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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون 
 اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

بتعديل بعض أحكام بشأن مشروع قانون 
بقانون رقم قانون العقوبات الصادر باملرسوم 

م )يف شأن جرائم القتل 5791( لسنة 51)
خالل باحلياء واالعتداء على أماكن واإل

السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب 
وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة 

 .واملراباة وإهانة اجمللس الوطين(األمانة 
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 م4151فرباير  42التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الثاين التقرير

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم مشروع قانون بشأن 
خالل باحلياء واالعتداء على أماكن م )يف شأن جرائم القتل واإل5791ة ( لسن51)

السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال 
 وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 رابعمن الفصل التشريعي ال األولدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمـة:
استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      

بناًء على قرار اجمللس يف م، 7015 فرباير 72( املؤرخ يف 1د 4ف/ خ ت/ص ل 27)
م، بإعادة ديباجيت )املادة الثانية( و)املادة 7015فرباير  77املنعقدة بتاريخ التاسعة جلسته 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون ابعة بعد إعادة الترقيم( من الر -الثالثة
خالل باحلياء )يف شأن جرائم القتل واإل م1721( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة 
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واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون واالحتيال وخيانة األمانة 
 .وذلك ملزيد من الدراسة ،املقدم من جملس النواب(

 إجراءات اللجنة: :أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
عة بعد إعادة الترقيم( من الراب -ديباجيت )املادة الثانية( و)املادة الثالثةتدارست اللجنة  -

 .م7015فرباير  77املنعقد بتاريخ  يف االجتماع التاسع قانون املذكورمشروع ال

، الدكتور علي حسـن الطوالبـةشارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 .سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سـر اللجنة -

ـًا:   ة:ــرأي اللجنثانيــ
الرابعة بعد إعادة الترقيم( من  -ديباجيت )املادة الثانية( و)املادة الثالثةتدارست اللجنة      

( 15بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )مشروع قانون 
أمـاكن السـكن   خالل باحلياء واالعتداء على )يف شأن جرائم القتل واإل م1721لسنة 

والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانـة  
، واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

وانتهت اللجنة إىل إجراء التعـديالت  املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  حبضور
 الالزمة، واملوضحة يف اجلدول املرفق.

 
ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثالثــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 27إعمااًل لنص املادة )
 : كل من

 ـًا.ـــمقرًرا أصليـ  خالد حممد جرب املسلماألستـاذ  .5

ـًا.  خضوري نانسي دينا إيلي ةاألستـاذ .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيرابعــــ

الرابعـة بعـد    -)املادة الثانية( و)املادة الثالثةديباجيت باملوافقة على  اللجنة توصي     

بتعديل بعض أحكام قـانون العقوبـات الصـادر    من مشروع قانون  إعادة الترقيم(

خالل باحليـاء  جرائم القتل واإلم )يف شأن 5791( لسنة 51باملرسوم بقانون رقم )

واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسـرار  

والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعـد يف ضـوء   

 .، وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفقاالقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

   

 ،،، األمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 

 أ. سوسن حاجي حممد تقوي                              د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان         

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                 نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية              
 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                          
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م )يف شأن 5791( لسنة 51الثانية والثالثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )ديباجة املادتني 
جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( ة وإهانة اجمللس الوطين(األمانة واملرابا
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس النواب  -

 بإعادة صياغة مقدمة املـادة، 
حذف البنـد )أ( املتضـمن   و

(، 715تعدياًل علـى املـادة )  
وحذف البنود )د، هــ، و(  
املتضمنة تعدياًل علـى املـواد   

 (.217( و)219و)( 214)

ال "توصي اللجنة بإحالل عبارة  -

 املادة الثانية
 إعادة صياغة مقدمة املادة. -

حذف البند )أ( املتضمن تعدياًل  -
 (.715على املادة )

ــالل - ــارة  إح ــاوز عب "ال جت
"ال حمل عبارة  مخسمائة دينار"

تقل عن مائة دينار وال جتـاوز  
الواردة يف البند  ثالمثائة دينار"

)ب( املتضمن تعدياًل على املادة 

 املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقل عن مائة دينار وال جتـاوز  
ال  "حمل عبـارة  "ثالمثائة دينار

الـواردة يف   "جتاوز مائيت دينار
الفقرة األوىل من البنـد )ب(  
املتضمن تعدياًل علـى املـادة   

(214.) 

 إضـافة عبـارة  بتوصي اللجنة  -
" اليت ال تقل عن ثالمثائة دينار"

الـواردة  "والغرامة"  عبارةبعد 
من البند )ب(  يف الفقرة الثانية

املتضمن تعدياًل علـى املـادة   
(214.)  

توصي اللجنة بإحالل عبـارة   -

(214.) 

"باحلبس والغرامة إحالل عبارة  -
 اليت ال تقل عن مائيت دينـار" 

"باحلبس مدة ال تقل حمل عبارة 
ـ  يت عن ثالثة أشهر والغرامة ال

الواردة  ال تقل عن مائيت دينار"
يف البند )ج( املتضمن تعـدياًل  

 (.277على املادة )

حذف البنـود )د، هــ، و(    -
املتضمنة تعدياًل علـى املـواد   

 (.217( و)219( و)214)

إعادة ترتيب البنود الـواردة يف   -
 املادة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تستبدل العبارات التالية يف 
( على 474( و)412املادتني )

"باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة 
أشهر والغرامة اليت ال تقل عن 

 كلمـة حمـل   مائيت دينـار" 
لواردة يف البند )ج( ا"، "باحلبس

املتضمن تعدياًل علـى املـادة   
(277.) 

إعادة ترتيب البنود الـواردة يف   -
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
تستبدل العبـارات التاليـة يف   

( على 474( و)412املادتني )

 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
تستبدل العبارتان التاليتـان يف  

( على 474( و)412املادتني )

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تستبدل العبارات التالية يف املواد 
( 277( و)214( و)715)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 النحو املبني بكل منهما: النحو املبني بكل منهما:

 

( على 407( و)402( و)402و) النحو املبني بكل منهما:
 النحو املبني بكل منها.

 
 
 
 

 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 املوافقة على قرار جملس النواب -
، إعادة صياغة مقدمة املـادة ب

ــدين )أ( و)ب(  وحــذف البن
املتضمنان تعدياًل على املـواد  

ــادة ، و251، 724، 722 إع

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 دة صياغة مقدمة املادة.إعا -

ــدين )أ( و)ب(  - ــذف البن ح
املتضمنان تعدياًل على املـواد  

722 ،724 ،251. 

إعادة صياغة البند )ج( املتضمن  -

 املادة الثالثة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 
 

صياغة البنـد )ج( املتضـمن   
 211تعدياًل علـى املـادتني   

 .212و

إعادة ترتيـب البنـود وفقـًا     -
 للتعديالت اجملراة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 

 211تعدياًل علـى املـادتني   
ليصبح علـى النحـو    212و

 الوارد يف النص بعد التعديل.

إعادة ترتيـب البنـود وفقـًا     -
 للتعديالت اجملراة.

ادة بعد وعلى ذلك يكون نص امل
 التعديل:

 
تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

يرفع احلد األدىن للعقوبة وتـزاد  
الغرامة حبسب األحوال يف املـواد  

 التالية على النحو اآليت:
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير الثالث للجنة الشؤون 
مشروع املالية واالقتصادية حـــول 

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن 
املواصفات واملقاييس، املرافق 

( لسنة 81للمرسوم امللكي رقم )
 م.2013
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 م2012 فرباير 22التاريخ 

 

مشروع قانون رقم ) ( الثالث للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول  التقرير
( لسنة 81لسنة ) ( بشأن املواصفات واملقاييس، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.2013

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي األول 

 

 :مقدمــــــة

مان الصلاا التياريع   الرابا ، من دور االنعقاد العااد   م4102 يونيو  8بتاريخ   

 الساعاد (، أحااا لااحب 2د  1ف/ ص ا م ق /  0141، وبموجب الخطاب رقم )الثالث

مشروع قانوو  رقا) (   رئيس المجلس، نسخة من النائب األوا ل جماا محمد فخروالسيد 

  لسااوة 18رقاا) (لسااوة (   أشاال  الموا االنق والمقاانررفق المراوااا للمرسااو) المل اا  

 ، إلى لجنة اليؤون المالية واالقتلادية؛ )2182

 اان   ، أحاااا 0د 2ص م ق/ف  21وبموجااب خطاااب رقاام  4102فبراياار  2وبتاااريخ 

 12/091الخطاااب رقاام د ر م/    اانلا ال اانلا رااارف الم لاافأااالمعاانل  الساارد  لاا  

ة أ  سلمن  آل  ن   السمو المل   األمرر خلرلالوارد من  4102فبراير  0المؤرخ ف  

بيأن تمسك الحكومة باالستمرار فا  نرار ميارول القاانون   خلرلة رارف م لف الوزراء

 وذلك لمناقيته ودراسته، وإعداد تقرير بيأنه متضمًنا رأ  اللجنة.المذكور ، 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 اجتماعاتها التالية: ف المذكور  ميرول القانونتدارست اللجنة  (1)

 التنررخ اال تمــــــــــــنع الرق)

 ا تمن نق الل وة خالل دور االوعقند العندي الراأع م  الل ل التشررع  الثنلث

 م4102 يونيو 08 األربعون  .0

 م4102 سبتمبر 01 الحاد  واألربعون  .4

 م4102سبتمبر  01 الثان  واألربعون  .1

 الراأعم  الل ل التشررع   األولا تمن نق الل وة خالل دور االوعقند العندي 

 م4102يناير  08 الخامس  .2

 م4102فبراير  0 السادس  .2

 م4102فبراير  8 الساب   .6

 م4102فبراير  02 الثامن  .1

 م4102فبراير  44 التاس   .8

 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لميرول القانون، على الوثائق المتعلقة به وه : (2)

 القانون .)مرفق(قرار مجلس النواب بيأن ميرول  .أ 

 ميرول القانون موضول البحث ومذكرته اإليضاحية.)مرفق( .ب 

رأ  لجنااة اليااؤون التيااريعية والقانونيااة بمجلااس اليااور  والتاا  أكاادت ساا مة  .ج 

 ميرول القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  )مرفق(

 رأ  وزار  اللناعة والتجار . )مرفق( .د 

 غرفة تجار  ولناعة البحرين. )مرفق( رأ  .ه 
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 رأ  المستيار القانون  ليؤون اللجان. )مرفق( .و 

 رأ  المستيار االقتلاد  والمال  بالمجلس.)مرفق(  .ز 

 . )مرفق(ف  يأن الموالصات والمقاييس 0982( لسنة 06المرسوم بقانون رقم ) .ح 

ماان  (0( بنااد )1بتعااديا نااص الماااد  ) 0994( لساانة 01المرسااوم بقااانون رقاام ) .ط 

 ف  يأن الموالصات والمقاييس. )مرفق( 0982( لسنة 06المرسوم بقانون رقم )

بيأن مكافآت رؤسااء وأعضااء المجاالس واللجاان  4101( لسنة 09مرسوم رقم ) .  

 الحكومية. )مرفق(

ماان أجااا  4102نااوفمبر  01اللجنااة معااال  رئاايس المجلااس بتاااريخ  خاطباات (3)

الحلااوا علااى رأ  وزار  اللااناعة والتجااار  بيااأن مياارول القااانون، وقااد 

 . )مرفق(4102نوفمبر  41استلمت اللجنة رد الوزار  بتاريخ 

مان أجاا  4102ناوفمبر  01كما خاطبت اللجنة معال  رئايس المجلاس بتااريخ  (4)

تجار  ولناعة البحرين بيأن ميرول القانون، وقاد الحلوا على رأ  غرفة 

 . )مرفق(4102نوفمبر  09استلمت اللجنة رد الغرفة بتاريخ 

 

 

 يارك ف  اجتماعات اللجنة كا من: (5)

 المستشنر القنووو  لشؤو  الل ن .  األستــــنذ م ســـ   مرـــد مرهـــو  .8

 القنووو  لشؤو  الل ن .المستشنر  الد تــور م مـــد  أـــدهللا الدلرمـــ  .2

 المستشنر االقت ندي والمنل  للم لف. الد تــــور  علـــر م مـــد ال ناـــــغ .2

 

 السرد م مد رض  م مد. اللجنة تولى أمانة سر 
 
 

ا
ً
 :وزارة الصناعة والتجارةرأي  - ثاني

 

وزار  اللناعة والتجاار  فا  ردهاا )المرفاق( أنهاا تتصاق ما  قارار مجلاس  أوضحت

(، ميااير  02( و)01( و)2النااواب بيااأن مااواد مياارول القااانون عاادا المااواد أرقااام )

( وذلاك علاى 6( والمااد  )1مطبعيين فا  كاا مان المااد  ) نالوزار  إلى وجود خطأي

 النحو التال :
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  :5المندة (

( إلاى نهاياة 01قاا الصقارتين األولاى والثانياة مان المااد  )والت  قارر مجلاس الناواب ن

الوزار  أن الليغة المقدماة لميارول القاانون مان وزار  اللاناعة تر  (، 2الماد  )

( 2والتجااار  بعااد مراجعتهااا ماان قبااا هيئااة التيااري  واإلفتاااء القااانون ، وأن الماااد  )

(  تتاألف 01يما المااد  )تتعلق باختلالات اللجنة الوطنية للموالصات والمقاييس، ف

من ث ث فقرات، األولى والثانية منها تعط  للاوزير لا حيات معيناة نراًرا لكونهاا 

اختلالات فنية ال تستدع  عرضاها علاى اللجناة الوطنياة للموالاصات والمقااييس. 

أماااا الصقااار  الثالثاااة فهااا  تتعلاااق بالحااااالت الطارئاااة والتااا  ال يتحماااا تنصياااذها وفاااق 

ر  بتمريرها أيًضا إلى اللجنة الوطنياة للموالاصات والمقااييس، وقاد اإلجراءات المقر

( 02تم حذف الصقر  الثالثة بياكا كاماا وتناولهاا قارار مجلاس الناواب تحات المااد  )

على نحو مغاير للهدف المطلوب منها. لذا يتعين أن يتم نقا الصقرتين األولاى والثانياة 

كماا ورد فا  ميارول القاانون المقادم ( لتكاون لاياغتهما 01مر  أخر  إلى الماد  )

 من الوزار . أو توضيح ذلك على النحو التال : 
 

 : النص على( 01الصقر  األولى والثانية من الماد  )

ر وز للوزرر أونًء  لى تو رة اإلدارة المخت ة ا تأنر اللوااا اللورة لألدا  "

داف اللوااا اللورة أخرى معندلة للوااا اللورة الوطورةق إذا تأر  أوهن ت قا أه

 الوطورة أ ورة  نورة.

