: (4)

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. الســلـــــوم السـيــد عـلــي نــادر

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة مساعد. السيدة مريم أحمد الريس

 أمين سر لجنة مساعد. السيد علي جواد القطان

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم. السيـد عـلــــــي مـحـمـد سـلمـان

 

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

( 22البند الثاني(، ) 21(، )20انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن المواد )

 من مشروع القانون تعتريها شبهة عدم الدستورية على النحو اآلتي:

ة د( من الدستور الفقر 9( من مشروع القانون تتعارض مع نص المادة )20المادة ) -1

 التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي.   

( من 25( من مشروع القانون يتعارض مع نص المادة )21البند الثاني من المادة ) -2

 الدستور فيما يتعلق بتفتيش المساكن.
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الفقرة د( من الدستور  9( من مشروع القانون تتعارض مع نص المادة )22المادة ) -3

 التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي. 

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب      

 على هذه النصوص تعالج شبهة عدم الدستورية.

ما أوصت بمراعاة بعض المالحظات القانونية على مشروع القانون تتمثل في ك     

 اآلتي:

( الخاصة بالتعاريف، تعريفـًا لمصطلح "اإلدخال من البحر" على 1لم تتناول المادة ) -1

 الرغم من أن االتفاقية تناولت هذا التعريف.

تسجيل أسماء ( االختصاص "ب7( اختصاصات المجلس، ومنها البند )3تناولت المادة ) -2

( الخاصة بالتسجيل في الفقرة )ب( وذكرت 11التجار وعناوينهم"، ثم جاءت المادة )

عبارة "على الجهات المسجلة لدى المجلس..." في حين أن المادة الثالثة لم تُِشر إلى 

 جهات، ومن ثم وجب توحيد المصطلحات بين النصين لمعرفة المقصود منهما.

"أن  ( منها شرط3ل العينات من البحر" وجاء بالبند )( على "إدخا9نصت المادة ) -3

يتأكد المجلس من أن متلقي األنواع لديه التجهيزات المناسبة إليوائها ورعايتها."، ومن 

المقرر أن هذا االختصاص موكول للهيئة العلمية وليس للمجلس وقد نصت عليه الفقرة 

                                                                                                                         (. 4( من المادة )2)

( من مشروع القانون على أن: " كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي 27نصت المادة ) -4

شكل من األشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا 

غة تخالف الصياغة التشريعية المتعارف عليها في مثل هذه القانون." وهذه الصيا

                                                                                              النصوص.  

وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالصياغة اآلتية: "كل من حال دون 

( من هذا القانون لوظائفهم المنصوص 21ي المادة )تأدية الموظفين المشار إليهم ف

 عليها فيها."
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 ،مشؤؤروع القانونوختاما رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية عدم سؤؤالمة 

لدسؤؤؤؤؤؤؤتورية، و أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب قد أزالت  رأتمن الناحية ا

 شبهة عدم الدستورية.

 القانونية المشار إليها.كما أوصت بمراعاة المالحظات 

 

ا: 
ً
 :التي دعتها اللجنة رأي اجلهاتثالث

  :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني .1

بينت الوزارة الموقرة موافقتها على مشروع القانون والموافقة على المالحظات 

 .القانونية على ما ورد في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون

م تم مناقشة جميع 2020مارس  08الوزارة الموقرة بتاريخ ولدا دعوة 

التعديالت المقترحة من اللجنة وبعد تداول وتبادل الرأي حولها تم التوافق مع اللجنة 

 (.20على جميع التعديالت المطروحة على النحو المبين بمحضر االجتماع رقم )

 )مرفق( :وزارة الصناعة والتجارة والسياحة .2

لموقرة بأن ليس لها أي اختصاص في أحكام هذا المشروع، وأن بينت الوزارة ا

اختصاص الوزارة يكمن في حال إصدار سجل تجاري بشأن ممارسة االستيراد 

 والتصدير في الحيوانات والنباتات.

 

 )مرفق( :الصحةوزارة  .3

بينت الوزارة عبر مذكرتها الموجهة للجنة سبب عدم حضور الوزارة الجتماع 

 تصاصها بالموضوع المذكور.اللجنة لعدم اخ
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 )مرفق(وزارة المواصالت:  .4

بينت الوزارة عبر مذكرتها الموجهة للجنة سبب عدم حضور الوزارة الجتماع 

 اللجنة لعدم اختصاصها بالموضوع المذكور. 

 

 :المجلس األعلى للبيئة .5

إن مشروع القانون قد تمت صياغته من قبل المجلس األعلى للبيئة بالتعاون مع 

هيئة التشريع والرأي القانوني، وفي هذا اإلطار فإن المجلس يتفق مع كل ما جاء في 

كما وأشار ممثلي )المجلس األعلى للبيئة( إلى أهمية وضع العقوبات مشروع القانون، 

حيازة وتجارة الحيوانات والنباتات بصورة مخالفة الالزمة والمالئمة لفداحة جريمة 

للقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية، لما تحمله تلك الجرائم من تبعات وخيمة على 

 مستويات متعددة، مباشرة وغير مباشرة، آنية ومستقبلية.

م تم مناقشة جميع التعديالت 2020مارس  08ولدا دعوة المجلس الموقر بتاريخ 

من اللجنة وبعد تداول وتبادل الرأي حولها تم التوافق مع اللجنة على جميع المقترحة 

 (.20التعديالت المطروحة على النحو المبين بمحضر االجتماع رقم )

 

 

 )مرفق( المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة: .6

أبدت رئيسة )المؤسسة الخيرية لحماية الحيوان والبيئة( أهمية وضع العقوبات 

الالزمة، المالئمة لفداحة جريمة حيازة وتجارة الحيوانات والنباتات بصورة مخالفة 

للقوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية، لما تحمله تلك الجرائم من تبعات وخيمة على 

 مستويات متعددة، مباشرة وغير مباشرة، آنية ومستقبلية.

خليجًيا وإقليمًيا للدول  كما أكدت على ضرورة االستئناس بالتشريعات المشابهة

ذات األسبقية في معالجة هذا الموضوع، وأكدت على أهمية توجه السلطة التشريعية 
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لحماية البيئة الفطرية بجميع محاورها من برية إلى وضع التشريعات المالئمة 

، إضافة إلى بريءوبحرية، ومحاسبة من يمارسون اإلساءة والعنف ضد أي حيوان 

 .ن الحياة الفطرية في مملكة البحرينتأكيد حماية تواز

وقد قدمت المؤسسة رأي مكتوب بتعديل بعض التعاريف وكذلك بتعديل بعض 

 مواد مشروع القانون. 

 

 :غرفة تجارة وصناعة البحرين .7

بيّن الحضور من الغرفة في اجتماع اللجنة الموافقة على مشروع القانون 

لديهم ال توجد باالتفاق مع مذكرة الحكومة الواردة مع مشروع القانون، كما أنهم 

 مشروع القانون.مواد على تحدث تغييرا مالحظات 

 

 
ً
 كما وردت مرفقة مبشروع القانون:ا: مرئيات اجلهات رابع

 الموقرة:رأي الحكومة  .1

بينت الحكومة، عبر مذكرتها اإليضاحية المرفقة مع مواد مشروع القانون، أن 

مبررات مشروع القانون تتمثل في حماية مجموعات الحيوانات والنباتات البرية 

المهددة باالنقراض من االستغالل المفرط عن طريق التجارة الدولية، إذ تعي المملكة 

نات والنباتات من النواحي الجمالية والعملية والثقافية القيمة المتزايدة لهذه الحيوا

 والترفيهية واالقتصادية، ومن ثم فقد وجب أن تتوافر الحماية من أجل بقائها. 

 

 رأي مجلس النواب الموقر: .2

الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديالت 

 القانونية والنحوية.
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ا: رأي اللجنـة:
ً
 خامسـ

مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع تدارست اللجنة 

المهدَّدة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم 

( مادة، تناولت 32من ) –فضالً عن الديباجة  –والذي يتألف  ،2018( لسنة 59)

نطاق  (2المادة )رات الواردة فيه، وحدَّدت تعاريف ألهم الكلمات والعبا (1المادة )

اختصاصات المجلس األعلى للبيئة بوصفه الجهة  (3المادة )، وتناولت تطبيقه

اختصاصات الهيئة  (4المادة )المختصة باإلشراف على تطبيق القانون، فيما حدَّدت 

المادة وأشارت  العلمية المعنيّة بإبداء الرأي العلمي والفني فيما يتعلَّق بتنفيذ أحكامه،

حتى  6)المواد من إلى ضوابط التجارة الدولية في العينات النموذجية، وحدَّدت  (5)

ضوابط التصدير واالستيراد وإعادة التصدير وإدخال العينات من البحر، وحددت  (9

سلطة المجلس في إصدار األذونات والشهادات الخاصة بالتعامل في  (10المادة )

المادة اشتراطات تسجيل العينات النموذجية، وأشارت  (11المادة )العينات، وتناولت 

إلى كيفية تحديد الرسوم المستحقَّة على الخدمات التي ينظّمها القانون، ونظَّمت  (12)

 (14المادة )عبور أو تفريغ العينات في موانئ مملكة البحرين، وعالجت  (13المادة )

يثبت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون، الوضع القانوني للعينات النموذجية التي 

إلى عدم امتداد تطبيقه إلى الممتلكات الشخصية والمنزلية من  (15المادة )وأشارت 

إعفاء بعض  (17( و )16المادتان )العينات النموذجية وفقاً لضوابط ُمعيَّنة، وتناولت 

العلمي،  بادلابط التالعيّنات من توافر المستندات التي حدَّدها القانون في إطار ضو

وإعفاء بعض العينات الخاصة بالسيرك وحدائق الحيوان المتنقلة من الحصول على 

ضوابط التجارة الدولية في  (18المادة )األذون التي حدَّدها القانون، في حين نظَّمت 

شروط وضوابط  (19المادة )العينات مع دول غير أطراف في االتفاقية، بينما تناولت 

 (20المادة )التظلم من قرارات المجلس األعلى للبيئة والطعن فيها، وتناولت ومواعيد 

إنشاء أو تحديد مركز إغاثة مؤهل للحفاظ على سالمة العينات النموذجية التي يتّم 
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سلطات الضبط القضائي  (21المادة )التحفّظ عليها أو مصادرتها، وحدَّدت 

ائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون، واإلجراءات اإلدارية والجنائية بالنسبة للجر

)المواد من التصرف في العينات النموذجية الُمَصادَرة، أما  (22المادة )فيما نظَّمت 

 (31المادة )العقوبات الجنائية وضوابط تشديدها، وفوَّضت فقد تناولت  (30حتى  23

لتنفيذ أحكام هذا  إصدار الالئحة التنفيذية الالزمة األعلى للبيئة في رئيس المجلس

 تنفيذية.  (32المادة )القانون، وجاءت 

الحيوانات وأسماء جداول بأنواع  تضمنت، مالحقثالثة كما ألحق بالقانون 

 النباتات الخاضعة لهذا القانون، وذلك حسب التفصيل التالي: و

يضّم األنواع المهّددة باالنقراض التي تأثّرت أو يحتمل أن تتأثر  الملحق األول: .1

 -على نحو خاّص  -يجب أن تخضع التجارة في عيّنات هذه األنواع  ولذا بالتجارة،

 لتنظيم صارم.

يضّم األنواع التي ليست بالضرورة مهّددة حالياً باالنقراض، ولكن  الملحق الثاني: .2

تجارة في عيّنات هذه األنواع لتنظيم صارم لتجنّب ربّما تصبح كذلك ما لم تخضع ال

 االستغالل المتنافي مع بقائها.

 

يضّم األنواع التي يحدِّد أيُّ طرف أنها بحاجة إلى تعاون األطراف  الملحق الثالث: .3

 األخرى لضبط التجارة فيها.

 

 

اتفاقية التجارة الدولية في األنواع الُمهدَّدة  تفعيلإلى  يهدف مشروع القانون

مارس  3باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 

ومالحقها، وبما يتوافق مع االلتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن،  1973

ادقت عليها المملكة التي صاالتفاقية هذه واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص 

، وحظر التجارة في العينات التي تتّم بالمخالفة لتلك 2012( لسنة 27بالقانون رقم )
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والعلمية والثقافية والترفيهية واالقتصادية والحفاظ على القيمة الجمالية النصوص، 

 .للحيوانات والنباتات البرية الُمهدَّدة باالنقراض

 

مشروع القانون واطلعت على نصوص مواده، وعلى قرار اللجنة استعرضت 

بعد والذي انتهى إلى الموافقة على مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون ومرفقاته مجلس النواب الموقر 

لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية  رأي، واطلعت على إدخال بعض التعديالت عليه

، ة الدسؤؤؤتوريةالناحي قانون منالمشؤؤؤروع سؤؤؤالمة ل والذي جاء مؤكًدابمجلس الشؤؤؤورى 

عد  ها مجلس النوابب عديالت التي أجرا ئةالت مة والبي عا خذت لجنة المرافق ال  ، وقد أ

التي بمراعاة المالحظات القانونية  بكامل توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

أشؤؤؤؤؤؤؤارت إليها في رأيها المرفق بتقرير اللجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي الحكومة 

فق بمشؤؤؤؤؤروع القانون، وكذلك اسؤؤؤؤؤتأنسؤؤؤؤؤت اللجنة بعراء الجهات المعنية، الموقرة المر

 المذكورة أعاله.

 

واستعرضت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون، وفاضلت بينها وبين 

التعديالت المقترحة، مرجحة أنسبها للمصلحة العامة، وبعد االستئناس برأي المستشار 

 -اآلتية: ت القانوني للجان انتهت اللجنة إلى المالحظا

 

أن مشروع القانون جاء تنفيذا لالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة  أوال:

بالمصادقة على اتفاقية  2002( لسنة 9وصادقت عليها، وهي المرسوم بقانون رقم )

المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

بالموافقة على انضمام المملكة إلى االتفاقية  2005( لسنة 12والقانون رقم )العربية، 

بالموافقة على  2011( لسنة 2الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة، والقانون رقم )

االنضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة اإلحيائية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع 

بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية  2012( لسنة 27رقم ) البيولوجي، والقانون
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التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات 

بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية  1991( لسنة 3الفطرية، والمرسوم رقم )

 التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

 

 

للجنة قرار مجلس النواب الموقر في تصويب األخطاء المادية واللغوية وافقت ا ثانيا:

 (،18) (،16(، )15(، )11(، )10(، )7(، )6(، )5(، )1)الواردة في المواد أرقام 

(26( ،)29). 

 

وافقت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في التعديالت التي أجراها بإضافة بند  ثالثا:

  ، وفيالخاصة بإعادة التصدير ( من مشروع القانون8)المادة ( إلى 4جديد برقم )

 ،( على الماضي14شبهة عدم الدستورية المتمثلة في سريان الفقرة )أ( من المادة ) ةزالإ

على النحو المبين على صياغة هذه الفقرة  ولذا فقد أجرى مجلس النواب الموقر تعديالً 

 بالجدول المرفق.

 

 

إزالة شبهة عدم الدستورية  مجلس النواب في يضا وافقت اللجنة على قراروأ  

التي أجازت لمأموري الضبط القضائي تفتيش ( من المشروع، 21في نص المادة )

للمساكن ( من الدستور التي نصت على: )25جميع األماكن، بالمخالفة لنص المادة )

رورة حرمة، فال يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إال استثناء في حاالت الض

(، ولذا فقد أضاف مجلس القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه

النواب الموقر فقرة أخيرة إلى النص النافذ مفادها ضرورة الحصول على تصريح من 

 .ىالنيابة العامة أو قاضي التحقيق لدخول األماكن المخصصة للسكن
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 الموقر في صياغة المواد اآلتية:خالفت اللجنة قرار مجلس النواب  رابعا:

 

استبدلت اللجنة كلمة "حفظ" بكلمة  ( الخاصة باختصاصات الهيئة العلمية:4المادة ) .1

( بحسبان أن الهيئة العلمية 4( من الفقرة )أ( من المادة )4"التصرف" الواردة في البند )

تبدي الرأي والمشورة للمجلس في كيفية حفظ العينات المضبوطة أو المحكوم ابتدائيا 

م بات بمصادرتها، وألن هذه العينات ال يجوز التصرف فيها إال بعد صدور حك

 ( من مشروع القانون.22( و)20بمصادرتها اتساقا مع المادتين )

 

رأت اللجنة اإلبقاء على نص الفقرتين األولى والثانية  ( الخاصة بالتظلم:19المادة ) .2

( الخاصة بالتظلم كما وردتا بمشروع القانون بحيث يظل التظلم المقدم 19من المادة )

ا كما ذهب إلى ذلك مجلس النواب الموقر، من أصحاب الشأن جوازيًا، وليس وجوبيً 

وذلك تيسيًرا وتخفيفاً على أصحاب الشأن وتفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى في حالة 

 عدم اللجوء إلى التظلم قبل رفع الدعوى.

