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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية حول 

( 83املرسوم بقانون رقم )

م بتعديل بعض 2102لسنة 

أحكام املرسوم بقانون رقم 

بشأن م 2112( لسنة 22)

 إنشاء احملكمة الدستورية.
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 م8102يناير  82 :التاريخ

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةلث عشر اثالتقريـر ال

 بشأن

 م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  8108( لسنة 22املرسوم بقانون رقم )

 بشأن إنشاء احملكمة الدستوريةم  8118( لسنة 82رقم )
 

 : مقدمــة

 معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي مت مبوجبه 1033 يناير 33( املؤرخ يف 3د  3 فص ل ت ق /  495)  رقـم

بتعديل بعض م  8108( لسنة 22املرسوم بقانون رقم )تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، على أن م بشأن إنشاء احملكمة الدستورية 8118( لسنة 82أحكام املرسوم بقانون رقم )
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تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 اجمللس. 

 إجراءات اللجنة : :أواًل

 التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 13يف االجتماع الثاين عشر املنعقد بتـاري   قانون املذكور ب موسراملتدارست اللجنة  (1)

 .من الفصل التشريعي الثالث ثالثال العادي دور االنعقاد من 1033يناير  

القانون موضوع البحـث   رسوماطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مب  (2)

 ى ما يلي:والدراسة، واليت اشتملت عل

 )مرفق(قانون. ب موسراملقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -

 (مرفققانون املذكور. )ب موسرامل -

 مرفق()رأي احملكمة الدستورية.  -

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 

 .ار القانـوين للمجلـساملستش       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

  زينب يوسف أمحدالسيدة توىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًثا  : رأي احملكمة الدستورية:اني

بأنه ليس لدى احملكمة أي مرئيات به اللجنة  ردها الذي زودتاحملكمة الدستورية يف ذكرت 

( 12م بتعديل أحكام املرسوم بقـانون رقـم )  1031( لسنة 33رسوم بقانون رقم )بشأن امل

خاصة أن اجلمعية العمومية قد وافقت على املشروع وبإنشاء احملكمة الدستورية،  1001لسنة 

 ( من قانون إنشاء احملكمة الدستورية.6طبًقا ملقتضيات املادة )

 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:لث

ما جـاء بـرد    والبحث، واطلعت علىقانون موضوع الدراسة ب موسراملناقشت اللجنة      

وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء  قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه، احملكمة الدستورية و

 وانتهت إىل ما يلي:اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، 

( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 33أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -

فترة إصداره وعرضه على اجمللسني، حيث تنص املادة  ادة املذكورة من حيثالواردة يف امل

( من الدستور على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس الشورى وجملس  33)

النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، جاز 

 ا مراسيم تكون اها قوة القانون، على أال تكون اخالفة للدستور".للملك أن يصدر يف شأهن
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أي شبهة يف اخالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية املوضوعية ليس يف املرسوم بقانون  -

 أو الشكلية أو اإلجرائية. 

غ املربرات الداعية إىل صدور هذا املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان تتمثل يف الفراأن  -

ـًاالتشريعي الذي يعاجل آلية سري العمل يف احملكمة إذا واجه رئيسها  ترتب عليه غيابه،  طارئ

حيث مل يكن هذا األمر منظًما مما استدعى تشريع نص يف قانون احملكمة الدستورية يعاجل هذا 

القصور التشريعي بتعيني نائٍب للرئيس حيل حمله، ويتوىل مجيع االختصاصات والصالحيات 

قررة للرئيس، هذا باإلضافة إىل ختصيص مياانية مستقلة، و استقالاها إدارًيا عن ديوان امل

 اخلدمة املدنية.

يهدف املرسوم بقانون إىل إجراء عدٍد من التعديالت على أحكام املرسوم بقانون رقم  -

لكة بإنشاء احملكمة الدستورية، ليتواءم مع التعديالت األخرية لدستور مم 1001( لسنة 12)

البحرين واليت أقرها جملسا الشورى والنواب يف الدور الثاين من الفصل التشريعي الثالث، 

 واليت جاءت تنفيًذا لتوصيات حوار التوافق الوطين.
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املرسوم بشأن  اهحتفظ األستاذة رباب العريض سعادة عضو اللجنة تأبدوقد  هذا     

شكل احملكمة من ُت( اليت تنص على " 3ادة األوىل من املرسوم  مادة )وذلك على املبقانون، 

رئيس ونائب للرئيس ومخسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد 

لوجود شبهة عدم دستورية من ناحية تشكيل احملكمة حيث نصت املادة على  ؛"ملرة واحدة

احملكمة الدستورية، وهو مل ينص عليه الدستور، ومن األجدى يف حالة  لرئيستعيني نائب 

 غياب الرئيس أن ُينيب عنه العضو األقدم يف احملكمة الدستورية. 

تقليص مدة العضوية باحملكمة إىل مخس سنوات قابلة للتجديد مرة  كما حتفظت على     

رة واحدة،  ت ملدة تسع سنوات وملواحدة، يف حني أن مدة العضوية باحملكمة قبل التعديل كان

الذي  ماليت  تضمن سالمة عملهمما يعين اخالفة لقواعد القضاء نفسه باعاعة حصانة القضاة 

منح املشرع  حيث ،سلطان عليهم لغري القانون يف قضائهم وال، لضمان استقالاهم به ونيقوم

 شخصيُة وهي حصانُة ،ادفراملتقاضني أو األ كيد بعادهم عنإللقضاة الغاية منها  ً حصانة

 .حلماية السلطة القضائية ومقررُة

رقم    )  واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون 
 . 1031( لسنة 33
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :: ارابًع
 

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

ـًا.األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد              .0  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.  الدكتور ناصر محيد املبارك .8

 

 توصية اللجنة : :اخامًس

قانون، فإن اللجنة ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 توصي مبا يلي :

م بتعديل بعض أحكام املرسـوم   8108( لسنة 22املرسوم بقانون رقم ) على املوافقة -

 .م بشأن إنشاء احملكمة الدستورية 8118( لسنة 82بقانون رقم )

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون باملوافقة على 

انضمام مملكة البحرين إىل 

اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود 

الدولي للبضائع )اتفاقية البيع 

، املرافق للمرسوم م(0831فيينا

 م.2102( لسنة 38امللكي رقم )
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  م8102يناير  82التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العاشرالتقرير 

ة على انضمام مملكة باملوافقخبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( 
اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية فينا  البحرين إىل

 8108( لسنة 32مرسوم امللكي رقم )، املرافق لل(0821

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 425رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م1031ديسمرب  9 
باملوافقة على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية فينا 
على أن تتم دراسته وإبداء  ،1031( لسنة 43(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )3930

بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع اد تقرير يتضمن رأي اللجنة املالحظات وإعد
 .من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 ات التالية:جتماعالتدارست اللجنة مشروع القانون يف ا (0)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م1031ديسمرب  13 السابعاالجتماع 

 م1031ديسمرب  30 الثامـــن االجتماع

 م1033ينايـــر  6 االجتماع التاســـع

 م1033ينايـــر  33 االجتماع العاشـــر

 م1033ينايـــر  10 االجتماع احلادي عشر
 

موضوع النظر والـيت  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (8)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) واملايل باجمللس. قتصادياالرأي املستشار  -

 (مرفق) رأي هيئة اإلفتاء والتشريع القانوين. -
 (مرفق) خطاب اعتذار من وزارة الصناعة والتجارة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
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 (مرفق) .بشأنه ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور،  -

 

 التاسـع، إال أن و ثـامن اللجنة ال ياجتماعضور حلمتت دعوة وزارة الصناعة والتجارة  (2)
 .الوزارة اعتذرت عن احلضور مبينة عدم اختصاصها هبذه االتفاقية

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (4)

 

  كل من:وزارة اخلارجية وقد حضر 
 

 وكيل وزارة اخلارجية. سعادة السفري عبداهلل عبداللطيف .0

 مدير إدارة املنظمات الدولية.  السفري توفيق أمحد املنصور .8

 سكرتري أول.  السيد فتحي جاسم السبت .2

 باحث قانوين.   السيد مبارك الرميحي .4

  القانوين وقد حضر الدكتور مجيل عبداهلل العلوي املستشار جملس التنمية االقتصادية
 األول.

الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستشالطوالبة 

 سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سـر اللجنة. 
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء      
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 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًا  :رأي جملس التنمية االقتصادية -ثالثـــ

الصناعة والتجارة حول هذه رأي وزارة مت أخذ  قدبأنه ممثل جملس التنمية االقتصادية أفاد     
أبدت موافقتها على االتفاقية املذكورة كوهنا جهة معنية مبراقبـة تنفيـذ   بدورها و ،االتفاقية

االتفاقية، كما بّين بأنه ال توجد وزارة مناط إليها تنفيذ االتفاقية وذلك ألن االتفاقية تـنظم  
 البيع الدويل للبضائع بني البائع واملشتري. 

 

ـً   :ةرأي اللجنــا: رابعـــــ
 

من قبـل أصـحاب   وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وتدارست اللجنة      
واملستشـار   ،جملس التنمية االقتصادية ممثلي وزارة اخلارجية، وممثلوالسعادة أعضاء اللجنة، 

واملـايل  االقتصـادي   رأي املستشـار  واطلعت اللجنة على القانوين لشؤون اللجان باجمللس،
على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  وعلى مبجلس الشورى،

القانون من  مشروعالشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
، كما اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية واليت تتألف فضاًل عن الناحيتني الدستورية والقانونية

( مادة موزعة على أربعة أجااء، يتناول اجلاء األول منها نطـاق تطبيـق   303الديباجة من )
االتفاقية وأحكام عامة، أما اجلاء الثاين فيتضمن القواعد اليت حتكم تكوين عقود البيع الدويل 

لث ما يترتب على العقد من حقوق للمشتري والبائع والتااماهتما، للبضائع، ويتناول اجلاء الثا
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يف حني يتضمن اجلاء الرابع األحكام اخلتامية لالتفاقية فيما يتعلق بعدد من  املسائل مثل كيفية 
دخول االتفاقية حيا النفاذ وموعد ذلك، والتحفظات واإلعالنات املسموح هبا وغري ذلك من 

 األحكام.

ن انضمام مملكة البحرين إىل االتفاقية يصب يف تفعيل مرئيـات احلـوار   أنة ورأت اللج     
سيما املتعلقة باستكمال ي )تعايا التنافسية االقتصادية (، الالوطين فيما يتعلق باحملور االقتصاد

وتطوير وحتديث منظومة القوانني والتشريعات التجارية مبا يتواكب مـع رييـة البحـرين    
 عاز القدرة التنافسية لالقتصاد البحريين .وي ،1030االقتصادية 

 

كما أن من شأن االنضمام لالتفاقية تعايا االستفادة من اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع      
كل من الواليات املتحدة األمريكية وسنغافورة، ذلك أهنما أطراف يف اتفاقية البيـع الـدويل   

 للبضائع .

 

من املشـاكل  التقليل ى عقود البيع الدويل للبضائع من شأنه وأن تطبيق قانون موحد عل     
والصـعوبات   ،العملية الناجتة عن قصور القانون الدويل اخلاص يف تنظيم بعض املسائل الدقيقة

 اليت تعتري حتديد القانون الواجب التطبيق أحيانًا .

 

( لسنة )  ( مشروع قانون رقم ) وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      
باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع 
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مواد  واملوافقة على ،1031( لسنة 43(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )3930)اتفاقية فينا 
 .كما وردت يف اجلدول املرفقاملشروع 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنـة علـى    39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.  سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري .0  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة .8  مقرًرا احتياطي
 

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

قـانون، فـإن   مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

باملوافقة على انضمام مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية فينا  مملكة البحرين إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن

 .8108( لسنة 32(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0821
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 نانسي دينا إيلي خضوري    . أ
     رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية          

 والدفاع واألمن الوطين         والدفاع واألمن الوطين                                       
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 باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىلمشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 
 (0821اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية فينا  

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 اللجنةتوصية 
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية األمم املتحدة بشـأن  
عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف 
 .(أبريلكلمة )ابريل( لتصبح )

 

 الديباجة
، مع املوافقة على الديباجة -

اخلطأ اإلمالئي تصحيح مراعاة 
يف كلمة )ابريل( لتصبح 

 .(أبريل)
 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى اتفاقية األمم املتحدة بشـأن  

 الديباجة
 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى اتفاقية األمم املتحدة بشـأن  
عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 اللجنةتوصية 
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
ــا  ــدة يف 3930فيين  33( املعتم

 ،3930 أبريل
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية 
ــا  ــدة يف 3930فيين  33( املعتم

 ،3930 أبريل
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

ــا  ــدة يف ( املع3930فيين  33تم
 ،3930ابريل 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف 
 (.أبريلكلمة )ابريل( لتصبح )

 

 املادة األوىل
مع  نص املادةاملوافقة على  -

مراعاة تصحيح اخلطأ اإلمالئي 
يف كلمة )ابريل( لتصبح 

 .(أبريل)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 

 املادة األوىل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 اللجنةتوصية 
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
ووفق على انضمام مملكة البحرين 
إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن 
عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية 

 33( املعتمدة يف 3930فيينا 
، واملرافقة اهذا 3930 أبريل

 القانون.

 د التعديل:بع
ووفق على انضمام مملكة البحرين 
إىل اتفاقية األمم املتحدة بشأن 
عقود البيع الدويل للبضائع )اتفاقية 

 33( املعتمدة يف 3930فيينا 
، واملرافقة اهذا 3930 أبريل

 القانون.

ووفق على انضمام مملكة البحرين 
إىل اتفاقية األمم املتحـدة بشـأن   

البيع الدويل للبضائع )اتفاقية عقود 
ــا  ــدة يف 3930فيين  33( املعتم
، واملرافقــة اهــذا 3930ابريــل 
 القانون.