 من ر وز للوزرر أونًء  لى تو رة اإلدارة المخت ة ا تأنر وتناج إ اراءاق تقاور)  

المطنأقة و  ألدا  أخرى معندلة لإل راءاق الوطورة المطأقة وذلك ووًقان لالتلنقرانق 

 ."الدولرة الموضمة إلرهن الممل ة

ور واختلالااات فنيااة تتطلااب دراسااة اللااوائح الصنيااة الصقرتااان السااابقتان تتعلقااان بااأم

ومعادلتها للقدر  على معالجة الحاالت التا  ال توجاد لاوائح فنياة وطنياة ياتم الرجاول 

إليهاا، ولتساهيا التجااار  وتاوفير الماوارد الوطنيااة فا  حااا كاناات هنااك نتاائ  موثقااة 

ارات والصحاص مًعاا إلجراءات المطابقة تم إجراؤها لمنت  ماا، بادال مان إعااد  االختبا

 وما يتسبب ذلك من هدر لألمواا وتعطيا التجار .
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 الصقر  الثالثة من الماد  العاير ، النص:

للوزير بناًء على تولية اإلدار  المختلة اعتماد وتطبيق اللوائح الصنية أو إجاراءات 

إذا اساتدعت ذلاك أساباب ملحاة تتعلاق  وا  ال انلتقويم المطابقة ذات الع قاة باالمنت  

باألمن الوطن  أو االقتلاد أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السا مة العاماة والبيئاة 

 ."واللحة دون إتبال اإلجراءات المقرر  ف  هذا اليأن

الصقااار  الساااابقة تعاااال  الحااااالت الطارئاااة وهااا  أيًضاااا ال يتحماااا تنصياااذها المااارور 

تمريرها ف  اللجنة الوطنية للموالصات والمقاييس الت  تستلزم باإلجراءات المقرر  ب

وقًتا كافًيا للترتيب لعقد اجتماعها ومراعا  اكتماا النلاب وغيرهاا مان األماور التا  

يؤثر تأخيرهاا فا  تصااقم الحااالت المرلاود ، لاذا تام وضا  هاذه الصقار  ما  الصقارتين 

 اإلجراءات الت  تتم بيأنهم. ( لتيابه01السابقتين ف  سياق واحد تحت الماد  )

  :81المندة (

قرر مجلس النواب حذف هذه الماد ، ونقا الصقارتين األولاى والثانياة منهاا إلاى المااد  

 ( م  مراعا  إعاد  الترقيم.2)

( كما ها  بصقراتهاا الاث ث وإعااد  تارقيم الماواد علاى 01تر  الوزار  إعاد  الماد  )

 إثر هذا التعديا.

  :81المندة (

يمناا  تلااني  أو ( تحاات فقاار  " 1قاارر مجلااس النااواب إضااافة بنااد جديااد تحاات رقاام )

المنتجااات التاا  ماان يااأنها المساااس بالمعتقاادات  اسااتيراد أو تااداوا المنتجااات ا تيااة:

 الدينية أو األمن الوطن  أو االقتلاد الوطن .

 (، نرااًرا لطلااب الااوزار 02( المضاااف إلااى الماااد  )1وتاار  الااوزار  حااذف البنااد )

( 1( كما ه  بصقراتها الث ث والت  تتناوا الصقر  الثالثة منها البند )01بإعاد  الماد  )

 (.02المضاف إلى الماد  )
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ا
ً
 :غرفة جتارة وصناعة البحرينرأي  - ثالث

 

رأيهااا بخلااوص  (المروااا أوضااحت غرفااة تجااار  ولااناعة البحاارين فاا  ردهااا 

 ميرول القانون على النحو التال :

 تكاااون اإلدار  المختلاااة هااا  المرجااا  الوحياااد  ورد فيهاااا أناااه "  2( الماااندة

المعتمد للتوحيد القياسا  وضابط جاود  اإلنتااج، ووضا  الموالاصات القياساية 

 وتهااادف اإلدار  المختلاااة إلاااى، ر اللاااوائح الصنياااة الوطنياااةالوطنياااة، وإلااادا

 تحقيق ما يأت :

a.  الدولياة المتبعاة، تبن  نرام وطن  للموالصات والمقاييس وفقا للممارسات

 ."وبما يتناسب م  المتطلبات الوطنية الخالة

وتر  الغرفة أن عبار  " وبما يناسب م  المتطلبات الوطنية الخالاة" جااءت 

 تزيًدا ال داع  له.

 ) اللاوائح الصنياة لبلادان أخار  معادلاة للاوائح  يجاوز للجناة اعتباار "  5المندة

المطابقااة فاا  بلاادان أخاار  معادلااة نتااائ  إجااراءات تقااويم +  الصنيااة الوطنيااة

إذا تبين أنها تحقق أهداف اللوائح الصنية الوطنياة " لإلجراءات الوطنية المطبقة

 وتتصق م  االتصاقيات الدولية المنضمة إليها المملكة. يةبلور  كاف

الغرفااة ضاارور  إلاادار قاارار واضااح ماان الااوزير بااذلك ونيااره فاا   وتاار  

الجريد  الرسمية، وأن يضاف هذين النلين الواردين ف  الصقرتين أع ه إلاى 

 (.8جملة القرارات الت  يلدرها الوزير حسب نص الماد  )

  ) تعتباار اللااوائح الصنيااة الوطنيااة أساًسااا لعمليااات ورد فيهااا أنااه: "  9المااندة

ويتعاااين علاااى الجهاااات الحكومياااة والهيئاااات والمؤسساااات العاماااة  االسااتيراد،

 ..."، االلتزام بتلك اللوائح ف  معام تها وميترياتها

الغرفة أنه لم يرد ذكار المؤسساات الخالاة باالرغم مان دورهاا الكبيار وترى 

ويبه اليوم  ف  عمليات االساتيراد، وهاذا يتبا  أيًضاا الم حراة الاوارد  فا  

 سيأت  الذكر. ( كما01الماد  )
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 ) يمناا   نلاات الماااد  علااى: "  أعااد إ ااندة التاارقر) 82  المااندة (81المااندة

المنتجااات الضااار  ( 4فقاار  ) تلااني  أو اسااتيراد أو تااداوا المنتجااات ا تيااة:

 البيئة.وباللحة والس مة 

يجب أن ياتم تمكاين التااجر البحرينا  الاذ  يناو  االساتيراد  وتر  الغرفة أنه

بقائمة الموالصات واللوائح بخلاوص المنتجاات الضاار  باللاحة والسا مة 

 والبيئة.

 ) يمناا   نلاات الماااد  علااى: "   أعااد إ ااندة التاارقر)82  المااندة (81المااندة

  ماان المنتجااات التاا( 1فقاار  ) تلااني  أو اسااتيراد أو تااداوا المنتجااات ا تيااة:

 يأنها المساس بالمعتقدات الدينية أو األمن الوطن  أو االقتلاد الوطن .

 وتر  الغرفة أنها واسعة جًدا وال توجد أية قيود محدد  لها.

 ) يمناا   نلاات الماااد  علااى: "   أعااد إ ااندة التاارقر)82  المااندة (81المااندة

غيااار المنتجاااات ( 2فقااار  ) تلاااني  أو اساااتيراد أو تاااداوا المنتجاااات ا تياااة:

 الم ئمة للغرض الذ  لنعت من أجلة.

غير معرفاة، وترجا  لهاو  وتقاديرات فردياة مان لااحب وتر  الغرفة أنها 

 .القرار

 ) نلات المااد  علاى:    أعد إ ندة التارقر)1  اللقرة (81  المندة (81المندة

يعاقب بالحبس مد  ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجااوز مائاة ديناار بحرينا  "

ن بيانااات علااى بطاقااة البيااان بخاا ف أو بإحااد  هاا اتين العقااوبتين كااا ماان دون

الحقيقااة أو باادون الحلااوا علااى موافقااة الجهااة المختلااة، أو قااام بطباعااة 

 ."عبوات أو بطاقات بيان مزور 

وتر  الغرفة أن من قام بالطباعة يجب أال تمسه العقوبة الت  يجاب أن تطااا 

العقوبااة، كمااا تاار  الغرفااة أن فقااط ماان أمااره بالطباعااة حسااب مباادأ يخلااية 

بعض العقوبات جاءت غيار متناسابة ما  المخالصاات التابعاة لهاا، أ  أن هنااك 

 تصاوًتا بين كا مخالصة واألخر  وتصاوت ف  العقوبة الخالة بهم.
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ا
ً
 رأي اللجنـة: - رابع

 

بعددا طالعددلى مشددع الددنوى طوعدد مذكر ومشددع اددرين  اإلفددء طو لددن   وط   دد   

طوع مذمي بلأك النوى طوع مذكر ومشع قنطر اجشس طونذطبر ومشدع ري  طوست لد ر 

طوعدد مذمي ولدداوك طوشجدد كر وري  طوست لدد ر طالق مدد ،  وطوسدد وير ومشددع ري  وجنددء 

اخ وفددء الددنوى  طولدداوك طو لددن عإلء وطوع مذمإلددء بدد وسجشس طوددر  ييددا مشددع مددا 

 طوع مذك ألحك   طواس ذر. 

 

 ددي نددأك  1895( وتددنء 11طوسنسددذ  بعدد مذك رقدد  )يسدد  طعشعددل طوشجنددء مشددع 

ب عددا    1882( وتددنء 13طوسذطصددف و وطوسعدد  إلسر ومشددع طوسنسددذ  بعدد مذك رقدد  )

 ددي نددأك  1895( وتددنء 11( اددا طوسنسددذ  بعدد مذك رقدد  )1( بنددا )3مددا طوسدد ،  )

بلدأك  2113( وتدنء 18)ان د((ر ومشدع طوسنسدذ  رقد  )طوسذطصف و وطوسع  إلس. 

 اك  آو رؤس   ويمض   طوسج وس وطوشج ك طوحكذاإلء. )ان ((

وقددا طس أمتددل طوشجنددء بددني  يدد  اددا وور  طومددن مء وطو جدد ر  و ن ددء  جدد ر  

حتددرس  ءدد    - وبعددا ،رطسددء طوشجنددء ألادداطا الددنوى طوعدد مذكوصددن مء طورحددن ار 

 :وطوس سثشء  ي -  طوع مذميبسرين  اإلفء طو لن   وط    

 

 ات  ن  طو طذرطو طالق م ، ء. -1

سا طوفدنط  طو لدن عي طوسذءدذ، ح وإلبد  بلدأك ملد   طوسذطصدف و وطوسعد  إلسر  -2

ا   غإلإلن بعض طوسف اإل  طوع مذمإلء طو ي   ن سب وطو طذر طور   لهاه طورإلفء 

 طالق م ، ء وطالس ثس ر ء وطو كنشذءإلء وطو لن عإلء.

 

ط وش طدذرطو طالق مد ، ء وسدا   نى يك إك طوشجنء  الدنوى طوعد مذك ءد   اتد  نب

طوفددنط  طو لددن عي طوسذءددذ، ح وإلبدد  بلددأك ملدد   طوسذطصددف و وطوسعدد  إلسر ادد   غإلإلددن 

بعددض طوسفدد اإل  طوع مذمإلددء طو ددي   ن سددب وطو طددذر طوددر   لددهاه طورإلفددء طالق مدد ، ء 

 ددي ،مدد   يسدد  يمددس سإلتدد ا  وطالسدد ثس ر ء وطو كنشذءإلددء وطو لددن عإلء  ددي طوسسشكددء.
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و عز ددز اك مددء طوسسشكددء طالسدد ثس ر ء و ددام  طوعددار  طو ن  تددإلء وشسن جدد و طورحن نإلددء 

وحس  ء طوستد هشكإلار وب و د وي ،مد  طوحنيدء طو ج ر دء  دي طوسسشكدءر و دذ إلن طوسز دا 

 اا طولف  إلء طوس عشعء بسذطصف و طوسن ج و طوسعنوضء  ي طوتذق طوسحشي.

( وطوس عشعء ب ذحإلدا طوسذطصدف و 2س ،  )و نى طوشجنء يك النوى طوع مذك  ي طو

 ددي طوجدذ،  وطوتدلاء طوع اددء وشسند خ يو طوخااددءر  وطوسعد  إلس  ادا نددأمس طوستد اسء

مشددع ضددس ك طو ذط دد( وطو ر ،وإلددء وكفددض طو لددكإللو  إلددن طولواددء وو دد ،   وطوعسدد 

مشدع حس  دء صدحء ط متد ك ر وطوستد ما  طالق م ، ء وشعسشإل و وط ءنط طوطوف مشإلء 

 حعدد( طولددف  إلء  ددي طوعضدد    طوفنإلددء وطو عنإلددء ب ددذ إلن ر وطك وطورإلفددء طوع اددءوطوحإلددذ

 ذحإلدا طوسذطصدف و طوعإل سدإلء  ع ردن كطدذ  ا ادء  ر يسد  يكامطشح و  نإلدء الد نيء

 محذ طوحنيء طوع وسإلء طوحن  وشتش  وطورض ئ .

(  ي النوى طوع مذك و   حا، بمذر  ق ععء 4يس  ريو طوشجنء يك ما طوس ،  )

  طوشجندددءر يسددد  وددد   ردددإلا طوجهددد و اطو طوعلقدددء بأمسددد   طوسذطصدددف و مدددا، يمضددد 

وطوسط بعء وطوسع  إلسر يس  و   تسح وشعط ى طوخ ص ويصح ب طوخرن  طوسل ريء  ي 

 ددي  1895( وتددنء 11طوسنسددذ  بعدد مذك رقدد  )اددره طوشجنددءر بإلنسدد  طوعدد مذك طون  ددر )

( 1882( وتدنء 13نأك طوسذطصف و وطوسعد  إلسر طوسعدا  ب وسنسدذ  بعد مذك رقد  )

قا حا، مشع وءس طواقء ما، يمض   طوشجنء ويإلفإلء  لكإلشه ر وطونا مشدع يك  كدذك 

اا بإلا يمض ئه  اسثشإلا ما  ن ء  ج ر  وصدن مء طورحدن ار ومضدذ ا ادا او  

طوخرددن .  ددي حددإلا يك قددنطر اجشددس طونددذطب قددا حددا، يمضدد   طوشجنددء بخستددء ملددن 

طر وودد   لددنض  ددي مضددذ  ه  اسثشددإلا مددا  ن دد ء  جدد ر  وصددن مء طورحددن ا مضددذب

ويصح ب طوخرن   وروك ريو طوشجنء ضدنور   عدا   طوسد ،  طوسدريذر  بسد   دا،   ودع 

 سثإل   ن ء  ج ر  وصدن مء طورحدن ا ويصدح ب طوخردن  وطالك مد ص  دي مضدذ ء 

 اره طوشجنء.