 

رأت اللجنة استبدال عبارة "المضبوطة أو  ( الخاصة بمركز اإلغاثة:20المادة ) .3

اريا أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها" الواردة بقرار المحكوم بمصادرتها" بعبارة "إد

( المذكورة، وذلك التفاق الصياغة المقترحة من 20مجلس النواب بتعديل عجز المادة )

 ( من مشروع القانون.4( من الفقرة )أ( من المادة )4اللجنة مع البند )

 

التوافق لجنة رأت ال: التصرف في العينات النموذجية المصادرة( الخاصة ب22المادة ) .4

رة "بحكم مع ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديالت بالفقرة األولى مع إضافة عبا

خاصة بالتصرف في  ة( المذكور22أن المادة ) حيث" تهامصادركلمة "ببات" بعد 

العينات المصادرة، ولذا رأت اللجنة أن التصرف فيها ال يكون إال بعد صدور حكم 

الحكم البات خشية إلغاء صدور بات بمصادرتها، حيث ال يجوز التصرف فيها قبل 

 الحكم والقضاء بالبراءة ومن ثم يستحيل ردها إلى صاحبها بعد التصرف فيها.
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( من مشروع 27المادة )رأت اللجنة أن صياغة  :قانون( من مشروع ال27المادة ) .5

التي تعاقب كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي شكل من األشكال مأموري  القانون

الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، جاءت صياغة 

لمادة عامة وتشمل جميع مأموري الضبط القضائي، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة ا

( من هذا 21بقصرها على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في نص المادة )

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص القانون، بحيث أصبحت الصياغة كاآلتي: "

عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى 

مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في  هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية

 ".( من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها في هذا القانون21المادة )

 

كما  هابعض حولأما بخصوص باقي مواد مشروع القانون، فإن اللجنة اتفقت  خامسا:

تعديالت في البعض اآلخر على النحو الوارد  بمشروع القانون، وأجرت اللجنة تورد

 بالجدول المرفق.

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 سادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.  األستاذة منى يوسف خليل المؤيد -2
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ا: توصية اللجنة:
ً
 سابع

من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،  يفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبد 

 فإن اللجنة توصي باآلتي:

مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية الموافقة، من حيث المبدأ، على  -

المهدَّدة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق  في األنواع

 .2018( لسنة 59للمرسوم رقم )

 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق. -

 الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                               مجعة حممد الكعبي         

 اللجنةرئيس                                                     نائب رئيس اللجنة         
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 ( لسنة )  (  بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهددة  مشروع قانون رقم )  

 م2018( لسنة 59باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم )

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 مسمى المشروع

 

سنة )  (        مشروع قانون رقم )   ( ل

بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن تنظيم ومراقبؤؤؤة التجؤؤؤارة 

الؤؤؤؤدولؤؤيؤؤؤؤة فؤؤي األنؤؤواع الؤؤمؤؤهؤؤؤؤددة 

بؤؤؤؤاالنؤؤقؤؤراض مؤؤن مؤؤجؤؤمؤؤوعؤؤؤؤات 

 الحيوان والنبات الفطرية.

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

الموافقة على المسمى كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

الموافقة على المسمى كما ورد في 

 مشروع القانون.

 

 

 المشروعمسمى 

 

سنة )  (     مشروع قانون رقم )  ( ل

بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤأن تنظيم ومراقبؤؤؤة التجؤؤؤارة 

الؤؤؤؤدولؤؤيؤؤؤؤة فؤؤي األنؤؤواع الؤؤمؤؤهؤؤؤؤددة 

بؤؤؤؤاالنؤؤقؤؤراض مؤؤن مؤؤجؤؤمؤؤوعؤؤؤؤات 

 الحيوان والنبات الفطرية.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 الديباجة

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم جامعة  1986 لسنة

البحرين، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،1999( لسنة 18رقم )

 

 

 

 

 الديباجة

 

الموافقة على نَـص الديباجة كما 

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

والقوانين إعادة ترتيب المراسيم 

في الديباجة حسب تواريخ 

 صدورها.

 

 الديباجة

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم جامعة  1986لسنة 

البحرين، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،1999( لسنة 18رقم )

لسنة ( 3وعلى المرسوم رقم )

بشأن انضمام دولة  1991

البحرين إلى اتفاقية حماية التراث 

 العالمي الثقافي والطبيعي،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حماية الحياة  1995لسنة 

الفطرية، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1996لسنة 

 البيولوجي، التنوع

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، المعدل  1996لسنة 

( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1997، 

 

 

( 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن حماية الحياة  1995لسنة 

الفطرية، المعدل بالمرسوم بقانون 

 ،2000( لسنة 12رقم )

( 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على اتفاقية  1996لسنة 

 تنوع البيولوجي،ال

( 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة، المعدل  1996لسنة 

( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

1997، 

( لسنة 3وعلى المرسوم رقم )

باالنضمام إلى اتفاقية  1997
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 

 

 

 

( 9وعلى المرسوم بقانون رقم )

بالمصادقة على  2002لسنة 

اتفاقية المحافظة على الحياة 

الفطرية ومواطنها الطبيعية في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة البحرية، 

األراضي الرطبة ذات األهمية 

الدولية وخاصة بوصفها مآلف 

للطيور المائية )رمسار( لعام 

1971، 

( 9لمرسوم بقانون رقم )وعلى ا

بالمصادقة على  2002لسنة 

اتفاقية المحافظة على الحياة 

الفطرية ومواطنها الطبيعية في 

دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن تنظيم صيد  2002لسنة 

واستغالل وحماية الثروة البحرية، 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( لسنة 5وعلى القانون رقم )

بالموافقة على نظام  2003

)قانون( الحجر الزراعي في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( لسنة 8القانون رقم )وعلى 

بالموافقة على نظام الحجر  2003

البيطري في دول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية،

( لسنة 12وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2005

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( لسنة 5وعلى القانون رقم )

بالموافقة على نظام  2003

)قانون( الحجر الزراعي في دول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية،

( لسنة 8وعلى القانون رقم )

بالموافقة على نظام الحجر  2003

البيطري في دول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية،

نة ( لس12وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2005
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لحماية األصناف النباتية 

 الجديدة،

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

موافقة على االنضمام بال 2011

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق 

بالسالمة األحيائية لالتفاقية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2012

مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 

مملكة البحرين إلى االتفاقية 

الدولية لحماية األصناف النباتية 

 الجديدة،

( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بالموافقة على االنضمام  2011

إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق 

بالسالمة األحيائية لالتفاقية 

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

( لسنة 27وعلى القانون رقم )

بالموافقة على انضمام  2012

مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن 

التجارة الدولية في األنواع المهددة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

باالنقراض من مجموعات 

 لنبات الفطرية،الحيوان وا

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 المجلس األعلى للبيئة،

( لسنة 3وعلى المرسوم رقم )

بشأن انضمام دولة  1991

البحرين إلى اتفاقية حماية التراث 

 العالمي الثقافي والطبيعي،

( لسنة 3وعلى المرسوم رقم )

باالنضمام إلى اتفاقية  1997

ي الرطبة ذات األهمية األراض

 الدولية وخاصة بوصفها معلف

باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات الفطرية،

( 47وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم  2012لسنة 

 المجلس األعلى للبيئة،
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للطيور المائية )رمسار( لعام 

1971، 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

نواب القانون اآلتي نصه، وقد ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 (1مادة )

 تعاريف

 

 

 

 

 

 (1مادة )

 تعاريف

 

  تصويب األخطاء النحوية

( من 2والتركيبية في البند رقم )

على  )العينة النموذجية(تعريف 

 النحو اآلتي:

 (1مادة )

 تعاريف

 

  الموافقة على قرار مجلس

النواب بتصويب األخطاء النحوية 

( من 2والتركيبية في البند رقم )

 (1مادة )

 تعاريف
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في تطبيق أحكام هذا القانون تكون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 

 

 ( أنها جزًء أو تغيير عبارة

 (.أنه جزٌء أو مشتق  ( إلى )مشتقًا

 

 ( ما لم تكن هذه تغيير عبارة

( إلى األجزاء أو المشتقات معفاة

ما لم يكن هذا الجزء أو المشتق )

 (.معفى

 

 :الـنَـص بعد التعديل

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 

على  )العينة النموذجية(تعريف 

 النحو اآلتي:

  الموافقة على قرار مجلس

أنها جزًء أو النواب بتغيير عبارة )

 (.أنه جزٌء أو مشتق  ( إلى )مشتقًا

  الموافقة على قرار مجلس

ما لم تكن عبارة )النواب بتغيير 

( هذه األجزاء أو المشتقات معفاة

ما لم يكن هذا الجزء أو إلى )

 (.المشتق معفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون 

للكلمات والعبارات التالية المعاني 
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المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

الجهات المختصة  الهيئة العلمية:

بإبداء الرأي العلمي والفني فيما 

 يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أي جهة حكومية  الجهات المعنية:

غير المجلس  –أو غير حكومية 

لها صلة بتنفيذ  –والهيئة العلمية 

 أحكام هذا القانون.

المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

الجهات المختصة  الهيئة العلمية:

بإبداء الرأي العلمي والفني فيما 

 يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أي جهة حكومية  الجهات المعنية:

غير المجلس  –أو غير حكومية 

لها صلة بتنفيذ  –والهيئة العلمية 

 أحكام هذا القانون.

المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين. المملكة:

 المجلس األعلى للبيئة. المجلس:

الجهات المختصة  الهيئة العلمية:

بإبداء الرأي العلمي والفني فيما 

 يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

أي جهة حكومية  الجهات المعنية:

غير المجلس  –أو غير حكومية 

لها صلة بتنفيذ  –والهيئة العلمية 

 أحكام هذا القانون.
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إدارة التنوع  اإلدارة المختصة:

المجلس الحيوي ومحمية العرين ب

 األعلى للبيئة.

اتفاقية التجارة الدولية  االتفاقية:

في األنواع المهددة باالنقراض           

من مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية، والتي صودق عليها في 

( لسنة 27المملكة بالقانون رقم )

2012. 

أمانة السر المشكلة     أمانة السر:

بناًء على نص المادة الثانية عشرة 

 من االتفاقية.

إدارة التنوع  اإلدارة المختصة:

الحيوي ومحمية العرين بالمجلس 

 لبيئة.األعلى ل

اتفاقية التجارة الدولية  االتفاقية:

في األنواع المهددة باالنقراض من 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية، والتي صودق عليها في 

( لسنة 27المملكة بالقانون رقم )

2012. 

أمانة السر المشكلة  أمانة السر:

بناًء على نص المادة الثانية عشرة 

 من االتفاقية.

إدارة التنوع  اإلدارة المختصة:

الحيوي ومحمية العرين بالمجلس 

 األعلى للبيئة.

اتفاقية التجارة الدولية  االتفاقية:

في األنواع المهددة باالنقراض من 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية، والتي صودق عليها في 

( لسنة 27المملكة بالقانون رقم )

2012. 

مشكلة أمانة السر ال أمانة السر:

بناًء على نص المادة الثانية عشرة 

 من االتفاقية.
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(    1المالحق أرقام ) المالحق:

 ( المرافقة لهذا القانون.3( و)2و)

يشمل الحيوانات والنباتات  النوع:

أو أية أنواع فرعية منها ولو لم    

 تكن في نطاق جغرافي معين.

 العينة النموذجية:

أي حيوان أو نبات، حيًا كان أو  -1

ميتًا، من األنواع التي ورد ذكرها 

 المالحق.في 

أي جزء أو مشتق يتبين      من  -2

المستندات المصاحبة له أو من 

عالمة أو ملصق ما أو من     

 أنها جزًء أو مشتقًاظروف أخرى 

( 1حق أرقام )المال المالحق:

 ( المرافقة لهذا القانون.3( و)2و)

يشمل الحيوانات والنباتات  النوع:

أو أية أنواع فرعية منها ولو لم 

 تكن في نطاق جغرافي معين.

 العينة النموذجية:

أي حيوان أو نبات، حيًا كان  -1

أو ميتًا، من األنواع التي ورد 

 ذكرها في المالحق.

أي جزء أو مشتق يتبين من  -2

المستندات المصاحبة له أو من 

عالمة أو ملصق ما أو من ظروف 

من  أنه جزٌء أو مشتق  أخرى 

( 1المالحق أرقام ) المالحق:

 ( المرافقة لهذا القانون.3( و)2و)

يشمل الحيوانات والنباتات  النوع:

أو أية أنواع فرعية منها ولو لم 

 تكن في نطاق جغرافي معين.

 العينة النموذجية:

أي حيوان أو نبات، حيًا كان  -1

من األنواع التي ورد أو ميتًا، 

 ذكرها في المالحق.

أي جزء أو مشتق يتبين من  -2

المستندات المصاحبة له أو من 

عالمة أو ملصق ما أو من ظروف 

من  أنه جزٌء أو مشتق  أخرى 
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من حيوان أو نبات من األنواع    

ما    التي ورد ذكرها في المالحق، 

لم تكن هذه األجزاء أو المشتقات 

 طبقًا ألحكام هذا القانون. معفاة

إخراج أي عينة     ر:التصدي

نموذجية من المملكة وفقًا للقوانين 

وأنظمة الجمارك المعمول بها في 

 المملكة.

إنزال أو محاولة إنزال  االستيراد:

أو إحضؤؤؤؤؤؤؤؤار أو إدخؤؤال أي عينؤؤة 

نموذجيؤؤؤؤة وذلؤؤؤؤك في أي مكؤؤؤؤان 

بالمملكة وفقًا للقوانين واإلجراءات 

حيوان أو نبات من األنواع التي 

ما لم ورد ذكرها في المالحق، 

 يكن هذا الجزء أو المشتق معفى

 طبقًا ألحكام هذا القانون.

إخراج أي عينة  التصدير:

نموذجية من المملكة وفقًا للقوانين 

وأنظمة الجمارك المعمول بها في 

 المملكة.

إنزال أو محاولة إنزال  االستيراد:

أو إحضؤؤؤؤؤؤؤؤار أو إدخؤؤال أي عينؤؤة 

نموذجيؤؤؤؤة وذلؤؤؤؤك في أي مكؤؤؤؤان 

بالمملكة وفقًا للقوانين واإلجراءات 

حيوان أو نبات من األنواع التي 

ما لم ورد ذكرها في المالحق، 

 يكن هذا الجزء أو المشتق معفى

 طبقًا ألحكام هذا القانون.

إخراج أي عينة  التصدير:

نموذجية من المملكة وفقًا للقوانين 

وأنظمة الجمارك المعمول بها في 

 المملكة.

إنزال أو محاولة إنزال  االستيراد:

أو إحضؤؤؤؤؤؤؤؤار أو إدخؤؤال أي عينؤؤة 

نموذجيؤؤؤؤة وذلؤؤؤؤك في أي مكؤؤؤؤان 

بالمملكة وفقًا للقوانين واإلجراءات 
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الجمركيؤؤة، بؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤتثنؤؤاء العبور أو 

 الشحن. التفريغ مع إعادة

تصدير أي عينة  إعادة التصدير:

 نموذجية سبق استيرادها.

إدخال أي      اإلدخال من البحر:

عينة نموذجية إلى داخل المملكة    

من البيئة البحرية التي ال تخضع 

لوالية أي دولة، بما في ذلك    

 المجال الجوي فوق سطح البحر.

تصدير أو إعادة  التجارة الدولية:

تصدير أو استيراد أو إدخال من 

 البحر للعينات النموذجية.

الجمركيؤؤة، بؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤتثنؤؤاء العبور أو 

 ن.التفريغ مع إعادة الشح

تصدير أي عينة  إعادة التصدير:

 نموذجية سبق استيرادها.

إدخال أي عينة  اإلدخال من البحر:

نموذجية إلى داخل المملكة من 

البيئة البحرية التي ال تخضع 

لوالية أي دولة، بما في ذلك 

 المجال الجوي فوق سطح البحر.

تصدير أو إعادة  التجارة الدولية:

من تصدير أو استيراد أو إدخال 

 البحر للعينات النموذجية.

نؤؤاء العبور أو الجمركيؤؤة، بؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤتث

 التفريغ مع إعادة الشحن.

تصدير أي عينة  إعادة التصدير:

 نموذجية سبق استيرادها.

إدخال أي عينة  اإلدخال من البحر:

نموذجية إلى داخل المملكة من 

البيئة البحرية التي ال تخضع 

لوالية أي دولة، بما في ذلك 

 المجال الجوي فوق سطح البحر.

أو إعادة تصدير  التجارة الدولية:

تصدير أو استيراد أو إدخال من 

 البحر للعينات النموذجية.
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العبور أو التفريغ مع إعادة    

العمليات التي تبقى فيها  الشحن:

العينة النموذجية تحت سيطرة 

جمارك المملكة وهي في طريقها 

إلى مرسل إليه خارج المملكة، 

ويشمل ذلك أي تدخل في حركة 

نتيجة هذه  العينة النموذجية

 العمليات.

الوثيقة الرسمية  إذن أو شهادة:

المستخدمة للسماح بالتجارة     

 الدولية في العينات النموذجية.

لتؤؤؤؤأكؤؤؤؤد من صؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤة     الفحص: ا

الشؤؤهادات واألذونات المنصؤؤوص 

العبور أو التفريغ مع إعادة 

العمليات التي تبقى فيها  الشحن:

العينة النموذجية تحت سيطرة 

جمارك المملكة وهي في طريقها 

إلى مرسل إليه خارج المملكة، 

ويشمل ذلك أي تدخل في حركة 

العينة النموذجية نتيجة هذه 

 العمليات.

رسمية الوثيقة ال إذن أو شهادة:

المستخدمة للسماح بالتجارة 

 الدولية في العينات النموذجية.

لتؤؤؤؤأكؤؤؤؤد من صؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤة  الفحص: ا

الشؤؤهادات واألذونات المنصؤؤوص 

العبور أو التفريغ مع إعادة 

العمليات التي تبقى فيها  الشحن:

العينة النموذجية تحت سيطرة 

جمارك المملكة وهي في طريقها 

إلى مرسل إليه خارج المملكة، 

ويشمل ذلك أي تدخل في حركة 

 العينة النموذجية نتيجة هذه

 العمليات.