 

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هـذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 يلدون تعد

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هـذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2112ديسمرب  11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل  2112مشروع قانون رقم ) ( لسنة  :املوضوع
  (.1191اتفاقية األمم املتحدة بشأن عقود البيع الدويل للبضائع ) اتفاقية فيينا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق 2102ديسمبر  9بتاريخ  

مشروع  من (، نسخة3د  3ف ت ق/  ل ص 575، ضمن كتابه رقم )المجلس

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية  1031( لسنة )  قانون رقم 

إلى لجنة  ،(3110بيع الدولي للبضائع ) اتفاقية فيينا األمم المتحدة بشأن عقود ال

الشؤون  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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، عقمدت لجنمة الشمؤون التشمريعية والقانونيمة اجتماع ما م2102ديسممبر  09وبتاريخ      

وذلمممك بحضمممور  واالتفاقيمممة ، ،الممممذكور قمممانونال مشمممروع، حيمممط اطلعمممت علمممى السممماب 

 بالمجلس. مستشار القانونيال

 

لمبمماد   قمانونال مشمروعإلممى عمدم مخالفمة  –بعمد المداولمة والنقما   –وانت مت اللجنمة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

بالموافقررة علررى  1031) ( لسررنة   مشررروع قررانون رقررم تممرا اللجنممة سممالمة      

انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيرع الردولي للبضرائع 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ، (3110) اتفاقية فيينا 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول 

للجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية خبصوص مشروع 

قانون بشأن مكافحة الغش 

التجاري )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون املقدم من 

 جملس الشورى(.
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 م8102يناير  2 التاريخ :

 

  التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 حول 

 بشأن مكافحة الغش التجاري )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم ) 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى( 

 : مقدمــة

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسلم  1031 أبريل 32بتاري        

ـًا برقم )  جملس الشورى ( إىل جلنة الشؤون  1031-5 -3ص ل ت ق/  563خطاب

      املنعقدة بتاري  والعشرين ةاًء على قرار اجمللس يف جلسته السادسالتشريعية والقانونية، بن

شروع مب ترداد التقرير اخلاصصوص املوافقة على طلب اللجنة باسم، خب1031 أبريل 36

بشأن مكافحة الغش التجاري )املعد يف ضوء االقتراح بقانون  )  ( ( لسنة قانون رقم )
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د تقرير يتضمن وإبداء املالحظات وإعدا ، على أن تتم دراستهاملقدم من جملس الشورى(

 ليتم عرضه على اجمللس.  رأي اللجنة بشأنه

 السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورىمعايل كما استلمت اللجنة خطاب 

م، من دور االنعقاد 1031أكتوبر  32( املؤرخ يف 3د  3ص ل ت ق/ ف   430رقم   )

العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة دراسة 

تقرير يتضمن رأيها بشأنه  املشروع بقانون، والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة، وإعداد

 ليتم عرضه على اجمللس.

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

مـن   لثالثا العادي خالل دور االنعقاد – املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون (3)
 يف االجتماعات التالية: -الفصل التشريعي الثالث

 م.1031نوفمرب  5           املنعقد بتاري         الثاين .0

 م.1031نوفمرب  33          املنعقد بتاري         الثالث.8

 م.1031نوفمرب  33           املنعقد بتاري         الرابع.2

 م.1031ديسمرب  4         املنعقد بتاري         اخلامس.4

 م.1031ديسمرب  9         املنعقد بتاري         السادس.3

 م.1031ديسمرب  39          املنعقد بتاري         السابع.6

 م.1031ديسمرب  16          املنعقد بتاري         الثامن.2
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (4)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(س النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. قرار جمل -

، ومذكريت احلكومة، وهيئة اإلفتاء والتشريع القانوين مشروع القانون املذكور -
 (مرفق. )بشأنه

 16املؤرخة يف  والتجارة خبصوص مشروع القانون املذكور مرئيات وزارة الصناعة -
 (مرفق. )م1031يناير 

 5املؤرخة يف  والتجارة خبصوص مشروع القانون املذكور مرئيات وزارة الصناعة -
 (مرفق. )م1031مارس  

 .م1031 أبريل 36 املنعقدة بتاري  والعشرين ةمضبطة اجللسة السادس -

بشأن مشروع القانون.  سعادة العضو األستاذ نوار علي احملموداالقتراح املقدم من  -
 (مرفق)

بشأن مشروع القانون.  مكي هاشمسعادة العضو سيد حبيب االقتراح املقدم من  -
 (مرفق)

بشأن  سعادة العضو األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهرياالقتراح املقدم من  -
 (مرفق)مشروع القانون. 

 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 

 . للمجلـس وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .0
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  مريفت علي حيدر السيدةتوىل أمانة سر اللجنة. 
 

ـًا: آراء اجلهات كما وردت يف اجتماع اللجنة  احلادي والعشرين املنعقد بتـاريخ                ثانيـ
 :، من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالثم8108يناير  83

 

 :وزارة الصناعة والتجارةرأي  

يصب يف إذ أنه ، يف جمال محاية املستهلك أمهية بالغة له مشروع القانون رأت الوزارة أن -
 مصلحة الصاحل العام.

ـّل أمهه يف  أبدت الوزارة مالحظتها بشأن  - مشروع القانون حسب رأيها املرفق، حيث متث
" بعبارة الوطنية وائح الفنيةلل( باستبدال عبارة "3تعريف السلع املغشوشة يف املادة )اقتراح 

إلاامية يف  املواصفات الوطنية تعترب على اعتبار أن"؛ " ـًا للمواصفات القياسية املقررة قانون
 حني تعترب املواصفات القياسية اختيارية.  

ف السلع املغشوشة؛ ألن قانون ترى الوزارة حذف عبارة )وكذلك املقلدة( من تعري -
قد تناول تعريف العالمات املقلدة والسلع املقلدة،  1006( لسنة 33العالمات التجارية رقم )

ـًا وإجراءات للضبط واملصادرة، لذا فإن ورودها يف نص التعريف قد  ووضع اها أحكام
 يتعارض مع بعض أحكام قانون العالمات.

 ( اخلاصة بالتعريفات.3املادة )اقترحت إضافة تعريف للماود يف  -
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(؛ ألن اخلداع 1اقترحت الوزارة حذف عبارة " أو شرع يف خداع" الواردة يف صدر املادة ) -
 ال ميكن أن مير مبرحلة الشروع ألنه من اجلرائم التامة غري القابلة ملبدأ الشروع.

ون يف حالة تشابه أكدت ضرورة أن يكون هناك تناسق يف العقوبات الواردة يف نصوص القان -
 نوعية اجلرائم.

ـُِمنت يف املادة )5اقترحت حذف املادة ) -  ( من املشروع ذاته.3(؛ ألن أحكامها ض

 :مجعية محاية املستهلك البحرينيةرأي 

ـًا حلقوق املستهلك، وحمدًدا أن يصدر القانون حا متنت اجلمعية - جهة املسؤولة عن تطبيق للمي

 .لفة األحكام الواردة يف القانونالواجبة ملخا أحكامه، مع تشديد العقوبات

ـًا  وأنضرورة جترمي الشروع يف الغش التجاري، رأت اجلمعية  - يتضمن املشروع بقانون نص

 حيدد آلية إتالف السلع املنتهية الصالحية.

ـًا: رأي اللجنة:  ثالث

، م1031 أبريـل  36 املنعقدة بتاري  والعشرين ةاًء على قرار اجمللس يف جلسته السادسبن     

ناقشت اللجنة مشروع القانون  واملالحظات اليت أبداها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس، فقد

اطلعت علـى  وموضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه، 

اطلعـت علـى    كمـا  مرئيات وزارة الصناعة والتجارة خبصوص مشروع القانون املذكور،

ت اليت أبداها سعادة أعضاء اجمللس يف اجللسة السادسة والعشرين من دور االنعقـاد  املداخال
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العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث خبصوص املشروع، إضافة إىل االقتراحات املقدمـة  

سعادة العضو سـيد  ، األستاذ نوار علي احملمود سعادةمن أصحاب السعادة أعضاء اجمللس 

وتبودلت وجهـات   ،األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري دةسعا، حبيب مكي هاشم

 النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، وخلصت اللجنة إىل أن أمهية املشـروع 

حيدد عقوبات و ،بني مصاحل األطراف املعنية بالقانون يوازن جديد تربز يف إجياد تشريع بقانون

جترمي األفعال الداخلة يف الغش التجاري سواء بالنسبة للسـلع  توقع على اخالفي أحكامه عرب 

الغذائية، أو املنتجات والعقاقري الطبية، وحيدد معايري استرياد السلع وبيعها هبدف محاية اجملتمع 

 من اآلثار الضارة لسوء التعامل هبا.

الغش التجاري من  ويأيت املشروع ضمن السياسة التشريعية اليت تستهدف محاية املستهلك     

بتوفري الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من األخطار النامجة عن الغش التجاري  وخاصـة  

 ما ميس الصحة العامة للمستهلك يف جماالت عديدة.  

كما يقرر مشروع القانون العقوبات الكفيلة مبواجهة من يرتكب أفعاال تندرج حتت الغش     

 عام للمجتمع. التجاري، مبا حيقق الصاحل ال
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وجتدر اإلشارة إىل أن مشروع القانون ينظم مسائل وجماالت تتعلـق مبكافحـة الغـش         

التجاري، وختتلف تلك اجملاالت عّما تنظمه القوانني األخرى النافذة كقانون مااولـة املهـن   

 الطبية، وقانون محاية املستهلك.

سدة، وتعريف املاود وذلك بناًء على وقد اجتهت اللجنة إىل إضافة تعريف السلعة الفا     

طلب عدٍد من أصحاب السعادة أعضاء اجمللس بشأن إضافة تعريفات لبعض املصطلحات 

راعت اللجنة مطابقة التعاريف الواردة يف مشروع القانون، مع  الواردة يف املشروع، وقد

محاية بشأن  1031( لسنة 34وبشكل خاص القانون رقم )التعاريف يف قوانني أخرى نافذة، 

بالتوافق مع تعريف األغذية الفاسدة والتالفة  تعريف السلعة الفاسدةكما جاء  املستهلك،

بشأن مراقبة املواد الغذائية املستوردة، كما مت  3934( لسنة 3الوارد يف املرسوم بقانون رقم )

املرجوة األسس اليت قام عليها، واألهداف  تعديل عدٍد من مواد مشروع القانون بشكل خيدم

 منه واملتعلقة بالشروط واملواصفات املطلوبة حلماية املستهلك، والعقوبات املقررة عند اخالفتها.

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار   39إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

ـًا.    يد املبارك                 الدكتور ناصر مح .2  مقرًرا أصلي
 األستاذة مجيلة علي سلمان                     مقرًرا احتياطًيا. .4
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ـًا  توصية اللجنة :  -خامس

مشروع القانون، فإن اللجنة أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي توصي

 

بشأن مكافحة الغش التجاري )املعد يف  )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم )املوافقة على   -

 .من حيث املبدأ ،ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

وذلك علـى التفصـيل الـوارد يف     مشروع القانون، املوافقة على توصيات اللجنة بتعديل -

 اجلدول املرفق.

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر         

 

 
 دالل جاسم الزايد                                      مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                               نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( 

 جاري )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(بشأن مكافحة الغش الت

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 الديباجة

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 الديباجة

 بارة التالية قررت اللجنة إضافة الع

( لسنة 23وعلى القانون رقم )"

" بشأن محاية املستهلك، 8108

 قبل الفقرة األخرية من الديباجة.

 الديباجة
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 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

     قرر اجمللـس تصـحيح اخلطـأ

كلمـة )اإلطـالع(   اإلمالئي يف 

حبذف مهـاة القطـع لتصـبح    

 (.االطالع)

 

 نص الديباجة بعد التعديل:

املوافقة على قرار قررت اللجنة    

بتصحيح اخلطـأ   جملس   النواب

اإلمالئي يف كلمـة )اإلطـالع(   

حبذف مهـاة القطـع لتصـبح    

 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
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 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 لى الدستور،بعد اإلطالع ع

 3924( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

 3924( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

 3924( لسنة 3وعلى القانون رقم )

 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بتحديـد األسـعار    3924لسنة 

 

 

 

 حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

 3924( لسنة 3وعلى القانون رقم )
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 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بتحديـد األسـعار    3924لسنة 

والرقابة عليها، املعـدل باملرسـوم   

 ،3922( لسنة 33بقانون رقم )

وعلى قانون العقوبـات الصـادر   

( لسـنة  34باملرسوم بقانون رقم )

بتحديـد األسـعار    3924لسنة 

والرقابة عليها، املعـدل باملرسـوم   

 ،3922( لسنة 33)بقانون رقم 

وعلى قانون العقوبـات الصـادر   

( لسـنة  34باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،3926

( لسنة 6وعلى املرسوم بقانون رقم )

والرقابة عليها، املعـدل باملرسـوم   

 ،3922( لسنة 33بقانون رقم )

وعلى قانون العقوبـات الصـادر   

( لسـنة  34باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،3926

( لسنة 6وعلى املرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين واملقـاييس   3922

 بشأن الصحة العامة، وتعديالته،

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بتحديـد األسـعار    3924لسنة 

والرقابة عليها، املعـدل باملرسـوم   

 ،3922( لسنة 33بقانون رقم )

وعلى قانون العقوبـات الصـادر   

( لسـنة  34باملرسوم بقانون رقم )
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 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 وتعديالته،، 3926

( لسنة 6وعلى املرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين واملقـاييس   3922

واملكاييل، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3933( لسنة 3رقم )

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

يف شأن تنظيم مهنـة   3922لسنة 

اخلاص باملوازين واملقـاييس   3922

واملكاييل، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3933( لسنة 3رقم )

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

يم مهنـة  يف شأن تنظ 3922لسنة 

 الصيدلة واملراكا الصيدلية،

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

واملكاييل، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3933( لسنة 3رقم )