 اسإلدءادا حإلدا طوسرداي ألوقا كشمل طوشجنء  وع طوسذط عء مشع النوى طوعد مذك 

ر و عدزو طالق مد ، ء طوع وسإلدء  ذطيب طو طذرطو وطوسع  إلس صف و لن   ءا ا وشسذط

 اك مء طورحن ا طالس ثس ر ء.
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ا
ً
 : اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي:خامس

 ( من ال ئحة الداخلية؛ فقد اتصقت اللجنة على اختيار كا من:19إعماالً لنص الماد  )

 أ لرـــــًنمقرًرا    األستنذ  ندا  رد آل ر مة -8

 مقرًرا ا ترنطًرـن   األستنذ سمرر  ندا الأ نروة -2

ا
ً
 : توصية اللجنة:سادس

ميارول قااانون رقاام ) ( لساانة ) ( بيااأن الموالااصات الموافقاة ماان حيااث المباادأ علااى  .0

 .م4101( لسنة 80والمقاييس، المرافق للمرسوم الملك  رقم )

 القانون الوارد  تصلي ً ف  الجدوا المرفق. الموافقة على مواد ميرول .4

 

 

 واألمر معروض  لى الم لف الموقر التخنذ الالز)ققق

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي             الدكتور عبدالعزيز حسن أبل           

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م.3182( لسنة 18مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن املواصفات واملقاييس، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

     قرر مجلس النواا
)وعلى   إضوفة  باوفر    

( لسىنة  11القانون رقم )
بشأن العالمىا    6002

اباووفر    التجاريىىة (
( 53)وعل  القانون رقم )

بشأن حماية  6016لسنة 
قاو  القرور     المستهلك (

 األخير  من الديافج .

 الديباجة

 

   قررت اللجن  المااةر
بلى قرار مجلس الناا  

)وعلى   اإضفة  باوفر   
( لسىنة  11القانون رقم )

بشأن العالمىا    6002
)وعل  ابافر   التجارية (

( لسىنة  53القانون رقم )
بشىىأن حمايىىة   6016

قاو  القرور     المستهلك (

 الديباجة
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

حن بيسى ان سلمفن آ  ن
 أمير دال  الاحرينخليق   

اعوود االعوولى بلووى  
 ،الدستار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد ان بيسوى آ   

 

 

 الديباجة بعد التعديل( )نص
 

نحن حمد ان بيسوى آ   
 خليق  ملك مملك  الاحرين.

اعوود االعوولى بلووى  
 الدستار،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1691( مفليوو  لسوون  1)

الخفص اإنشوف  السوج    

 األخير  من الديافج .

 
 

 

 

 

 

بيسوى آ    نحن حمد ان
 خليق  ملك مملك  الاحرين.

اعوود االعوولى بلووى  
 الدستار،
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ابلى األمر األميري رق  
 ، 1691( لسن  4)

المرسوا  اروفنان    ابلى
 1699لسوون   9رقوو  

الخفصووو  اوووفلماا ين 
االمرووفييس االمكفييوو   
االمعد  افلمرسا  ارفنان 

 ،1681لسن   8رق  

ابلى المرسوا  اروفنان   
ةي  1696لسن   16رق  

شوو ن اسوو  امراقاوو   

 خليق  ملك مملك  الاحرين.

اعوود االعوولى بلووى  
 ،الدستار

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1691( مفليوو  لسوون  1)

اإنشوف  السوج     الخفص
التجووفري، اتعديلتوو ،  
ابلى المرسوا  اروفنان   

 1691( لسون   14رق  )
 اش ن تنظي  اإلبلنفت،

( 1ابلى الرفنان رقو  ) 

التجووفري، اتعديلتوو ،  
ابلى المرسوا  اروفنان   

 1691( لسون   14رق  )
 اش ن تنظي  اإلبلنفت،

( 1ابلى الرفنان رقو  ) 
اش ن الصح   1691لسن  

 العفم ، اتعديلت ،

ابلى قوفنان العرااوفت   
الصفدر افلمرسا  ارفنان 

، 1699( لسون   11رق  )
 اتعديلت ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1691( مفليوو  لسوون  1)

الخفص اإنشوف  السوج    
التجووفري، اتعديلتوو ،  
ابلى المرسوا  اروفنان   

 1691( لسون   14رق  )
 اش ن تنظي  اإلبلنفت،

( 1ابلى الرفنان رقو  ) 
اش ن الصح   1691لسن  

 ت ،العفم ، اتعديل

ابلى قوفنان العرااوفت   
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

المشووالاالت البيايوو   
االقضوووي  االمعووود  

 11افلمرسا  ارفنان رق  
 ، 1681لسن  

 

اانف  بلى برض ا يور  
 لتجفر  اال راب  ،  ا

ااعوود مااةروو  مجلووس 
 ،الا را 

 

اش ن الصح   1691لسن  
 العفم ، اتعديلت ،

ابلى قوفنان العرااوفت   
الصفدر افلمرسا  ارفنان 

، 1699( لسون   11رق  )
 اتعديلت ،

المرسوا  اروفنان    ابلى
 1699( لسوون  9رقوو  )

الخوووفص اوووفلماا ين 
االمرووفييس االمكفييوو ، 
المعد  افلمرسا  اروفنان  

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1699( لسوون  9رقوو  )

الخوووفص اوووفلماا ين 
االمرووفييس االمكفييوو ، 
المعد  افلمرسا  اروفنان  

 ،1681( لسن  8رق  )

المرسوا  اروفنان    ابلى
 1699( لسوون  8رقوو  )

افلمااةر  بلى االنضومف   
إلووى اتقفقيوو  المنظموو  
العرايوو  للمااصووقفت  

الصفدر افلمرسا  ارفنان 
، 1699( لسون   11رق  )

 اتعديلت ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1699( لسوون  9رقوو  )

الخوووفص اوووفلماا ين 
االمرووفييس االمكفييوو ، 

افلمرسا  اروفنان   المعد 
 ،1681( لسن  8رق  )

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1699( لسوون  8رقوو  )
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ،1681( لسن  8رق  )

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1699( لسوون  8رقوو  )

افلمااةر  بلى االنضومف   
إلووى اتقفقيوو  المنظموو  
العرايوو  للمااصووقفت  
االمرفييس اجفمع  الودا   

 العراي ،

اروفنان   ابلى المرسوا  
 1681( لسوون  1رقوو  )

اشوو ن مراقاوو  المووااد 

االمرفييس اجفمع  الودا   
 العراي ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1681( لسوون  1رقوو  )

اشوو ن مراقاوو  المووااد 
 الالبائي  المستارد ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1681( لسون   19رق  )

قفت ةووي شوو ن المااصوو
االمروووفييس، المعووود  
افلمرسا  اروفنان رقو    

افلمااةر  بلى االنضومف   
إلووى اتقفقيوو  المنظموو  
العرايوو  للمااصووقفت  
االمرفييس اجفمع  الودا   

 العراي ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1681( لسوون  1رقوو  )

اشوو ن مراقاوو  المووااد 
 الالبائي  المستارد ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1681( لسون   19رق  )



888 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الالبائي  المستارد ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1681( لسون   19رق  )

ةووي شوو ن المااصووقفت 
االمروووفييس، المعووود  
افلمرسا  اروفنان رقو    

 ،1661( لسن  11)

ابلووى قووفنان التجووفر  
الصفدر افلمرسا  ارفنان 

، 1689( لسوون  9رقوو  )
 اتعديلت ،

 ،1661( لسن  11)

ابلووى قووفنان التجووفر  
الصفدر افلمرسا  ارفنان 

، 1689( لسوون  9رقوو  )
 اتعديلت ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
ةي  1661( لسن  9رق  )

ش ن الرقفا  بلى المعفدن 
 الثمين ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1661( لسون   11رق  )

ةووي شوو ن المااصووقفت 
االمروووفييس، المعووود  
افلمرسا  اروفنان رقو    

 ،1661( لسن  11)

ابلووى قووفنان التجووفر  
الصفدر افلمرسا  ارفنان 

، 1689( لسوون  9رقوو  )
 اتعديلت ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
ةي  1661( لسن  9رق  )

ش ن الرقفا  بلى المعفدن 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

سوا  اروفنان   ابلى المر
ةي  1661( لسن  9رق  )

ش ن الرقفا  بلى المعفدن 
 الثمين ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1661( لسون   11رق  )

ةي ش ن الرقفاو  بلوى   
اللؤلووؤ ااألحجووفر بات 

 الريم ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1664( لسوون  9رقوو  )

الرقفاو  بلوى   ةي ش ن 
اللؤلووؤ ااألحجووفر بات 

 الريم ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1664( لسوون  9رقوو  )

افلتصديق بلوى اثيرو    
ت سيس منظمو  التجوفر    

 الدالي ،

ابلى قفنان اإلجورا ات  
الجنفئي  الصفدر افلمرسا  

( لسون   49ارفنان رقو  ) 

 الثمين ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1661( لسون   11رق  )

ةي ش ن الرقفاو  بلوى   
اللؤلووؤ ااألحجووفر بات 

 الريم ،

ابلى المرسوا  اروفنان   
 1664( لسوون  9) رقوو 

افلتصديق بلوى اثيرو    
ت سيس منظمو  التجوفر    

 الدالي ،
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

افلتصديق بلوى اثيرو    
ت سيس منظمو  التجوفر    

 الدالي ،

ت ابلى قفنان اإلجورا ا 
الجنفئي  الصفدر افلمرسا  

( لسون   49ارفنان رقو  ) 
 ، اتعديلت ،1111

( 11ابلى الرفنان رقو  ) 
افلمااةروو   1111لسوون  

بلى النظف  األسفسي لهيئ  
التريوويس لوودا  مجلووس 

 ، اتعديلت ،1111

( 11ابلى الرفنان رقو  ) 
افلمااةروو   1111لسوون  
النظف  األسفسي لهيئ  بلى 

التريوويس لوودا  مجلووس 
التعووفان لوودا  الخلووي  

 العراي ،

( 11وعل  القانون رقم )
بشىىأن  6002لسىىنة 

 العالما  التجارية 

( 53وعل  القانون رقم )

ابلى قفنان اإلجورا ات  
الجنفئي  الصفدر افلمرسا  

( لسون   49ارفنان رقو  ) 
 ، اتعديلت ،1111

( 11ابلى الرفنان رقو  ) 
افلمااةروو   1111لسوون  

بلى النظف  األسفسي لهيئ  
التريوويس لوودا  مجلووس 
التعووفان لوودا  الخلووي  

 اي ،العر

( 11وعل  القانون رقم )
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

التعووفان لوودا  الخلووي  
 العراي ،

 

 

 

 

 

 

أقوور مجلووس الشووار  

بشأن حماية  6016لسنة 
 المستهلك 

أقر مجلوس الشوار    
امجلس الناا  الروفنان  
اآلتي نص ، اقد صودقنف  

 بلي  اأصدرنفه:

 

بشىىأن  6002لسىىنة 
 العالما  التجارية 

( 53وعل  القانون رقم )
بشأن حماية  6016لسنة 

 المستهلك 

أقر مجلوس الشوار    
امجلس الناا  الروفنان  
اآلتي نص ، اقد صودقنف  

 بلي  اأصدرنفه:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الناا  الروفنان   امجلس
اآلتي نص ، اقد صودقنف  

 بلي  اأصدرنفه:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ترقيم المواد:  

     قرر مجلوس النواا
ترقي  المااد مون   تحاي 

الترقي  اوفلحرا  إلوى   
 الترقي  العددي.

الموافقة على  قىرار   
 تحاي ا  مجلس النواب

ترقي  المااد من التورقي   
افلحرا  إلوى التورقي    

 العددي.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (1المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

المادة المادة األول  _ 
 بعد تعديل الترقيم: (1)
 

 

  مجلوس النواا   قرر 
)المنشىأة   إضفة  باوفر  

ةي  بمقتض  هذا القانون(
نهفيوو  تعريوو  اللجنوو  

 الاعني .
 

 (نص المادة بعد التعديل)

ةي تعايوق أحكوف  يوبا    

المادة المادة األول  _ 
 بعد تعديل الترقيم: (1)

 

   المااةر  بلوى قورار 
إضوفة   ا مجلس النواا  

المنشأة بمقتضى   " بافر 
نهفيو    ةوي  "هذا القانون

 تعري  اللجن  الاعني .

   المعدل  "أضفة  بافر
بالمرسوم بقىانون رقىم   

قاو    " 1885( لسنة 8)
بافر  "الخفص افلماا ين 

المادة المادة األول  _ 
 بعد تعديل الترقيم: (1)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

ينشوو  اووا ار  التجووفر  
اال راب  جهف  ، يسومى  
"جهوووف  المااصوووقفت 
االمرفييس" يكان المرجع 
الاحيد المعتمود للتاحيود   
الريفسي اضواع جواد    
اإلنتفج ااضع اإصودار  
الماصقفت الاعني  ابلك 
اعد التنسويق موع ييئو     
المااصووقفت االمرووفييس 

 

 

ةي تعايوق أحكوف  يوبا    
الرفنان يكوان للكلموفت   
االعافرات التفلي  المعفني 
الماضح  قرين ك  منهف، 
مف ل  يرتض سيفُق الونص  

 خلَ  بلك.
 

الوووا ار   الىىىوةارة:
 المختص  اشئان التجفر .

الا ير المختص  الوةير:

الرفنان يكوان للكلموفت   
االعافرات التفلي  المعفني 
الماضح  قرين ك  منهف، 
مف ل  يرتض سيفُق الونص  

 خلَ  بلك.
 

الوووا ار   الىىىوةارة:
 المختص  اشئان التجفر .

الا ير المختص  الوةير:
 اشئان التجفر .

 

االمرووفييس االمكفييوو " 
الاارد  ةي تعري  أداات 

 الريفس الرفناني .

 

تعايوق أحكوف  يوبا     ةي
الرفنان يكوان للكلموفت   
االعافرات التفلي  المعفني 
الماضح  قرين ك  منهف، 
مف ل  يرتض سيفُق الونص  

 خلَ  بلك.
 