الوثيقة الرسمية  إذن أو شهادة:

المستخدمة للسماح بالتجارة 

 الدولية في العينات النموذجية.

لتؤؤؤؤأكؤؤؤؤد من صؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤة  الفحص: ا

الشؤؤهادات واألذونات المنصؤؤوص 
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عليهؤؤا في هؤؤذا القؤؤانون أو اللوائح     

أو القرارات المنفؤؤذة لؤؤه، وفحص 

  العينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة وأخؤؤؤذ أجزاء 

 لتحليلها. –عند االقتضاء  –منها 

البلد الذي أُخذت منه  بلد المنشأ:

العينات النموذجية من موطنها أو 

الذي ُولدت فيه، أو الذي كان مكان 

تربيتها في األسر، أو إكثارها 

بالطرق الصناعية، أو مكان     

أخذها من البيئة البحرية التي ال 

 تخضع لوالية أي دولة.

النباتات  الصناعي:نواتج اإلكثار 

ومشتقاتها أو أي أجزاء منها     

عليها في هذا القانون أو اللوائح أو 

لمنفؤؤؤؤذة لؤؤؤؤه، وفحص  لقرارات ا ا

العينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة وأخؤؤؤذ أجزاء 

 لتحليلها. –عند االقتضاء  –منها 

خذت منه البلد الذي أُ  بلد المنشأ:

العينات النموذجية من موطنها أو 

الذي ُولدت فيه، أو الذي كان مكان 

تربيتها في األسر، أو إكثارها 

بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها 

من البيئة البحرية التي ال تخضع 

 لوالية أي دولة.

النباتات  نواتج اإلكثار الصناعي:

ومشتقاتها أو أي أجزاء منها     

عليها في هذا القانون أو اللوائح أو 

لمنفؤؤؤؤذة لؤؤؤؤه، وفحص  لقرارات ا ا

العينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة وأخؤؤؤذ أجزاء 

 لتحليلها. –عند االقتضاء  –منها 

البلد الذي أُخذت منه  بلد المنشأ:

العينات النموذجية من موطنها أو 

الذي ُولدت فيه، أو الذي كان مكان 

تربيتها في األسر، أو إكثارها 

بالطرق الصناعية، أو مكان أخذها 

من البيئة البحرية التي ال تخضع 

 لوالية أي دولة.

النباتات  نواتج اإلكثار الصناعي:

ومشتقاتها أو أي أجزاء منها     
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والتي ينتجها اإلنسان من بذور أو 

ُعقل أو أنسجة لحاء أو غيرها من 

مواد اإلكثار في ظروف      

 محكومة.

الخلفة    نواتج التربية في األسر:

التي تولد أو تُنتج في بيئة محكومة 

يعيش فيها اآلباء ويتالقحون، أو    

نتج باإلكثار الصناعي    تولد أو تُ 

بنقل األمشاج أو بأي شكل آخر في 

بيئة محكومة، ويشمل ذلك أي   

 أجزاء من الخلفة والبيض.

المكان الذي يحدده  مركز اإلغاثة:

المجلس بالتنسيق مع الجهات   

اإلنسان من بذور أو والتي ينتجها 

ُعقل أو أنسجة لحاء أو غيرها من 

مواد اإلكثار في ظروف      

 محكومة.

الخلفة  نواتج التربية في األسر:

التي تولد أو تُنتج في بيئة محكومة 

يعيش فيها اآلباء ويتالقحون، أو 

تولد أو تُنتج باإلكثار الصناعي 

بنقل األمشاج أو بأي شكل آخر في 

يشمل ذلك أي بيئة محكومة، و

 أجزاء من الخلفة والبيض.

المكان الذي يحدده  مركز اإلغاثة:

المجلس بالتنسيق مع الجهات 

والتي ينتجها اإلنسان من بذور أو 

ُعقل أو أنسجة لحاء أو غيرها من 

مواد اإلكثار في ظروف      

 محكومة.

الخلفة  نواتج التربية في األسر:

التي تولد أو تُنتج في بيئة محكومة 

يعيش فيها اآلباء ويتالقحون، أو 

الصناعي  تولد أو تُنتج باإلكثار

بنقل األمشاج أو بأي شكل آخر في 

بيئة محكومة، ويشمل ذلك أي 

 أجزاء من الخلفة والبيض.

المكان الذي يحدده  مركز اإلغاثة:

المجلس بالتنسيق مع الجهات 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

المعنية إليداع العينات الحية من 

الكائنات الفطرية التي يتم   

مصادرتها بغرض المحافظة    

 يها لحين التصرف فيها.عل

المعنية إليداع العينات الحية من 

الكائنات الفطرية التي يتم 

مصادرتها بغرض المحافظة 

 عليها لحين التصرف فيها.

المعنية إليداع العينات الحية من 

الكائنات الفطرية التي يتم 

مصادرتها بغرض المحافظة 

 عليها لحين التصرف فيها.

 (2مادة )

 نظام تطبيق

 

تسري أحكام هذا القانون على 

التجارة الدولية في العينات 

النموذجية، وتعتبر المالحق جزًءا 

 ال يتجزأ من هذا القانون.

 

 

 (2مادة )

 نظام تطبيق

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

 مشروع القانون.

 

 

 (2مادة )

 نظام تطبيق

 

المادة كما ورد نص الموافقة على 

 في مشروع القانون.

 

 (2مادة )

 نظام تطبيق

 

تسري أحكام هذا القانون على 

التجارة الدولية في العينات 

النموذجية، وتعتبر المالحق جزًءا 

 ال يتجزأ من هذا القانون.



72 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 (3مادة )

 اختصاصات المجلس

 

يباشر المجلس كافة المهام 

والصالحيات الالزمة لتنظيم 

حدود ومراقبة التجارة الدولية في 

أحكام هذا القانون، وله على 

 األخص اآلتي:

التعاون مع الهيئة العلمية  -1

والجهات المعنية داخل المملكة 

 لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وضع القواعد واإلجراءات  -2

واالشتراطات وإصدار اللوائح 

 (3مادة )

 اختصاصات المجلس

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

 مشروع القانون.

 

 

 

 (3مادة )

 اختصاصات المجلس

 

 إجراء التعديالت التالية:

تغيير كلمة  (:3البند ) -

(، أمانة سر( إلى )السكرتارية)

( 9( و)5وذلك اتساقًا مع البندين )

ليصبح البند من ذات المادة، 

 كالتالي:

العمل كنقطة اتصؤؤؤؤؤؤؤال وطنية -3)

االتفاقية  وأمانة سررررررربين المملكة 

فيما يتعلق بتنفيذ المسؤؤائل اإلدارية 

 (3مادة )

 اختصاصات المجلس

 

يباشر المجلس كافة المهام 

والصالحيات الالزمة لتنظيم 

ومراقبة التجارة الدولية في حدود 

أحكام هذا القانون، وله على 

 األخص اآلتي:

التعؤؤؤاون مع الهيئؤؤؤة العلميؤؤؤة  -1

والجهؤؤات المعنيؤؤة داخؤؤل المملكؤؤة 

 لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وضؤؤؤؤؤؤؤع القواعد واإلجراءات  -2

واالشؤؤؤؤؤتراطات وإصؤؤؤؤؤدار اللوائح 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

 هذا القانون.

العمل كنقطة اتصال وطنية  -3

وسكرتارية االتفاقية بين المملكة 

فيما يتعلق بتنفيذ المسائل اإلدارية 

والعلمية ذات الصلة بأحكام هذا 

 القانون واالتفاقية.

التعاون مع نقاط اتصال  -4

االتفاقية بالدول األخرى لتيسير 

تبادل المعلومات المتعلقة 

 باالتفاقية.

اعتماد األختام أو األدوات  -5

الرسمية المستخدمة لتوثيق 

والعلمية ذات الصؤؤؤؤؤؤؤلة بأحكام هذا 

 القانون واالتفاقية.(

إضافة عبارة  (:7البند ) -

 ()والجهات( بعد كلمة )التجار

، وذلك (7الواردة في البند رقم )

اتساقًا مع الفقرة )ب( من المادة 

 ( من مشروع القانون،11)

 ليصبح البند كاآلتي:

والجهات تسجيل أسماء التجار -7)

وعناوينهم، وعمليات اإلنتاج 

 وتوزيع الحصص(.

 

والقرارات الالزمؤؤة لتنفيؤؤذ أحكؤؤام 

 هذا القانون.

العمل كنقطة اتصؤؤؤؤؤؤؤال وطنية  -3

االتفاقية  وأمانة سررررررربين المملكة 

فيما يتعلق بتنفيذ المسؤؤائل اإلدارية 

والعلمية ذات الصؤؤؤؤؤؤؤلة بأحكام هذا 

 القانون واالتفاقية.

التعؤؤؤاون مع نقؤؤؤاط اتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  -4

االتفاقية بالدول األخرى لتيسؤؤؤؤؤؤؤير 

مؤؤتؤؤعؤؤلؤؤقؤؤؤة تؤؤبؤؤؤؤادل الؤؤمؤؤعؤؤلؤؤومؤؤؤؤات الؤؤ

 باالتفاقية.

اعتمؤؤؤاد األختؤؤؤام أو األدوات  -5

الرسؤؤؤؤؤؤؤميؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤتخؤؤدمؤؤة لتوثيق 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

الشهادات وإرسال األذونات و

نموذج منها إلى أمانة السر أو 

الهيئة التنفيذية ألي من الدول 

األعضاء في االتفاقية إذا طلبت أي 

 منها ذلك.

البت في طلبات الحصول  -6

على األذونات والشهادات، وفقاً 

 ألحكام هذا القانون.

تسجيل أسماء التجار  -7

وعناوينهم، وعمليات اإلنتاج 

 وتوزيع الحصص.

سجالت التجارة إنشاء  -8

الدولية في المملكة للعينات 

األذونات والشؤؤؤؤؤؤؤهادات وإرسؤؤؤؤؤؤال 

نموذج منهؤا إلى أمؤانؤة السؤؤؤؤؤؤؤر أو 

الهيئؤؤؤة التنفيؤؤؤذيؤؤؤة ألي من الؤؤؤدول 

األعضؤؤؤؤؤؤؤاء في االتفاقية إذا طلبت 

 أي منها ذلك.

البؤؤت في طلبؤؤات الحصؤؤؤؤؤؤؤول  -6

على األذونات والشؤؤؤؤؤؤؤهادات، وفقاً 

 هذا القانون.ألحكام 

تسؤؤؤؤؤؤؤجيؤؤؤل أسؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤاء التجؤؤؤار  -7

وعنؤؤؤاوينهم، وعمليؤؤؤات  والجهرررات

 اإلنتاج وتوزيع الحصص.

إنشاء سجالت التجارة الدولية  -8

في المملكؤؤؤة للعينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

النموذجية واالحتفاظ بها وتحدد 

 الالئحة التنفيذية آلية العمل بها.

إعداد تقارير دورية ترفع إلى  -9

 أمانة السر بشأن اآلتي:

التجارة الدولية، على أن تكون  -أ

التقارير سنوية وأن تشتمل على 

ملخص عن عدد ونوع األذونات 

الممنوحة والدول التي والشهادات 

تمت معها تلك التجارة وعدد 

وكميات وأصناف العينات 

النموذجية وأسماء األنواع كما هي 

مدرجة في المالحق، وحجم 

واالحتفؤؤؤاظ بهؤؤؤا وتحؤؤؤدد الالئحؤؤؤة 

 التنفيذية آلية العمل بها.

إعداد تقارير دورية ترفع إلى  -9

 أمانة السر بشأن اآلتي:

ية، على أن تكون التجارة الدول -أ

التقارير سنوية وأن تشتمل على 

ملخص عن عدد ونوع األذونات 

والشهادات الممنوحة والدول التي 

تمت معها تلك التجارة وعدد 

وكميات وأصناف العينات 

النموذجية وأسماء األنواع كما هي 

مدرجة في المالحق، وحجم 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

وجنس العينات النموذجية إذا 

 اقتضى األمر.

اإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ  -ب

نصوص االتفاقية، على أن تكون 

 التقارير كل سنتين.

تؤؤمؤؤثؤؤيؤؤؤؤل الؤؤمؤؤمؤؤلؤؤكؤؤؤؤة فؤؤي  -10

االجتمؤؤاعؤؤات الوطنيؤؤة واإلقليميؤؤة 

 والدولية ذات الصلة باالتفاقية.

إعداد المقترحات وإبداء  -11

الرأي في كل ما يتعلق باالتفاقية، 

 وذلك بالتشاور مع الهيئة العلمية.

التأكد خالل أي عملية  -12

عبور أو نقل للعينات النموذجية 

وجنس العينات النموذجية إذا 

 اقتضى األمر.

لتي اتخذت لتنفيذ اإلجراءات ا -ب

نصوص االتفاقية، على أن تكون 

 التقارير كل سنتين.

تؤؤمؤؤثؤؤيؤؤؤؤل الؤؤمؤؤمؤؤلؤؤكؤؤؤؤة فؤؤي  -10

االجتمؤؤاعؤؤات الوطنيؤؤة واإلقليميؤؤة 

 والدولية ذات الصلة باالتفاقية.

إعداد المقترحات وإبداء  -11

الرأي في كل ما يتعلق باالتفاقية، 

 وذلك بالتشاور مع الهيئة العلمية.

التأكد خالل أي عملية  -12

أو نقل للعينات النموذجية  عبور
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

من أن جميع العينات النموذجية 

الحية تحت الرعاية الصحية 

لسليمة، لتقليل خطر اإلصابة أو ا

الضرر الصحي أو المعاملة 

 القاسية.

حذف وإضافة أي نوع من  -13

األنواع المدرجة في الملحق رقم 

(3.) 

من أن جميع العينات النموذجية 

الحية تحت الرعاية الصحية 

السليمة، لتقليل خطر اإلصابة أو 

الضرر الصحي أو المعاملة 

 القاسية.

حذف وإضافة أي نوع من  -13

األنواع المدرجة في الملحق رقم 

(3.) 

 (4مادة )

 اختصاصات الهيئة العلمية

 

بإبداء تختص الهيئة العلمية  -أ

الرأي والمشورة للمجلس في جميع 

 (4مادة )

 اختصاصات الهيئة العلمية

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

 مشروع القانون.

 (4مادة )

 اختصاصات الهيئة العلمية

 

( التصرف فيتغيير عبارة )

)أ(  ( من البند4الفقرة )الواردة في 

 (4مادة )

 اختصاصات الهيئة العلمية

 

تختص الهيئة العلمية بإبداء  -أ

الرأي والمشورة للمجلس في جميع 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

المسائل ذات الصفة العلمية فيما 

يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، 

 وعلى األخص في المسائل اآلتية:

التجارة الدولية في العينات  -1

النموذجية، ومدى تأثير ذلك على 

 بقاء النوع.

التأكد من أن مستلم العينة  -2

النموذجية قد أعد مكانًا مجهًزا 

تجهيًزا مناسبًا إليوائها والعناية 

 بها.

التدابير المناسبة الواجب  -3

اتخاذها وبيان الحصة السنوية 

المخصصة للتصدير بهدف وضع 

اتساقًا مع (، حفظإلى كلمة ) 

( من مشروع 22( و)20المادتين )

( 4لتصبح الفقرة )القانون، 

 كالتالي:

العينات النموذجية  حفظكيفية  -4)

المضبوطة أو المحكوم 

 بمصادرتها(.

 

فيما  المسائل ذات الصفة العلمية

يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، 

 وعلى األخص في المسائل اآلتية:

التجارة الدولية في العينات  -1

النموذجية، ومدى تأثير ذلك على 

 بقاء النوع.

التأكد من أن مستلم العينة  -2

النموذجية قد أعد مكانًا مجهًزا 

تجهيًزا مناسبًا إليوائها والعناية 

 بها.

الواجب التدابير المناسبة  -3

اتخاذها وبيان الحصة السنوية 

المخصصة للتصدير بهدف وضع 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

حد ألذونات التصدير لمنع األثر 

 الضار على األنواع.

كيفية التصرف في العينات  -4

النموذجية المضبوطة أو المحكوم 

 بمصادرتها.

الضار حماية األنواع من األثر  -5

 على بقائها بسبب التجارة الدولية.

مراجعة أذونات تصدير  -ب

العينات النموذجية من األنواع 

( 1المدرجة في الملحقين رقمي )

( ورصد التصدير الفعلي لهذه 2و)

 العينات النموذجية.

حد ألذونات التصدير لمنع األثر 

 الضار على األنواع.

العينات النموذجية  حفظكيفية  -4

المضبوطة أو المحكوم 

 بمصادرتها.

حماية األنواع من األثر الضار  -5

 على بقائها بسبب التجارة الدولية.

مراجعة أذونات تصدير  -ب

ت النموذجية من األنواع العينا

( 1المدرجة في الملحقين رقمي )

( ورصد التصدير الفعلي لهذه 2و)

 العينات النموذجية.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

أية مهام أخرى منصوص  -ج

عليها في هذا القانون أو في الئحته 

التنفيذية أو يكلفها به المجلس أو 

عليه قرارات مؤتمر  تنص

 األطراف في االتفاقية.

أية مهام أخرى منصوص  -ج

عليها في هذا القانون أو في الئحته 

التنفيذية أو يكلفها به المجلس أو 

تنص عليه قرارات مؤتمر 

 األطراف في االتفاقية.