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

يف شأن تنظيم مهنـة   3922لسنة 

 واملراكا الصيدلية،الصيدلة 

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

ن مراقبة املواد الغذائيـة  أبش 3934

 ، وتعديالته،3926

( لسنة 6وعلى املرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين واملقـاييس   3922

واملكاييل، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3933( لسنة 3رقم )

( 33وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

يف شأن تنظيم مهنـة   3922لسنة 
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 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 الصيدلة واملراكا الصيدلية،

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

راقبة املواد الغذائيـة  بشأن م 3934

 املستوردة،

( 36وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشـأن املواصـفات    3934لسنة 

واملقاييس، املعدل باملرسوم بقـانون  

ن مراقبة املواد الغذائيـة  أبش 3934

 املستوردة،

( 36وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشـأن املواصـفات    3934لسنة 

واملقاييس، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3991( لسنة 33رقم )

وعلى قـانون التجـارة الصـادر    

 املستوردة،

( 36وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشـأن املواصـفات    3934لسنة 

واملقاييس، املعدل باملرسوم بقـانون  

 ،3991( لسنة 33رقم )

وعلى قـانون التجـارة الصـادر    

( لسـنة  2باملرسوم بقانون رقـم ) 

 الصيدلة واملراكا الصيدلية،

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

ن مراقبة املواد الغذائيـة  أبش 3934

 املستوردة،

( 36وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشـأن املواصـفات    3934لسنة 

واملقاييس، املعدل باملرسوم بقـانون  
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 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 ،3991( لسنة 33رقم )

وعلى قـانون التجـارة الصـادر    

( لسـنة  2باملرسوم بقانون رقـم ) 

 ، وتعديالته،3932

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   

( 56وم بقانون رقم )الصادر باملرس

، املعدل بالقانون رقم 1001لسنة 

( لسـنة  2بقانون رقـم ) باملرسوم 

 ، وتعديالته،3932

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   

( 56الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 1001لسنة 

 ،1004( لسنة 53)

 1003( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 ، وتعديالته،3932

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   

( 56الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 1001لسنة 

 ،1004( لسنة 53)

 1003( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 بشأن األسرار التجارية، وتعديالته،

 ،3991( لسنة 33رقم )

وعلى قـانون التجـارة الصـادر    

( لسـنة  2باملرسوم بقانون رقـم ) 

 ، وتعديالته،3932

وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   

( 56الصادر باملرسوم بقانون رقم )

عدل بالقانون رقم ، امل1001لسنة 
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 ،1004( لسنة 53)

 1003( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 بشأن األسرار التجارية، وتعديالته،

( لسـنة  33وعلى القانون رقـم ) 

 يف شأن العالمات التجارية، 1006

 

 بشأن األسرار التجارية، وتعديالته،

( لسـنة  33وعلى القانون رقـم ) 

 العالمات التجارية،يف شأن  1006

 

 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

( لسـنة  33ون رقـم ) وعلى القان

 يف شأن العالمات التجارية، 1006

( لسـنة  23وعلى القانون رقم )

 بشأن محاية املستهلك، 8108

لس النواب أقر جملس الشورى وجم

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 ،1004( لسنة 53)

 1003( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 بشأن األسرار التجارية، وتعديالته،

( لسـنة  33وعلى القانون رقـم ) 

 يف شأن العالمات التجارية، 1006

( لسـنة  23وعلى القانون رقم )



 313 
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أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 صدرناه:وأ

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 بشأن محاية املستهلك، 8108

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 (0مادة )

 

 

 (0مادة )

 

 

 (0مادة )

 

  راعت اللجنة مطابقة التعاريف

 (0مادة )
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الواردة يف مشروع القانون، مع 

التعاريف يف قوانني أخرى نافذة، 

( 34القانون رقم )وبشكل خاص 

 بشأن محاية 1031لسنة 

 املستهلك.

  املوافقة على تعديل قررت اللجنة

جملس النواب لتعريف اجلهة 

 املختصة.
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 قرر اجمللس إجراء اآليت : 

تعديل تعريف اجلهة املختصة .0 

اجلهة أو اجلهات  نصه:ليصبح 

املسئولة عن تنفيذ أحكام هذا 

 القانون.

تعديل تعريف السلعة ليصبح .8 

 

 

  قررت اللجنة املوافقة على نص

تعريف السلعة كما ورد يف 

مشروع القانون، مع استبدال 

" بعبارة وغري ذلك مماعبارة "

"وكل ما" الواردة يف هناية 

 التعريف.
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مجيع املنتجات األساسية  نصه:

املواد اخلام ونصف والكمالية و

املصنعة واملصنعة وكل ما ينتج 

 أو يصنع أو يستنبت.

 

تعديل تعريف السلع املغشوشة .2 

هي كل سلعة : ليصبح نصه

املوافقة على قررت اللجنة   

تعريف السلع املغشوشة كما 

أقره جملس النواب مع إجراء 

 ني التاليني:تعديلال

 وائحخمالفتها لل . استبدال عبارة  "3

خمالفتها " بعبارة "ةوطنيية الفنال

" للمواصفات القياسية املعتمدة
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ليها تغيري أو عبث هبا أدخل ع

بصورة ما، مما أفقدها  شيئا من 

قيمتها املادية أو املعنوية، سواء  

كان ذلك باإلضافة أو 

باإلنقاص أو بتغيري يف ذاهتا أو 

طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو 

خواصها أو شكلها أو 

 الواردة يف التعريف.

أو إذا كانت 1 ". استبدال عبارة  

البيانات املوجودة على عبواهتا 

ختالف حقيقة تركيبها، أو إذا جرى 

إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات 

  بعبارة" مدة صالحيتها لالستعمال

أو اإلعالن عنها أو الترويج اها مبا   "
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عناصرها أو كيلها أو مقاسها 

أو عددها أو طاقتها أو عيارها 

درها، كما أو منشئها أو مص

تعد  البضائع مغشوشة يف حال 

خمالفتها للمواصفات القياسية 

املعتمدة، أو اإلعالن عنها أو 

الترويج هلا مبا  خيالف  حقيقتها  

خيالف  حقيقتها  وكذلك  املقلدة، 

وكذلك يف احلاالت األخرى اليت 

يصدر بشأهنا قرار من الوزير" 

 الواردة يف هناية التعريف.

 

  قررت اللجنة استحداث تعريف

، يكون رقمه للسلعة الفاسدة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

وكذلك  املقلدة، وكذلك يف 

احلاالت األخرى اليت يصدر 

 بشأهنا قرار من الوزير. 

إضافة عبارة تعريفية يف هناية .4 

"السلعة الفاسدة: املادة، نصها: 

هي البضاعة املخالفة للشروط 

من حيث التركيب أو التغليف 

لسلعة ا -6 ( نصه اآليت:"6)

السلعة اليت تغريت : الفاسدة

خواصها نتيجة التحلل 

الكيماوي أو امليكرويب، أو إذا 

احتوت على يرقات أو ديدان أو 

حشرات أو فضالت أو خملفات 

انتهت مدة حيوانية، أو إذا 

 صالحيتها لالستعمال".

 

 

 

 

 

 

 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

أو الصالحية أو التخزين أو 

 التعبئة".

 

 

 

 

  قررت اللجنة استحداث تعريف

( نصه 2للماود، يكون رقمه )

املزود: أي شخص  -2 اآليت:"

طبيعي أو اعتباري يقوم باسترياد 

أو تصدير أو إعادة تصدير أو 

تصنيع أو تسويق أو تصريف أو 

بيع أو ختزين أو عرض البضائع 

للبيع حلسابه أو حلساب الغري 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان تاجًرا باجلملة أو سواء ك

ـًا أو وك ـّع يال بالتجزئة أو مصن

ـًا  متجوال ـًا أو بائع  ".جتاري

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

للكلمات والعبارات التالية يكون 

مل   املعاين املبينة قرين كل منها، ما
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

 يقتض سياق النص خالف ذلك:

الوزارة املعنية بشئون  الوزارة: -3

 التجارة.

الوزير املعين بشئون  الوزير: -1

 التجارة.

اجلهة أو  اجلهة املختصة: -3

اجلهات املسئولة عن تنفيذ 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية 

مل   املعاين املبينة قرين كل منها، ما

 يقتض سياق النص خالف ذلك:

الوزارة املعنية بشئون  الوزارة: -3

 التجارة.

الوزير املعين بشئون  الوزير: -1

 أحكام هذا القانون.

السلعة: مجيع أنواع املواد  -5

الغذائية واملنتجات األساسية 

والكمالية والعقاقري الطبية 

واألدوية والنباتات الطبية 

واملستحضرات الصيدالنية 

ومستحضرات التجميل 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 التجارة.

اجلهة أو  اجلهة املختصة: -3

اجلهات املسئولة عن تنفيذ 

 أحكام هذا القانون.

مجيع املنتجات  السلعة: -5

األساسية والكمالية واملواد اخلام 

ونصف املصنعة واملصنعة وكل 

املستعملة يف األغراض الطبية 

راعية واملنتجات واحلاصالت الا

احليوانية والنباتية واملواد اخلام 

املصنعة ونصف املصنعة وغري 

ينتج أو يصنع أو يارع  ذلك مما

 أو يستنبت.

هي كل السلع املغشوشة:  -3 

 

 

 

 

 

 

 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 ما ينتج أو يصنع أو يستنبت.

 

 

 

 

 

سلعة أدخل عليها تغيري أو عبث هبا 

بصورة ما، مما أفقدها شيئا من 

قيمتها املادية أو املعنوية، سواء كان 

ذلك باإلضافة أو باإلنقاص أو 

بتغيري يف ذاهتا أو طبيعتها أو جنسها 

أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو 

مقاسها أو  عناصرها أو كيلها أو
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يكون للكلمات والعبارات التالية 

املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 

 يقتض سياق النص خالف ذلك:

الوزارة: الوزارة املعنية بشئون  -3

 التجارة.

الوزير: الوزير املعين بشئون  -1

 التجارة.

 

 

 

هي كل غشوشة: السلع امل -4

سلعة أدخل عليها تغيري أو عبث 

هبا بصورة ما، مما أفقدها شيئا 

عددها أو طاقتها أو عيارها أو 

منشئها أو مصدرها، كما تعد  

البضائع مغشوشة يف حال خمالفتها 

أو إذا كانت  ة، وطنيية الفنال وائحلل

البيانات املوجودة على عبواهتا 

ختالف حقيقة تركيبها، أو إذا جرى 

إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات 

 

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية 

مل   املعاين املبينة قرين كل منها، ما

 يقتض سياق النص خالف ذلك:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

اجلهة املختصة: اإلدارة املختصة  -3

حبماية املستهلك بالوزارة 

 املعنية بشئون التجارة.

السلعة: مجيع أنواع املواد  -5

الغذائية واملنتجات األساسية 

والكمالية والعقاقري الطبية 

واألدوية والنباتات الطبية 

من قيمتها املادية أو املعنوية، 

سواء كان ذلك باإلضافة أو 

باإلنقاص أو بتغيري يف ذاهتا أو 

طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو 

اصها أو شكلها أو عناصرها خو

أو كيلها أو مقاسها أو عددها 

أو طاقتها أو عيارها أو منشئها 

 .مدة صالحيتها لالستعمال

 

 

السلعة اليت  6 السلعة الفاسدة: -

تغريت خواصها نتيجة التحلل 

الكيماوي أو امليكرويب، أو إذا 

احتوت على يرقات أو ديدان أو 

الوزارة املعنية بشئون  الوزارة: -3

 التجارة.

الوزير املعين بشئون  الوزير: -1

 التجارة.

اجلهة أو  اجلهة املختصة: -3

اجلهات املسئولة عن تنفيذ 

 أحكام هذا القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

واملستحضرات الصيدالنية 

ومستحضرات التجميل 

املستعملة يف األغراض الطبية 

واحلاصالت الاراعية واملنتجات 

احليوانية والنباتية واملواد اخلام 

املصنعة وكل  املصنعة ونصف

ما ينتج أو يصنع أو يارع أو 

أو مصدرها، كما تعد  البضائع 

مغشوشة يف حال خمالفتها 

للمواصفات القياسية املعتمدة، 

أو اإلعالن عنها أو الترويج هلا 

مبا خيالف حقيقتها وكذلك 

املقلدة، وكذلك يف احلاالت 

يصدر بشأهنا قرار األخرى اليت 

حشرات أو فضالت أو خملفات 

حيوانية، أو إذا انتهت مدة 

 صالحيتها لالستعمال.

أو  املزود: أي شخص طبيعي -2

اعتباري يقوم باسترياد أو تصدير 

أو إعادة تصدير أو تصنيع أو 

تسويق أو تصريف أو بيع أو ختزين 

أو عرض البضائع للبيع حلسابه أو 

السلعة: مجيع أنواع املواد  -5

الغذائية واملنتجات األساسية 

والكمالية والعقاقري الطبية 

ت الطبية واألدوية والنباتا

واملستحضرات الصيدالنية 

ومستحضرات التجميل 

املستعملة يف األغراض الطبية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 يستنبت.

السلع املغشوشة: السلع املخالفة -4 

للمواصفات القياسية املقررة 

ـًا، أو ا ليت يعلن عنها قانون

ويروج اها مبا خيالف حقيقتها 

من حيث النوع أو اجلودة أو 

املصدر أو خالف ذلك، أو 

 . من الوزير

السلعة الفاسدة: هي -6 

البضاعة املخالفة للشروط من 

حيث التركيب أو التغليف أو 

 الصالحية أو التخزين أو التعبئة.

  

حلساب الغري سواء كان تاجًرا 

ـًا  ـّع باجلملة أو بالتجزئة أو مصن

ـًا   ـًا أو بائع أو وكيال جتاري

 متجوال.

واحلاصالت الاراعية واملنتجات 

احليوانية والنباتية واملواد اخلام 

املصنعة ونصف املصنعة وغري 

ينتج أو يصنع أو يارع  ذلك مما

 أو يستنبت.

هي كل السلع املغشوشة:  -3 

سلعة أدخل عليها تغيري أو عبث هبا 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

املخالفة للشروط الصحية من 

حيث التركيب أو التغليف أو 

 الصالحية أو التخاين وخالفه.