الوووا ار   الىىىوةارة:
 المختص  اشئان التجفر .

الا ير المختص  الوةير:
 اشئان التجفر .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

لدا  مجلس التعفان لدا  
الخلي  العراي  اةرف ألحكف  

ظف  األسفسوي لهيئو    الن
المااصووقفت االمرووفييس 
لدا  مجلس التعفان لدا  

 الخلي  العراي .

 

 اشئان التجفر .
 

إدار   اإلدارة المختصىىة:
المااصووقفت االمرووفييس 

 افلا ار .
 

اللجنو   اللجنة الوطنيىة:  
الاعنيوو  للمااصووقفت  

 االمرفييس.

 

 

 

 

 

إدار   اإلدارة المختصىىة:
المااصووقفت االمرووفييس 

 افلا ار .
 

اللجنو   اللجنة الوطنيىة:  
الاعنيوو  للمااصووقفت  

المنشىىىأة االمروووفييس 
 بمقتض  هذا القانون.

 

 المواصىىتا  القياسىىية:
اثير  تحودد للسوتخدا    
االبتيووفدي االمتكوورر، 

 

إدار   اإلدارة المختصىىة:
المااصووقفت االمرووفييس 

 افلا ار .
 

اللجنو   اللجنة الوطنيىة:  
الاعنيوو  للمااصووقفت  

المنشىىىأة االمروووفييس 
 بمقتض  هذا القانون.

 

 المواصىىتا  القياسىىية:
اثير  تحودد للسوتخدا    
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المواصىىتا  القياسىىية:
اثير  تحودد للسوتخدا    
االبتيووفدي االمتكوورر، 
الراابوود االتعليمووفت أا 
الخصفئص للمنتجوفت أا  
العمليفت اعرق اإلنتوفج  
بات العلقوو ، االتووي ال 
يكان التريد اهف إل امًيوف،  
اقد تشم  أا تاحث اشك  
خووفص المصووعلحفت،  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 

الراابوود االتعليمووفت أا 
الخصفئص للمنتجوفت أا  
العمليفت اعرق اإلنتوفج  
بات العلقوو ، االتووي ال 
يكان التريد اهف إل امًيوف،  

تشم  أا تاحث اشك   اقد
خووفص المصووعلحفت  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 
أا الملصرفت التي تنعاق 
بلى المنتجفت أا العمليفت 

االبتيووفدي االمتكوورر، 
الراابوود االتعليمووفت أا 
الخصفئص للمنتجوفت أا  
العمليفت اعرق اإلنتوفج  
بات العلقوو ، االتووي ال 
يكان التريد اهف إل امًيوف،  

تشم  أا تاحث اشك   اقد
خووفص المصووعلحفت  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 
أا الملصرفت التي تنعاق 
بلى المنتجفت أا العمليفت 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

أا الملصرفت التي تنعاق 
لى المنتجفت أا العمليفت ب

 أا عرق اإلنتفج.
 

المواصىىتا  القياسىىية  
المااصووقفت  الوطنيىىة:

الريفسي  الصوفدر  بون   
 الا ار .

 

اثيروو   اللىىوا ا التنيىىة:
إل امي  تحدد خصوفئص  
المنتجووفت االعمليووفت  

 أا عرق اإلنتفج.
 

المواصىىتا  القياسىىية  
المااصووقفت  الوطنيىىة:

الريفسي  الصوفدر  بون   
 الا ار .

 

اثيروو   اللىىوا ا التنيىىة:
إل امي  تحدد خصوفئص  
المنتجووفت االعمليووفت  
المرتاعوو  اهووف اعوورق 
إنتفجهف، اموف ةوي بلوك    

 أا عرق اإلنتفج.
 

المواصىىتا  القياسىىية  
المااصووقفت  الوطنيىىة:

الريفسي  الصوفدر  بون   
 الا ار .

 

اثيروو   اللىىوا ا التنيىىة:
إل امي  تحدد خصوفئص  
المنتجووفت االعمليووفت  
المرتاعوو  اهووف اعوورق 
إنتفجهف، اموف ةوي بلوك    
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

المرتاعوو  اهووف اعوورق 
إنتفجهف، اموف ةوي بلوك    
الراابد اإلداري  المعما  
اهف. اقد تشوم  اشوك    
خووفص المصووعلحفت  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 
أا الملصرفت االتي تنعاق 
بلى المنتجفت أا العمليفت 
أا عرق اإلنتفج، ايي قد 
تكان لاائح ةني  خفصو   
ا ي منت  أا قود تكوان   

الراابد اإلداري  المعما  
اهف. اقد تشوم  اشوك    
خووفص المصووعلحفت  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 
أا الملصرفت االتي تنعاق 
بلى المنتجفت أا العمليفت 
أا عرق اإلنتفج، ايي قد 

كان لاائح ةني  خفصو   ت
ا ي منت  أا قود تكوان   
لاائح ةني  بفمو  تحودد   
المتعلافت العفم  لسولم   

الراابد اإلداري  المعما  
اهف. اقد تشوم  اشوك    
خووفص المصووعلحفت  
االتعووفري  االتعائوو ،  
امتعلافت اضع العلمفت 
أا الملصرفت االتي تنعاق 
بلى المنتجفت أا العمليفت 
أا عرق اإلنتفج، ايي قد 

كان لاائح ةني  خفصو   ت
ا ي منت  أا قود تكوان   
لاائح ةني  بفمو  تحودد   
المتعلافت العفم  لسولم   
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ةني  بفمو  تحودد    لاائح
المتعلافت العفم  لسولم   
المنتجفت التي ال تتواةر  
 اش نهف لاائح ةني  خفص .

 

 اللوا ا التنية الوطنيىة: 
القني  الصفدر  بن اللاائح 
 الا ار .

إجراءا  تقويم المطابقة: 
مجماب  اإلجرا ات التي 
تهد  إلى التحرق من أن 

المنتجفت التي ال تتواةر  
 اش نهف لاائح ةني  خفص .

 

 اللوا ا التنية الوطنيىة: 
القني  الصفدر  بن اللاائح 
 الا ار .

إجراءا  تقويم المطابقة: 
مجماب  اإلجرا ات التي 

أن  تهد  إلى التحرق من
متعلاووفت محوودد  ةووي 
اللاائح القني  الاعنيو  أا  

المنتجفت التي ال تتواةر  
 اش نهف لاائح ةني  خفص .

 

 اللوا ا التنية الوطنيىة: 
القني  الصفدر  بن اللاائح 
 الا ار .

إجراءا  تقويم المطابقة: 
مجماب  اإلجرا ات التي 

أن  تهد  إلى التحرق من
متعلاووفت محوودد  ةووي 
اللاائح القني  الاعنيو  أا  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

متعلاووفت محوودد  ةووي 
ا اللاائح القني  الاعنيو  أ 

المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  قد ت  اسوتيقفؤيف،  

ترواي    اتشم  إجورا ات 
عفار ، إجرا ات سح  الم

العينوووفت ااالختاوووفر 
االتقتووويا االتريوووي  
االتسووجي  ااالبتمووفد  
ااإلقووورار اإصووودار 
الشووهفدات للمنتجووفت  
االخدمفت اكوبلك أيو    

المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  قد ت  اسوتيقفؤيف،  

ترواي    اتشم  إجورا ات 
عفار ، إجرا ات سح  الم

العينوووفت ااالختاوووفر 
االتقتووويا االتريوووي  
االتسووجي  ااالبتمووفد  
ااإلقووورار اإصووودار 
الشووهفدات للمنتجووفت  
االخدمفت اكوبلك أيو    

من تلك إجرا ات مشترك  
اإلجرا ات اهد  ضمفن 

المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  قد ت  اسوتيقفؤيف،  

ترواي    اتشم  إجورا ات 
عفار ، إجرا ات سح  الم

العينوووفت ااالختاوووفر 
االتقتووويا االتريوووي  
االتسووجي  ااالبتمووفد  
ااإلقووورار اإصووودار 
الشووهفدات للمنتجووفت  
االخدمفت اكوبلك أيو    

من تلك إجرا ات مشترك  
اإلجرا ات اهد  ضمفن 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

إجرا ات مشترك  من تلك 
اإلجرا ات اهد  ضمفن 

 .التحرق من المعفار 

 جهة تقىويم المطابقىة:  
اإلدار  المختص  أا الجه  
التي ترخص لهوف تلوك   
اإلدار  االتوووي تروووا  
 اإجرا ات تراي  المعفار .

 

مون   مصوفدق   االعتماد:
عر  ثفلث لجه  ترواي   

 التحرق من المعفار .

 جهة تقىويم المطابقىة:  
اإلدار  المختص  أا الجه  
التي ترخص لهوف تلوك   
اإلدار  االتوووي تروووا  
 اإجرا ات تراي  المعفار .

 

مون   مصوفدق   االعتماد:
عر  ثفلث لجه  ترواي   
معفاروو  توودل  اصووار  
رسمي  بلى كقف تهف لتنقيب 

 التحرق من المعفار .

 جهة تقىويم المطابقىة:  
اإلدار  المختص  أا الجه  
التي ترخص لهوف تلوك   
اإلدار  االتوووي تروووا  
 اإجرا ات تراي  المعفار .

 

مون   مصوفدق   االعتماد:
عر  ثفلث لجه  ترواي   
معفاروو  توودل  اصووار  
رسمي  بلى كقف تهف لتنقيب 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

معفاروو  توودل  اصووار  
رسمي  بلى كقف تهف لتنقيب 
 مهف  تراي  معفار  محدد .

 

مختاور  المختبر المعتمد: 
اووفر أا القحووص أا االخت

المعفير  البي تو  منحو    
 االبتمفد.

 

بلمو    شارة المطابقة:
للمعفار  بات شك  خفص 
تاضع بلوى المنوت  أا   

 محدد .مهف  تراي  معفار  
 

مختاور  المختبر المعتمد: 
القحووص أا االختاووفر أا 
المعفير  البي تو  منحو    

 االبتمفد.
 

بلمو    شارة المطابقة:
للمعفار  بات شك  خفص 
تاضع بلوى المنوت  أا   
إقرار المعفار  للدالل  بلى 
معفار  المنت  للمتعلاوفت  

 محدد .مهف  تراي  معفار  
 

مختاور  المختبر المعتمد: 
القحووص أا االختاووفر أا 
المعفير  البي تو  منحو    

 االبتمفد.
 

بلمو    شارة المطابقة:
للمعفار  بات شك  خفص 
تاضع بلوى المنوت  أا   
إقرار المعفار  للدالل  بلى 
معفار  المنت  للمتعلاوفت  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

إقرار المعفارو  للداللو    
بلووى معفاروو  المنووت  
للمتعلاووفت األسفسووي   
الاارد  ةي اللئح  القنيو   

 الاعني  الخفص  ا .
 

العلمو   عالمة الجودة: 
التي يت  منحهوف لسولع    

اتد  بلى أن يوبه  معين  
السلع  معفار  للمااصقفت 

 الريفسي  المعني  اهف.
 

األسفسووي  الوواارد  ةووي 
اللئح  القنيو  الاعنيو    

 الخفص  ا .
 

العلمو   ة الجودة: عالم
التي يت  منحهوف لسولع    
معين  اتد  بلى أن يوبه  
السلع  معفار  للمااصقفت 

 الريفسي  المعني  اهف.
 

الاثيرو    شهادة المطابقة:
التي تؤكد ا ن السولع  أا  

األسفسووي  الوواارد  ةووي 
اللئح  القنيو  الاعنيو    

 الخفص  ا .
 

العلمو   عالمة الجودة: 
التي يت  منحهوف لسولع    
معين  اتد  بلى أن يوبه  
السلع  معفار  للمااصقفت 

 الريفسي  المعني  اهف.
 

الاثيرو    شهادة المطابقة:
التي تؤكد ا ن السولع  أا  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الاثيرو    شهادة المطابقة:
التي تؤكد ا ن السولع  أا  
الخدم  أا عرق اإلنتوفج  
اأنظموو  اإلدار  معفاروو  
للمااصقفت الريفسوي  أا  

 اللاائح القني .
 

 )المترولوجيىىا(:المقاييس
البي يتضمن  بل  الريفسفت

الجاان  النظري  االعملي  
اكبلك ارتيف  الريفس ةي 
حرووا  العلووا  االترنيوو  

الخدم  أا عرق اإلنتوفج  
اأنظموو  اإلدار  معفاروو  
للمااصقفت الريفسوي  أا  

 اللاائح القني .
 

 جيىىا(:)المترولوالمقاييس
البي يتضمن  بل  الريفسفت

الجاان  النظري  االعملي  
اكبلك ارتيف  الريفس ةي 
حرووا  العلووا  االترنيوو  

 اتعايرهف.
 

الخدم  أا عرق اإلنتوفج  
اأنظموو  اإلدار  معفاروو  
للمااصقفت الريفسوي  أا  

 اللاائح القني .
 

 المترولوجيىا(: )المقاييس
البي يتضمن  بل  الريفسفت

الجاان  النظري  االعملي  
اكبلك ارتيف  الريفس ةي 
حرووا  العلووا  االترنيوو  

 اتعايرهف.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 اتعايرهف.
 

يي اسويل    أداة القياس:
ترنيوو  معوود  أل ووراض 

 الريفس.
 

 دوا  القياس القانونيىة: أ
الريوووفس يوووي أداات 

المعفار  لجميع المتعلافت 
الرفناني  اإلل اميو  اةراوف   
( 9للمرسا  ارفنان رق  )

الخووفص  1699ن  لسوو

يي اسويل    أداة القياس:
ترنيوو  معوود  أل ووراض 

 الريفس.
 

 دوا  القياس القانونيىة: أ
الريوووفس يوووي أداات 

المعفار  لجميع المتعلافت 
الرفناني  اإلل اميو  اةراوف   

( 9  ارفنان رق  )للمرسا
الخووفص  1699لسوون  

اووفلماا ين االمرووفييس  

يي اسويل    أداة القياس:
ترنيوو  معوود  أل ووراض 

 الريفس.
 

 دوا  القياس القانونيىة: أ
الريوووفس يوووي أداات 

المعفار  لجميع المتعلافت 
ف الرفناني  اإلل اميو  اةراو  
( 9للمرسا  ارفنان رق  )

المعىىدل  1699لسوون  
بالمرسوم بقىانون رقىم   

  1885( لسىىىىنة 8)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اووفلماا ين االمرووفييس  
 االمكفيي .