 (5مادة )

 الدوليةضوابط التجارة 

 

 

 

 

 

 

 (5مادة )

 ضوابط التجارة الدولية

 

تصويب الخطأ اللغوي في كلمة 

في سياق البند الواردة  )تحددها(

 )يحددها(.)ب( لتكون 

 

 نص المادة بعد التعديل:

 (5مادة )

 ضوابط التجارة الدولية

 

على قرار مجلس النواب  الموافقة

بتصويب الخطأ اللغوي في كلمة 

الواردة في سياق البند  )تحددها(

 )يحددها(.)ب( لتكون 

 

 (5مادة )

 ضوابط التجارة الدولية
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

تجؤؤؤؤارة الؤؤؤؤدوليؤؤؤؤة في  -أ ل تحظر ا

العينؤؤات النموذجيؤؤة، إال بموجؤؤب 

 إذن أو شهادة من المجلس.

يقؤؤدم طلؤؤب الحصؤؤؤؤؤؤؤول على  -ب

اإلذن بالتجارة الدولية في العينات 

النموذجية إلى المجلس مصؤؤؤؤؤحوبًا 

بؤؤؤؤالمسؤؤؤؤؤؤؤتنؤؤؤؤدات والبيؤؤؤؤانؤؤؤؤات التي 

، وعلى األخص دليؤؤؤل تحؤؤؤؤددهؤؤؤؤا

عينؤؤؤة  ل ل لمشؤؤؤؤؤؤؤروعؤؤؤؤة  حيؤؤؤؤازة ا ل ا

 النموذجية.

تطبق األحكؤؤؤام الخؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -ج

بؤؤؤالعينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة من األنواع 

( على 2المدرجة في الملحق رقم )

تجؤؤؤؤارة الؤؤؤؤدوليؤؤؤؤة في  -أ ل تحظر ا

العينؤؤات النموذجيؤؤة، إال بموجؤؤب 

 إذن أو شهادة من المجلس.

يقدم طلب الحصؤؤؤؤؤول على  -ب

اإلذن بالتجارة الدولية في العينات 

النموذجية إلى المجلس مصؤؤؤؤؤحوبًا 

بؤؤؤؤالمسؤؤؤؤؤؤؤتنؤؤؤؤدات والبيؤؤؤؤانؤؤؤؤات التي 

األخص دليؤؤؤل  ، وعلىيحررررددهررررا

عينؤؤؤة  ل ل لمشؤؤؤؤؤؤؤروعؤؤؤؤة  حيؤؤؤؤازة ا ل ا

 النموذجية.

تطبق األحكؤؤام الخؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤة  -ج

بؤؤؤالعينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة من األنواع 

( على 2المدرجة في الملحق رقم )

تجؤؤؤؤارة الؤؤؤؤدوليؤؤؤؤة في  -أ ل تحظر ا

العينؤؤات النموذجيؤؤة، إال بموجؤؤب 

 إذن أو شهادة من المجلس.

يقؤؤدم طلؤؤب الحصؤؤؤؤؤؤؤول على  -ب

اإلذن بالتجارة الدولية في العينات 

النموذجية إلى المجلس مصؤؤؤؤؤحوبًا 

بؤؤؤؤالمسؤؤؤؤؤؤؤتنؤؤؤؤدات والبيؤؤؤؤانؤؤؤؤات التي 

، وعلى األخص دليؤؤؤل يحررررددهررررا

عينؤؤؤة  ل ل لمشؤؤؤؤؤؤؤروعؤؤؤؤة  حيؤؤؤؤازة ا ل ا

 النموذجية.

تطبق األحكؤؤؤؤام الخؤؤؤؤاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  -ج

بؤؤؤالعينؤؤؤات النموذجيؤؤؤة من األنواع 

( على 2المدرجة في الملحق رقم )
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الحيوانؤؤؤات المربؤؤؤاة في األسؤؤؤؤؤؤؤر، 

وأنواع النباتات المتكاثرة صؤؤناعيًا 

 (.1المدرجة في المحلق رقم )

الحيوانؤؤؤات المربؤؤؤاة في األسؤؤؤؤؤؤؤر، 

وأنواع النباتات المتكاثرة صؤؤناعيًا 

 (.1المدرجة في المحلق رقم )

الحيوانؤؤؤات المربؤؤؤاة في األسؤؤؤؤؤؤؤر، 

وأنواع النباتات المتكاثرة صؤؤناعيًا 

 (.1المدرجة في المحلق رقم )

 

 (6مادة )

 التصدير

 

 

 

 

 

 

 (6مادة )

 التصدير

 

 ()على بقاءتصويب عبارة 

( 2الواردة في سياق البند رقم )

 .)لبقاء( لتكون

 

 نص المادة بعد التعديل:

 (6مادة )

 التصدير

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

 )على بقاء(بتصويب عبارة 

( 2الواردة في سياق البند رقم )

 .)لبقاء( لتكون

 

 (6مادة )

 التصدير
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يقدم طلب الحصول على إذن 

بتصدير العينات النموذجية إلى 

ويشترط لمنح إذن المجلس، 

 التصدير استيفاء الشروط اآلتية:

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -1

النموذجية الحية قد تم تجهيزها 

وإعدادها للشحن، وفقًا ألحدث 

قوانين شحن الحيوانات الحية 

الصادرة عن اتحاد النقل الجوي 

الدولي، بغض النظر عن وسيلة 

النقل، وذلك لتقليل خطر اإلصابة 

لصحي أو المعاملة والضرر ا

 القاسية. 

يقدم طلب الحصول على إذن 

بتصدير العينات النموذجية إلى 

المجلس، ويشترط لمنح إذن 

 التصدير استيفاء الشروط اآلتية:

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -1

النموذجية الحية قد تم تجهيزها 

وإعدادها للشحن، وفقًا ألحدث 

قوانين شحن الحيوانات الحية 

الصادرة عن اتحاد النقل الجوي 

الدولي، بغض النظر عن وسيلة 

النقل، وذلك لتقليل خطر اإلصابة 

والضرر الصحي أو المعاملة 

 القاسية. 

يقدم طلب الحصول على إذن 

بتصدير العينات النموذجية إلى 

المجلس، ويشترط لمنح إذن 

 التصدير استيفاء الشروط اآلتية:

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -1

النموذجية الحية قد تم تجهيزها 

وإعدادها للشحن، وفقًا ألحدث 

قوانين شحن الحيوانات الحية 

الصادرة عن اتحاد النقل الجوي 

الدولي، بغض النظر عن وسيلة 

النقل، وذلك لتقليل خطر اإلصابة 

والضرر الصحي أو المعاملة 

 القاسية. 
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إبداء الهيئة العلمية رأيها بشأن  -2

األنواع المدرجة في الملحقين 

( بأن التصدير لن 2( و)1رقمي )

 على بقاءيكون ضاًرا أو مهدًدا 

نوع العينة النموذجية محل 

 التصدير.

أال يتم منح إذن تصدير لألنواع  -3

( إال 1المدرجة في الملحق رقم )

المستورد على إذن بعد حصول 

استيراد مسبق من المجلس أو من 

 يقوم مقامه في البلد المستورد.

لتصدير األنواع المدرجة في  -4

( يجب الحصول 3الملحق رقم )

رأيها بشأن  إبداء الهيئة العلمية -2

األنواع المدرجة في الملحقين 

( بأن التصدير لن 2( و)1رقمي )

نوع  لبقاءيكون ضاًرا أو مهدًدا 

 العينة النموذجية محل التصدير.

 

أال يتم منح إذن تصدير  -3

لألنواع المدرجة في الملحق رقم 

( إال بعد حصول المستورد على 1)

إذن استيراد مسبق من المجلس أو 

 في البلد المستورد. من يقوم مقامه

لتصدير األنواع المدرجة في  -4

( يجب الحصول 3الملحق رقم )

رأيها بشأن  إبداء الهيئة العلمية -2

األنواع المدرجة في الملحقين 

( بأن التصدير لن 2( و)1رقمي )

نوع  لبقاءيكون ضاًرا أو مهدًدا 

 العينة النموذجية محل التصدير.

 

أال يتم منح إذن تصدير  -3

لألنواع المدرجة في الملحق رقم 

( إال بعد حصول المستورد على 1)

إذن استيراد مسبق من المجلس أو 

 في البلد المستورد. من يقوم مقامه

لتصدير األنواع المدرجة في  -4

( يجب الحصول 3الملحق رقم )
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على إذن تصدير مسبق من 

المجلس في المملكة أو شهادة منشأ 

إذا كان النوع قد أدرجته دولة 

 أخرى.

على إذن تصدير مسبق من 

المجلس في المملكة أو شهادة منشأ 

إذا كان النوع قد أدرجته دولة 

 أخرى.

على إذن تصدير مسبق من 

المجلس في المملكة أو شهادة منشأ 

إذا كان النوع قد أدرجته دولة 

 أخرى.

 

 

 

 (7مادة )

 االستيراد

 

 

 

 

 (7مادة )

 االستيراد

 

تصويب الخطأ اإلمالئي في كلمة 

الواردة في سياق البند رقم  (لدية)

 (.لديه)( لتكون 2)

 (7مادة )

 االستيراد

 

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

بتصويب الخطأ اإلمالئي في كلمة 

 (7مادة )

 االستيراد
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يقدم طلب الحصول على اإلذن  -أ

باستيراد العينات النموذجية إلى 

ويشترط لمنح إذن  المجلس،

 االستيراد استيفاء الشروط اآلتية:

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -1

استيراد العينة النموذجية سيكون 

ألغراض غير ضارة أو مهددة 

 لبقاء حياة النوع محل االستيراد. 

 

 

 نص المادة بعد التعديل:

 

يقدم طلب الحصول على اإلذن  -أ

باستيراد العينات النموذجية إلى 

ويشترط لمنح إذن المجلس، 

 االستيراد استيفاء الشروط اآلتية:

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -1

استيراد العينة النموذجية سيكون 

ألغراض غير ضارة أو مهددة 

 لبقاء حياة النوع محل االستيراد. 

الواردة في سياق البند رقم  (لدية)

 (.لديه)( لتكون 2)

 )أو(توصي اللجنة بحذف كلمة  -

 الفقرة( من 3) البندالواردة في 

العينة ، حيث يجوز استخدام )أ(

النموذجية ألغراض تجارية طبقًا 

ألحكام هذا القانون، عمالً بنص 

، ( من المشروع5( و)2المادتين )

من الفقرة )أ( ( 3) البندصبح يل

 على النحو التالي:

أن يتأكد المجلس من أن العينة -3)

النموذجية لن تستخدم ألغراض 

 تجارية تخالف أحكام هذا القانون(.

 

 

 

 

يقدم طلب الحصول على اإلذن  -أ

باستيراد العينات النموذجية إلى 

المجلس، ويشترط لمنح إذن 

 االستيراد استيفاء الشروط اآلتية:

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -1

استيراد العينة النموذجية سيكون 

ألغراض غير ضارة أو مهددة 

 لبقاء حياة النوع محل االستيراد. 
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إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -2

المستورد للعينة النموذجية الحية 

التجهيزات المناسبة إليواء  لدية

 العينة النموذجية ورعايتها.  

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -3

النموذجية لن تستخدم ألغراض 

تخالف أحكام هذا  أوتجارية 

 القانون.

في حال استيراد أي عينة  -4

نموذجية من األنواع المدرجة في 

(، يُشترط تقديم 3الملحق رقم )

 شهادة منشأ مسبقة وإذن تصدير

من الدولة المصدرة، أو تقديم 

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -2

المستورد للعينة النموذجية الحية 

إليواء التجهيزات المناسبة  لديه

 العينة النموذجية ورعايتها.  

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -3

النموذجية لن تستخدم ألغراض 

تجارية أو تخالف أحكام هذا 

 القانون.

في حال استيراد أي عينة  -4

نموذجية من األنواع المدرجة في 

(، يُشترط تقديم 3الملحق رقم )

شهادة منشأ مسبقة وإذن تصدير 

أو تقديم من الدولة المصدرة، 

 

 

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -2

المستورد للعينة النموذجية الحية 

التجهيزات المناسبة إليواء  لديه

 العينة النموذجية ورعايتها.  

أن يتأكد المجلس من أن العينة  -3

النموذجية لن تستخدم ألغراض 

 تجارية تخالف أحكام هذا القانون.

 

في حال استيراد أي عينة  -4

المدرجة في نموذجية من األنواع 

(، يُشترط تقديم 3الملحق رقم )

شهادة منشأ مسبقة وإذن تصدير 

من الدولة المصدرة، أو تقديم 
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شهادة إعادة تصدير مسبقة صادرة 

من الدولة التي تعيد تصدير العينة 

 النموذجية.

في حال استيراد أية عينة  -ب

نموذجية من األنواع المدرجة في 

(، 2( أو )1أحد الملحقين رقمي )

يشترط الحصول على إذن مسبق 

باالستيراد صادر عن المجلس في 

تصدير أو شهادة المملكة، وإذن 

إعادة تصدير من الجهة المختصة 

 في الدولة المصدرة.

 

 

شهادة إعادة تصدير مسبقة صادرة 

من الدولة التي تعيد تصدير العينة 

 النموذجية.

في حال استيراد أية عينة  -ب

نموذجية من األنواع المدرجة في 

(، 2( أو )1أحد الملحقين رقمي )

يشترط الحصول على إذن مسبق 

باالستيراد صادر عن المجلس في 

المملكة، وإذن تصدير أو شهادة 

تصدير من الجهة المختصة  إعادة

 في الدولة المصدرة.

شهادة إعادة تصدير مسبقة صادرة 

من الدولة التي تعيد تصدير العينة 

 النموذجية.

في حال استيراد أية عينة  -ب

نموذجية من األنواع المدرجة في 

(، 2( أو )1أحد الملحقين رقمي )

ترط الحصول على إذن مسبق يش

باالستيراد صادر عن المجلس في 

المملكة، وإذن تصدير أو شهادة 

إعادة تصدير من الجهة المختصة 

 في الدولة المصدرة.
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 (8مادة )

 إعادة التصدير

 

 

 

 

 

 

يقدم طلب الحصول على شهادة 

إعادة التصدير ألي عينة نموذجية 

 من األنواع المدرجة في المالحق

 (8مادة )

 إعادة التصدير

 

( نّصه 4إضافة بند جديد برقم )

 الوارد أدناه.

 

 

 :الـنَـص بعد التعديل

يقدم طلب الحصول على شهادة          

إعادة التصدير ألي عينة نموذجية 

 في المالحق من األنواع المدرجة

 (8مادة )

 التصديرإعادة 

 

 الموافقة على قرار مجلس النواب

كما ، (4)إضافة بند جديد برقم ب

إعادة صياغة توصي اللجنة ب

 لمادة على النحو اآلتي:ا

 :الـنَـص بعد التعديل

يقدم طلب الحصول على شهادة          

إعادة التصدير ألي عينة نموذجية 

من األنواع المدرجة في المالحق 

شهادة للمجلس، ويشترط لمنح 

 (8مادة )

 إعادة التصدير

 

 

 

 

 

 

يقدم طلب الحصول على شهادة          

إعادة التصدير ألي عينة نموذجية 

من األنواع المدرجة في المالحق 

للمجلس، ويشترط لمنح شهادة 
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ويشترط لمنح شهادة    للمجلس، 

إعادة التصدير توافر الشروط 

 اآلتية:

يجب أن يتحقق المجلس    من  -1

أن العينات النموذجية التي     سيتم 

إعادة تصديرها قد تم   استيرادها 

 وفقًا ألحكام هذا     القانون. 

 –يجب أن يتحقق المجلس  -2

 -بالنسبة للعينات النموذجية الحية 

ية سوف يتم أن العينة النموذج من

تجهيزها وشحنها وفقًا      

الشتراطات ومعايير اتحاد النقل 

الجوي الدولي بما يقلل من خطر 

للمجلس، ويشترط لمنح شهادة 

إعادة التصدير توافر الشروط 

 اآلتية:

يجب أن يتحقق المجلس من أن  -1

العينات النموذجية التي سيتم إعادة 

تصديرها قد تم استيرادها وفقًا 

 ألحكام هذا القانون. 

 –يجب أن يتحقق المجلس  -2

 -بالنسبة للعينات النموذجية الحية 

موذجية سوف يتم من أن العينة الن

تجهيزها وشحنها وفقًا الشتراطات 

ومعايير اتحاد النقل الجوي الدولي 

بما يقلل من خطر اإلصابة 

أن يتحقق المجلس  إعادة التصدير

 توافر الشروط اآلتية: من

أن العينات النموذجية التي  -1

سيتم إعادة تصديرها قد تم 

 استيرادها وفقًا ألحكام هذا القانون.

 

أن العينات النموذجية الحية قد  -2

تم تجهيزها وشحنها وفقًا 

الشتراطات ومعايير اتحاد النقل 

خطر  الجوي الدولي بما يقلل من

اإلصابة واألضرار الصحية أو 

المعاملة القاسية، بغض النظر عن 

 وسيلة النقل المستخدمة.

أن يتحقق المجلس  إعادة التصدير

 توافر الشروط اآلتية: من

أن العينات النموذجية التي  -1

سيتم إعادة تصديرها قد تم 

 استيرادها وفقًا ألحكام هذا القانون.

 

أن العينات النموذجية الحية قد  -2

تم تجهيزها وشحنها وفقًا 

الشتراطات ومعايير اتحاد النقل 

ي الدولي بما يقلل من خطر الجو

اإلصابة واألضرار الصحية أو 

المعاملة القاسية، بغض النظر عن 

 وسيلة النقل المستخدمة.
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اإلصابة واألضرار الصحية أو 

المعاملة القاسية، بغض النظر عن 

 وسيلة النقل المستخدمة.

 –يجب أن يتحقق المجلس  -3

بالنسبة إلعادة تصدير العينات 

      النموذجية من األنواع المدرجة

من حصول  -( 1في الملحق رقم )

المستورد على إذن استيراد من 

 الدولة المستوردة.