 

بصورة ما، مما أفقدها شيئا من 

ان قيمتها املادية أو املعنوية، سواء ك

ذلك باإلضافة أو باإلنقاص أو 

بتغيري يف ذاهتا أو طبيعتها أو جنسها 

أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو 

عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو 

عددها أو طاقتها أو عيارها أو 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

منشئها أو مصدرها، كما تعد  

البضائع مغشوشة يف حال خمالفتها 

أو إذا كانت  ة، وطنيية الفنال وائحلل

البيانات املوجودة على عبواهتا 

قة تركيبها، أو إذا جرى ختالف حقي

إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات 

 .مدة صالحيتها لالستعمال
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

السلعة اليت  6 السلعة الفاسدة: -

تغريت خواصها نتيجة التحلل 

الكيماوي أو امليكرويب، أو إذا 

احتوت على يرقات أو ديدان أو 

حشرات أو فضالت أو خملفات 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

مدة حيوانية، أو إذا انتهت 

 صالحيتها لالستعمال.

املزود: أي شخص طبيعي أو  -2

اعتباري يقوم باسترياد أو تصدير 

أو إعادة تصدير أو تصنيع أو 

تسويق أو تصريف أو بيع أو ختزين 

أو عرض البضائع للبيع حلسابه أو 

حلساب الغري سواء كان تاجًرا 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ـًا  ـّع باجلملة أو بالتجزئة أو مصن

ـًا أو بائ ـًا  أو وكيال جتاري ع

 متجوال.

 

 (8مادة )

 

 (8مادة )

 :قرر اجمللس إجراء اآليت 

حمل  )خداع(إحالل كلمة .0 

 (8مادة )

  قررت اللجنة املوافقة على نص

يف مشروع املادة كما ورد 

 (1مادة )

 

 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

الواردة يف  )أن خيدع(عبارة 

 من املادة.  الفقرة األوىل

 

 

إضافة بند جديد يأخذ الترتيب .8 

كل من  -2"( ينص على: 3)

صنع أو أعاد تصنيع سلعة 

مغشوشة أو فاسدة أو انتهى 

تصحيح األخطاء مع  القانون،

يف اإلمالئية واملطبعية أينما وردت 

 املادة.

  قررت اللجنة تصحيح اخلطأ

منشؤها" اإلمالئي يف كلمة "

، الواردة يف البند ""لتصبح  هائمنش

 ( من املادة.1)
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

تاريخ صالحيتها بقصد عرضها 

مع مراعاة إعادة ترقيم  للبيع"

 البند األخري. 

تصحيح األخطاء اإلمالئية .2 

 واملطبعية أينما وردت.

 بعد التعديل: نص املادة

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 

 

 

 

 

 



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على سنتني 

وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة آالف 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

املتعاقد  خداعمن خدع أو شرع يف 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على سنتني 

وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة آالف 

كل دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 

من خدع أو شرع يف أن خيدع 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على سنتني 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تايد علـى سـنتني   

وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة آالف 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 

من خدع أو شـرع يف أن خيـدع   

املتعاقد معه بأية طريقة من الطرق يف 

 أحد األمور اآلتية:

ه بأية طريقة من الطرق يف أحد مع

 األمور اآلتية:

ذاتية السلعة أو طبيعتها أو -3 

نوعها أو صفاهتا اجلوهرية أو ما 

حتويه من عناصر نافعة وبوجه عام 

العناصر الداخلة يف تركيبها إذا كان 

 ما سلم منها غري ما مت التعاقد عليه.

بأية طريقة من الطرق يف  معه املتعاقد

 أحد األمور اآلتية:

ذاتية السلعة أو طبيعتها أو  -3

نوعها أو صفاهتا اجلوهرية أو ما 

حتويه من عناصر نافعة وبوجه عام 

العناصر الداخلة يف تركيبها إذا كان 

  ما مت التعاقد عليه.ما سلم منها غري

وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة آالف 

كل دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني 

من خدع أو شرع يف أن خيدع 

بأية طريقة من الطرق يف  املتعاقد معه

 أحد األمور اآلتية:

ذاتية السلعة أو طبيعتها أو  -3

نوعها أو صفاهتا اجلوهرية أو ما 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ذاتية السـلعة أو طبيعتـها أو    -3

نوعها أو صفاهتا اجلوهريـة أو مـا   

حتويه من عناصر نافعة وبوجه عـام  

العناصر الداخلة يف تركيبها إذا كان 

  ما مت التعاقد عليه.ما سلم منها غري

نوع السـلعة أو منشـؤها أو    -1

أصلها أو مصدرها يف األحوال اليت 

نوع السلعة أو منشؤها أو  -1

ل اليت أصلها أو مصدرها يف األحوا

يعترب فيها النوع أو املنشأ أو األصل 

أو املصدر املسند غشًا إىل السلعة 

مبوجب االتفاق أو العرف سببا 

 أساسيا يف التعاقد.

كل من صنع أو أعاد تصنيع -3 

أو  هائمنش نوع السلعة أو-1 

أصلها أو مصدرها يف األحوال اليت 

يعترب فيها النوع أو املنشأ أو األصل 

ـًا إىل السلعة  أو املصدر املسند غش

ـًا  مبوجب االتفاق أو العرف سبب

ـًا يف التعاقد.  أساسي

 

حتويه من عناصر نافعة وبوجه عام 

العناصر الداخلة يف تركيبها إذا كان 

 ما سلم منها غري ما مت التعاقد عليه.

أو  هائمنش نوع السلعة أو -1

 أصلها أو مصدرها يف األحوال اليت

يعترب فيها النوع أو املنشأ أو األصل 

ـًا إىل السلعة  أو املصدر املسند غش
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يعترب فيها النوع أو املنشأ أو األصل 

ـًا إىل السلعة أو  املصدر املسند غش

ـًا   مبوجب االتفاق أو العرف سببـ

ـًا يف التعاقد.  أساسي

 

 

سلعة مغشوشة أو فاسدة أو 

ا بقصد انتهى تاريخ صالحيته

 عرضها للبيع.

 

وصف السلعة سواء يف املقدار -5 

أو الوزن أو الكيل أو املقاس أو 

 الطاقة أو العدد.

 

 

 

 

وصف السلعة سواء يف املقدار أو -3 

الوزن أو الكيل أو املقاس أو 

ـًا  مبوجب االتفاق أو العرف سبب

ـًا يف التعاقد.  أساسي
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

وصف السلعة سواء يف املقدار  -3

الوزن أو الكيل أو املقاس أو أو 

 الطاقة أو العدد.

وتضاعف العقوبة املنصوص عليها 

يف هذه املادة إذا ارتكبت اجلرمية أو 

 موازينشرع يف ارتكاهبا باستعمال 

أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو 

أختام أو آالت فحص أخرى 

مايفة أو طرق أو وسائل أو 

شأهنا جعل عملية مستندات من 

 الطاقة أو العدد.

وتضاعف العقوبة املنصوص عليها يف 

هذه املادة إذا ارتكبت اجلرمية أو 

 موازينشرع يف ارتكاهبا باستعمال 

ييل أو دمغات أو أو مقاييس أو مكا

أختام أو آالت فحص أخرى مايفة 

أو طرق أو وسائل أو مستندات من 

 

وصف السلعة سواء يف املقدار  -3

أو الوزن أو الكيل أو املقاس أو 

 الطاقة أو العدد.

وتضاعف العقوبة املنصوص عليها يف 

هذه املادة إذا ارتكبت اجلرمية أو 

 موازينشرع يف ارتكاهبا باستعمال 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

وتضاعف العقوبة املنصوص عليها يف 

هذه املادة إذا ارتكبت اجلرميـة أو  

 كاهبا باستعمال موازينيشرع يف ارت

أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو 

أختام أو آالت فحص أخرى مايفة 

أو طرق أو وسائل أو مستندات من 

جعل عملية وزن السـلعة أو   شأهنا

أو  كيلهاوزن السلعة أو قياسها أو 

 فحصها غري صحيحة.

شأهنا جعل عملية وزن السلعة أو 

أو فحصها غري  كيلهاقياسها أو 

 صحيحة.

أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو 

أختام أو آالت فحص أخرى مايفة 

أو طرق أو وسائل أو مستندات من 

شأهنا جعل عملية وزن السلعة أو 

أو فحصها غري  كيلهاقياسها أو 

صحيحة. 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

قياسها أو وكيلها أو فحصها غـري  

 صحيحة.

 (2مادة )

 

 

 

 (2مادة )

  :قرر اجمللس إجراء  اآليت 

"يف غش شـيء    إحالل عبارة.3 

 "يف أن يغـش  حمل عبارة معٍد"

الواردة يف البنـد   "شيئًا معدًا 

 (2مادة )

قـرار   املوافقة علىقررت اللجنة   

"يف  بإحالل عبـارة  جملس النواب

"يف  حمل عبـارة  معٍد"غش شيء  

الواردة يف  "شيئًا معدًا  أن يغش

 (2مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 ( من املادة. 3)

 "أو أعاد تصـنيع"  إضافة عبارة.1 

 "كل مـن صـنع "   بعد عبارة

( مـن  3الواردة يف بداية البند )

 املادة.

 

 نص املادة بعد التعديل:

 ( من املادة. 3البند )

قـرار   املوافقة علىقررت اللجنة   

"أو  بإضافة عبـارة  جملس النواب

كل من  " بعد عبارة أعاد تصنيع"

( 3صنع" الواردة يف بداية البند )

 من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على مخس 

سنوات وبالغرامة اليت ال جتاوز 

مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني:

 التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على مخس 

وبالغرامة اليت ال جتاوز سنوات 

مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

باحلبس مدة ال تايد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني:

كل من غش أو شـرع يف أن  -3 

يغش شيئا معدًا للبيع من أغذية 

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

يف غش كل من غش أو شرع  -3

للبيع من أغذية  شيء  معٍد

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

 الطبيعية أو الصناعية.

كل من طرح أو عرض للبيع أو  -1

يف غش كل من غش أو شرع  -3

للبيع من أغذية  شيء  معٍد

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

الاراعية أو املنتجات  احلاصالت

 الطبيعية أو الصناعية.

كل من طرح أو عرض للبيع أو  -1

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

نص عليها قانون آخر، يعاقب ي

باحلبس مدة ال تايد على مخس 

سنوات وبالغرامة اليت ال جتاوز 

مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني:

يف غش كل من غش أو شرع  -3
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

 الطبيعية أو الصناعية.

كل من طرح أو عرض للبيع أو -1 

باع شيئا من أغذية اإلنسان أو 

احليوان أو العقاقري أو النباتات 

الطبية أو األدوية أو احلاصالت 

و باع شيئا من أغذية اإلنسان أ

احليوان أو العقاقري أو النباتات 

الطبية أو األدوية أو احلاصالت 

الاراعية أو املنتجات الطبيعية أو 

الصناعية مىت كانت مغشوشة 

أو فاسدة أو انتهى تاري  

 صالحيتها مع علمه بذلك.

باع شيئا من أغذية اإلنسان أو 

احليوان أو العقاقري أو النباتات 

الطبية أو األدوية أو احلاصالت 

الاراعية أو املنتجات الطبيعية أو 

الصناعية مىت كانت مغشوشة 

أو فاسدة أو انتهى تاري  

 ع علمه بذلك.صالحيتها م

للبيع من أغذية  شيء  معٍد

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

 الطبيعية أو الصناعية.

كل من طرح أو عرض للبيع أو  -1

و باع شيئا من أغذية اإلنسان أ
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ية أو الاراعية أو املنتجات الطبيع

الصناعية مىت كانت مغشوشـة  

أو فاسدة أو انتـهى تـاري    

 صالحيتها مع علمه بذلك.

كل من صنع أو طرح أو عرض  -3

للبيع أو باع مواد أو عبوات أو 

أغلفة مما يستعمل يف غش أغذية 

أو  أو أعاد تصنيعكل من صنع  -3

طرح أو عرض للبيع أو باع 

مواد أو عبوات أو أغلفة مما 

يستعمل يف غش أغذية اإلنسان 

أو احليوان أو العقاقري أو 

النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

أو  أو أعاد تصنيعكل من صنع  -3

طرح أو عرض للبيع أو باع 

مواد أو عبوات أو أغلفة مما 

يستعمل يف غش أغذية اإلنسان 

أو احليوان أو العقاقري أو 

النباتات الطبية أو األدوية أو 

اراعية أو املنتجات احلاصالت ال

احليوان أو العقاقري أو النباتات 

الطبية أو األدوية أو احلاصالت 

الاراعية أو املنتجات الطبيعية أو 

الصناعية مىت كانت مغشوشة 

أو فاسدة أو انتهى تاري  

 صالحيتها مع علمه بذلك.

أو  أو أعاد تصنيعكل من صنع  -3
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية على وجه 

ينفي جواز استعمااها استعماال 

ـًا أو بقصد ا لغـش،  مشروع

وكل من حرض أو ساعد على 

الطبيعية أو الصناعية على وجه 

ينفي جواز استعمااها استعماال 

ل مشروعا أو بقصد الغش، وك

من حرض أو ساعد على 

استعمااها يف الغش بواسطة 

نشرات أو مطبوعات أو بأية 

وسيلة أخرى من أي نوع 

الطبيعية أو الصناعية على وجه 

ينفي جواز استعمااها استعماال 

مشروعا أو بقصد الغش، وكل 

من حرض أو ساعد على 

استعمااها يف الغش بواسطة 

نشرات أو مطبوعات أو بأية 

وسيلة أخرى من أي نوع 

طرح أو عرض للبيع أو باع 

مواد أو عبوات أو أغلفة مما 

يستعمل يف غش أغذية اإلنسان 

أو احليوان أو العقاقري أو 

النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية على وجه 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

استعمااها يف الغـش بواسـطة   

نشرات أو مطبوعات أو بأيـة  

وسيلة أخرى مـن أي نـوع   

 كانت.