 

بملي  يت  مون   المعايرة:
تحديد العلق  اوين   خللهف

قيم  معيوفر قيوفس موع    
الريموو  التووي تععيهووف  
منظام  قيفس، تت  تحوت  
ظرا  محدد  اتتضومن  
تحديوود قيموو  االرتيووف  

 افلريفس.

 االمكفيي .
 

بملي  يت  مون   المعايرة:
تحديد العلق  اوين   خللهف

قيم  معيوفر قيوفس موع    
الريموو  التووي تععيهووف  
منظام  قيفس، تت  تحوت  
ظرا  محدد  اتتضومن  
تحديوود قيموو  االرتيووف  

 افلريفس.

يا  المترولوجيا القانونية:

الخوووفص اوووفلماا ين 
 االمرفييس االمكفيي .

 

بملي  يت  مون   المعايرة:
تحديد العلق  اوين   خللهف

قيم  معيوفر قيوفس موع    
الريموو  التووي تععيهووف  
منظام  قيفس، تت  تحوت  
ظرا  محدد  اتتضومن  

االرتيووف  تحديوود قيموو  
 افلريفس.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

يا  المترولوجيا القانونية:
بلووك الجوو   موون   

المتعلووق  المترالاجيووف
افلمتعلاووفت الرفنانيوو   
اإلل امي  للريفس ااحدات 
الريووفس اأداات الريووفس 
اعوورق الريووفس، ايووت  
ممفرستهف من قا  جهوفت  

 رسمي  بات كقف  .
 

المترولوجيا الصىناعية:  
يووا بلووك الجوو   موون 

بلووك الجوو   موون   
المترالاجيووف المتعلووق  
افلمتعلاووفت الرفنانيوو   
اإلل امي  للريفس ااحدات 
الريووفس اأداات الريووفس 
اعوورق الريووفس، ايووت  
ممفرستهف من قا  جهوفت  

 رسمي  بات كقف  .
 

المترولوجيا الصىناعية:  
يووا بلووك الجوو   موون 
المترالاجيف البي يتعلوق  

يا  المترولوجيا القانونية:
بلووك الجوو   موون   
المترالاجيووف المتعلووق  
افلمتعلاووفت الرفنانيوو   
اإلل امي  للريفس ااحدات 
الريووفس اأداات الريووفس 
اعوورق الريووفس، ايووت  
ممفرستهف من قا  جهوفت  

 رسمي  بات كقف  .
 

المترولوجيا الصىناعية:  
يووا بلووك الجوو   موون 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

المترالاجيف البي يتعلوق  
ادق  الريفسفت المستخدم  
ةووي الصوونفب  اةووي  

 العمليفت اإلنتفجي .
 

مسوتند أا  قة البيان: بطا
بلموو  أا مفركوو  أا  
صووار  أا أيوو  ايفنووفت 
اصقي  أخر  مكتااو  أا  
معااب  أا مختامو  أا  
ماضاب  بلوى باوا    
المنووت  أا ترةووق اهووف 

ادق  الريفسفت المستخدم  
ةووي الصوونفب  اةووي  

 العمليفت اإلنتفجي .
 

مسوتند أا  بطاقة البيان: 
بلموو  أا مفركوو  أا  
صووار  أا أيوو  ايفنووفت 
اصقي  أخر  مكتااو  أا  
معااب  أا مختامو  أا  
ماضاب  بلوى باوا    
المنووت  أا ترةووق اهووف 

تعلوق  المترالاجيف البي ي
ادق  الريفسفت المستخدم  
ةووي الصوونفب  اةووي  

 العمليفت اإلنتفجي .
 

مسوتند أا  بطاقة البيان: 
بلموو  أا مفركوو  أا  
صووار  أا أيوو  ايفنووفت 
اصقي  أخر  مكتااو  أا  
معااب  أا مختامو  أا  
ماضاب  بلوى باوا    
المنووت  أا ترةووق اهووف 



888 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 اعرير   ير قفال  لإل ال .

مفد  يعاو  ةيهوف    العبوة:
المنت   لايعهوف كاحود    
مسترل  ساا  كفن اتالليقهف 
كلًيف أا ج ئًيف اقد تشوتم   

ى احدات أا أنااى من بل
األ لق  بند برضهف بلى 
المسووتهلك، أا احسوو   
المااصقفت االلاائح القني  

 المعتمد .

 اعرير   ير قفال  لإل ال .

مفد  يعاو  ةيهوف    العبوة:
المنت   لايعهوف كاحود    
مسترل  ساا  كفن اتالليقهف 
كلًيف أا ج ئًيف اقد تشوتم   
بلى احدات أا أنااى من 
األ لق  بند برضهف بلى 
المسووتهلك، أا احسوو   
المااصقفت االلاائح القني  

 المعتمد .

 

 اعرير   ير قفال  لإل ال .

مفد  يعاو  ةيهوف    العبوة:
لايعهوف كاحود      المنت 

مسترل  ساا  كفن اتالليقهف 
كلًيف أا ج ئًيف اقد تشوتم   
بلى احدات أا أنااى من 
األ لق  بند برضهف بلى 
المسووتهلك، أا احسوو   
المااصقفت االلاائح القني  

 المعتمد .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (6المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة  –المادة الثانية 
 ( بعد تعديل الترقيم:6)
 

 

     قرر مجلوس النواا
 إجرا  مف ي تي:

 )يلى(( تعدي  كلمو    .1
الاارد  ةي نهفي  القرور   

 )يأت((.الثفني  لتصاح 

)  وبما إضفة  بافر   .1
يتناسب مى  المتطلبىا    

ةوي   الوطنية الخاصىة( 
( مون  1نهفي  الاند رق  )

مادة  –المادة الثانية 
 ( بعد تعديل الترقيم:6)

 

    المااةر  بلوى قورار
مجلس النواا  اتعودي    
كلم  )يلي( الاارد  ةوي  
نهفيوو  القروور  الثفنيوو  

 لتصاح )ي تي(.

    بد  المااةرو  بلوى
قوورار مجلووس النوواا  

" وبمىا  باوفر   اإضفة  
ناسب مى  المتطلبىا    تي

مادة  –المادة الثانية 
 ( بعد تعديل الترقيم:6)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

يتالى جهف  المااصوقفت  
االمرفييس تحريق األيدا  

 التفلي  :

احكف  الرقفا  اضمفن  - أ
جوواد  معفاروو  السوولع 

 

 

 

 
 

تكان اإلدار  المختصو   
يووي المرجووع الاحيوود 
المعتمد للتاحيد الريفسوي  
اضاع جواد  اإلنتوفج،   

 المفد .
 

 )نص المادة بعد التعديل(
 

تكان اإلدار  المختصو   
يووي المرجووع الاحيوود 
المعتمد للتاحيد الريفسوي  
اضاع جواد  اإلنتوفج،   
ااضووع المااصووقفت  
الريفسي  الاعني ، اإصدار 

 اللاائح القني  الاعني .

اتهد  اإلدار  المختص  

حيوث   الوطنية الخاصة"
إنهف تتقق مع رأي  رةو   
تجفر  اصنفب  الاحورين  

جف ت ت يًدا ال ا ن العافر  
   دابي ل .

 

 

 

 

 

تكان اإلدار  المختصو   
يووي المرجووع الاحيوود 
المعتمد للتاحيد الريفسوي  
اضاع جواد  اإلنتوفج،   
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

المسووتارد  للمااصووقفت 
الريفسوووي  الاعنيووو   
االمااصقفت الصفدر  بن 
ييئووو  المااصوووقفت  
االمرفييس لدا  مجلوس  

أا المنظموو   التعووفان
العرايوو  للمااصووقفت  

 االمرفييس المعتمد .

رةع الكقفي  االنتفجي   -  
اتحسين سمع  المنتجوفت  
ديد الاعني  انابيتهف اتح

المااصووقفت  ااضووع
الريفسي  الاعني ، اإصدار 

 اللاائح القني  الاعني .

اتهد  اإلدار  المختص  
 إلى تحريق مف يلي:

تانووي نظووف  اعنووي  .1
للمااصووقفت االمرووفييس 
اةرف للممفرسفت الداليو   

 المتاع .

 

 يأت(:إلى تحريق مف 

تانووي نظووف  اعنووي  .1
للمااصووقفت االمرووفييس 
اةرف للممفرسفت الداليو   

وبما يتناسب م  المتاع ، 
المتطلبىىىا  الوطنيىىىة 

 الخاصة.

المحفةظ  بلى الصح   .1
االسلم  العفم  للمستهلك 
احمفيت  من الالا االالان، 
 اكبا المحفةظ  بلى الايئ .

ضمفن جواد  السولع    .1
 اةراف للمااصقفت الريفسي .

ااضووع المااصووقفت  
الريفسي  الاعني ، اإصدار 

 اللاائح القني  الاعني .

اتهد  اإلدار  المختص  
 يأت(:إلى تحريق مف 

تانووي نظووف  اعنووي  .1
للمااصووقفت االمرووفييس 
اةرف للممفرسفت الداليو   

  .المتاع
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الاسفئ  الريفسوي  للعمو    
ااالنتفج لتحريق االقتصفد 

 االجمفلي األمث .

حمفي  المستهلك مون   - ج
الالان االالا االمحفةظو   
بلى األرااح االسولم   

 العفم .

 

 

بلى الصح   المحفةظ  .1
االسلم  العفم  للمستهلك 
احمفيت  من الالا االالان، 
 اكبا المحفةظ  بلى الايئ .

ضمفن جواد  السولع    .1
 اةراف للمااصقفت الريفسي .

رةع الكقف   اإلنتفجيو    .4
اتحسين سمع  المنتجوفت  
الاعني  انابيتهف اتحديد 
الاسفئ  الريفسوي  للعمو    
ااإلنتفج لتحريوق النموا   

 االقتصفدي.

رةع الكقف   اإلنتفجيو    .4
اتحسين سمع  المنتجوفت  
الاعني  انابيتهف اتحديد 

فسوي  للعمو    الاسفئ  الري
ااإلنتفج لتحريوق النموا   

 االقتصفدي.

بلى الصح   المحفةظ  .1
االسلم  العفم  للمستهلك 
احمفيت  من الالا االالان، 
 اكبا المحفةظ  بلى الايئ .

ضمفن جواد  السولع    .1
 اةراف للمااصقفت الريفسي .

رةع الكقف   اإلنتفجيو    .4
اتحسين سمع  المنتجوفت  
الاعني  انابيتهف اتحديد 
الاسفئ  الريفسوي  للعمو    
ااإلنتفج لتحريوق النموا   

 االقتصفدي.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (5دة )الما

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

 

 

( 5مادة ) –المادة الثالثة 
 بعد تعديل الترقيم:

 

     قرر مجلوس النواا
 إجرا  مف ي تي:

 

تعدي  بافر  )للموفد    .1
السفدس  بشر ( الواارد   

) ( لتصواح  14ةي الاند )
 ((.12للمادة )

)  أو إضفة  باوفر    .1
االسىىتعانة بىىالمختبرا  

( 5مادة ) –المادة الثالثة 
 بعد تعديل الترقيم:

 

    المااةر  بلوى قورار
مجلس الناا  اإجرا  موف  

 ي تي:

تعدي  بافر  )للموفد    .1
السفدس  بشر ( الواارد   

( لتصواح  14ةي الانود ) 
 ((.12للمادة ))

)  أو إضفة  باوفر    .1
االسىىتعانة بىىالمختبرا  
المتواجدة بالقطاع الخاص 

( 5مادة ) –المادة الثالثة 
 بعد تعديل الترقيم:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتواجدة بالقطاع الخاص 
ةي نهفيو    محلًيا ودولًيا(
 (.19الاند رق  )

(، 19إضفة  اند ارق  ) .1
)االسىتعانة  نص  اآلتي: 

بمراكىىىة الدراسىىىا  
والبحوث لىدعم أنشىطة   

مع مرابف  إبفد  اإلدارة(  
 ترقي  الاند األخير.

 

 )نص المادة بعد التعديل(
 

المختصو   تتالى اإلدار  

ةي نهفيو    محلًيا ودولًيا(
 (.19الاند رق  )

(، 19إضفة  اند ارق  ) .1
)االسىتعانة  نص  اآلتي: 

بمراكىىىة الدراسىىىا  
والبحوث لىدعم أنشىطة   

مع مرابف  إبفد  اإلدارة(  
 ترقي  الاند األخير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



888 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 
 تالمااصقفيختص جهف  

االمرفييس افألمار التفلي  
:- 

 

وض  وتعديل ونشىر   -1
المواصىىتا  القياسىىية  
الوطنية  وكذلك التوصية 

 

 

 
 

تتالى اإلدار  المختصو   
ةي ساي  تحريق أيوداةهف  

االصوولحيفت المهووف  
 اآلتي :

اضع اتعدي  اإلالوف    .1
المااصووقفت الريفسووي   

ةي ساي  تحريق أيوداةهف  
المهووف  االصوولحيفت  

 اآلتي :

اضع اتعدي  اإلالوف    .1
المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  ابرضهف بلوى  
اللجن  الاعني  البتمفديف. 
 انشر مف يت  ابتمفده منهف.

إبداد اتعدي  اإلالوف    .1
اللاائح القنيو  الاعنيو    
انشريف اعد إصداريف من 

 الا ير.

اضع اتنقيب إجرا ات  .1

 

 

 

 

تتالى اإلدار  المختصو   
ةي ساي  تحريق أيوداةهف  
 المهووف  االصوولحيفت 

 اآلتي :

اضع اتعدي  اإلالوف    .1
المااصووقفت الريفسووي   
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

باعتماد أيىة مواصىتا    
قياسىىية خليجيىىة  أو  
عربية  أو دولية  لتكون 
مواصىىىتا  قياسىىىية 

 1وطنية.

 

جواد  الموااد    مراقا -1
الخف  االمنتجوفت شوا    
المصوونع  االمنتجووفت  
النهفئي  االت كد من مود   

الاعني  ابرضهف بلوى  
اللجن  الاعني  البتمفديف. 
 انشر مف يت  ابتمفده منهف.

إبداد اتعدي  اإلالوف    .1
اللاائح القنيو  الاعنيو    
انشريف اعد إصداريف من 

 الا ير.

اضع اتنقيب إجرا ات  .1
تروواي  المعفاروو  اموونح 

عفار  شهفدات اشفرات الم
 للاائح القني  الاعني .

إبداد اابتمفد األدلو    .4
اإلرشوووفدي  الخفصووو  

تروواي  المعفاروو  اموونح 
شهفدات اشفرات المعفار  

 للاائح القني  الاعني .