 

 

واألضرار الصحية أو المعاملة 

القاسية، بغض النظر عن وسيلة 

 النقل المستخدمة.

 –يجب أن يتحقق المجلس  -3

بالنسبة إلعادة تصدير العينات 

في النموذجية من األنواع المدرجة 

من حصول  -( 1الملحق رقم )

المستورد على إذن استيراد من 

 الدولة المستوردة.

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -4

إعادة تصدير العينة النموذجية 

الحية من األنواع المدرجة في 

( 2( أو )1الملحقين رقمي )

 

 

حصول المستورد على إذن  -3

 –استيراد من الدولة المستوردة 

بالنسبة إلعادة تصدير العينات 

النموذجية من األنواع المدرجة في 

 (.1الملحق رقم )

 

إبداء الهيئة العلمية رأيها بأن  -4

صدير العينة النموذجية إعادة ت

الحية من األنواع المدرجة في 

( 2( أو )1الملحقين رقمي )

 

 

حصول المستورد على إذن  -3

 –استيراد من الدولة المستوردة 

بالنسبة إلعادة تصدير العينات 

النموذجية من األنواع المدرجة في 

 (.1الملحق رقم )

 

العلمية رأيها بأن إبداء الهيئة  -4

إعادة تصدير العينة النموذجية 

الحية من األنواع المدرجة في 

( 2( أو )1الملحقين رقمي )
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سيكون ألغراض غير ضارة أو 

 .مهددة لبقاء حياة النوع

سيكون ألغراض غير ضارة أو 

 .مهددة لبقاء حياة النوع

 

سيكون ألغراض غير ضارة أو 

 .مهددة لبقاء حياة النوع

 

 

 (9مادة )

 اإلدخال من البحر

 

 

 

 

ال يجوز اإلدخال من البحر ألي  -أ

عينة من األنواع المدرجة في 

( دون 2( أو )1الملحقين رقمي )

 (9مادة )

 اإلدخال من البحر

 

 (في المقام األول)حذف عبارة 

 (.2الواردة في نهاية البند رقم )

 :الـنَـص بعد التعديل

ال يجوز اإلدخال من البحر ألي  -أ

عينة من األنواع المدرجة في 

( دون 2( أو )1الملحقين رقمي )

 (9مادة )

 اإلدخال من البحر

 

الموافقة على قرار مجلس  -

في المقام )النواب بحذف عبارة 

الواردة في نهاية البند رقم  (األول

(2.) 

توصي اللجنة بتغيير عبارة  -

)تتأكد إلى عبارة  )يتأكد المجلس(

 (9مادة )

 اإلدخال من البحر

 

 

 

 

ال يجوز اإلدخال من البحر ألي  -أ

عينة من األنواع المدرجة في 

( دون 2( أو )1الملحقين رقمي )
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الحصول على إذن من المجلس 

 وتقديم شهادة إدخال من البحر. 

يمنح المجلس شهادة        -ب

اإلدخال من البحر إذا تم استيفاء 

 الشروط اآلتية:

أن تبدي الهيئة العلمية   رأيها  -1

النموذجية المراد بأن العينة 

إدخالها من البحر لن تؤثر أو تهدد 

 على بقاء نوعها.

أن يتأكد المجلس من أن     أية  -2

عينة نموذجية من األنواع 

(   1المدرجة في الملحق رقم )

الحصول على إذن من المجلس 

 وتقديم شهادة إدخال من البحر. 

يمنح المجلس شهادة  -ب

اإلدخال من البحر إذا تم استيفاء 

 اآلتية:الشروط 

أن تبدي الهيئة العلمية رأيها  -1

بأن العينة النموذجية المراد 

إدخالها من البحر لن تؤثر أو تهدد 

 على بقاء نوعها.

أن يتأكد المجلس من أن أية  -2

عينة نموذجية من األنواع 

( 1المدرجة في الملحق رقم )

 ليست لالستخدام التجاري.

الواردة في البند  الهيئة العلمية(

( من الفقرة )ب(، وذلك اتساقًا 3)

( 4( من المادة )بند أ 2) الفقرةمع 

 القانون.من مشروع 

 

الحصول على إذن من المجلس 

 وتقديم شهادة إدخال من البحر. 

يمنح المجلس شهادة اإلدخال  -ب

من البحر إذا تم استيفاء الشروط 

 اآلتية:

الهيئة العلمية رأيها أن تبدي  -1

بأن العينة النموذجية المراد 

إدخالها من البحر لن تؤثر أو تهدد 

 على بقاء نوعها.

أن يتأكد المجلس من أن أية  -2

عينة نموذجية من األنواع 

( 1المدرجة في الملحق رقم )

 ليست لالستخدام التجاري.
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في ليست لالستخدام التجاري 

 المقام األول.

أن يتأكد المجلس من أن متلقي  -3

األنواع الحية لديه    التجهيزات 

 إليوائها ورعايتها. المناسبة

 

أن يتأكد المجلس من أن     أية  -4

عينة نموذجية حية من األنواع 

( سيتم 2المدرجة في الملحق رقم )

التعامل معها بشكل يقلل من    

مخاطر اإلصابة أو الضرر   

 الصحي أو المعاملة القاسية.

 

 

أن يتأكد المجلس من أن متلقي  -3

لديه التجهيزات  األنواع الحية

 المناسبة إليوائها ورعايتها.

 

أن يتأكد المجلس من أن أية  -4

عينة نموذجية حية من األنواع 

( سيتم 2المدرجة في الملحق رقم )

التعامل معها بشكل يقلل من 

مخاطر اإلصابة أو الضرر 

 الصحي أو المعاملة القاسية.

 

 

من أن  تتأكد الهيئة العلميةأن  -3

متلقي األنواع الحية لديه 

تجهيزات المناسبة إليوائها ال

 ورعايتها.

أن يتأكد المجلس من أن أية  -4

عينة نموذجية حية من األنواع 

( سيتم 2المدرجة في الملحق رقم )

التعامل معها بشكل يقلل من 

مخاطر اإلصابة أو الضرر 

 الصحي أو المعاملة القاسية.
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 (10مادة )

 األذونات والشهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10مادة )

 األذونات والشهادات

 

 تعديل المادة على النحو اآلتي:

 ( تغيير عبارة :)30البند )أ 

(، ستين يوًمايوماً( لتكون )

( لتكون تعتبروتصويب كلمة )

 (.يعتبر)

 ( تغيير عبارة :)كما البند )ب ،

( المرافق 1وردت بالنموذج رقم )

وفقًا للنماذج ( إلى )لهذا القانون

التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 (.القانون

 (10مادة )

 األذونات والشهادات

 

  :)عدم الموافقة على البند )أ

تغيير عبارة قرار مجلس النواب ب

 (ستين يوًما) إلىيوماً(  30)

يوًما(  30واإلبقاء على مدة )

الواردة في مشروع القانون، حيث 

 نأن هذه المدة كافية إلصدار اإلذ

 أو الشهادة.

   الموافقة على قرار مجلس

 النواب في التعديالت اآلتية:

 (10مادة )

 األذونات والشهادات
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يكون للمجلس سلطة تقديرية  -أ

في منح األذونات أو الشهادات، 

يوماً  30ويبت في الطلبات خالل 

من تاريخ تقديمها، ويجوز له مد 

هذه المدة لفترة مماثلة إذا ارتأى 

  البند )د(: تصويب الخطأ

( الواردة )لمرهاإلمالئي في كلمة 

 (.لمرةفي سياق البند لتكون )

  البند )ط(: إعادة صياغة البند

 على النحو الوارد أدناه.

 :الـنَـص بعد التعديل

يكون للمجلس سلطة تقديرية  -أ

في منح األذونات أو الشهادات، 

ستين  ويبت في الطلبات خالل

من تاريخ تقديمها، ويجوز له  يوًما

مد هذه المدة لفترة مماثلة إذا ارتأى 

فوات تلك  ويعتبرضرورة لذلك، 

 ( تعتبركلمة ) البند )أ(: تصويب

 (.يعتبرلتكون )

 ( تغيير عبارة :)كما البند )ب ،

( المرافق 1وردت بالنموذج رقم )

وفقًا للنماذج ( إلى )لهذا القانون

التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

 (.القانون

  البند )د(: تصويب الخطأ

( الواردة )لمرهاإلمالئي في كلمة 

 (.لمرةفي سياق البند لتكون )

  ط(: إعادة صياغة البند البند(

 على النحو الوارد أدناه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكون للمجلس سلطة تقديرية  -أ

في منح األذونات أو الشهادات، 

 يوًما 30 ويبت في الطلبات خالل

من تاريخ تقديمها، ويجوز له مد 

هذه المدة لفترة مماثلة إذا ارتأى 
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فوات تلك  وتعتبرضرورة لذلك، 

المدة دون رد بمثابة رفض 

 للطلب. ضمني

تعد اإلدارة المختصة جميع  -ب

التجارة الدولية أذونات وشهادات 

( 1كما وردت بالنموذج رقم )

 المرافق لهذا القانون.

تكون أذونات التصدير  -ج

وشهادات إعادة التصدير للعينات       

النموذجية من األنواع المدرجة     

في المالحق صالحة لالستخدام    

لمرة واحدة خالل ستة أشهر من 

 تاريخ إصدارها.

المدة دون رد بمثابة رفض ضمني 

 للطلب.

تعد اإلدارة المختصة جميع  -ب

أذونات وشهادات التجارة الدولية 

وفقاً للنماذج التي تحددها الالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون

تصدير تكون أذونات ال -ج

وشهادات إعادة التصدير للعينات 

النموذجية من األنواع المدرجة في 

المالحق صالحة لالستخدام لمرة 

واحدة خالل ستة أشهر من تاريخ 

 إصدارها.

فوات تلك  ويعتبرضرورة لذلك، 

المدة دون رد بمثابة رفض ضمني 

 للطلب.

تعد اإلدارة المختصة جميع  -ب

أذونات وشهادات التجارة الدولية 

وفقاً للنماذج التي تحددها الالئحة 

 .التنفيذية لهذا القانون

تكون أذونات التصدير  -ج

وشهادات إعادة التصدير للعينات 

النموذجية من األنواع المدرجة في 

صالحة لالستخدام لمرة المالحق 

واحدة خالل ستة أشهر من تاريخ 

 إصدارها.
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تكون أذونات االستيراد     -د

ات النموذجية من األنواع للعين

المدرجة في المالحق صالحة 

واحدة خالل اثني  لمرهلالستخدام 

 عشر شهًرا من تاريخ إصدارها.

يجب الحصول على إذن أو  -ه

شهادة منفصلة لكل شحنة من 

 العينات النموذجية.

يُؤشر بوضوح على كل صور  -و

األذونات أو الشهادات التي   

أصدرها المجلس بأنها صور فقط 

يجوز استخدامها بدالً عن  وال

تكون أذونات االستيراد  -د

للعينات النموذجية من األنواع 

المدرجة في المالحق صالحة 

واحدة خالل اثني  لمرةلالستخدام 

 اريخ إصدارها.عشر شهًرا من ت

يجب الحصول على إذن أو  -ه

شهادة منفصلة لكل شحنة من 

 العينات النموذجية.

يُؤشر بوضوح على كل صور  -و

األذونات أو الشهادات التي 

أصدرها المجلس بأنها صور فقط 

وال يجوز استخدامها بدالً عن 

تكون أذونات االستيراد  -د

للعينات النموذجية من األنواع 

المدرجة في المالحق صالحة 

واحدة خالل اثني  لمرةلالستخدام 

 عشر شهًرا من تاريخ إصدارها.

يجب الحصول على إذن أو  -ه

شهادة منفصلة لكل شحنة من 

 النموذجية.العينات 

يُؤشر بوضوح على كل صور  -و

األذونات أو الشهادات التي 

أصدرها المجلس بأنها صور فقط 

وال يجوز استخدامها بدالً عن 
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األصل إال في النطاق المؤشر به 

 عليها.

على المجلس االحتفاظ    -ز

باألذونات والشهادات المستخدمة 

التي صدرت من السلطات المعنية 

في الدول األجنبية وأي أذونات 

استيراد مقابلة لها بعد التأشير على 

 ما يفيد باستخدامها.

تعتبر األذونات والشهادات     -ح

لتي يصدرها المجلس شخصية، ا

 وال يجوز التنازل عنها للغير.

على المجلس أن يقوم بإلغاء أو  -ط

تعديل أي من األذونات والشهادات 

األصل إال في النطاق المؤشر به 

 عليها.

على المجلس االحتفاظ  -ز

هادات المستخدمة باألذونات والش

التي صدرت من السلطات المعنية 

في الدول األجنبية وأي أذونات 

استيراد مقابلة لها بعد التأشير على 

 ما يفيد باستخدامها.

تعتبر األذونات والشهادات  -ح

التي يصدرها المجلس شخصية، 

 وال يجوز التنازل عنها للغير.

على المجلس أن يقوم بتعديل  -ط

هادات التي أيٍّ من األذونات والش

األصل إال في النطاق المؤشر به 

 عليها.

على المجلس االحتفاظ  -ز

باألذونات والشهادات المستخدمة 

التي صدرت من السلطات المعنية 

ونات في الدول األجنبية وأي أذ

استيراد مقابلة لها بعد التأشير على 

 ما يفيد باستخدامها.

تعتبر األذونات والشهادات  -ح

التي يصدرها المجلس شخصية، 

 وال يجوز التنازل عنها للغير.

على المجلس أن يقوم بتعديل  -ط

أيٍّ من األذونات والشهادات التي 
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التي أصدرها، إذا ثبت أن 

صدورها كان بناًء على معلومات 

 خاطئة من قبل مقدم الطلب.

 

أصدرها، إذا ثبت أن صدورها كان 

خاطئة من قبل بناًء على معلومات 

مقدم الطلب، وعلى المجلس إلغاء 

األذونات أو الشهادات المشار 

إليها إذا ثبت للمجلس أن صدورها 

كان بناًء على معلومات مغلوطة 

 .تعمَّد مقدم الطلب تقديمها

أصدرها، إذا ثبت أن صدورها كان 

بل خاطئة من قبناًء على معلومات 

مقدم الطلب، وعلى المجلس إلغاء 

األذونات أو الشهادات المشار 

إليها إذا ثبت للمجلس أن صدورها 

كان بناًء على معلومات مغلوطة 

 .تعمَّد مقدم الطلب تقديمها
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 (11مادة )

 التسجيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11مادة )

 التسجيل

 

 قرر المجلس التالي:

 

البند )أ(: تصويب كلمة )أحد( 

الواردة في مقدمة البند لتكون 

( وكلمة )المحلقين( لتكون إحدى)

 .)الملحقين(

األفراد البند )ب(: إضافة عبارة )

( بعد كلمة )على( المسجلين و

 الواردة في صدر البند.

 (11مادة )

 التسجيل

 

قرار مجلس النواب الموافقة على 

 بشأن المادة حسب التالي:

البند )أ(: تصويب كلمة )أحد( 

الواردة في مقدمة البند لتكون 

( وكلمة )المحلقين( لتكون إحدى)

 .)الملحقين(

األفراد البند )ب(: إضافة عبارة )

( بعد كلمة )على( المسجلين و

 الواردة في صدر البند.

 (11مادة )

 التسجيل
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يلتزم كل من يرغب في     -أ

استخدام أحد العينات النموذجية    

 المحلقينمن األنواع المدرجة في 

( المرفقين بهذا 2( و)1رقمي )

القانون تسجيل بياناته وفقًا 

لالشتراطات التي تحددها اإلدارة 

 في أي من الحاالت اآلتية:

 عرض العينات للجمهور. -1

تغيير كلمة )الجهة( البند )ج(: 

الواردة بعد عبارة )سحب تسجيل( 

 إلى عبارة )األفراد أو الجهات(.

 :الـنَـص بعد التعديل

يلتزم كل من يرغب في  -أ

العينات النموذجية  إحدىاستخدام 

 الملحقينمن األنواع المدرجة في 

( المرفقين بهذا 2( و)1رقمي )

القانون تسجيل بياناته وفقًا 

لالشتراطات التي تحددها اإلدارة 

 في أي من الحاالت اآلتية:

 عرض العينات للجمهور. -1

البند )ج(: تغيير كلمة )الجهة( 

دة بعد عبارة )سحب تسجيل( الوار

 (.األفراد أو الجهاتإلى عبارة )

 

 

 

 

 

 

يلتزم كل من يرغب في  -أ

العينات النموذجية  إحدىاستخدام 

 الملحقينمن األنواع المدرجة في 

( المرفقين بهذا 2( و)1رقمي )

القانون تسجيل بياناته وفقًا 

لالشتراطات التي تحددها اإلدارة 

 في أي من الحاالت اآلتية:

 عرض العينات للجمهور. -1



103 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

اإلنتاج ألغراض تجارية  -2

في األسر أو نواتج نواتج التربية 

 اإلكثار الصناعي.

 ممارسة التجارة الدولية. -3

على الجهات المسجلة      لدى  -ب

المجلس االحتفاظ بسجالت اإلكثار 

للحيوانات والنباتات والمعامالت 

التي تمت بشأنها، ويكون للمجلس 

الحق في تفقد هذه البيانات في أي 

 وقت. 

 

 

اإلنتاج ألغراض تجارية  -2

نواتج التربية في األسر أو نواتج 

 اإلكثار الصناعي.

 ممارسة التجارة الدولية. -3

األفراد المسجلين على  -ب

الجهات المسجلة لدى المجلس و

االحتفاظ بسجالت اإلكثار 

للحيوانات والنباتات والمعامالت 

التي تمت بشأنها، ويكون للمجلس 

الحق في تفقد هذه البيانات في أي 

 وقت. 