 

إذا كانت أغذيـة   وتضاعف العقوبة

اإلنسان أو احليوان أو العقـاقري أو  

 كانت.

وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية 

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري أو 

النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية أو املواد أو 

العبوات أو األغلفة املشار إليها 

 كانت.

وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية 

ري أو اإلنسان أو احليوان أو العقاق

النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية أو املواد أو 

العبوات أو األغلفة املشار إليها 

ينفي جواز استعمااها استعماال 

ل مشروعا أو بقصد الغش، وك

من حرض أو ساعد على 

استعمااها يف الغش بواسطة 

نشرات أو مطبوعات أو بأية 

وسيلة أخرى من أي نوع 

 كانت.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ــة أو  ــة أو األدوي ــات الطبي النبات

احلاصالت الاراعيـة أو املنتجـات   

الطبيعية أو الصـناعية أو املـواد أو   

العبوات أو األغلفة املشـار إليهـا   

( من هـذه  3(، )1(، )3بالبنود )

املادة ضارة بصـحة اإلنسـان أو   

 احليوان.

( من هذه 3(، )1(، )3بالبنود )

املادة ضارة بصحة اإلنسان أو 

 احليوان.

( من هذه 3(، )1(، )3بالبنود )

املادة ضارة بصحة اإلنسان أو 

 احليوان.

وتضاعف العقوبة إذا كانت أغذية 

اإلنسان أو احليوان أو العقاقري أو 

النباتات الطبية أو األدوية أو 

احلاصالت الاراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية أو املواد أو 

العبوات أو األغلفة املشار إليها 

( من هذه 3(، )1(، )3بالبنود )



 310 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

املادة ضارة بصحة اإلنسان أو 

 احليوان.

 (4مادة )

 

 

 

 (4مادة )

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

على النحو الوارد يف النص بعـد  

 التعديل.

 

 (4مادة )

املوافقة على تعديل قررت اللجنة   

فقرة األوىل جملس النواب على ال

من املادة، مع إعادة صياغتها؛ 

مراعاًة حلسن الصياغتني اللغوية 

  والقانونية، ليكون النص كما يلي

 (4مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أغذية اإلنسان أو احليوان أو  من"

احلاصالت الزراعية أو املنتجات 

الطبيعية أو الصناعية املغشوشة 

أو الفاسدة أو اليت انتهى تاريخ 

صالحيتها، أو املواد أو العبوات 

أو األغلفة  اليت تستعمل  يف 

 غش أي منها".
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم املوافقة على قررت اللجنة   

تعديل جملس النواب على الفقرة 

الثانية من املادة، مع إعادة صياغة 

الوارد يف مشروع القانون نص ال

وتضاعف " :على النحو التايل

العقوبة على كل من حاز بقصد 

غري مشروع  التداول لغرض

ـًا من األغذية أو احلاصالت  شيئ
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو العقاقري أو النباتات الطبية أو 

األدوية اليت تستخدم يف عالج 

 اإلنسان أو احليوان".

املوافقة على نص قررت اللجنة   

جاء الفقرة الثالثة من املادة كما 

، واملوافقة على يف مشروع القانون

قرار جملس النواب بإضافة عبارة  

، "وال جتاوز عشرة آالف دينار"
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل الفقرة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على سنة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

 

 التعديل:نص املادة بعد 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

انون آخر، يعاقب ينص عليها ق

باحلبس مدة ال تايد على سنة 

وبالغرامة اليت ال تتجاوز ألف دينار 

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

اجلرمية أيهما أكرب أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من حاز بقصد 

أغذية اإلنسان أو  التداول شيئا من

صالت الزراعية أو احليوان أو احلا

املنتجات الطبيعية أو الصناعية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

باحلبس مدة ال تايد علـى سـنة   

وبالغرامة اليت ال تتجاوز ألف دينار 

أو ما يعادل قيمة السلعة موضـوع  

اجلرمية أيهما أكرب أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل مـن حـاز بقصـد    

التداول لغرض غري مشروع شيئا من 

ت أو املنتجـات  األغذية أو احلاصال

وبالغرامة اليت ال تتجاوز ألف دينار 

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

اجلرمية أيهما أكرب أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من حاز بقصد 

أغذية اإلنسان أو  التداول شيئا من

احليوان أو احلاصالت الزراعية أو 

املنتجات الطبيعية أو الصناعية مىت 

املغشوشة أو الفاسدة أو اليت انتهى 

تاريخ صالحيتها، أو املواد أو 

العبوات أو األغلفة  اليت تستعمل  

 . يف غش أي منها

وتضاعف العقوبة على كل من حاز 

بقصد التداول لغرض غري مشروع 

ـًا من األغذية أو احلاصالت  شيئ
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

أو املواد املشـار إليهـا يف املـادة    

 السابقة.

 

 

 

وتضاعف العقوبة على كل من حاز 

كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى 

تاريخ صالحيتها، أو مواد أو 

عبوات أو أغلفة  مما يستعمل  يف 

 غش أي منها.

وتضاعف العقوبة على كل من حاز 

بقصد التداول عقاقري أو نباتات طبية 

أو أدوية  مما يستخدم يف عالج 

أو العقاقري أو النباتات الطبية أو 

األدوية اليت تستخدم يف عالج 

 اإلنسان أو احليوان".

 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تايد 

على مخس سنوات وبالغرامة اليت ال 

وال  تقل عن مخسة آالف دينار

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون آخر، يعاقب 

باحلبس مدة ال تايد على سنة 

وبالغرامة اليت ال تتجاوز ألف دينار 

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

اجلرمية أيهما أكرب أو بإحدى هاتني 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

بقصد التداول لغرض غري مشـروع  

شيئا من األغذية أو احلاصـالت إذا  

 أو نباتات كانت هذه احليازة لعقاقري

طبية أو أدوية مما يستخدم يف عالج 

 اإلنسان أو احليوان.

 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تايد 

وكانت  اإلنسان أو احليوان

و فاسدة أو انتهى  تاريخ مغشوشة أ

صالحيتها، أو مواد أو عبوات مما 

 يستعمل يف غش أي منها.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تايد 

على مخس سنوات وبالغرامة اليت ال 

وال تقل عن مخسـة آالف دينـار   

أو ما  عشرة آالف دينار جتاوز

يعادل قيمة السلعة موضوع اجلرمية 

أيهما أكرب إذا كانت األغذية أو 

احلاصالت أو املنتجات أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو املواد 

ة ضارة املشار إليها يف املواد السابق

 بصحة اإلنسان أو احليوان.

العقوبتني كل من حاز بقصد 

أغذية اإلنسان أو  التداول شيئا من

صالت الزراعية أو احليوان أو احلا

املنتجات الطبيعية أو الصناعية 

املغشوشة أو الفاسدة أو اليت انتهى 

تاريخ صالحيتها، أو املواد أو 

العبوات أو األغلفة  اليت تستعمل  



 311 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ة اليت ال على مخس سنوات وبالغرام

تقل عن مخسة آالف دينار أو مـا  

يعادل قيمة السلعة موضوع اجلرمية 

أيهما أكرب إذا كانت األغذيـة أو  

احلاصالت أو املنتجات أو العقـاقري  

أو النباتات الطبية أو األدوية أو املواد 

املشار إليها يف املواد السابقة ضـارة  

أو مـا   رجتاوز عشرة آالف دينـا 

يعادل قيمة السلعة موضوع اجلرمية 

أو  أيهما أكرب إذا كانت األغذيـة 

العقاقري أو النباتـات الطبيـة أو   

الزراعية أو األدوية أو احلاصالت 

املنتجات الطبيعية أو الصـناعية أو  

املواد أو العبوات أو األغلفة املشار 

 

 

 . يف غش أي منها

وتضاعف العقوبة على كل من حاز 

بقصد التداول لغرض غري مشروع 

ـًا من األغذية أو احلاصالت  شيئ

أو العقاقري أو النباتات الطبية أو 

األدوية اليت تستخدم يف عالج 

 اإلنسان أو احليوان".
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

إليها يف الفقرتني السابقتني ضـارة   بصحة اإلنسان أو احليوان. 

 بصحة اإلنسان أو احليوان.

 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تايد 

على مخس سنوات وبالغرامة اليت ال 

وال  تقل عن مخسة آالف دينار

أو ما  جتاوز عشرة آالف دينار

يعادل قيمة السلعة موضوع اجلرمية 

أيهما أكرب إذا كانت األغذية أو 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

احلاصالت أو املنتجات أو العقاقري 

أو النباتات الطبية أو األدوية أو املواد 

واد السابقة ضارة املشار إليها يف امل

 بصحة اإلنسان أو احليوان.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 (3مادة )

 

 

 

 

 

 (3مادة )

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

على النحو الوارد يف النص بعـد  

 التعديل.

 

 

 

 (3مادة )

  املوافقة على النص قررت اللجنة

 .يف مشروع القانونجاء كما 

 " أو قررت اللجنة إضافة عبارة

" بعد بإحدى هاتني العقوبتني

عبارة "أيهما أكرب" الواردة يف 

 الفقرة األوىل من املادة.

  قررت اللجنة املوافقة على قرار 

 (3مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جملس النواب باستبدال كلمة 

 " بكلمة "اململكة".البالد"

  إضافة عبارة قررت اللجنة

          كلمة" بعد الطبيعية أو"

"املنتجات" الواردة يف الفقرة 

 األوىل من املادة.

 " مع قررت اللجنة إضافة عبارة

" بعد عبارة          علمه بذلك
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املنتجات الصناعية املغشوشة أو "

" الواردة يف الفقرة الفاسدة

 األوىل من املادة.

  عبارة استبدالقررت اللجنة 

" بعبارة  للوائح الفنية الوطنية"

"للمواصفات القياسية املعتمدة" 

الواردة يف الفقرة األوىل من 

 .املادة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    قررت اللجنة حـذف عبـارة

وكذلك احلاالت األخرى اليت "

وزير يصدر بتحديدها قرار من 

التجارة" الواردة يف هناية الفقرة 

 األوىل.

  قررت اللجنة استبدال كلمة

بعبارة  "وزير التجارة" " الوزير"

 أينما وردت يف مشروع القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قررت اللجنة إعادة صياغة

الفقرة الثانية من املادة على 

مع مراعاة حكم النحو التايل: "

( من هذا القانون 01املادة )

تتوىل اجلهة املختصة إعدام 

املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، 

ـًا بأهنا مغشوشة إذا كان ع امل
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو فاسدة، وحتدد له ميعاًدا 

اخلارج إذا  إلعادة تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو  مل يكن عامل

فاسدة فإذا مل يقم بذلك يف 

امليعاد احملدد تعدم هذه املواد 

 ."على نفقته

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تايد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

آالف دينار أو ما يعادل قيمة   مخسة

 ،السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب

كل من  أو بإحدى هاتني العقوبتني
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

 

شيئا من  البالداستورد أو جلب إىل 

ن أو احليوان أو العقاقري أغذية اإلنسا

أو النباتات الطبيـة أو األدويـة أو   

املنتجـات   أواحلاصالت الاراعيـة  

الصناعية املغشوشـة أو   الطبيعية أو

، وتعتـرب  مع علمه بذلك الفاسدة

للوائح كذلك إذا كانت غري مطابقة 

أو كانت غري صاحلة  الفنية الوطنية
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تايد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

مخسة آالف دينار أو ما يعادل قيمة 

السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكـرب  

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

آخر، يعاقب ينص عليها قانون 

باحلبس مدة ال تايد على مخس 

سنوات وبالغرامة اليت ال جتاوز 

مخسة آالف دينار أو ما يعادل قيمة 

السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب 

 البالدكل من استورد أو جلب إىل 

لالستعمال أو انتهى تاري  الصالحية 

عليها من تاري  اإلنتـاج يف  املدون 

 .بلد املصدر

 

( من 01مع مراعاة حكم املادة )

هذا القانون تتوىل اجلهة املختصة 

إعدام املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، إذا 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، يعاقـب   

باحلبس مدة ال تايد علـى مخـس   

سنوات وبالغرامة الـيت ال جتـاوز   

آالف دينار أو ما يعادل قيمة   مخسة

 ،السلعة موضوع اجلرمية أيهما أكرب

كل من  أو بإحدى هاتني العقوبتني
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

كل من استورد أو جلب إىل اململكة 

شيئا من أغذية اإلنسان أو احليـوان  

أو النباتـات الطبيـة أو   أو العقاقري 

األدوية أو احلاصالت الاراعيـة أو  

املنتجات الصـناعية املغشوشـة أو   

الفاسدة، وتعترب كذلك إذا كانـت  

غري مطابقة للمواصفات القياسـية  

شيئا من أغذية اإلنسان أو احليوان 

أو العقاقري أو النباتات الطبية أو 

أو  األدوية أو احلاصالت الاراعية

املنتجات الطبيعية أو الصناعية  

سدا  مع يكون  مغشوشا أو فا

 علمه بذلك.

 

ـًا بأهنا مغشوشة أو  كان عامل

فاسدة، وحتدد له ميعاًدا إلعادة 

اخلارج إذا مل يكن  تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة فإذا  عامل

مل يقم بذلك يف امليعاد احملدد تعدم 

 .هذه املواد على نفقته

شيئا من  البالداستورد أو جلب إىل 

أغذية اإلنسان أو احليوان أو العقاقري 

أو النباتات الطبيـة أو األدويـة أو   

املنتجـات   أواحلاصالت الاراعيـة  

أو الصناعية املغشوشـة   الطبيعية أو

، وتعتـرب  مع علمه بذلك الفاسدة

للوائح كذلك إذا كانت غري مطابقة 

أو كانت غري صاحلة  الفنية الوطنية



 101 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

املقررة أو كانـت غـري صـاحلة    

لالستعمال أو انتهى تاري  الصالحية 

املدون عليها من تاري  اإلنتـاج يف  

ـ    االت بلد املصـدر وكـذلك احل

األخرى اليت يصدر بتحديدها قرار 

 من وزير التجارة.