إبداد اابتمفد األدلو    .4
اإلرشوووفدي  الخفصووو  
افلمااصووقفت االمعفاروو  

 االمرفييس.

إصدار انشور اايوع    .1
المعاابووفت المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  

 االمرفييس.

التحرق مون معفارو     .9
المنتجوووفت المحليووو  

الاعني  ابرضهف بلوى  
اللجن  الاعني  البتمفديف. 
 انشر مف يت  ابتمفده منهف.

إبداد اتعدي  اإلالوف    .1
اللاائح القنيو  الاعنيو    
انشريف اعد إصداريف من 

 الا ير.

اضع اتنقيب إجرا ات  .1
تروواي  المعفاروو  اموونح 
شهفدات اشفرات المعفار  

 للاائح القني  الاعني .

إبداد اابتمفد األدلو    .4
اإلرشوووفدي  الخفصووو  

                                                           
1

.8778( لسنة 88المرسوم بقانون رقم )نص البند المعدل وفق    
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

معفارتهووف للمااصووقفت  
المعتمد  ال  ةي ساي  بلك 
إنشف  اتشالي  المختارات 

القحاص  إلجرا الل م  
االتحفليوو  ااالختاووفرات 
الخفصوو  افلمااصووقفت 
االمرووفييس امعفاروو   

 المااصقفت.

 

االحتقووفظ افلنمووفبج  -1
اعني  للريفس اإصودار  ال

افلمااصووقفت االمعفاروو  
 االمرفييس.

إصدار انشور اايوع    .1
المعاابووفت المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  

 االمرفييس.

التحرق مون معفارو     .9
المنتجوووفت المحليووو  
االمستارد  ساا  الخف  أا 
شا  المصنع  أا النهفئيو   

 القني  المعتمد .للاائح 

إصدار رخص م اال   .9
أنشووع  موونح شووهفدات 
المعفار  أا االستشوفرات  

الخف  أا االمستارد  ساا  
شا  المصنع  أا النهفئيو   

 للاائح القني  المعتمد .

إصدار رخص م اال   .9
أنشووع  موونح شووهفدات 
المعفار  أا االستشوفرات  
أا التوودري  المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  
االمرفييس، ابلوك اةراوف   
للشراع االضاااع التوي  

 تحدديف الا ار .

إصدار اتجديد ااق   .8
اإلالف  استخدا  شوهفدات  

فرات المعفارووو  اشووو

افلمااصووقفت االمعفاروو  
 االمرفييس.

إصدار انشر اايوع   .1
المعاابووفت المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  

 االمرفييس.

التحرق مون معفارو     .9
المنتجوووفت المحليووو  
االمستارد  ساا  الخف  أا 
شا  المصنع  أا النهفئيو   

 المعتمد . للاائح القني 

إصدار رخص م اال   .9
أنشووع  موونح شووهفدات 
المعفار  أا االستشوفرات  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

شهفدات المعفير  المعتمد  
ا بمووف  المترالاجيووف  

 الرفناني .

إصوودار شووهفدات   -4
المعفير  امنح شوهفدات  
ااشوووفرات المعفارووو  
للمااصووقفت امسووتا  
الجاد  للمنتجفت المنتجو   

 محليف أا المستارد .

اصدار انشر اايوع   -1
ت المااصقفت االمعاابف

أا التوودري  المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  
االمرفييس، ابلوك اةراوف   
للشراع االضاااع التوي  

 تحدديف الا ار .

إصدار اتجديد ااق   .8
اإلالف  استخدا  شوهفدات  
اشوووفرات المعفارووو  
للمااصووقفت الريفسووي   

االلواائح القنيو     الاعني 
الاعني  المعتمد  ابلمفت 
الجوواد  أا المعفاروو    
للمنتجووفت المختلقوو ،  
االتصديق بلى شوهفدات  

للمااصووقفت الريفسووي   
الاعني  االلواائح القنيو    
الاعني  المعتمد  ابلمفت 
الجوواد  أا المعفاروو    
للمنتجووفت المختلقوو ،  
االتصديق بلى شوهفدات  
اشفرات المعفارو  التوي   

 تصدر بن الالير.

إصدار اتجديد ااق   .6
اإلالف  شهفدات ابلمفت 
للمنتجفت المصدر  لودا   

ت تلك أخر  اةراف لمتعلاف
الووودا  االشوووراع  
االضاااع التي تحودديف  

أا التوودري  المتعلروو   
افلمااصووقفت االمعفاروو  
االمرفييس، ابلوك اةراوف   
للشراع االضاااع التوي  

 تحدديف الا ار .

إصدار اتجديد ااق   .8
اإلالف  استخدا  شوهفدات  
اشوووفرات المعفارووو  
للمااصووقفت الريفسووي   

ائح القنيو   الاعني  االلوا 
الاعني  المعتمد  ابلمفت 
الجوواد  أا المعفاروو    
للمنتجووفت المختلقوو ،  
االتصديق بلى شوهفدات  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

افلمااصووقفت  المتعلروو 
 .االمرفييس

التنسوويق مووع ييئوو  -9
المااصووقفت االمرووفييس 
لوودا  مجلووس التعووفان 
البتمفد مااصقفت قيفسي  
خليجي  ماحد  امف يتقوق  
مع المااصقفت الريفسوي   
للدال  االمااصقفت التوي  
تصدريف المنظم  العراي  
للمااصووقفت االمرووفييس 

اشفرات المعفارو  التوي   
 تصدر بن الالير.

إصدار اتجديد ااق   .6
اإلالف  شهفدات ابلمفت 
للمنتجفت المصدر  لودا   
أخر  اةراف لمتعلافت تلك 
الووودا  االشوووراع  
 االضاااع التي تحودديف 

 الا ار .

ابتمفد معفيير الريفس  .11
الاعني  المرجعي  لمعفير  
أداات الريووفس االريووف  
ا بمووف  المترالاجيووف  

 الرفناني  االصنفبي .

 الا ار .

ابتمفد معفيير الريفس  .11
الاعني  المرجعي  لمعفير  
أداات الريووفس االريووف  
ا بمووف  المترالاجيووف  

 الرفناني  االصنفبي .

الريف  امهوف  جهو     .11
االستعل  لمنظم  التجفر  
العفلمي  ةيمف يتعلق افتقفقي  
 المعاقفت القني  للتجفر .

بووف  حروواق  مرا .11
االت امفت مملك  الاحرين 
ةيمف يتعلوق افالتقفقيوفت   
الدالي  ااإلقليمي  االثنفئي  

اشفرات المعفارو  التوي   
 تصدر بن الالير.

إصدار اتجديد ااق   .6
اإلالف  شهفدات ابلمفت 
للمنتجفت المصدر  لودا   
أخر  اةراف لمتعلافت تلك 
الووودا  االشوووراع  
االضاااع التي تحودديف  

 ر .الا ا

ابتمفد معفيير الريفس  .11
الاعني  المرجعي  لمعفير  
أداات الريووفس االريووف  
ا بمووف  المترالاجيووف  

 الرفناني  االصنفبي .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االهيئووفت االمنظمووفت  
 الدالي  المتخصص .

الت كوود موون تنقيووب  -9
قرارات اللجن  الاعنيو   
للمااصووقفت االمرووفييس 

 امتفاعتهف.

نشووور الوووابي   -8
افلمااصقفت االمروفييس  
االريووف  احقووظ الاثووفئق 
انشوور االحصووفئيفت  
 االمعلامووفت المتعلروو  

الريف  امهوف  جهو     .11
االستعل  لمنظم  التجفر  
العفلمي  ةيمف يتعلق افتقفقي  
 المعاقفت القني  للتجفر .

مرابووف  حروواق   .11
االت امفت مملك  الاحرين 

علوق افالتقفقيوفت   ةيمف يت
الدالي  ااإلقليمي  االثنفئي  
 االخفص  ا نشع  اإلدار .

التعفان االتنسيق مع  .11
الهيئووفت االمنظمووفت  
ااألجه   التي تعم  ةوي  
مجوووف  المااصوووقفت 
االمروووفييس اترووواي  

 االخفص  ا نشع  اإلدار .

التعفان االتنسيق مع  .11
الهيئووفت االمنظمووفت  
ااألجه   التي تعم  ةوي  
مجوووف  المااصوووقفت 
االمروووفييس اترووواي  
المعفارووو ، ااقتوووراح 
االنتسف  إليهوف، اتمثيو    

 مفبفتهف.المملك  ةي اجت

تحصووي  الرسووا   .14
نظير الخدمفت التي تردمهف 

من يبا  (12للمادة )اةراف 
 الرفنان.

التاصووي  اتشووكي   .11

الريف  امهوف  جهو     .11
االستعل  لمنظم  التجفر  
العفلمي  ةيمف يتعلق افتقفقي  
 المعاقفت القني  للتجفر .

مرابووف  حروواق   .11
االت امفت مملك  الاحرين 

التقفقيوفت  ةيمف يتعلوق اف 
الدالي  ااإلقليمي  االثنفئي  
 االخفص  ا نشع  اإلدار .

التعفان االتنسيق مع  .11
الهيئووفت االمنظمووفت  
ااألجه   التي تعم  ةوي  
مجوووف  المااصوووقفت 
االمروووفييس اترووواي  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 افلمااصقفت االمرفييس.

 

المعفارووو ، ااقتوووراح 
االنتسف  إليهوف، اتمثيو    

 المملك  ةي اجتمفبفتهف.

تحصووي  الرسووا   .14
تردمهف نظير الخدمفت التي 

اةراف للمفد  السفدس  بشر  
 من يبا الرفنان.

التاصووي  اتشووكي   .11
اللجفن المسفند  ألنشوع   
اإلدار  بلى أن يصدر اهف 

 قرار من الا ير.

إنشووف  اتشووالي    .19
مختارات اعنيو  لودب    

 أنشع  اإلدار .

اللجفن المسفند  ألنشوع   
اإلدار  بلى أن يصدر اهف 

 قرار من الا ير.

إنشووف  اتشووالي    .19
مختارات اعنيو  لودب    

أنشووووووع  اإلدار ،          
أو االستعانة بىالمختبرا   
المتواجدة بالقطاع الخاص 

 محلًيا ودولًيا.

االسىىتعانة بمراكىىة  .11
الدراسا  والبحوث لدعم 

 أنشطة اإلدارة.

نشر الابي ا نشع   .18
المااصووقفت االمعفاروو  

المعفارووو ، ااقتوووراح 
االنتسف  إليهوف، اتمثيو    

 المملك  ةي اجتمفبفتهف.

تحصووي  الرسووا   .14
 نظير الخدمفت التي تردمهف

من يبا  (12للمادة )اةراف 
 الرفنان.

التاصووي  اتشووكي   .11
اللجفن المسفند  ألنشوع   
اإلدار  بلى أن يصدر اهف 

 قرار من الا ير.

إنشووف  اتشووالي    .19
مختارات اعنيو  لودب    

أنشووووووع  اإلدار ،          
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 
 

نشر الابي ا نشع   .19
 المااصووقفت االمعفاروو 
االمرفييس االريف  احقوظ  
الاثفئق انشر اإلحصفئيفت 
 االمعلامفت المتعلر  اهف.  

االمرفييس االريف  احقوظ  
الاثفئق انشر اإلحصفئيفت 
 االمعلامفت المتعلر  اهف.

 

 

 

 

أو االستعانة بىالمختبرا   
المتواجدة بالقطاع الخاص 

 محلًيا ودولًيا.

االسىىتعانة بمراكىىة  .11
ا  والبحوث لدعم الدراس

 أنشطة اإلدارة.

نشر الابي ا نشع   .18
المااصووقفت االمعفاروو  
االمرفييس االريف  احقوظ  
الاثفئق انشر اإلحصفئيفت 
 االمعلامفت المتعلر  اهف.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (4المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الرابعة _ المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:4)

     قرر مجلوس النواا
 إجرا  مف ي تي:

)وال يةيد إضفة  بافر   .1
اعود   عل  خمسة عشىر( 

بافر  )ابدد ال ير  بون  
بشر ( الاارد  ةي القرور   

 األالى.

)لمىدتين  إضفة  بافر   .1
ةي نهفي  القرور    مماثلتين(
 الثفني .

إضفة  باوفر  للقرور     .1

المادة الرابعة _ المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:4)

 

قرر  اللجنة إعادة صىياةة  
المادة بما يحقق العدالة فى(  

القطاع الخىاص فى(   تمثيل 
اللجنة الوطنية للمواصىتا   
والمقاييس وذلىك لسسىباب   

 التالية:

إيجاد التواةن بين أعضاء  -1
 اللجنة من حيث التمثيل.

تمثيل القطاع الخاص ف(  -6
 اللجنة.

المادة الرابعة _ المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:4)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 
 

تنش  لجن  تسمى "اللجنو   
الاعنيوو  للمااصووقفت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)  األخير  نصوهف اآلتوي:   
علىى  أن يراعىى  عىىدم  

 اةدواجية المكافأة(.
 

 )نص المادة بعد التعديل(

لجن  تسمى "اللجنو    تنش 
الاعنيوو  للمااصووقفت  
االمرفييس" ارئفس  الا ير 
ابضوواي  موودير اإلدار  
المختص  ابودد ال يرو    

وال يةيد عل  بن بشر  
من ممثلوي  خمسة عشر 

الجهووفت بات العلقوو   

رفد اللجنة بأصىحاب   -5
الخبىىىرة واالختصىىىاص  

 والمصلحة.

وعل  ذلك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 

 

 

لجن  تسمى "اللجنو    تنش 
الاعنيوو  للمااصووقفت  
االمرفييس" ارئفس  الا ير 
ابضوواي  موودير اإلدار  

يةيىد   الالمختص  ابدد 

 

 

 

 

 

 

 
 

لجن  تسمى "اللجنو    تنش 
الاعنيوو  للمااصووقفت  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االمرفييس" ارئفس  ا يور  
التجوووفر  اال رابووو  

 : ابضاي 

اثنووين بوون ا ار    -1
التجفر  اال راب ، ااثنين 
بوون ا ار  االشووالف   
االكهراف  االمف ، ابضا 
ااحد بن ك  مون ا ار   

، ، ا ار  االسكفنالصح 
ا ار  المفلي  ااالقتصوفد  
الوواعني، ا ار  العموو  

 

لجن  تسمى "اللجنو    تنش 
الاعنيوو  للمااصووقفت  
االمرفييس" ارئفس  الا ير 
ابضوواي  موودير اإلدار  
المختص  ابودد ال يرو    
بن بشر  مون ممثلوي   
الجهووفت بات العلقوو   
ا بمووف  المااصووقفت  
االمعفاروو  االمرووفييس، 
ابلى أال تر  درج  كو    

 منه  بن مدير إدار .