اإلنتاج ألغراض تجارية نواتج  -2

التربية في األسر أو نواتج اإلكثار 

 الصناعي.

 ممارسة التجارة الدولية. -3

األفراد المسجلين على  -ب

ت المسجلة لدى المجلس الجهاو

االحتفاظ بسجالت اإلكثار 

للحيوانات والنباتات والمعامالت 

التي تمت بشأنها، ويكون للمجلس 

الحق في تفقد هذه البيانات في أي 

 وقت. 
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يحق للمجلس سحب تسجيل  -ج

تثل الشتراطات الجهة التي ال تم

 التسجيل.

يحق للمجلس سحب تسجيل  -ج

التي ال تمتثل  األفراد أو الجهات

 الشتراطات التسجيل.

يحق للمجلس سحب تسجيل  -ج

التي ال تمتثل  األفراد أو الجهات

 الشتراطات التسجيل.

 (12مادة )

 الرسوم

 

المستحقة يصدر بتحديد الرسوم 

على إصدار األذونات والشهادات 

والتسجيل المشار إليه في المادة 

( من هذا القانون، قرار من 11)

مجلس الوزراء بناًء على اقتراح 

 من المجلس.

 

 (12مادة )

 الرسوم

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (12مادة )

 الرسوم

 

ورد  الموافقة على نَـص المادة كما

 في مشروع القانون.

 

 (12مادة )

 الرسوم

 

يصدر بتحديد الرسوم المستحقة 

على إصدار األذونات والشهادات 

والتسجيل المشار إليه في المادة 

( من هذا القانون، قرار من 11)

مجلس الوزراء بناًء على اقتراح 

 من المجلس.
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 (13مادة )

العبور أو التفريغ مع إعادة 

 الشحن

 

 

 

 

 

 

يُشترط الحصول على           ال  -أ

إذن أو شهادة أو أي مستند من 

المجلس بالنسبة للعينات العابرة أو 

 (13)مادة 

العبور أو التفريغ مع إعادة 

 الشحن

 

بشرط بقائها تحت إضافة عبارة )

رقابة الجمارك أو أي جهة معنية 

( إلى نهاية البند يحددها المجلس

 )أ(.

 :الـنَـص بعد التعديل

ال يُشترط الحصول على         -أ

إذن أو شهادة أو أي مستند من 

 المجلس بالنسبة للعينات العابرة أو

 (13مادة )

العبور أو التفريغ مع إعادة 

 الشحن

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

بشرط بقائها تحت بإضافة عبارة )

رقابة الجمارك أو أي جهة معنية 

( إلى نهاية البند يحددها المجلس

 )أ(.

 

 (13مادة )

العبور أو التفريغ مع إعادة 

 الشحن

 

 

 

 

 

 

ال يُشترط الحصول على         -أ

إذن أو شهادة أو أي مستند من 

 العابرة أو المجلس بالنسبة للعينات
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التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها 

 من المملكة.

 

 

في جميع الحاالت، يجب    أن  -ب

يكون العبور أو التفريغ مع   إعادة 

الشحن وفقًا لشروط النقل 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها 

بشرط بقائها تحت من المملكة 

رقابة الجمارك أو أي جهة معنية 

 .يحددها المجلس

في جميع الحاالت، يجب  -ب

أن يكون العبور أو التفريغ مع 

إعادة الشحن وفقًا لشروط النقل 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها 

بشرط بقائها تحت من المملكة 

رقابة الجمارك أو أي جهة معنية 

 .يحددها المجلس

في جميع الحاالت، يجب أن  -ب

يكون العبور أو التفريغ مع إعادة 

الشحن وفقًا لشروط النقل 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

 (14مادة )

لتي تمت العينات النموذجية ا

حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا 

 القانون

 

 (14مادة )

العينات النموذجية التي تمت 

حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا 

 القانون

 

 (14مادة )

العينات النموذجية التي تمت 

حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا 

 القانون

 

 (14مادة )

العينات النموذجية التي تمت 

حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا 

 القانون
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على كل من حاز عينة نموذجية  -أ

قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم 

للمجلس خالل موعد أقصاه سنة 

من تاريخ نفاذ هذا القانون 

للحصول على "شهادة ما قبل نفاذ 

قانون تنظيم ومراقبة التجارة 

الدولية في األنواع المهددة 

من مجموعات  باالنقراض

الحيوان والنبات الفطرية"، 

 إعادة صياغة البند )أ( كاآلتي:

 

 

ال تسري أحكام هذا القانون  -أ

على كل من حاز عينة نموذجية 

مدرجة في أحد المالحق المرافقة 

لهذا القانون قبل نفاذ أحكامه، 

وعليه التقدم للمجلس خالل موعد 

أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا 

القانون للحصول على "شهادة ما 

قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة 

التجارة الدولية في األنواع 

باالنقراض من  المهددة

قرار مجلس النواب الموافقة على 

 البند )أ( كاآلتي:بإعادة صياغة 

ال تسري أحكام هذا القانون على -أ

كل من حاز عينة نموذجية مدرجة 

في أحد المالحق المرافقة لهذا 

القانون قبل نفاذ أحكامه، وعليه 

التقدم للمجلس خالل موعد أقصاه 

سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون 

للحصول على "شهادة ما قبل نفاذ 

قانون تنظيم ومراقبة التجارة 

 المهددةع الدولية في األنوا

باالنقراض من مجموعات 

الحيوان والنبات الفطرية"، 

 

 

 

ال تسري أحكام هذا القانون  -أ

على كل من حاز عينة نموذجية 

فقة مدرجة في أحد المالحق المرا

لهذا القانون قبل نفاذ أحكامه، 

وعليه التقدم للمجلس خالل موعد 

أقصاه سنة من تاريخ نفاذ هذا 

القانون للحصول على "شهادة ما 

قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة 

التجارة الدولية في األنواع 

باالنقراض من  المهددة
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ويجوز للمجلس تمديد ذلك الموعد 

 لمدة مماثلة.

 

 

 

في حال تأكد المجلس من   أن  -ب

عينة نموذجية ما قد تمت   حيازتها 

قبل نفاذ أحكام هذا    القانون، 

يجوز له أن يصدر لها "شهادة ما 

قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة 

األنواع التجارة الدولية في   

المهددة باالنقراض من مجموعات 

الحيوان والنبات الفطرية"، وال 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية"، ويجوز للمجلس تمديد 

 ذلك الموعد لمدة مماثلة.

في حال تأكد المجلس من أن  -ب

عينة نموذجية ما قد تمت حيازتها 

قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يجوز 

له أن يصدر لها "شهادة ما قبل نفاذ 

قانون تنظيم ومراقبة التجارة 

في األنواع المهددة  الدولية

باالنقراض من مجموعات 

الحيوان والنبات الفطرية"، وال 

يتطلب إبراز أي وثيقة أخرى عند 

 التجارة في هذه العينة النموذجية.

ويجوز للمجلس تمديد ذلك 

 الموعد لمدة مماثلة.

 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية"، ويجوز للمجلس تمديد 

 لموعد لمدة مماثلة.ذلك ا

في حال تأكد المجلس من   أن  -ب

عينة نموذجية ما قد تمت   حيازتها 

قبل نفاذ أحكام هذا    القانون، 

يجوز له أن يصدر لها "شهادة ما 

قبل نفاذ قانون تنظيم ومراقبة 

التجارة الدولية في   األنواع 

المهددة باالنقراض من مجموعات 

 الحيوان والنبات الفطرية"، وال

يتطلب إبراز أي وثيقة أخرى عند 

 التجارة في هذه العينة النموذجية.
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يتطلب إبراز أي وثيقة أخرى عند 

 التجارة في هذه العينة النموذجية.

 

 

 (15مادة )

 الممتلكات الشخصية والمنزلية

 

 

 

 

 

 

( من 5ال تسري أحكام المادة ) -أ

هذا القانون على العينات 

النموذجية الميتة وأجزاء     

 (15مادة )

 الممتلكات الشخصية والمنزلية

 

قبل عبارة )أن  )من(إضؤؤؤافة كلمة 

الحصول على العينات النموذجية( 

( 3الواردة في سؤؤؤؤؤؤؤياق البند رقم )

 من الفقرة )ج(.

 نص المادة بعد التعديل:

( من 5ال تسري أحكام المادة ) -أ

القانون على العينات هذا 

النموذجية الميتة وأجزاء ومشتقات 

 (15مادة )

 الممتلكات الشخصية والمنزلية

 

قة على قرار مجلس النواب  المواف

قبل عبارة )أن  )من(بإضافة كلمة 

الحصول على العينات النموذجية( 

( 3الواردة في سؤؤؤؤؤؤؤياق البند رقم )

 من الفقرة )ج(.

 

 (15مادة )

 الممتلكات الشخصية والمنزلية

 

 

 

 

 

 

( من 5ال تسري أحكام المادة ) .أ

هذا القانون على العينات 

ومشتقات  النموذجية الميتة وأجزاء
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ومشتقات األنواع المدرجة في 

المالحق إذا كانت من الممتلكات 

التي أُدخلت إلى المملكة الشخصية 

أو ُصدرت منها أو أُعيد تصديرها 

 منها.

( من 5ال تسري أحكام المادة ) -ب

هذا القانون على العينات 

النموذجية الحية من األنواع 

المدرجة في المالحق، إذا كانت    

من الممتلكات الشخصية وتحصل 

مالكها على شهادة ملكية من   

المجلس بعد استكماله     

لالشتراطات واإلجراءات التي 

األنواع المدرجة في المالحق إذا 

كانت من الممتلكات الشخصية 

التي أُدخلت إلى المملكة أو 

ُصدرت منها أو أُعيد تصديرها 

 منها.

( من 5ال تسري أحكام المادة ) -ب

هذا القانون على العينات 

النموذجية الحية من األنواع 

في المالحق، إذا كانت  المدرجة

من الممتلكات الشخصية وتحصل 

مالكها على شهادة ملكية من 

المجلس بعد استكماله لالشتراطات 

واإلجراءات التي يضعها المجلس 

األنواع المدرجة في المالحق إذا 

كانت من الممتلكات الشخصية 

التي أُدخلت إلى المملكة أو 

ُصدرت منها أو أُعيد تصديرها 

 منها.

( من 5ال تسري أحكام المادة ) .ب

هذا القانون على العينات 

النموذجية الحية من األنواع 

المدرجة في المالحق، إذا كانت 

وتحصل من الممتلكات الشخصية 

مالكها على شهادة ملكية من 

المجلس بعد استكماله لالشتراطات 

واإلجراءات التي يضعها المجلس 
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يضعها المجلس لتسجيل هذا النوع 

 ت النموذجية. من العينا

ال تسري اإلعفاءات    -ج

المنصوص عليها في الفقرتين )أ( 

و)ب( من هذه المادة على العينات 

النموذجية من األنواع المدرجة     

( المرافق لهذا 1في الملحق رقم )

القانون عندما يكون المالك الذي 

ا إلقامته يتخذ من المملكة مقرً 

المعتادة قد حصل عليها خارج 

تم استيرادها إلى    المملكة و

المملكة، كما ال تسري تلك 

اإلعفاءات على العينات     

لتسجيل هذا النوع من العينات 

 النموذجية. 

ال تسري اإلعفاءات  -ج

المنصوص عليها في الفقرتين )أ( 

و)ب( من هذه المادة على العينات 

نموذجية من األنواع المدرجة في ال

( المرافق لهذا 1الملحق رقم )

القانون عندما يكون المالك الذي 

ا إلقامته يتخذ من المملكة مقرً 

المعتادة قد حصل عليها خارج 

المملكة وتم استيرادها إلى 

المملكة، كما ال تسري تلك 

اإلعفاءات على العينات النموذجية 

لتسجيل هذا النوع من العينات 

 النموذجية.

ال تسري اإلعفاءات   .ج

المنصوص عليها في الفقرتين )أ( 

و)ب( من هذه المادة على العينات 

النموذجية من األنواع المدرجة في 

( المرافق لهذا 1الملحق رقم )

القانون عندما يكون المالك الذي 

ا إلقامته يتخذ من المملكة مقرً 

المعتادة قد حصل عليها خارج 

المملكة وتم استيرادها إلى 

المملكة، كما ال تسري تلك 

اإلعفاءات على العينات النموذجية 
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النموذجية من األنواع المدرجة     

( في الحاالت 2في الملحق رقم )

 اآلتية:

إذا كان المالك الذي يتخذ   من  -1

المملكة مقراً إلقامته المعتادة    قد 

 حصل عليها خارج المملكة.

المملكة إذا تم استيرادها إلى     -2

باعتبارها دولة اإلقامة المعتادة 

 للمالك.

إذا كانت الدولة التي تم     أخذ  -3

العينة من بيئتها البرية تشترط 

الحصول على إذن تصدير مسبق 

قبل القيام بتصدير مثل تلك     

ق من األنواع المدرجة في الملح

 ( في الحاالت اآلتية:2رقم )

 

إذا كان المالك الذي يتخذ من  -1

المملكة مقراً إلقامته المعتادة قد 

 حصل عليها خارج المملكة.

إذا تم استيرادها إلى المملكة  -2

باعتبارها دولة اإلقامة المعتادة 

 للمالك.

إذا كانت الدولة التي تم أخذ  -3

العينة من بيئتها البرية تشترط 

ن تصدير مسبق الحصول على إذ

قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات 

من األنواع المدرجة في الملحق 

 ( في الحاالت اآلتية:2رقم )

 

المالك الذي يتخذ من إذا كان  -1

المملكة مقراً إلقامته المعتادة قد 

 حصل عليها خارج المملكة.

إذا تم استيرادها إلى المملكة  -2

باعتبارها دولة اإلقامة المعتادة 

 للمالك.

إذا كانت الدولة التي تم أخذ  -3

العينة من بيئتها البرية تشترط 

الحصول على إذن تصدير مسبق 

العينات  قبل القيام بتصدير مثل تلك
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العينات النموذجية، ما لم يتحقق 

المجلس أن الحصول على العينات 

النموذجية قد تم قبل تطبيق   

وص االتفاقية الحالية على     نص

 مثل هذه العينات النموذجية.

النموذجية، ما لم يتحقق المجلس 

أن الحصول على العينات  من

النموذجية قد تم قبل تطبيق 

نصوص االتفاقية الحالية على مثل 

 هذه العينات النموذجية.

النموذجية، ما لم يتحقق المجلس 

أن الحصول على العينات  من

النموذجية قد تم قبل تطبيق 

نصوص االتفاقية الحالية على مثل 

 هذه العينات النموذجية.

 

 

 (16مادة )

 التبادل العلمي

 

 

 

 

 (16مادة )

 التبادل العلمي

 

تصويب الخطأ اإلمالئي في كلمة 

الواردة في صدر المادة  (اليها)

 (.إليها)لتكون 

 (16مادة )

 التبادل العلمي

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

بتصويب الخطأ اإلمالئي في كلمة 

 (16مادة )

 التبادل العلمي
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ال يلزم توافر المستندات والبيانات 

( من هذا 5المشار اليها في المادة )

لإلعارة غير التجارية القانون 

للعينات النموذجية العشبية والمنح 

والهبات وأي تبادل غير تجاري    

لها فيما بين المؤسسات العلمية 

المسجلة لدى المجلس وكذلك 

العينات النموذجية األخرى 

المحفوظة والمجففة والعينات 

النموذجية الخاصة بالمتاحف، 

والمواد النباتية الحية التي تحمل 

ة صادرة أو مجازة من عالم

 النص بعد التعديل: 

ال يلزم توافر المستندات والبيانات 

( من هذا 5في المادة ) إليهاالمشار 

القانون لإلعارة غير التجارية 

للعينات النموذجية العشبية والمنح 

والهبات وأي تبادل غير تجاري 

لها فيما بين المؤسسات العلمية 

المسجلة لدى المجلس وكذلك 

العينات النموذجية األخرى 

المحفوظة والمجففة والعينات 

النموذجية الخاصة بالمتاحف، 

نباتية الحية التي تحمل والمواد ال

عالمة صادرة أو مجازة من 

الواردة في صدر المادة  (اليها)

 (.إليها)لتكون 

 

 

ال يلزم توافر المستندات والبيانات 

( من هذا 5في المادة ) إليهاالمشار 

القانون لإلعارة غير التجارية 

للعينات النموذجية العشبية والمنح 

والهبات وأي تبادل غير تجاري 

لها فيما بين المؤسسات العلمية 

المسجلة لدى المجلس وكذلك 

العينات النموذجية األخرى 

والعينات المحفوظة والمجففة 

النموذجية الخاصة بالمتاحف، 

والمواد النباتية الحية التي تحمل 

عالمة صادرة أو مجازة من 
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المجلس أو من يقوم مقامه في البلد 

 المصدر.

المجلس أو من يقوم مقامه في البلد 

 المصدر.

المجلس أو من يقوم مقامه في البلد 

 المصدر.

 (17مادة )

 اإلعفاء من األذن أو الشهادة

 

يجوز للمجلس إعفاء العينات 

التالية من شرط الحصول على إذن 

شهادة االستيراد أو التصدير أو 

إعادة التصدير المنصوص عليها 

 في هذا القانون:

العينات النموذجية التي تُعتبر  -1

جزءاً من حدائق الحيوان المتنقلة 

والسيرك ومعارض النباتات 

 (17مادة )

 اإلعفاء من األذن أو الشهادة

 

ا ورد الموافقة على نَـص المادة كم

 في مشروع القانون.