وتتوىل السلطة املختصة إعدام تلك 

 

 

 

 

 

وتتوىل السلطة املختصة إعدام 

لالستعمال أو انتهى تاري  الصالحية 

املدون عليها من تاري  اإلنتـاج يف  

 .بلد املصدر

 

( من 01مع مراعاة حكم املادة )

هذا القانون تتوىل اجلهة املختصة 

إعدام املواد املشار إليها يف الفقرة 

السابقة على نفقة املرسل إليه، إذا 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

املواد على نفقة املرسل إليه، فإذا مل 

يتوافر العلم حتدد له السلطة املختصة 

ملغشوشة ميعاًدا إلعادة تصدير املواد ا

أو الفاسدة أو اليت إنتـهى تـاري    

صالحيتها إىل اخلارج، فإذا مل يقـم  

بذلك يف امليعاد احملدد تعدم تلـك  

 املواد على نفقته.

املواد املشار إليها بالفقرة السابقة 

ان عاملا على نفقة  املرسل إليه إذا ك

بأهنا مغشوشة أو فاسدة، وحتدد له 

ميعادًا إلعادهتا إىل مصدرها إذا مل 

يكن عاملًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة، 

فإذا مل يقم بذلك يف امليعاد احملدد 

 تعدم هذه املواد على نفقته. 

ـًا بأهنا مغشوشة أو  كان عامل

فاسدة، وحتدد له ميعاًدا إلعادة 

اخلارج إذا مل يكن  تصديرها إىل

ـًا بأهنا مغشوشة أو فاسدة فإذا  عامل

 يقم بذلك يف امليعاد احملدد تعدم مل

 .هذه املواد على نفقته
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 (6مادة )

 

 

 

 

 

 (6مادة )

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

الوارد يف النص بعد على النحو 

 التعديل.

 

 

 

 (6مادة )

املوافقة على النص كما ورد يف  

مشروع القانون، مع حذف البند 

؛ يف صدر املادة "(،0)" ، الوارد

ألنه متعلق مبادة تعريفية ال عالقة 

 .اها بفعل يقتضي التجرمي
 

 

 

 

 

 

 

 (6مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

إذا نشأ عن ارتكاب جرميـة مـن   

اجلرائم املنصوص عليهـا يف املـواد   

 

 عديل:نص املادة بعد الت

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 

ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

قانون آخر، تكون العقوبة السجن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

إذا نشأ عن ارتكاب جرمية من 

اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ــذا 5(، )3(، )1(، )3) ــن ه ( م

القانون إصابة شخص بعاهة مستدمية 

فتكون العقوبة السجن والغرامة اليت 

ال جتاوز عشرة آالف دينار أو مـا  

قيمة السلعة موضوع اجلرمية يعادل 

أيهما أكرب، وإذا طبقـت احملكمـة   

( مـن قـانون   21حكم املـادة ) 

ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وال 

تزيد على عشر سنوات والغرامة 

اليت ال جتاوز عشرة آالف دينار أو 

ما يعادل  قيمة السلعة موضوع 

اجلرمية أيهما أكرب مىت نشأ عن 

اجلرائم ارتكاب جرمية من 

املنصوص عليها يف املواد 

( من هذا القانون 5(، )3(، )1)

إصابة شخص بعاهة مستدمية فتكون 

العقوبة السجن والغرامة اليت ال 

جتاوز عشرة آالف دينار أو ما 

يعادل قيمة السلعة موضوع اجلرمية 

أيهما أكرب، وإذا طبقت احملكمة 

من قانون ( 21حكم املادة )

إذا نشأ عن ارتكاب جرمية من 

اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  

( من هذا القانون 5(، )3(، )1)

إصابة شخص بعاهة مستدمية فتكون 

العقوبة السجن والغرامة اليت ال 

جتاوز عشرة آالف دينار أو ما 

السلعة موضوع اجلرمية  يعادل قيمة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

العقوبات يف هذه احلالة فال جيـوز  

الناول بالعقوبة املقيدة للحرية عـن  

 احلبس ملدة سنة واحدة.

وإذا نشأ عن اجلرمية وفاة شخص أو 

أكثر تكون العقوبة السجن املؤبـد  

وغرامة ال جتاوز عشرين ألف دينار 

أو ما يعادل قيمة السلعة موضـوع  

( من هذا القانون 4(،)2(،)8)

إصابة  شخص  بعاهة مستدمية، 

وإذا طبقت احملكمة حكم املادة 

( من قانون العقوبات فال 28)

جيوز النزول بالعقوبة املقيدة للحرية 

 عن احلبس ملدة سنة.

وتكون العقوبة السجن املؤبد 

العقوبات يف هذه احلالة فال جيوز 

الناول بالعقوبة املقيدة للحرية عن 

 احلبس ملدة سنة واحدة.

وإذا نشأ عن اجلرمية وفاة شخص أو 

أكثر تكون العقوبة السجن املؤبد 

نار وغرامة ال جتاوز عشرين ألف دي

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

أيهما أكرب، وإذا طبقت احملكمة 

( من قانون 21حكم املادة )

العقوبات يف هذه احلالة فال جيوز 

الناول بالعقوبة املقيدة للحرية عن 

 احلبس ملدة سنة واحدة.

ة شخص أو وإذا نشأ عن اجلرمية وفا

أكثر تكون العقوبة السجن املؤبد 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

والغرامة اليت ال جتاوز عشرين ألف  اجلرمية أيهما أكرب.

دينار أو ما يعادل قيمة السلعة 

موضوع اجلرمية أيهما أكرب إذا نشأ 

عن ارتكاب أي من اجلرائم  املشار 

قة وفاة  شخص إليها بالفقرة الساب

 أو أكثر.

 

وغرامة ال جتاوز عشرين ألف دينار  اجلرمية أيهما أكرب.

أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

 اجلرمية أيهما أكرب.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 

 (2مادة )

    قرر اجمللس حذف املـادة، مـع

 مراعاة ترقيم املواد اليت تليها.

 

 

 

 (2مادة )

 تتوافق اللجنة مع ما ذهب إليه مل 

جملس النواب بشأن حذف 

املادة؛ نظًرا ألمهية النصوص 

الواردة فيها، واليت من شأهنا منع 

 .آمنوتقييد تداول السلع بشكل 

  األخطاء قررت اللجنة تصحيح

 (2مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلمالئية يف املادة

  قررت اللجنة إعادة صياغة البند

 ( من املادة على النحو التايل:3)

أواين أو أوعية أو  استعمالفرض 

عبوات أو أغلفة معينة يف جتهيز أو 

حتضري ما يكون معًدا للبيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان

 

 

 

 

 

 

 



 133 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبية أو العقاقري أو النباتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 

املنتجات  الطبيعية أو الصناعية

وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها 

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 

 بقصد طرحها للبيع أو بيعها.

قررت اللجنة إعادة صياغة البند  
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادة على النحو التايل:( من امل1)

بيان شروط وطرق استعمال أو 

استهالك السلع واملواد املشار إليها 

بالبند السابق واحلاالت اليت تكون 

فيها غري صاحلة لالستهالك، وبيان 

 ومصدرها وحمل صنعها واسم امسها

وغري ذلك من البيانات صانعها 

 الالزمة للتعريف عنها.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قررت اللجنة استبدال عبارة

" بعبارة "الفقرة البند السابق"

السابقة" الواردة يف هناية البند 

(3.)   

  استبدال عبارة  قررت اللجنة

و املواد املشار اليها أبالسلع "

" هذه املادة من( 0يف البند )

بعبارة " هبذه السلع واملنتجات" 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.5الواردة يف بداية البند )

 إعادة صياغة البند  قررت اللجنة

 :( من املادة على النحو التايل4)

حتديد العناصر والنسب الواجب 

توافرها يف تركيب السلع واملواد 

( من هذه 0املشار إليها يف البند )

املادة بعد حتديدها من املختصني 

ـًا ألحكام القوانني واللوائح  طبق
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هبا، وذلك إلمكان بيعها أو املعمول 

عرضها للبيع أو استعماهلا أو 

 .استهالكها

 إعادة صياغة البند  قررت اللجنة

   ( من املادة على النحو التايل:2)

حتديد كيفية تصريف السلع املشار 

( من هذه املادة 0إليها يف البند )

واليت تكون خمالفة ألحكام هذا 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون واللوائح والقرارات 

تنفيًذا له، وحتديد املدة  الصادرة

 .الالزمة لتصريفها

  قررت اللجنة إضافة عبارة      

" املشار إليها بالبنود السابقة"

" الواردة القراراتبعد كلمة "

 يف الفقرة األخرية من املادة.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد  

 التعديل:

 زير:جيوز بقرار من الو

أواين أو أوعية  استعمالفرض  -3

أو عبوات أو أغلفة معينة يف جتهيز 

أو حتضري ما يكون معًدا للبيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبية أو العقاقري أو النباتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 

 املنتجات الطبيعية أو الصناعية

وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها 

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 

 بقصد طرحها للبيع أو بيعها.

بيان شروط وطرق استعمال 1 - 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو استهالك السلع واملواد املشار 

إليها بالبند السابق واحلاالت اليت 

تكون فيها غري صاحلة لالستهالك، 

 ومصدرها وحمل صنعها وبيان امسها

واسم صانعها وغري ذلك من 

 البيانات الالزمة للتعريف عنها.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتديد الكيفية اليت تدون هبا  -3

البيانات املشار إليها يف البند 

 .السابق

بيان كيفية تنظيم السجالت  -5

و املواد أبالسلع  والدفاتر اخلاصة 

هذه  من( 0املشار اليها يف البند )

، وطريقة إمساك هذه املادة
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السجالت والدفاتر ومراجعتها 

 وإعطاء الشهادات اخلاصة هبا أو

 .اعتمادها

حتديد العناصر والنسب 4 - 

الواجب توافرها يف تركيب السلع 

( 0واملواد املشار إليها يف البند )

من هذه املادة بعد حتديدها من 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 جيوز بقرار من الوزير:

فرض إستعمال أواين أو أوعيـة   -3

أو عبوات أو أغلفة معينة يف جتهيـا  

 

 

 

ـًا ألحكام القوانني  املختصني طبق

واللوائح املعمول هبا، وذلك 

إلمكان بيعها أو عرضها للبيع أو 

 .استعماهلا أو استهالكها

بيان كيفية تصدير هذه السلع  -6

واستريادها أو صنعها أو حيازهتا 

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 

 

 

 

 جيوز بقرار من الوزير:

أواين أو أوعية  استعمالفرض  -3

جتهيز أو عبوات أو أغلفة معينة يف 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

أو حتضري ما يكون معدًا للبيع مـن  

املواد الغذائية أو العقاقري الطبيـة أو  

احلاصالت أو املنتجـات وتنظـيم   

تعبئتها أو حامهـا أو حفظهـا أو   

لبيع توزيعها أو نقلها بقصد طرحها ل

 أو بيعها.

 

 بيعها.

حتديد كيفية تصريف السلع 2 - 

( من هذه 0املشار إليها يف البند )

املادة واليت تكون خمالفة ألحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له، وحتديد املدة 

 .زمة لتصريفهاالال

أو حتضري ما يكون معًدا للبيع من 

أو  أغذية اإلنسان أو احليوان

الطبية أو العقاقري أو النباتات 

الزراعية األدوية أو أو  احلاصالت 

املنتجات  الطبيعية أو الصناعية

أو حفظها  وتنظيم تعبئتها أو حزمها

نقلها أو توزيعها أو صنعها أو 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

بيان كيفية استهالك هذه املواد  -1

ــة  ــاقري الطبي ــتهالكية والعق االس

واحلاصالت واملنتجات وحفظهـا  

وحيازهتا واحلاالت اليت تكـون أو  

تصبح فيها غري صاحلة لالستهالك، 

ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه 

املشار إليها بالبنود   القرارات

باحلبس مدة ال تايد على  السابقة

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفي 

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

 بقصد طرحها للبيع أو بيعها.

بيان شروط وطرق استعمال 1 - 

أو استهالك السلع واملواد املشار 

إليها بالبند السابق واحلاالت اليت 

تكون فيها غري صاحلة لالستهالك، 

 ومصدرها وحمل صنعها وبيان امسها

واسم صانعها وغري ذلك من 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

وجيب بيان تسميتها ومصدرها وحمل 

أو اسم صانعها وغري ذلـك  صنعها 

 من البيانات الالزمة للتعريف عنها.

حتديد الكيفية اليت تـدون هبـا    -3

البيانات املشار إليهـا يف الفقـرة   

 السابقة.

بيان كيفية تنظيم السـجالت   -5

 البيانات الالزمة للتعريف عنها.

 

حتديد الكيفية اليت تدون هبا  -3

البيانات املشار إليها يف البند 

 .السابق

بيان كيفية تنظيم السجالت  -5

و املواد أبالسلع  والدفاتر اخلاصة 



 111 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

اخلاصـة هبـذه السـلع    والدفاتر 

واملنتجات، وطريقة إمسـاك هـذه   

السجالت والـدفاتر ومراجعتـها   

 وإعطاء الشهادات اخلاصة هبـا أو 

 إعتمادها.

 

حتديــد العناصــر أو النســب -4 

هذه  من( 0املشار اليها يف البند )

، وطريقة إمساك هذه املادة

السجالت والدفاتر ومراجعتها 

 وإعطاء الشهادات اخلاصة هبا أو

 .اعتمادها

حتديد العناصر والنسب 4 - 

الواجب توافرها يف تركيب السلع 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ــة  ــواد الغذائي ــة يف امل الواجب

والعقاقري واحلاصالت واملنتجات 

إلمكان بيعها أو عرضها للبيع، 

ال مكـان  وعلى وجه العمـوم  

استعمااها او استهالكها وذلـك  

ـًا للمواصفات اليت تعتمدها  طبق

 الوزارة.