ا بمووف  المااصووقفت  
االمعفاروو  االمرووفييس، 
ابلى أال تر  درج  كو    

 منه  بن مدير إدار .

 

 

 

 

اتشوكي  اللجنو     ايصدر
قرار من رئيس مجلوس  

مون ممثلوي    عن خمسة
الجهووفت بات العلقوو   
ا بمووف  المااصووقفت  
االمعفاروو  االمرووفييس، 
ابلى أال تر  درج  كو    
موونه  بوون موودير إدار  
وثالثة أعضاء ترشىحهم  
ةرفة تجىارة وصىناعة   
البحرين وعضوين مىن  
ذوي الخبرة واالختصاص 

 .يرشحهما الوةير

االمرفييس" ارئفس  الا ير 
ابضوواي  موودير اإلدار  

يةيىد   الالمختص  ابدد 
مون ممثلوي    عن خمسة

الجهووفت بات العلقوو   
ا بمووف  المااصووقفت  
االمعفاروو  االمرووفييس، 
ابلى أال تر  درج  كو    
موونه  بوون موودير إدار  
وثالثة أعضاء ترشىحهم  
ةرفة تجىارة وصىناعة   
البحرين وعضوين مىن  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االشووئان االجتمفبيوو ، 
ا ار  التنمي  االصنفب ، 
ا ار  الداخليوو ، ا ار  

الدال  المااصلت، ا ار  
للشئان الرفناني ، اال تر  
درجووفته  بوون درجوو  

 المدير.

اثنين بن  رة  تجفر   -1
 اصنفب  الاحرين.

 

اثنين من باي الخار  -1

 

 

 

 

 

اتشوكي  اللجنو     ايصدر
قرار من رئيس مجلوس  
الا را  انف  بلى ترشيح 
الا ير اافلتنسويق موع   
الووا ارات االجهووفت  

الا را  انف  بلى ترشيح 
الا ير اافلتنسويق موع   
الووا ارات االجهووفت  
المعنيوو ، اتكووان موود  
العضاي  ةي اللجن  أراوع  
سووناات قفالوو  للتجديوود 

 .لمدتين مماثلتين

 

اتختفر اللجنو  ةوي أا    
اجتمفى لهف نفئًاف للورئيس  
يح  مح  الورئيس ةوي   

ايصدر اتشوكي  اللجنو    
قرار من رئيس مجلوس  
الا را  انف  بلى ترشيح 
الا ير اافلتنسويق موع   
الووا ارات االجهووفت  

وةرفىة تجىارة   المعني  
، اتكان وصناعة البحرين

مد  العضاي  ةي اللجنو   
أراع سناات قفال  للتجديد 

 .نلمدتين مماثلتي

اتختفر اللجنو  ةوي أا    

ذوي الخبرة واالختصاص 
 .يرشحهما الوةير

ايصدر اتشوكي  اللجنو    
قرار من رئيس مجلوس  

ترشيح الا را  انف  بلى 
الا ير اافلتنسويق موع   
الووا ارات االجهووفت  

وةرفىة تجىارة   المعني  
، اتكان وصناعة البحرين

مد  العضاي  ةي اللجنو   
أراع سناات قفال  للتجديد 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

يرشحهمف ا ير التجوفر   
 اال راب .

ايصدر اتعيوين يوؤال    
األبضف  قرار من رئيس 
مجلس الوا را  اتكوان   
مد  بضايته  ةي اللجنو   
ثوولث سووناات قفالوو   

 للتجديد.

 

المعنيوو ، اتكووان موود  
العضاي  ةي اللجن  أراوع  

 سناات قفال  للتجديد.

 

 

اتختفر اللجنو  ةوي أا    
اجتمفى لهف نفئًاف للورئيس  
يح  مح  الورئيس ةوي   

 حفل   يفا .

ايصدر اتحديود مكفةو     

 حفل   يفا .

تحديود مكفةو     ايصدر ا
أبضف  اللجنو  االلجوفن   
المناثر  بنهوف االلجوفن   
المسفند  ألنشوع  اإلدار   
المختص  قرار من رئيس 

عل  أن مجلس الا را ، 
يراع  عىدم اةدواجيىة   

 المكافأة.

اجتمفى لهف نفئًاف للورئيس  
يح  مح  الورئيس ةوي   

 حفل   يفا .

ايصدر اتحديود مكفةو     
أبضف  اللجنو  االلجوفن   
المناثر  بنهوف االلجوفن   
المسفند  ألنشوع  اإلدار   
المختص  قرار من رئيس 

عل  أن مجلس الا را ، 
يراع  عىدم اةدواجيىة   

ف( حال االشتراك  المكافأة

 .لمدتين مماثلتين

اتختفر اللجنو  ةوي أا    
اجتمفى لهف نفئًاف للورئيس  
يح  مح  الورئيس ةوي   

 حفل   يفا .

ايصدر اتحديود مكفةو     
  االلجوفن  أبضف  اللجنو 

المناثر  بنهوف االلجوفن   
المسفند  ألنشوع  اإلدار   
المختص  قرار من رئيس 

عل  أن مجلس الا را ، 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ضف  اللجنو  االلجوفن   أب
المناثر  بنهوف االلجوفن   
المسفند  ألنشوع  اإلدار   
المختص  قرار من رئيس 

 مجلس الا را .

كثر من لجنة من هذه ف( أ
 .اللجان

يراع  عىدم اةدواجيىة   
ف( حال االشتراك  المكافأة

ف( أكثر من لجنة من هذه 
 .اللجان

 (3المادة )

 

 

 

 

 المادة الخامسة

 

 

 

المادة الخامسة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:3)
 

     قرر مجلوس النواا
 إجرا  مف ي تي:

 )يلى(( تعدي  كلمو    .1
الاارد  ةي نهفي  صودر  

المادة الخامسة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:3)

 

    المااةر  بلوى قورار 
إجرا  موف  امجلس الناا  

 ي تي:

تعدي  كلمو  )يلوي(    .1

المادة الخامسة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:3)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يأت((المفد  لتصاح 

إضوووفة  باوووفر    .1
)واللوا ا التنية الوطنية( 

 (.1نهفي  الاند )إلى 

نر  القررتين األالوى   .1
االثفنيوو  موون )المووفد   
العفشر ( إلى نهفي  يوبه  
المفد  اعد تعديلهمف بلوى  

 النحا اآلتي:

نىة اعتبىار   ) ويجوة للج
 اللىىوا ا التنيىىة لبلىىدان
أخىىرم معادلىىة للىىوا ا 
التنية الوطنية  إذا تبىين  

الاارد  ةي نهفي  صودر  
 .المفد  لتصاح )ي تي(

إضوووفة  باوووفر   .6
 "واللوا ا التنية الوطنية"

 (.1إلى نهفي  الاند )
 الموافقىة على     عدم

بنقل قرار مجلس النواب 
التقرتين األول  والثانيىة  
من )المادة العاشرة( إل  
نهاية هذه المىادة بعىد   

  واإلبقاء على   تعديلهما
الىىنص كمىىا جىىاء فىى( 

لسسباب مشروع القانون  
 التالية:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنها تحقق أهداف اللوا ا 
التنية الوطنيىة بصىورة   

 كافية.

كما يجوة لهىا اعتبىار   
نتا ج إجىراءا  تقىويم   
المطابقة ف( بلدان أخرم 
معادلة لإلجراءا  الوطنية 
المطبقىىة وذلىىك وفق ىىا 
لالتتاقيىىىا  الدوليىىىة 
 المنضمة إليها المملكة(.

 )نص المادة بعد التعديل(

أن مجلس النواب قىد   -1
دمج االختصاصا  المقررة 
للىىوةير بموجىىب المىىادة 

ن ( من المشروع ضم10)
االختصاصا  المنصىوص  
عليها فى( هىذه المىادة     
وتىىرم اللجنىىة ضىىرورة 
اإلبقاء عل  اختصاصىا   
الوةير المقررة ف( المىادة  

( من هىذا المشىروع   10)
ألن هىىذه المىىادة تعىىالج 
الحىىىىاال  الطار ىىىىة 
والمستعجلة ألنها ذا  صلة 
باألمن الوطن( أو االقتصاد 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

تختص اللجنو  الاعنيو    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تختص اللجن  الاعني  امف 

تختص اللجن  الاعني  امف 
 :يأت(

اضع السيفس  العفمو    .1
 للمااصقفت االمرفييس.

صووقفت ابتمووفد الماا .1
واللوا ا الريفسي  الاعني  
 التنية الوطنية.

تشكي  اللجفن القنيو    .1
للمسووفيم  ةووي إبووداد 
ادراسووو  مشوووفريع  
المااصقفت، ايجو  أن  
تض  يوبه اللجوفن ةوي    
تشووكيلهف ممثلووين بوون 

الىىوطن( أو المعتقىىدا   
امىة  الدينية أو السالمة الع

والبي ة والصىحة العامىة    
األمر الىذي يتعىذر معى     
عرضىىها علىى  اللجنىىة  
الوطنيىىة التخىىاذ القىىرار 

 بالسرعة الالةمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تختص اللجن  الاعني  امف 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

صقفت االمرفييس امف للماا
 :يلي

) أ ( اضع السيفس  العفم  
 للمااصقفت االمرفييس.

دراسوو  اابتمووفد   ) (
المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  أا تعديلهف ابلوك  
اعد التنسويق موع ييئو     
المااصووقفت االمرووفييس 
لدا  مجلس التعفان لدا  
الخلي  العراي  اةرف ألحكف  

 يلي:

اضع السيفس  العفمو    .1
 للمااصقفت االمرفييس.

ابتمووفد المااصووقفت  .1
 الريفسي  الاعني .

 

تشكي  اللجفن القنيو    .1
للمسووفيم  ةووي إبووداد 
ادراسووو  مشوووفريع  
المااصقفت، ايجو  أن  
تض  يوبه اللجوفن ةوي    
تشووكيلهف ممثلووين بوون 
المنتجوووين االتجوووفر 

المنتجوووين االتجوووفر 
االمسووتهلكين االجهووفت 

 المعني  اباي الخار .

اضع اللئح  الداخلي   .4
 .لسير بم  اللجن 

للجنىىة اعتبىىار  ويجىىوة
 اناللىىوا ا التنيىىة لبلىىد

أخىىرم معادلىىة للىىوا ا 
التنية الوطنية  إذا تبىين  
أنها تحقق أهداف اللوا ا 
التنية الوطنيىة بصىورة   

 كافية.

 :يأت(

اضع السيفس  العفم   .1
 للمااصقفت االمرفييس.

المااصووقفت  ابتمووفد .1
واللوا ا  الريفسي  الاعني 
 التنية الوطنية.

تشكي  اللجفن القنيو    .1
للمسووفيم  ةووي إبووداد 
ادراسووو  مشوووفريع  
المااصقفت، ايجو  أن  
تض  يوبه اللجوفن ةوي    
تشووكيلهف ممثلووين بوون 
المنتجوووين االتجوووفر 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

النظف  األسفسوي لهيئو    
رووفييس المااصووقفت االم

لدا  مجلس التعفان لدا  
 الخلي  العراي .

)ج( تشك  اللجفن القنيو   
للمسووفيم  ةووي ابووداد 
ادراسووو  مشوووفريع  

 المااصقفت.

)د( اضع اللئح  الداخلي  
 لسير بم  اللجن .

)يو( اقتراح الرسا  التي 

االمسووتهلكين االجهووفت 
 المعني  اباي الخار .

اضع اللئح  الداخلي   .4
 لسير بم  اللجن .

كما يجوة لهىا اعتبىار   
نتا ج إجىراءا  تقىويم   
المطابقة ف( بلدان أخرم 
معادلة لإلجراءا  الوطنية 
المطبقىىة وذلىىك وفق ىىا 
ة لالتتاقيىىىا  الدوليىىى
 المنضمة إليها المملكة.

 

 

 

االمسووتهلكين االجهووفت 
 المعني  اباي الخار .

اضع اللئح  الداخلي   .4
 لسير بم  اللجن 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

يترفضوووفيف جهوووف   
المااصووقفت االمرووفييس 
نظيوور الخوودمفت التووي 

 يردمهف.

 

 

 

 

 

 (2المادة )

 

 

 

 المادة السادسة

 

 

 

المادة السادسة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:2)

 

  قرر مجلس الناا  مف
 ي تي:

إجرا  التعديلت اآلتي   .1

المادة السادسة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:2)
 

    المااةر  بلوى قورار
مجلس الناا  بلى النحا 

 التفلي:

المادة  المادة السادسة
 ( بعد تعديل الترقيم:2)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةي القرر  األالى:

 )مىرتين( تاليير كلم   . أ
الوواارد  اعوود كلموو   

)أرب  )اجتمفبفتهف( لتصاح 
 مرا (.

 )على  إضفة  بافر   .  
)فى(  اعد باوفر    األقل(

 السنة(.

)نصىف  ج. تعدي  بافر  
األعضىىاء علىى  األقىىل( 

)أةلبيىىىة لتصووواح    
 األعضاء(.

إجوورا  التعووديلت  .1
 اآلتي  ةي القرر  األالى:

 )مىرتين( تاليير كلم   . أ
الوواارد  اعوود كلموو   
)اجتمفبفتهووف( لتصوواح 

 )أرب  مرا (.

 )على  إضفة  بافر   .  
)فى(  اعد باوفر    األقل(

 السنة(.

)نصىف  ج. تعدي  بافر  
األعضىىاء علىى  األقىىل( 

)أةلبيىىىة لتصووواح    
 األعضاء(.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. إجرا  التعديلت اآلتي  1
 ةي القرر  الثفلث :

أ. تصحيح الخع  اللالاي 
لتصاح  )تساوم(ةي كلم  
 )تساوي(.

 )الر يس( . تعدي  كلم  
 )ر يس االجتماع(.لتصاح 

 المادة بعد التعديل( )نص

تعروود اللجنوو  الاعنيوو  
ةي  أرب  مرا اجتمفبفتهف 

. إجرا  التعديلت اآلتي  1
 ةي القرر  الثفلث :

أ. تصحيح الخع  اللالاي 
لتصاح  )تساوم(ةي كلم  
 )تساوي(.

 )الر يس( . تعدي  كلم  
 )ر يس االجتماع(.لتصاح 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

تختفر اللجنو  الاعنيو    
للمااصقفت االمرفييس ةي 
أا  اجتمووفى لهووف نفئاووف 
للرئيس يح  مح  الرئيس 

 ةي  يفا .