 

 (17مادة )

 اإلعفاء من األذن أو الشهادة

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (17مادة )

 اإلعفاء من األذن أو الشهادة

 

يجوز للمجلس إعفاء العينات 

التالية من شرط الحصول على إذن 

االستيراد أو التصدير أو شهادة 

المنصوص عليها إعادة التصدير 

 في هذا القانون:

العينات النموذجية التي تُعتبر  -1

جزءاً من حدائق الحيوان المتنقلة 

والسيرك ومعارض النباتات 
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والحيوانات أو أي معرض آخر 

متنقل، وذلك بشرط أن يقوم 

المصدر أو المستورد بتسجيل 

تفاصيل هذه العينات النموذجية 

 لس.كاملة لدى المج

العينات النموذجية الحاصلة  -2

على "شهادة ما قبل نفاذ قانون 

تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في 

األنواع المهددة باالنقراض من 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية" وفقًا للفقرة )ب( من 

( من هذا القانون، 14المادة )

والعينات النموذجية المرباة في 

والحيوانات أو أي معرض آخر 

متنقل، وذلك بشرط أن يقوم 

المصدر أو المستورد بتسجيل 

تفاصيل هذه العينات النموذجية 

 كاملة لدى المجلس.

العينات النموذجية الحاصلة  -2

على "شهادة ما قبل نفاذ قانون 

تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في 

األنواع المهددة باالنقراض من 

مجموعات الحيوان والنبات 

الفطرية" وفقًا للفقرة )ب( من 

( من هذا القانون، 14المادة )

والعينات النموذجية المرباة في 
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في  األسر من األنواع المدرجة

( المرافق لهذا 1الملحق رقم )

القانون، وتلك المنتجة عن طريق 

اإلكثار الصناعي ألغراض غير 

تجارية، وجميع العينات النموذجية 

من األنواع المدرجة في الملحقين 

( المرافقين لهذا 3( و)2رقمي )

 القانون.

األسر من األنواع المدرجة في 

( المرافق لهذا 1الملحق رقم )

القانون، وتلك المنتجة عن طريق 

اإلكثار الصناعي ألغراض غير 

تجارية، وجميع العينات النموذجية 

من األنواع المدرجة في الملحقين 

( المرافقين لهذا 3( و)2رقمي )

 القانون.
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 (18مادة )

التجارة الدولية مع الدول غير 

 األطراف في االتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

عند تقديم طلب التجارة الدولية مع 

دول ليست أطراف في االتفاقية، 

يجوز للمجلس قبول وثائق مماثلة 

 (18مادة )

الدول غير التجارة الدولية مع 

 األطراف في االتفاقية

 

)دول قرر المجلس تغيير عبارة 

الواردة في السطر  ليست أطراف(

)دولة ليست األول من المادة إلى 

 .طرفًا(

 

 :الـنَـص بعد التعديل

عند تقديم طلب التجارة الدولية مع 

في االتفاقية،  دولة ليست طرفًا

يجوز للمجلس قبول وثائق مماثلة 

 (18مادة )

التجارة الدولية مع الدول غير 

 األطراف في االتفاقية

 

واب الموافقة على قرار مجلس الن

 )دول ليست أطراف(بتغيير عبارة 

الواردة في السطر األول من المادة 

 .)دولة ليست طرفًا(إلى 

 

 (18مادة )

التجارة الدولية مع الدول غير 

 األطراف في االتفاقية

 

 

 

 

 

 

 

عند تقديم طلب التجارة الدولية مع 

في االتفاقية،  دولة ليست طرفًا

يجوز للمجلس قبول وثائق مماثلة 
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للوثائق المنصوص عليها في هذا 

القانون صادرة من السلطة المعنية 

في تلك الدولة، بشرط أن تتفق في 

مضمونها مع متطلبات هذا     

 القانون.

للوثائق المنصوص عليها في هذا 

القانون صادرة من السلطة المعنية 

في تلك الدولة، بشرط أن تتفق في 

مضمونها مع متطلبات هذا 

 القانون.

للوثائق المنصوص عليها في هذا 

القانون صادرة من السلطة المعنية 

في تلك الدولة، بشرط أن تتفق في 

مضمونها مع متطلبات هذا 

 القانون.

 (19مادة )

 التظلم

 

 

 

 

 

 

 (19مادة )

 التظلم

 

 قرر المجلس التالي:

( يجوز لصاحبتغيير عبارة )  -

على المادة إلى )الواردة في صدر 

 (.صاحب

 (19مادة )

 التظلم

 

 

عدم الموافقة على قرار مجلس  -

يجوز النواب بتغيير عبارة )

( الواردة في صدر المادة لصاحب

(، واإلبقاء على على صاحبإلى )

 (19مادة )

 التظلم
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الشأن التظلم لدى  يجوز لصاحب

رئيس المجلس من أي قرار      

يصدر استناًدا ألحكام هذا القانون، 

يوًما من تاريخ       30خالل 

صدوره أو اعتباره مرفوًضا 

 ضمنيًا.

 ثالثين يوًماويُبت في التظلم خالل 

من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات     

تلك المدة دون رد بمثابة رفض 

 ضمني للتظلم.

( أينما يوًما 30تغيير عبارة ) -

ستين وردت في المادة إلى )

 (.يوًما

 :الـنَـص بعد التعديل

الشأن التظلم لدى  على صاحب

رئيس المجلس من أي قرار يصدر 

استناًدا ألحكام هذا القانون، خالل 

من تاريخ صدوره أو  ستين يوًما

 اعتباره مرفوًضا ضمنيًا.

 

 ستين يوًماويُبت في التظلم خالل 

من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات 

كما وردتا  الثانيةو األولىالفقرتين 

، بجعل التظلم في مشروع القانون

وليس وجوبيًا، وذلك  جوازيًا

تيسيًرا على أصحاب الشأن، 

وتفاديًا للحكم بعدم قبول الدعوى 

في حالة عدم اللجوء إلى التظلم قبل 

 رفع الدعوى.

الموافقة على قرار مجلس  -

بتغيير  الثالثةالنواب بشأن الفقرة 

( إلى عبارة يوًما 30عبارة )

 (.ستين يوًما)

 

 

 

 

لصاحب الشأن التظلم لدى يجوز 

رئيس المجلس من أي قرار      

يصدر استناًدا ألحكام هذا القانون، 

يوًما من تاريخ       30خالل 

صدوره أو اعتباره مرفوًضا 

 ضمنيًا.

ويُبت في التظلم خالل ثالثين يوًما 

من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات 

تلك المدة دون رد بمثابة رفض 

 ضمني للتظلم.
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صاحب الشأن أن يطعن ويجوز ل

على القرار الصادر برفض التظلم 

صراحة أو ضمنًا أمام المحكمة 

    يوًما 30المختصة، وذلك خالل 

من تاريخ إخطاره برفض        

التظلم أو اعتباره مرفوًضا     

 ضمنيًا.

تلك المدة دون رد بمثابة رفض 

 ضمني للتظلم.

ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن 

على القرار الصادر برفض التظلم 

صراحة أو ضمنًا أمام المحكمة 

 ستين يوًماالمختصة، وذلك خالل 

من تاريخ إخطاره برفض التظلم 

 رفوًضا ضمنيًا.أو اعتباره م

ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن 

على القرار الصادر برفض التظلم 

صراحة أو ضمنًا أمام المحكمة 

 ستين يوًماالمختصة، وذلك خالل 

من تاريخ إخطاره برفض التظلم 

 أو اعتباره مرفوًضا ضمنيًا.

 (20مادة )

 مركز اإلغاثة

 

 

 

 (20مادة )

 مركز اإلغاثة

 

أو )قرر المجلس تغيير عبارة 

الواردة في نهاية  (مصادرتها

 (20مادة )

 مركز اإلغاثة

 

عدم الموافقة على قرار مجلس  -

أو )النواب بتغيير عبارة 

 (20مادة )

 مركز اإلغاثة
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على المجلس إنشاء أو تحديد    

  مركز لإلغاثة يكون مؤهالً    

للحفاظ على سالمة العينات 

النموذجية التي يتم التحفظ عليها     

 أو مصادرتها.

إداريًا أو يصدر حكم )المادة إلى 

 .(قضائي بمصادرتها

 :الـنَـص بعد التعديل

على المجلس إنشاء أو تحديد 

مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ 

على سالمة العينات النموذجية 

إداريًا أو التي يتم التحفظ عليها 

 .يصدر حكم قضائي بمصادرتها

الواردة في نهاية  (مصادرتها

إداريًا أو يصدر حكم )ى المادة إل

 .(قضائي بمصادرتها

توصي اللجنة بتغيير عبارة )التي  -

يتم التحفظ عليها     أو 

مصادرتها.( إلى عبارة 

)المضبوطة أو المحكوم 

(، وذلك اتساقا مع البند بمصادرتها

(، ليصبح نص 4( من المادة )4أ/)

 المادة كالتالي:

)على المجلس إنشاء أو تحديد 

مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ 

على سالمة العينات النموذجية 

 

 

 

على المجلس إنشاء أو تحديد 

مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ 

على سالمة العينات النموذجية 

المحكوم المضبوطة أو 

 بمصادرتها.
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المضبوطة أو المحكوم 

 (بمصادرتها.

 

 

 

 

 (21مادة )

 ضبط الجرائم

 

 

 

 

 

 (21مادة )

 ائمضبط الجر

 

 تعديل المادة على النحو التالي: 

 

 ( 4إعادة صياغة البند ) 

 .إضافة فقرة إلى نهاية المادة 

 (21مادة )

 ضبط الجرائم

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

 بتعديل المادة على النحو التالي: 

 ( 4إعادة صياغة البند ) 

 .إضافة فقرة إلى نهاية المادة 

 (21مادة )

 ضبط الجرائم
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يكون لموظفي المجلس، الذين 

يخولهم الوزير المعني بشؤون 

العدل باالتفاق مع رئيس المجلس 

صفة مأموري الضبط القضائي، 

وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون، 

 ويكون لهم على األخص اآلتي:

أو      سجالت  فحص أي وثائق -1

أو مستندات متعلقة    بعينات 

نموذجية من األنواع المدرجة في 

 المالحق.

 :الـنَـص بعد التعديل

يكون لموظفي المجلس، الذين 

يخولهم الوزير المعني بشؤون 

العدل باالتفاق مع رئيس المجلس 

صفة مأموري الضبط القضائي، 

وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون، 

 ويكون لهم على األخص اآلتي:

فحص أي وثائق أو سجالت أو  -1

مستندات متعلقة بعينات نموذجية 

 من األنواع المدرجة في المالحق.

 

  

يكون لموظفي المجلس، الذين 

يخولهم الوزير المعني بشؤون 

المجلس العدل باالتفاق مع رئيس 

صفة مأموري الضبط القضائي، 

وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع 

بالمخالفة ألحكام هذا القانون، 

 ويكون لهم على األخص اآلتي:

فحص أي وثائق أو سجالت  -1

أو مستندات متعلقة بعينات 

نموذجية من األنواع المدرجة في 

 المالحق.
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تفتيش جميع األماكن ووسائل  -2

النقل بما في ذلك    المركبات 

والطائرات والسفن     التي يشتبه 

في احتوائها على    عينات 

نموذجية تم حيازتها بالمخالفة 

 ألحكام هذا القانون.

شتبه في فحص أي شحنة ي -3

كونها تحوي عينات نموذجية تم 

نقلها أو حيازتها بالمخالفة ألحكام 

 هذا القانون.

أخذ الصور الفوتوغرافية  -4

للعينات النموذجية أو أخذ أجزاًء 

 منها.

تفتيش جميع األماكن ووسائل  -2

النقل بما في ذلك المركبات 

والطائرات والسفن التي يشتبه في 

 احتوائها على عينات نموذجية تم

حيازتها بالمخالفة ألحكام هذا 

 القانون.

فحص أي شحنة يشتبه في  -3

كونها تحوي عينات نموذجية تم 

نقلها أو حيازتها بالمخالفة ألحكام 

 هذا القانون.

التقاط الصور الفوتوغرافية  -4

أو عن طريق الفيديو للعينات 

النموذجية أو ألي جزء منها، ما 

تفتيش جميع األماكن ووسائل  -2

المركبات النقل بما في ذلك 

والطائرات والسفن التي يشتبه في 

احتوائها على عينات نموذجية تم 

حيازتها بالمخالفة ألحكام هذا 

 القانون.

فحص أي شحنة يشتبه في  -3

كونها تحوي عينات نموذجية تم 

نقلها أو حيازتها بالمخالفة ألحكام 

 هذا القانون.

التقاط الصور الفوتوغرافية  -4

 أو عن طريق الفيديو للعينات

النموذجية أو ألي جزء منها، ما 
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تحرير محاضر الضبط  -5

للمخالفين ألحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات     

 المنفذة له.

 

لم يتسبب ذلك في إلحاق أضرار 

 بها.

محاضر الضبط  تحرير -5

للمخالفين ألحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات 

 المنفذة له.

وفى جميع األحوال ال يجوز 

لموظفي المجلس المشار إليهم 

في الفقرة األولى من هذه المادة 

دخول األماكن المخصَّصة للسكنى 

دون الحصول على تصريح بذلك 

من النيابة العامة أو قاضي 

 حسب األحوال.التحقيق ب

لم يتسبب ذلك في إلحاق أضرار 

 بها.

تحرير محاضر الضبط  -5

للمخالفين ألحكام هذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات 

 المنفذة له.

وفى جميع األحوال ال يجوز 

لموظفي المجلس المشار إليهم 

في الفقرة األولى من هذه المادة 

للسكنى  دخول األماكن المخصَّصة

دون الحصول على تصريح بذلك 

من النيابة العامة أو قاضي 

 التحقيق بحسب األحوال.
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 (22مادة )

التصرف في العينات النموذجية 

 المصادرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22مادة )

التصرف في العينات النموذجية 

 المصادرة

 

)التي قضى إضافة عبارة 

ها أو تنازل عنها بمصادرت

)العينة بعد عبارة  مالكها،(

الواردة في السطر  النموذجية(

األول من المادة، وحذف كلمة 

 )المصادرة(.

 

 :الـنَـص بعد التعديل

 (22مادة )

التصرف في العينات النموذجية 

 المصادرة

 

الموافقة على قرار مجلس النواب  -

)التي قضى بإضافة عبارة 

بمصادرتها أو تنازل عنها 

)العينة بعد عبارة  مالكها،(

الواردة في صدر  النموذجية(

، )المصادرة(المادة، وحذف كلمة 

 إضافة عبارةتوصية اللجنة بمع 

 بعد كلمة)بحكم بات( 

بحيث ال يجوز )بمصادرتها(، 

 (22مادة )

التصرف في العينات النموذجية 

 المصادرة
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على المجلس بعد التنسيق مع     

أمانة السر أو التشاور مع الدولة 

المصدرة، إعادة العينة النموذجية 

إلى تلك الدولة على  المصادرة

 نفقتها. 

 

وفي حال عدم رغبة الدولة 

المصدرة استالم تلك العينة 

النموذجية، على المجلس إيداعها 

لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان    

آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا 

 القانون.

على المجلس بعد التنسيق مع أمانة 

السر أو التشاور مع الدولة 

 المصدرة، إعادة العينة النموذجية

بمصادرتها أو تنازل  يقضالتي 

إلى تلك الدولة على  مالكهاعنها 

 نفقتها. 

وفي حال عدم رغبة الدولة 

المصدرة استالم تلك العينة 

النموذجية، على المجلس إيداعها 

لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان 

آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا 

 القانون.

النموذجية المحكوم إعادة العينة 

بمصادرتها إال بعد صدور الحكم 

 البات.

 

على المجلس بعد التنسيق مع أمانة 

السر أو التشاور مع الدولة 

 المصدرة، إعادة العينة النموذجية

 بحكم باتبمصادرتها  يالتي قض

إلى تلك  أو تنازل عنها مالكها

 الدولة على نفقتها. 

وفي حال عدم رغبة الدولة 

المصدرة استالم تلك العينة 

النموذجية، على المجلس إيداعها 

لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان 

آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا 

 القانون.
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 (23مادة )

 العقوبات

 

اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص دون 

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز خمسين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من قام باستيراد عينة نموذجية 

من األنواع المدرجة في الملحق 

( أو قام بتصديرها، أو 1رقم )

إعادة تصديرها، أو طرحها للبيع، 

 (23مادة )

 العقوبات

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (23مادة )

 العقوبات

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

تغيير كلمة مشروع القانون، مع 

الواردة في صدر المادة إلى  )دون(

 .)مع عدم(عبارة 

 

 (23)مادة 

 العقوبات

 

اإلخالل بأية عقوبة أشد  مع عدم

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز خمسين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من قام باستيراد عينة نموذجية 

من األنواع المدرجة في الملحق 

( أو قام بتصديرها، أو 1رقم )

إعادة تصديرها، أو طرحها للبيع، 
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شرع في أو إدخالها من البحر أو 

القيام بأي من هذه األعمال دون 

الحصول على إذن أو شهادة وفقًا 

 ألحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

ألفي دينار وال تجاوز خمسين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

إذا كانت العينة النموذجية محل 

نواع المدرجة في الجريمة من األ

 (.3( أو )2أحد الملحقين رقمي )

 

أو إدخالها من البحر أو شرع في 

القيام بأي من هذه األعمال دون 

الحصول على إذن أو شهادة وفقًا 

 ألحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 

ألفي دينار وال تجاوز خمسين ألف 

لعقوبتين، دينار، أو بإحدى هاتين ا

إذا كانت العينة النموذجية محل 

الجريمة من األنواع المدرجة في 

 (.3( أو )2أحد الملحقين رقمي )
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 (24مادة )

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص دون 

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز عشرين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من حاز على خالف أحكام هذا 

القانون أي عينة نموذجية من 

األنواع المدرجة في الملحق رقم 

(1.) 