( 0واملواد املشار إليها يف البند )

من هذه املادة بعد حتديدها من 

ـًا ألحكام القوانني امل ختصني طبق

واللوائح املعمول هبا، وذلك 

إلمكان بيعها أو عرضها للبيع أو 

 .استعماهلا أو استهالكها

بيان كيفية تصدير هذه السلع  -6

واستريادها أو صنعها أو حيازهتا 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

بيان كيفية تصدير هذه السـلع  -6 

ا أو حيازهتا واستريادها أو صنعه

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 بيعها.

حتديد املدة الالزمـة لتعريـف   -2 

السلع واملنتجات الـيت تكـون   

القـانون  اخالفة ألحكام هـذا  

بقصد البيع أو عرضها للبيع أو 

 بيعها.

حتديد كيفية تصريف السلع 2 - 

( من هذه 0املشار إليها يف البند )

املادة واليت تكون خمالفة ألحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات 

الصادرة تنفيًذا له، وحتديد املدة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

واملراسيم والقرارات الوزاريـة  

 الصادرة تنفيذا له.

 

ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه 

القرارات باحلبس مدة ال تايد على 

ة وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفـي  سن

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

 .الالزمة لتصريفها

حكام هذه ويعاقب كل من خيالف أ

املشار إليها بالبنود   القرارات

باحلبس مدة ال تايد على  السابقة

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ألفي 

 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 ( 2مادة )

 

 

 

 

 

 ( 2مادة ) -( 2مادة )

 بعد إعادة الترقيم

     قرر اجمللـس حـذف كلمـة

الواردة يف الفقرة الثانية  )جرمية(

 من املادة.

 نص املادة بعد التعديل:

 

 ( 2مادة )

 

 .قررت اللجنة إعادة صياغة املادة 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 ( 2مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، تكـون   

العقوبة احلبس مدة ال تايد على سنة 

نصف احلـد  وبالغرامة اليت ال جتاوز 

األقصى للغرامة املقررة للجرميـة أو  

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، تكـون   

العقوبة احلبس مدة ال تايد على سنة 

وبالغرامة اليت ال جتاوز نصف احلـد  

األقصى للغرامة املقررة للجرميـة أو  

بإحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

تكـون   ينص عليها قانون آخـر، 

العقوبة احلبس مدة ال تزيد علـى  

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز نصف 

احلد األقصـى للغرامـة املقـررة    

للجرمية أو بإحدى هاتني العقوبتني 

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  

ينص عليها قانون آخـر، تكـون   

العقوبة احلبس مدة ال تزيد علـى  

 سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز نصف

احلد األقصـى للغرامـة املقـررة    

للجرمية أو بإحدى هاتني العقوبتني 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

بإحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت 

أي من اجلرائم املشار إليها يف املواد 

( من هذا القـانون  5(، )3(، )1)

بطريق اإلمهال أو بسـبب عـدم   

االحتياط أو التحـرز أو اإلخـالل   

 بواجب الرقابة.

ويسأل الشخص االعتباري جنائيـًا  

إليها يف املواد  أي من اجلرائم املشار

( من هذا القـانون  5(، )3(، )1)

بطريق اإلمهـال أو بسـبب عـدم    

االحتياط أو التحـرز أو اإلخـالل   

 بواجب الرقابة.

ويسأل الشخص االعتباري جنائيـًا  

ــرائم   ــن اجل ــت أي م إذا ارتكب

إذا ارتكبت أي من اجلرائم املشار 

( من 4(، )2(، )8إليها يف املواد )

هذا القانون بطريـق اإلاـال أو   

بسبب عدم االحتياط أو التحرز أو 

 خالل بواجب الرقابة.اإل

 

إذا ارتكبت أي من اجلرائم املشار 

( من 4(، )2(، )8إليها يف املواد )

هذا القانون بطريـق اإلاـال أو   

بسبب عدم االحتياط أو التحرز أو 

 اإلخالل بواجب الرقابة.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

إذا ارتكبت أي جرمية من اجلـرائم  

املنصوص عليها يف هذا القانون بامسه 

أو حلسابه أو بواسطة أحد أجهاتـه  

أو ممثليه أو أحـد العـاملني لديـه    

وحيكم عليه بغرامة تعادل الغرامـة  

املقررة للجرمية اليت وقعت وجيـوز  

للمحكمة أن تقضي بوقف نشـاط  

هذا القانون بامسه  املنصوص عليها يف

أو حلسابه أو بواسطة أحد أجهاتـه  

أو ممثليه أو أحـد العـاملني لديـه    

وحيكم عليه بغرامة تعادل الغرامـة  

املقررة للجرمية اليت وقعت وجيـوز  

للمحكمة أن تقضي بوقف نشـاط  

الشخص االعتباري املتعلق باجلرمية 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

الشخص االعتباري املتعلق باجلرمية 

ال تايد على سنة، ويف حالـة  ملدة 

العود جيوز احلكم بوقف النشاط ملدة 

ال تتجاوز مخس سنوات أو بإلغـاء  

الترخيص الصادر مبااولة النشـاط  

 هنائيًا.

ملدة ال تايد على سنة، ويف حالـة  

النشاط ملدة  العود جيوز احلكم بوقف

ال تتجاوز مخس سنوات أو بإلغـاء  

الترخيص الصادر مبااولة النشـاط  

 هنائيًا.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 مادة مستحدثة:

    قررت اللجنة اسـتحداث مـادة

(، مـع  9جديدة تأخذ الـرقم ) 

الـيت   مراعاة إعادة ترقيم املـواد  

 تليها.

نص املادة املستحدثة: 

 (:8مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

مع عدم اإلخالل مبسؤولية 

يسأل الشخص الشخص الطبيعي 

االعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي 

جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

هذا القانون بامسه أو حلسابه و  يف

بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو 

أحد العاملني لديه وحيكم عليه 

بغرامة تعادل الغرامة املقررة 

للجرمية اليت وقعت وجيوز 

 

 

 (:8مادة )

مع عدم اإلخالل مبسؤولية 

يسأل الشخص الشخص الطبيعي 

االعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي 

جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

يف هذا القانون بامسه أو حلسابه و 

بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط 

الشخص االعتباري املتعلق باجلرمية 

ملدة ال تزيد على سنة، ويف حالة 

النشاط العود جيوز احلكم بوقف 

ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو 

بإلغاء الترخيص الصادر مبزاولة 

 النشاط هنائيًا.

العاملني لديه وحيكم عليه أحد 

بغرامة تعادل الغرامة املقررة 

للجرمية اليت وقعت وجيوز 

للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط 

الشخص االعتباري املتعلق باجلرمية 

ملدة ال تزيد على سنة، ويف حالة 

العود جيوز احلكم بوقف النشاط 

ملدة ال تتجاوز مخس سنوات أو 

بإلغاء الترخيص الصادر مبزاولة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 لنشاط هنائيًا.ا

 (8مادة )

 

 

 

 

 ( 2مادة ) –( 8مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 :قرر اجمللس إجراء اآليت 

 (،جيوز احلكـم إحالل عبارة ).3 

،( )جيـب احلكـم  حمل عبارة 

 ( 01مادة ) –( 8مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 قررت اللجنة إعادة صياغة املادة. 

 

 

 ( 01مادة ) –( 8مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

الواردة يف الفقـرة األوىل مـن   

 املادة.

حذف العبارة الواردة يف هنايـة  .1 

( من املادة اليت تـنص  3البند )

)، فإذا مل ترفع الدعوى على: 

اجلنائية ألي سبب مـا جيـوز   

للنيابة العامة أن تأمر مبصادرهتا 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 (.أو إعدامها

 

 ة بعد التعديل:نص املاد

 

يف حالة  صدور احلكم باإلدانة يف 

جرمية  من اجلرائم  املنصوص عليها 

، فضال جيوز احلكميف هذا القانون، 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

يف حالة صدور احلكم باإلدانـة يف  

 

 

 

 

 

يف حالة صدور احلكم باإلدانـة يف  
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يف حالة صدور احلكم باإلدانـة يف  

جرمية من اجلرائم املنصوص عليهـا  

يف هذا القانون، جيب احلكم، فضال 

 عن العقوبة املقررة للجرمية، مبا يلي:

 

مصادرة السلع واملواد موضوع  -3

اجلرمية أو إعدامها على نفقة احملكوم 

 يلي: عن العقوبة املقررة للجرمية، مبا

 

مصادرة  السلع واملواد موضوع .1 

اجلرمية أو إعدامها  على نفقة  

 احملكوم عليه.

 

جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

يف هذا القانون، جيب احلكم، فضال 

عن العقوبة املقررة للجرميـة، مبـا   

 يلي:

ــواد  -0 ــلع وامل ــادرة الس مص

أو إعدامها علـى   موضوع اجلرمية

  نفقة احملكوم عليه.

جرمية من اجلرائم املنصوص عليها 

يف هذا القانون، جيب احلكم، فضال 

عن العقوبة املقررة للجرميـة، مبـا   

 يلي:

ــواد  -0 ــلع وامل ــادرة الس مص

أو إعدامها علـى   موضوع اجلرمية

  نفقة احملكوم عليه.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

عليه، فإذا مل ترفع الدعوى اجلنائيـة  

ألي سبب ما جيوز للنيابة العامة أن 

 تأمر مبصادرهتا أو إعدامها.

 

 

 

 

نشر ملخص احلكم يف جريدتني  -1

 

 

نشر ملخص احلكم يف جريدتني .2 

يوميتني حمليتني على نفقة 

 عليه. احملكوم

دعوى اجلنائية ألي فإذا مل ترفع ال

 لنيابة العامة مبصادرهتاا تأمرسبب 

 .أو إعدامها حبسب األحوال

 

 

نشر ملخص احلكم يف  -8

جريدتني يوميتني حمليتني على 

فإذا مل ترفع الدعوى اجلنائية ألي 

 لنيابة العامة مبصادرهتاا تأمرسبب 

 .أو إعدامها حبسب األحوال

 

 

نشر ملخص احلكم يف  -8

جريدتني يوميتني حمليتني على نفقة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يوميتني حمليتني على نفقة احملكـوم  

 عليه.

 وم عليه.احملك نفقة احملكوم عليه.

 (01مادة )

 

 

 

 

 ( 8مادة ) –( 01مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

على النحو الوارد يف النص بعد 

 ( 00مادة ) –( 01مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 النواب لسجمر اقر على املوافقة 

ـًا  إعادة صياغة املادةب ؛ توافقـ

 ( 00مادة ) –( 01مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 التعديل.

 

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

مع اقتراح هيئة التشريع واإلفتاء 

 .القانوين

 " بعبارة  (2املادة )استبدال عبارة "

" الواردة يف النص (2املادة )"

 املصاغ من جملس النواب.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 
يف حالة العود تضاعف العقوبـات  

املنصوص عليها يف هذا القـانون،  

وتعترب اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

 

 

إلخالل بأحكام قانون مع عدم ا

( من 2العقوبات وحبكم املادة )

هذا القانون، تضاعف العقوبة 

املقررة ألي من اجلرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون يف حالة العود  

الرتكاهبا، وتعترب متماثلة يف العود 

الل بأحكام قانون مع عدم اإلخ

من  (2املادة )العقوبات وحبكم 

هذا القانون، تضاعف العقوبة 

املقررة ألي من اجلرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون يف حالة العود  

الرتكاهبا، وتعترب متماثلة يف العود 

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 

 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون 

من  (2املادة )العقوبات وحبكم 



 111 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 هذا القانون أو أي قانون آخر خاص

بقمع الغش جرائم متماثلة بالنسـبة  

 حلاالت العود.

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 

القانون واجلرائم املنصوص عليها 

( لسنة 02رقم )يف املرسوم بقانون 

بتحديد األسعار والرقابة  0823

( 6عليها، واملرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين  0822لسنة 

واملقاييس واملكاييل، واملرسوم 

القانون واجلرائم املنصوص عليها 

( لسنة 02رسوم بقانون رقم )يف امل

بتحديد األسعار والرقابة  0823

( 6عليها، واملرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين  0822لسنة 

واملقاييس واملكاييل، واملرسوم 

 0823( لسنة 2بقانون رقم )

هذا القانون، تضاعف العقوبة 

املقررة ألي من اجلرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون يف حالة العود  

الرتكاهبا، وتعترب متماثلة يف العود 

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 

القانون واجلرائم املنصوص عليها 

( لسنة 02يف املرسوم بقانون رقم )
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 0823( لسنة 2بقانون رقم )

بشأن مراقبة  املواد الغذائية 

املستوردة، واملرسوم بقانون رقم 

بشأن  0823( لسنة 06)

والقانون املواصفات واملقاييس، 

بشأن  8116( لسنة 00رقم )

 العالمات التجارية.

بشأن مراقبة  املواد الغذائية 

املستوردة، واملرسوم بقانون رقم 

بشأن  0823( لسنة 06)

واملقاييس، والقانون  املواصفات

بشأن  8116( لسنة 00رقم )

 العالمات التجارية.

والرقابة  بتحديد األسعار 0823

( 6عليها، واملرسوم بقانون رقم )

اخلاص باملوازين  0822لسنة 

واملقاييس واملكاييل، واملرسوم 

 0823( لسنة 2بقانون رقم )

بشأن مراقبة  املواد الغذائية 

املستوردة، واملرسوم بقانون رقم 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

بشأن  0823( لسنة 06) 

املواصفات واملقاييس، والقانون 

بشأن  8116( لسنة 00رقم )

 العالمات التجارية.

 

 (00مادة )

 

 

 ( 01مادة ) –( 00مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

بعد ( 08)مادة  –( 00مادة )

 إعادة الترقيم

 

بعد ( 08)مادة  –( 00مادة )

 إعادة الترقيم



 111 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

  

 

 

 

   قرر اجمللس إعادة صياغة املـادة

على النحو الوارد يف النص بعد 

 التعديل.

 نص املادة بعد التعديل:

 

 

يكون للموظفني الذين خيوهلم 

 

.إعادة صياغة املادةقررت اللجنة    

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يكون للموظفني الذي خيواهم وزير 

العدل باالتفاق مع الـوزير صـفة   

مأموري الضبط القضائي بالنسـبة  

للجرائم املنصوص عليهـا يف هـذا   

القــانون والــيت تقــع يف دوائــر 

بأعمال  اختصاصاهتم وتكون متعلقة

 وظائفهم.