 (24مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (24مادة )

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

تغيير كلمة مشروع القانون، مع 

الواردة في صدر المادة إلى  )دون(

 .)مع عدم(عبارة 

 (24مادة )

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد  مع عدم

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز عشرين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من حاز على خالف أحكام هذا 

القانون أي عينة نموذجية من 

نواع المدرجة في الملحق رقم األ

(1.) 
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وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تجاوز عشرين 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

كانت العينة العقوبتين، إذا 

النموذجية محل الجريمة من 

األنواع المدرجة في الملحقين 

 (.3( أو )2رقمي )

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تجاوز عشرين 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، إذا كانت العينة 

النموذجية محل الجريمة من 

األنواع المدرجة في الملحقين 

 (.3( أو )2رقمي )

 (25مادة )

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص  دون

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 

 (25مادة )

 

ما ورد الموافقة على نَـص المادة ك

 في مشروع القانون.

 

 (25مادة )

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

تغيير كلمة مشروع القانون، مع 

 (25مادة )

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد  مع عدم

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر 
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وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز عشرين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من قدم للعرض على الجمهور 

أحد األنواع المدرجة في الملحق 

الً لدى ( دون أن يكون مسج1رقم )

 اإلدارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تجاوز عشرين 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، إذا كانت العينة 

النموذجية محل الجريمة من 

الواردة في صدر المادة إلى  )دون(

 .)مع عدم(عبارة 

 

وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف 

دينار وال تجاوز عشرين ألف 

دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من قدم للعرض على الجمهور 

أحد األنواع المدرجة في الملحق 

لدى ( دون أن يكون مسجالً 1رقم )

 اإلدارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل 

عن ألف دينار وال تجاوز عشرين 

ألف دينار، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، إذا كانت العينة 

النموذجية محل الجريمة من 
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األنواع المدرجة في الملحق رقم 

(2.) 

األنواع المدرجة في الملحق رقم 

(2.) 

 

 

 (26مادة )

 

 

 

 

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص دون 

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

 (26)مادة 

 

الواردة في  (ألحد)تصويب كلمة 

الفقرة األولى من المادة لتكون 

 (.إلحدى)

 النص بعد التعديل:

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص 

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

 (26دة )ما

 

الموافقة على قرار مجلس  -

 (ألحد)النواب بتصويب كلمة 

الواردة في الفقرة األولى من المادة 

 .(إلحدى)لتكون 

كلمة  تغييراللجنة ب وتوصي  -

الواردة في صدر المادة إلى  )دون(

 .)مع عدم(عبارة 

 (26مادة )

 

 

 

 

 

اإلخالل بأي عقوبة أشد  مع عدم

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
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وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال 

تجاوز عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

قدم إلى المجلس بيانات غير 

بقصد  -مع علمه بذلك–صحيحة 

الحصول على إذن أو شهادة 

 العينات. دألحتسجيل 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام 

بتغيير أو إزالة أو محو العالمات 

التي تستخدمها اإلدارة المختصة 

لتعريف األنواع المدرجة في 

المالحق، وكل من حمل أو نقل 

العينات دون اتخاذ اإلجراءات 

وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال 

تجاوز عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

قدم إلى المجلس بيانات غير 

بقصد  -مع علمه بذلك–صحيحة 

الحصول على إذن أو شهادة 

 العينات. إلحدى تسجيل

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام 

بتغيير أو إزالة أو محو العالمات 

التي تستخدمها اإلدارة المختصة 

لتعريف األنواع المدرجة في 

المالحق، وكل من حمل أو نقل 

العينات دون اتخاذ اإلجراءات 

 

 

وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال 

تجاوز عشرين ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من 

قدم إلى المجلس بيانات غير 

بقصد  -مع علمه بذلك–صحيحة 

الحصول على إذن أو شهادة 

 العينات. حدىإلتسجيل 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام 

بتغيير أو إزالة أو محو العالمات 

التي تستخدمها اإلدارة المختصة 

لتعريف األنواع المدرجة في 

المالحق، وكل من حمل أو نقل 

العينات دون اتخاذ اإلجراءات 
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المنصوص عليها في هذا القانون 

أو الحصول على الوثائق المؤيدة 

 لذلك.

المنصوص عليها في هذا القانون 

أو الحصول على الوثائق المؤيدة 

 لذلك.

المنصوص عليها في هذا القانون 

أو الحصول على الوثائق المؤيدة 

 لذلك.

 

 

 

 (27مادة )

 

 

 

 

 

 

 (27)مادة 

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (27مادة )

 

، وذلك اتساقًا إعادة صياغة المادة

( من المشروع، 21مع المادة )

وذلك ألن عبارة )مأموري الضبط 

القضائي( جاءت عامة، ولذا رأت 

اللجنة تحديدها بمأموري الضبط 

 (27مادة )
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اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص دون 

عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة 

آالف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من منع أو عرقل أو 

أعاق بأي شكل من األشكال 

مأموري الضبط القضائي عن أداء 

مهامهم المنصوص عليها في هذا 

 القانون.

القضائي المشار إليهم في المادة 

مشروع القانون، لتكون ( من 21)

 على النحو التالي:  المادة

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد 

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة 

آالف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من حال دون تأدية 

المشار  مأموري الضبط القضائي

( من هذا 21إليهم في المادة )

وظائفهم المنصوص القانون ل

 عليها في هذا القانون.

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد 

ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 

بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة 

آالف دينار أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من حال دون تأدية 

المشار  مأموري الضبط القضائي

 ( من هذا21إليهم في المادة )

القانون لوظائفهم المنصوص 

 عليها في هذا القانون.

 



138 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 (28مادة )

 

اإلخالل بحقوق الغير حسن  دون

النية، على المحكمة أن تقضي 

بمصادرة العينات النموذجية 

واألدوات والمعدات المستخدمة 

في ارتكاب أي من الجرائم 

 المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر 

باإلدانة عن إحدى الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون، 

إلزام الصادر ضده بمصاريف 

 (28مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (28مادة )

 

الموافقة على المادة كما وردت في 

تغيير كلمة ون، مع مشروع القان

الواردة في صدر المادة إلى  )دون(

 .)مع عدم(عبارة 

 

 (28مادة )

 

اإلخالل بحقوق الغير  مع عدم

حسن النية، على المحكمة أن 

تقضي بمصادرة العينات 

النموذجية واألدوات والمعدات 

المستخدمة في ارتكاب أي من 

الجرائم المنصوص عليها في هذا 

 القانون.

يتضمن الحكم الصادر ويجب أن 

باإلدانة عن إحدى الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون، 

إلزام الصادر ضده بمصاريف 
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التحفظ على العينات النموذجية 

 المضبوطة ونقلها والتصرف فيها.

التحفظ على العينات النموذجية 

 المضبوطة ونقلها والتصرف فيها.

 (29مادة )

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بمسؤولية   

الشخص الطبيعي، يسأل الشخص 

االعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي 

جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون باسمه أو 

لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو 

 (29مادة )

 

أو أحد العاملين )حذف عبارة 

 الواردة في سياق النص. (لديه

 :الـنَـص بعد التعديل

مع عدم اإلخالل بمسؤولية 

الشخص الطبيعي، يسأل الشخص 

االعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي 

جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون باسمه أو 

لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو 

 (29مادة )

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

أو أحد العاملين )بحذف عبارة 

 الواردة في سياق النص. (لديه

 

 (29مادة )

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بمسؤولية 

الشخص الطبيعي، يسأل الشخص 

االعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي 

الجرائم المنصوص جريمة من 

عليها في هذا القانون باسمه أو 

لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

، أو أحد العاملين لديهممثليه 

ويحكم عليه بالغرامة المقررة 

 للجريمة التي وقعت.

ويحكم عليه بالغرامة ممثليه، 

 المقررة للجريمة التي وقعت.

 

ممثليه، ويحكم عليه بالغرامة 

 المقررة للجريمة التي وقعت.

 

 (30مادة )

 

تعتبر جميع الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون متماثلة 

بالنسبة لحاالت العود، وتضاعف 

حالة  العقوبة المقررة للجرائم في

العود، ويعتبر عائًدا كل من ارتكب 

جريمة مماثلة خالل ثالث سنوات 

من تاريخ انقضاء العقوبة أو من 

 تاريخ سقوطها بالتقادم.

 (30مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (30مادة )

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 

 (30مادة )

 

تعتبر جميع الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون متماثلة 

بالنسبة لحاالت العود، وتضاعف 

العقوبة المقررة للجرائم في حالة 

العود، ويعتبر عائًدا كل من ارتكب 

جريمة مماثلة خالل ثالث سنوات 

من تاريخ انقضاء العقوبة أو من 

 تاريخ سقوطها بالتقادم.
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

 (31مادة )

 قراراتالالئحة وال

 

يصدر رئيس المجلس الالئحة 

التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ 

 أحكام هذا القانون.

 (31مادة )

 الالئحة والقرارات

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (31مادة )

 الالئحة والقرارات

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (31مادة )

 الالئحة والقرارات

 

يصدر رئيس المجلس الالئحة 

التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ 

 أحكام هذا القانون.

 (32مادة )

 نفاذ أحكام القانون

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -كٌل فيما يخصه-والوزراء 

هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي 

 (32مادة )

 نفاذ أحكام القانون

 

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (32مادة )

 نفاذ أحكام القانون

 

( بعد كلمة أحكامإضافة كلمة )

 )تنفيذ(.

 

 (32مادة )

 نفاذ أحكام القانون

 

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  -كٌل فيما يخصه-والوزراء 

هذا القانون، ويُعمل به بعد  أحكام
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد من احلكومة

ستة أشهر من تاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

مضي ستة أشهر من تاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.
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 م2019نوفمبر  14التاريخ: 
 

 

 اجي      احملرتماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهددة مشروع قانون بشأن الموضوع: 

( 59، المرافق للمرسوم رقم )الفطرية راض من مجموعات الحيوان والنباتباالنق

 .م2018لسنة 

 

 ،،تحية طيبة وبعد،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2019نوفمبر  5بتاريخ   

مشروع قانون بشأن تنظيم (، نسخة من 2د  5ص ل ت ق/ ف  208ضمن كتابه رقم )

الحيوان ومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات 

إلى لجنة الشؤون  ،م2018لسنة  (59الفطرية، المرافق للمرسوم رقم ) والنبات

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة 

 والبيئة.
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لتشؤؤريعية والقانونية اجتماعها ، عقدت لجنة الشؤؤؤون ام2019نوفمبر  13وبتاريخ     

 وقرار مجلس النواب بشأأأأأأأأنهالمذكور،  قانون، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤؤروع الالرابع

 .للجنةالقانوني وذلك بحضور المستشار 

 

الثاني(، البند  21(، )20إلى أن المواد ) –بعد المداولة والنقاش  –نة وانتهت اللج     

 ( من مشروع القانون تعتريها شبهة عدم الدستورية على النحو اآلتي:22)

 

الفقرة د( من  9( من مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون تتعارض مع نص المادة )20المادة ) -4

 الدستور التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي.   

مادة ) -5 ثاني من ال ند ال قانون ( 21الب مادة من مشؤؤؤؤؤؤؤروع ال يتعارض مع نص ال

 ( من الدستور فيما يتعلق بتفتيش المساكن.25)

الفقرة د( من  9تتعارض مع نص المادة ) ( من مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون22المادة ) -6

 الدستور التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي. 

 

لنصؤؤؤوص تعالج وترى اللجنة أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب على هذه ا     

 شبهة عدم الدستورية.

كما توصؤؤؤؤؤؤؤي اللجنة بمراعاة بعض المالحظات القانونية على مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون      

 تتمثل في اآلتي:

لمصطلح "اإلدخال من البحر"  ـًا( الخاصة بالتعاريف، تعريف1لم تتناول المادة ) -5

 على الرغم من أن االتفاقية تناولت هذا التعريف.

( االختصاص "بتسجيل 7اختصاصات المجلس، ومنها البند ) (3تناولت المادة ) -6

( الخاصة بالتسجيل في الفقرة )ب( 11ثم جاءت المادة ) ،أسماء التجار وعناوينهم"

وذكرت عبارة "على الجهات المسجلة لدى المجلس..." في حين أن المادة الثالثة لم 

معرفة المقصود تُِشر إلى جهات، ومن ثم وجب توحيد المصطلحات بين النصين ل

 منهما.
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    ( منها شؤؤؤؤؤؤؤرط 3( على "إدخال العينات من البحر" وجاء بالبند )9نصؤؤؤؤؤؤؤت المادة ) -7

"أن يتؤؤأكؤؤد المجلس من أن متلقي األنواع لؤؤديؤؤه التجهيزات المنؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤبؤؤة إليوائهؤؤا 

ورعايتها."، ومن المقرر أن هذا االختصاص موكول للهيئة العلمية وليس للمجلس 

                                                                                                                         (. 4( من المادة )2)وقد نصت عليه الفقرة 

( من مشروع القانون على أن: " كل من منع أو عرقل أو أعاق 27نصت المادة ) -8

مهامهم المنصوص عليها  بأي شكل من األشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء

في هذا القانون." وهذه الصياغة تخالف الصياغة التشريعية المتعارف عليها في 

                                                                                                     مثل هذه النصوص.  

ن تأدية الموظفين المشار إليهم تية: " كل من حال دووتوصي اللجنة بالصياغة اآل

 ( من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيها."21في المادة )

 

 رأي اللجنة:

مشررررررروع قانون بشررررررأن تنظيم ومراقبة التجارة ترى اللجنة عدم سؤؤؤؤؤؤالمة  -

الردوليررة في األنواع المهررددة براالنقراض من مجموعرات الحيوان والنبرات 

من النؤؤاحيؤؤة  ،م2018( لسرررررررنررة 59)الفطريررة، المرافق للمرسررررررروم رقم 

، وترى أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب قد أزالت شؤؤبهة الدسؤؤتورية

 عدم الدستورية.

 توصي اللجنة بمراعاة المالحظات القانونية المشار إليها. -

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                   

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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  ملحوظة هامة بعد انتهاء التقرير

 يجب وضعها أمام نظر األستاذة دالل الزايد.

المركبات المساكن ويرجى مراعاة أن مسألة التفتيش هنا تتعلق بتفتيش 

والطائرات والسفن، وأن لكل منها نظامها، ومن ثم فإن تعديل النواب وإن كان 

 يتناسب مع تفتيش المساكن إال إنه قد ال يتناسب مع الطائرات والسفن.  

 ( من مشروع القانون على أنه: 21تنص المادة ) -1

فاق مع رئيس " يكون لموظفي المجلس، الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل باالت

المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا 

 القانون، ويكون لهم على األخص األتي:

 ـ ..........1

ووسائل النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في  تفتيش جميع األماكنـ 2

 احتوائها على عينات نموذجية تم حيازتها بالمخالفة ألحكام هذا القانون.

 ـ..."    4ـ...    3

( سلطات مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام 21حددت المادة )

لالشتباه في احتوائها على عينات نموذجية تم حيازتها  ا تفتيش جميع األماكنهذا القانون، ومنه

بالمخالفة ألحكام هذا القانون، دون تفرقة بين األماكن وكذا السبب الداعي للتفتيش، ودون أن 

للمساكن حرمة، فال يجوز  ( من الدستور التي تنص على أن: " 25يراع ما نصت عليه المادة )

الضرورة القصوى التي يعينها    ها بغير إذن أهلها إال استثناء في حاالتدخولها أو تفتيش

 ."القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه

وأن اتساع النص ليشمل تفتيش كل األماكن، ومنها األماكن السكنية لعدم النص على استثنائها، 

 ( من الدستور.25وذلك لمجرد االشتباه ُيعُد ُمشتمالً على شبهة مخالفة نص المادة )

 وعلى هذا وجب إعادة صياغة هذا النص لتفادي شبهة عدم الدستورية.

بإضافة فقرة تستثني األماكن  وللجنة المختصة أن تأخذ بالصياغة التي قررها مجلس النواب

السكنية من التفتيش إال بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وذلك على غرار المعمول به 

 (9)المادة  2017( لسنة 27قانون رقم )الصادر بالالعقاري   في قانون تنظيم القطاع
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 (36)المادة  2018( لسنة 30قانون رقم )الصادر بال قانون حماية البيانات الشخصيةوفي 

  (28)المادة  2018( لسنة 31قانون رقم )الصادر بال قانون تشجيع وحماية المنافسةوفي 

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم في أيٍّ من الفقرتين )أ( و)ب( من هذه  والتي أتت كاألتي:  ))

صة للسكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة  أو  العامةالمادة دخول األماكن المخصَّ

 من قاضي التحقيق بحسب األحوال.((

ويمكن أن نقترح صياغة جديدة تتفق مع خصوصية األماكن الواردة بالنص بصفة عامة سواء 

كان فيما يخص تفتيش المساكن الخاصة أو الطائرات أو السفن باعتبار أن لكل منها نظام 

ُ وتعترف به مملكة البحرين باعتباره ا عضواً في المجتمع الدولي، قانوني معترف به دوليا

 وذلك كاألتي:

، لجميع األماكن ووسائل التفتيش وفق أحكام القوانين وبالكيفية المنصوص عليها فيهاـ 2"

النقل بما في ذلك المركبات والطائرات والسفن التي يشتبه في احتوائها على عينات نموذجية 

 تم حيازتها بالمخالفة ألحكام هذا القانون."

 

 
 

 

 

 