الوزير املختص بشئون العدل 

باالتفاق مع الوزير صفة مأموري 

الضبط القضائي بالنسبة للجرائم 

املنصوص عليها يف هذا القانون 

وتقع يف دوائر اختصاصهم وتكون 

 .متعلقة بأعمال وظائفهم

ويكون هلؤالء املوظفني سلطة 

يكون للموظفني الذين خيوهلم 

الوزير املختص بشئون العدل 

باالتفاق مع الوزير صفة مأموري 

بالنسبة للجرائم الضبط القضائي 

املنصوص عليها يف هذا القانون 

وتقع يف دوائر اختصاصهم وتكون 

 متعلقة بأعمال وظائفهم.

 

 

 

يكون للموظفني الذين خيوهلم 

الوزير املختص بشئون العدل 

باالتفاق مع الوزير صفة مأموري 

الضبط القضائي بالنسبة للجرائم 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

وجيوز اهم أن يدخلوا اهذا الغـرض  

ع األماكن املطروح أو املعروض مجي

فيها للبيع أو املودعة فيهـا املـواد   

اخلاضعة ألحكام هذا القانون ما عدا 

 األجااء املخصصة منها للسكن.

 

دخول األماكن ذات العالقة 

واالطالع على ما هبا من سجالت 

ومستندات وطلب املعلومات 

لالزمة للتحقق من تنفيذ والبيانات ا

أحكام هذا  القانون واللوائح 

واألنظمة والقرارات الصادرة  

 تنفيذا له.

ويكون هلؤالء املوظفني سلطة 

دخول األماكن ذات العالقة 

واالطالع على ما هبا من سجالت 

ومستندات وطلب املعلومات 

والبيانات الالزمة للتحقق من تنفيذ 

أحكام هذا  القانون واللوائح 

صادرة  واألنظمة والقرارات ال

املنصوص عليها يف هذا القانون 

وتقع يف دوائر اختصاصهم وتكون 

 ظائفهم.متعلقة بأعمال و

ويكون هلؤالء املوظفني سلطة 

دخول األماكن ذات العالقة 

واالطالع على ما هبا من سجالت 

ومستندات وطلب املعلومات 



 111 

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

وإذا وجدت لدى املوظفني املشـار  

أسباب  السابقة إليهم يف هذه املادة

قوية حتملهم على االعتقاد بأن مثـة  

اخالفة ألحكام هذا القانون جاز اهم 

ضبط السلع واملواد املشـتبه فيهـا   

وإذا وجدت لدى املوظفني املشار 

إليهم يف هذه املادة أسباب قوية 

حتملهم على  االعتقاد بأن مثة 

خمالفة ألحكام هذا القانون جاز هلم 

ضبط السلع واملواد املشتبه فيها 

بصفة مؤقتة، ويدعى أصحاب 

لحضور وحترز ثالث الشأن ل

 ا له.تنفيًذ

وإذا وجدت لدى املوظفني املشار 

إليهم يف هذه املادة أسباب قوية 

حتملهم على  االعتقاد بأن مثة 

خمالفة ألحكام هذا القانون جاز هلم 

ضبط السلع واملواد املشتبه فيها 

بصفة مؤقتة، ويدعى أصحاب 

انات الالزمة للتحقق من تنفيذ والبي

أحكام هذا  القانون واللوائح 

واألنظمة والقرارات الصادرة  

 ا له.تنفيًذ

وإذا وجدت لدى املوظفني املشار 

إليهم يف هذه املادة أسباب قوية 

حتملهم على  االعتقاد بأن مثة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

بصفة مؤقتة، ويف هذه احلالة يدعى 

أصحاب الشأن للحضـور وحتـرز   

قل من املـواد  ثالث عينات على األ

املضبوطة بقصد حتليلها وختتم مجيعًا 

وتسلم إحـدى هـذه العينـات    

ألصحاب الشأن، وحيـرر حمضـر   

بذلك يشتمل على مجيع البيانـات  

عينات على األقل  من السلع 

واملواد املضبوطة بقصد حتليلها 

وختتم مجيعا وتسلم إحدى هذه 

العينات ألصحاب الشأن، وحيرر 

حمضر بذلك يشتمل على مجيع 

البيانات الالزمة للتثبت من ذات 

العينات والسلع واملواد اليت 

الشأن للحضور وحترز ثالث 

من السلع   عينات على األقل

واملواد املضبوطة بقصد حتليلها 

ا وتسلم إحدى هذه ـًوختتم مجيع

العينات ألصحاب الشأن، وحيرر 

لى مجيع حمضر بذلك يشتمل ع

البيانات الالزمة للتثبت من ذات 

خمالفة ألحكام هذا القانون جاز هلم 

واملواد املشتبه فيها ضبط السلع 

بصفة مؤقتة، ويدعى أصحاب 

الشأن للحضور وحترز ثالث 

عينات على األقل  من السلع 

واملواد املضبوطة بقصد حتليلها 

ا وتسلم إحدى هذه ـًوختتم مجيع
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

الالزمة للتثبت مـن ذات العينـات   

واملواد اليت أخذت منها، ويتم عرض 

حمضر الضبط على قاضي احملكمـة  

الصغرى أو قاضي التحقيق حسب 

سبعة أيام من تاري  األحوال خالل 

الضبط لتقرر تأييد الضبط أو اإلفراج 

عن املواد املضـبوطة، وإذا مل يـتم   

أخذت منها، ويصدر بتنظيم أخذ 

حتليلها قرار من العينات وحفظها و

 الوزير.

وحتال حماضر الضبط إىل النيابة 

العامة بقرار من الوزير أو من 

يفوضه يف ذلك خالل سبعة أيام 

خ ضبط السلع واملواد من تاري

العينات والسلع واملواد اليت 

أخذت منها، ويصدر بتنظيم أخذ 

العينات وحفظها وحتليلها قرار من 

 الوزير.

ويتم عرض حمضر الضبط على 

قاضي احملكمة الصغرى أو قاضي 

التحقيق حسب األحوال خالل 

العينات ألصحاب الشأن، وحيرر 

حمضر بذلك يشتمل على مجيع 

البيانات الالزمة للتثبت من ذات 

العينات والسلع واملواد اليت 

أخذت منها، ويصدر بتنظيم أخذ 

العينات وحفظها وحتليلها قرار من 

 الوزير.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

عرض احملضر على السلطة املختصة 

خالل املدة املقـررة يفـرج عـن    

 البضاعة بقوة القانون.

املشتبه فيها وذلك للتصرف  فيها 

قانونا، فإذا مل يتم إحالة احملاضر 

خالل هذه املدة يفرج عن السلع 

 واملواد املضبوطة بقوة القانون.

سبعة أيام من تاريخ الضبط لتقرر 

تأييد الضبط أو اإلفراج عن املواد 

املضبوطة، وإذا مل يتم عرض احملضر 

على السلطة املختصة خالل املدة 

املقررة يفرج عن البضاعة بقوة 

 قانون.ال

ويتم عرض حمضر الضبط على 

قاضي احملكمة الصغرى أو قاضي 

التحقيق حسب األحوال خالل 

سبعة أيام من تاريخ الضبط لتقرر 

تأييد الضبط أو اإلفراج عن املواد 

إذا مل يتم عرض احملضر املضبوطة، و

على السلطة املختصة خالل املدة 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

املقررة يفرج عن البضاعة بقوة 

 القانون.

 (08مادة )

 

 

 

 ( 00مادة ) –( 08مادة )

 ادة الترقيمبعد إع

 

   قرر اجمللس تعديل الترقيم الـوارد

ثاين من املادة ليصبح يف السطر ال

 ( 02مادة ) –( 08مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 " (80باملادة ) استبدال عبارة" 

نظًرا  "،(00باملادة ) بعبارة "

 ( 02مادة ) –( 08مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

يعاقب باحلبس مدة ال تايد علـى  

باملـادة   بداًل مـن  (01باملادة )

وذلك نظرًا إلعادة ترقيم  (،00)

 روع.مواد املش

 نص املادة بعد التعديل:

 

يعاقب باحلبس مدة ال تايد علـى  

ستة أشهر وبالغرامة اليت ال جتـاوز  

 لتغري ترقيم املواد.

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تايد على 

ستة أشهر وبالغرامة اليت ال جتاوز 
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

ستة أشهر وبالغرامة اليت ال جتـاوز  

مخسمائة دينار أو بإحدى هـاتني  

العقوبتني كل من حال دون تأديـة  

( 33املوظفني املشار إليهم باملـادة ) 

من هذا القانون أعمال وظـائفهم  

سواء مبنعهم من دخول املخازن أو 

ر اليت توجـد هبـا   املصانع أو املتاج

مخسمائة دينار أو بإحدى هـاتني  

العقوبتني كل من حال دون تأديـة  

 (01باملادة )يهم املوظفني املشار إل

من هذا القانون أعمال وظـائفهم  

سواء مبنعهم من دخول املخازن أو 

املصانع أو املتاجر اليت توجـد هبـا   

واملواد موضوع املخالفـة أو  السلع 

مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من حال دون تأدية 

 (80باملادة ) املوظفني املشار إليهم

من هذا القانون أعمال وظائفهم 

سواء مبنعهم من دخول املخازن أو 

و املتاجر اليت توجد هبا املصانع أ

السلع واملواد موضوع املخالفة أو 

 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تايد على 

ستة أشهر وبالغرامة اليت ال جتاوز 

مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من حال دون تأدية 

 (80باملادة ) املوظفني املشار إليهم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

السلع واملواد موضوع املخالفـة أو  

يف احلصول على عينات منها أو بأية 

 طريقة أخرى.

يف احلصول على عينات منها أو بأية 

 طريقة أخرى.

يف احلصول على عينات منها أو بأية 

 طريقة أخرى.

من هذا القانون أعمال وظائفهم 

املخازن أو  سواء مبنعهم من دخول

املصانع أو املتاجر اليت توجد هبا 

السلع واملواد موضوع املخالفة أو 

يف احلصول على عينات منها أو بأية 

 طريقة أخرى.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 (02مادة )

 

 

 

 

 ( 08مادة ) –( 02مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 دون تعديل

 

 ( 04مادة ) –( 02مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 قررت اللجنة إضافة عبارة        
خالل ستة أشهر من تاريخ "

بعد عبارة     ، " العمل بالقانون
 "لتنفيذ أحكام هذا القانون،".

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

 

 ( 04مادة ) –( 02مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

يصدر الوزير بالتنسيق مـع اجلهـة   

املختصة اللوائح واألنظمة والقرارات 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 

ـ   رارات، وإىل أن تصدر هـذه الق

يصدر الوزير بالتنسيق مـع اجلهـة   

املختصة اللوائح واألنظمة والقرارات 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 

خالل ستة أشهر من تاريخ العمل 

وإىل أن تصـدر هـذه    ، بالقانون

القرارات، يستمر العمل بالقرارات 

والنظم املعمول هبا حاليـًا فيمـا ال   

 
 

 

يصدر الوزير بالتنسيق مـع اجلهـة   

املختصة اللوائح واألنظمة والقرارات 

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 

خ العمل خالل ستة أشهر من تاري
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

يستمر العمل بـالقرارات والـنظم   

املعمول هبا حاليًا فيما ال يتعارض مع 

 .أحكام هذا القانون

 

وإىل أن تصـدر هـذه    ، بالقانون .يتعارض مع أحكام هذا القانون

القرارات، يستمر العمل بالقرارات 

والنظم املعمول هبا حاليـًا فيمـا ال   

 .هذا القانونيتعارض مع أحكام 

 (04مادة )

 

 

 ( 02مادة ) –( 04مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 ( 03مادة ) –( 04مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

 ( 03مادة ) –( 04مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

يلغى كل حكم يتعارض وأحكـام  

 هذا القانون.

 دون تعديل

 

 

 

 

  دون تعديل

 

يلغى كل حكم يتعارض وأحكـام  

 هذا القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 (03مادة )

 

 

 

 

 

 

 ( 04مادة ) –( 03مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

   قرر اجمللس إحالل عبارة ) علـى

رئيس جملس الوزراء والـوزراء،  

على كل فيما خيصه( حمل عبارة )

( الواردة الوزراء، كل فيما خيصه

 صدر املادة. يف

 ( 06مادة ) –( 03مادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

املوافقة على قرار جملس النـواب    

علـى رئـيس   إحالل عبارة ) ب

جملس الوزراء والوزراء، كـل  

علـى  ( حمل عبـارة ) فيما خيصه

 ( 06مادة ) –( 03مادة )

 بعد إعادة الترقيم
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

س جملـس الـوزراء   على رئـي  

، تنفيـذ  والوزراء، كل فيما خيصه

( الواردة الوزراء، كل فيما خيصه

 يف صدر املادة.

 

ادة بعـد  وعلى ذلك يكون نص امل

 التعديل:

على رئيس جملس الوزراء 

، تنفيذ والوزراء، كل فيما خيصه
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 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 

 توصية جلنة 

 الشؤون التشريعية والقانونية

 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة

 

 

 

على الوزراء، كل فيما خيصه، تنفيذ 

أحكام هذا القانون، ويعمـل بـه   

اعتباًرا من اليوم التايل لتاري  نشره 

 اجلريدة الرمسية.يف 

أحكام هذا القانون، ويعمـل بـه   

اعتباًرا من اليوم التايل لتاري  نشره 

 يف اجلريدة الرمسية.

أحكام هذا القانون، ويعمل به 

لتاري  نشره اعتباًرا من اليوم التايل 

 يف اجلريدة الرمسية.

 

 

على رئيس جملس الوزراء 

، تنفيذ وزراء، كل فيما خيصهوال

أحكام هذا القانون، ويعمل به 

اعتباًرا من اليوم التايل لتاري  نشره 

 يف اجلريدة الرمسية.

 