 

 

 

 

 

 

تعروود اللجنوو  الاعنيوو  
اجتمفبفتهف مورتين ةوي   
السوون  اكلمووف دبووت  
الضرار  لبلك، اودبا   
من رئيسهف أا نفئا  بنود  
 يف  الرئيس . ايكوان  

اكلموف   عل  األقىل السن  
دبت الضورار  لوبلك،   
ادبا  من رئيسهف أا نفئا  
بنوود  يووف  الوورئيس . 
ايكان االجتمفى صحيًحف  

أةلبيىىىة إبا حضوووره 
احيث يكان من األعضاء 

اينه  رئويس اللجنو  أا   
 نفئا .

من ايجا  للجن  أن تدبا 
تووراه منفسووًاف موون باي 

 

 

 

 

تعروود اللجنوو  الاعنيوو  
ةي  أرب  مرا اجتمفبفتهف 

اكلموف   عل  األقىل السن  
دبت الضورار  لوبلك،   
ادبا  من رئيسهف أا نفئا  
بنوود  يووف  الوورئيس . 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اتجتمع اللجن  ادبا  من 
رئيسهف أا نفئا  ك  ثلث  

 أشهر بلى األق .

ايشترع لصح  انعرفديف 
حضار نص  أبضفئهف 

اينه  بلى األق  يكان من 
 الرئيس أا نفئا .

اللجن  أن تدبا لحضار 
جلسووفتهف موون توور   
االستعفن  اهو  مون باي   
الخار  دان أن يكان له  

االجتمووفى صووحيًحف  إبا 
حضره نص  األبضوف   
بلى األق  احيث يكوان  
من اينه  رئيس اللجن  أا 

 نفئا .

ايجا  للجن  أن تدبا من 
تووراه منفسووًاف موون باي 
الخاوور  ااالختصووفص  
لحضووار اجتمفبفتهووف  
للستئنفس ارأيو  دان أن  
 يكان ل  حق التصايت.

الخاوور  ااالختصووفص  
لحضووار اجتمفبفتهووف  
للستئنفس ارأيو  دان أن  
 يكان ل  حق التصايت.

اتصدر اللجن  قراراتهوف  
افأل لاي  المعلرو  لعودد   
األبضف  الحفضرين ابند 

األصاات ُيورجح   تساوي
ر ىيس  الجفن  البي من  

 االجتماع.

اللجن  ةي ساي  قيفمهوف  

ايكان االجتمفى صحيًحف  
أةلبيىىىة إبا حضوووره 

احيث يكان من األعضاء 
اللجنو  أا  اينه  رئويس  

 نفئا .

ايجا  للجن  أن تدبا من 
تووراه منفسووًاف موون باي 
الخاوور  ااالختصووفص  
لحضووار اجتمفبفتهووف  
للستئنفس ارأيو  دان أن  
 يكان ل  حق التصايت.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 صات معداد.

اتصدر قراراتهف افأل لاي  
المعلر  لعودد األبضوف    
الحفضرين ابند تسوفاي  
األصاات يرجح الجفنو   

 البي من  الرئيس.

ايج  أن يرةوق اكتوف    
الوودبا  جوودا  أبمووف  

 جتمفى.اال

 

اتصدر اللجن  قراراتهوف  
افأل لاي  المعلرو  لعودد   
األبضف  الحفضرين ابند 
تسفا  األصاات ُيورجح  
 الجفن  البي من  الرئيس.

 

فمهوف  اللجن  ةي ساي  قي
امهفمهف أن تقاض لجنو   
من أبضفئهف ةي اعوض  

 اختصفصفتهف.  

لجنو   امهفمهف أن تقاض 
من أبضفئهف ةي اعوض  

 اختصفصفتهف.

 

اتصدر اللجن  قراراتهوف  
افأل لاي  المعلرو  لعودد   
األبضف  الحفضرين ابند 

األصاات ُيورجح   تساوي
ر ىيس  الجفن  البي من  

 االجتماع.

اللجن  ةي ساي  قيفمهف 
امهفمهف أن تقاض لجن  
من أبضفئهف ةي اعض 

 اختصفصفتهف.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (1المادة )

 

 

 
 

للجن  الاعني  للمااصقفت 
االمرفييس ةي ساي  قيفمهف 
امهفمهف أن تقاض لجن  
من أبضفئهف ةي اعض 

 اختصفصفتهف.

 المادة السابعة

 

 

 

 

تعلق بافر  " مااصوقفت  
قيفسي  اعنيو " اباوفر    
"لاائح ةني  اعني " بلوى  
المااصقفت االلاائح القني  
التي تصدر عاراوف لهوبا   

المادة السابعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:1)

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة السابعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:1)

    المااةر  بلوى نوص
المووفد  كمووف ارد ةووي  

 المشراى ارفنان.

المادة السابعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:1)

 

 
 

تعلق بافر  " مااصقفت 
قيفسي  اعني " ابافر  
"لاائح ةني  اعني " بلى 
المااصقفت االلاائح القني  
التي تصدر عاراف لهبا 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الرفنان ةرع، اال يجوا    
دان ترخيص كتفاي مون  
اإلدار  المختص  استخدا  
أي  بلمو  أا شوك  أا   
رم  أا إشفر  يقه  أنهوف  
تعني "مااصقفت قيفسوي   

اصوقفت  احريني " أا "ما
احريني " أا مف شفا  يوبه  
العافرات أا أي اختصوفر  
لهف ساا  افللال  العراي  أا 

 ا ي  لال  أخر .

الرفنان ةرع، اال يجا  
دان ترخيص كتفاي من 

ر  المختص  استخدا  اإلدا
أي  بلم  أا شك  أا 
رم  أا إشفر  يقه  أنهف 
تعني "مااصقفت قيفسي  
احريني " أا "مااصقفت 
احريني " أا مف شفا  يبه 
العافرات أا أي اختصفر 
لهف ساا  افللال  العراي  أا 

 ا ي  لال  أخر .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (8المادة )

 

 

 

 

 

 

ال تعلق بافر  "مااصقفت 
قيفسي  اعنيو " اال بلوى   
المااصقفت التي تصودر  

 المادة الثامنة

 

 

 

 

 

ُيصدر الا ير الرورارات  
الخفصوو  افلمااصووقفت 
االمروووفييس الاعنيووو  

المادة الثامنة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة الثامنة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)

المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.

المادة الثامنة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)

 

 

 

 

 

ُيصدر الا ير الرورارات  
الخفصوو  افلمااصووقفت 
االمروووفييس الاعنيووو  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 عارفا لهبا الرفنان.

كموووف ال يجوووا  دان 
ترخيص كتفاي من جهف  
المااصووقفت االمرووفييس 
استخدا  أيو  بلمو  أا   
شك  أا رم  أا اشوفر   
يقه  أنهف تعني "مااصقفت 
قيفسوووي  اعنيووو " أا 
"مااصوووقفت قيفسوووي  

قفت احريني " أا "مااصو 
احريني " أا مف شفا  يوبه  

االلاائح القني  الاعنيو ،  
اتنشر تلك الررارات ةوي  

 الجريد  الرسمي .

 

 

 

 

 

 

االلاائح القني  الاعنيو ،  
اتنشر تلك الررارات ةوي  

 الجريد  الرسمي .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

العافرات أا أي اختصوفر  
لهف ساا  افللال  العراي  أا 

 ا ي  لال  أخر .

 

 

 

 (8المادة )

 

 

 

 

 المادة التاسعة

 

 

 

 

المادة التاسعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة التاسعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)

    إضوووفة  باوووفر
اعود باوفر     "والخاصة"

"والهي ا  والمؤسسىا   
، نظوًرا للودار   العامة"

الكاير اشا  اليامي ةي 

المادة التاسعة المادة 
 ( بعد تعديل الترقيم:8)
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

تعووود مشووورابفت  
المااصووقفت الريفسووي   
الاعني  لجفن ةني  تشوك   
اردر االمكفن من ممثلوين  
للمنتجوووين االتجوووفر 
االمسووتهلكين االجهووفت 

 

 

 

تعتاوور اللوواائح القنيوو  
الاعني  أسفًسف لعمليوفت  
االستيراد، ايتعين بلوى  
الجهوووفت الحكاميووو  
االهيئووفت االمؤسسووفت 
العفموو  االلتوو ا  اتلووك 
اللواائح ةووي معفملتهووف  

بمليفت االستيراد مون  
 قا  الرعفى الخفص.

 

 

 

اللوواائح القنيوو   تعتاوور
الاعني  أسفًسف لعمليوفت  
االستيراد، ايتعين بلوى  
الجهوووفت الحكاميووو  
االهيئووفت االمؤسسووفت 

االلتو ا   والخاصة العفم  
اتلك اللاائح ةي معفملتهف 



878 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المعني  اباي الخار .

 

 

امشوووتريفتهف إال ةوووي 
 الحفالت التوي ترتضويهف  
المصلح  العفمو  االتوي   
يصدر اهوف قورار مون    
مجلس الا را  انف  بلى 

 برض الا ير.

امشوووتريفتهف إال ةوووي 
الحفالت التوي ترتضويهف   
المصلح  العفمو  االتوي   
يصدر اهوف قورار مون    
مجلس الا را  انف  بلى 

 برض الا ير.

 

 

 

 



878 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (10المادة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 المادة العاشرة

 

 

 

 

 

 

 

المادة العاشرة المادة 
( بعد تعديل 10)

 الترقيم:

     قرر مجلوس النواا
ب  يبه المفد ، انرو   ح

القررتين األالى االثفنيو   
(، موع  1) منهف إلى المفد 

مرابف  إبفد  ترقي  المااد 
 اللحر .

المادة العاشرة المادة 
( بعد تعديل 10)

 الترقيم:

    بد  المااةرو  بلوى
ب  احمجلس الناا   قرار

أخوباا اورأي   يبه المفد ، 
ا ار  الصنفب  االتجفر ، 
االتي تر  اإلارف  بلوى  

( ابود  نرو    1الموفد  ) 
( إلوى  11ةررات المفد  )

( ابلك لألساف  1المفد  )
التي بكرت سفاراف اشو ن  

المادة العاشرة المادة 
( بعد تعديل 10)

 الترقيم:

 

 

 

 

 

يجا  للا ير انفً  بلوى  



878 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

يصوودر ا يوور التجووفر  
اال رابوو  الروورارات  
الخفصوو  افلمااصووقفت 
الريفسي  الاعني  المعتمود   
من قا  اللجنو  الاعنيو    

 للمااصقفت االمرفييس.

اتعتار مااصقفت قيفسوي   
اعني  من التفريخ الوبي  
يحدد لنقفبيف ةي الجريود   

 الرسمي .

للا ير انفً  بلوى   يجا 
تاصي  اإلدار  المختصو   
ابتافر اللاائح القني  لالدان 
أخر  معفدل  للاائح القني  
الاعني ، إبا تاوين أنهوف   
تحرق أيدا  اللاائح القني  

 الاعني  اصار  كفةي .

كمف يجا  للا ير انوفً    
بلووى تاصووي  اإلدار   
المختص  ابتاوفر نتوفئ    
إجرا ات تراي  المعفارو   

 (.1المفد  )

  اعتمىاد   حب  بافر"
الاارد  اعد بافر  "انف   و"

بلووى تاصووي  اإلدار   
المختصوو " موون القروور  

فد اللاائح الثفلث ؛ ألن ابتم
القنيوو  يوودخ  ضوومن  
اختصفص اللجن  الاعني  
المنصاص بليهوف ةوي   

( موون يووبا 1المووفد  )
 المشراى.  

تاصي  اإلدار  المختصو   
ابتافر اللاائح القني  لالدان 
أخر  معفدل  للاائح القني  

تاوين أنهوف    الاعني ، إبا
تحرق أيدا  اللاائح القني  

 الاعني  اصار  كفةي .

كمف يجا  للا ير انوفً    
بلووى تاصووي  اإلدار   
المختص  ابتاوفر نتوفئ    
إجرا ات تراي  المعفارو   
ةي الدان أخر  معفدلو   



878 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ان أخر  معفدلو   ةي الد 
لإلجوورا ات الاعنيوو   
المعاروو  ابلووك اةراووف  
للتقفقيوووفت الداليووو  

 المنضم  إليهف المملك .

للا ير انفً  بلى تاصوي   
اإلدار  المختص  ابتموفد  
اتعايق اللاائح القنيو  أا  
إجرا ات تراي  المعفارو   
بات العلق  افلمنت  ةوي  
الحف  إبا استدبت بلوك  

لإلجوورا ات الاعنيوو   
المعاروو  ابلووك اةراووف  
للتقفقيفت الدالي  المنضم  

 إليهف المملك .

للا ير انفً  بلى تاصي  
اإلدار  المختص  تعايق 
اللاائح القني  أا إجرا ات 
تراي  المعفار  بات العلق  
افلمنت  ةي الحف  إبا 
استدبت بلك أساف  ملح  
تتعلق افألمن الاعني أا 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

أساف  ملح  تتعلق افألمن 
الوواعني أا االقتصووفد  
الوواعني أا المعتروودات 
الدينيوو  أا امتعلاووفت  
السلم  العفمو  االايئو    
االصووح  دان إتاووفى  
اإلجرا ات المررر  ةوي  

 يبا الش ن.

 

 

االقتصفد الاعني أا 
المعتردات الديني  أا 
امتعلافت السلم  العفم  
االايئ  االصح  دان إتافى 

جرا ات المررر  ةي اإل
 يبا الش ن.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (11المادة )

 

يصوودر ا يوور التجووفر  
اال رابوو  الروورارات  
المنظم  لمونح اتجديود   
ااق  االالف  ااسوتخدا   
شوووهفدات المعفارووو  
للمااصووقفت الريفسووي   
المعتمد  ابلمفت الجاد  

 للمنتجفت المختلق .

 المادة الحادية عشرة

 

اإلدار  المختصو   تتالى 
اللواائح   مراقا  تعايوق 

القني  المعتمد ، ايجا  لهف 
أن تقاض أي  جه  أخر  
ةي مجوف  محودد مون    
اختصفصهف القتر   مني  

 محدد .

المادة الحادية عشرة_ 
( بعد تعديل 10مادة )

 الترقيم:

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.
 

المادة الحادية عشرة_ 
تعديل ( بعد 11مادة )

 الترقيم:

المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.

المادة الحادية عشرة_ 
( بعد تعديل 11مادة )

 الترقيم:

اإلدار  المختص  تتالى 
مراقا  تعايق اللاائح 
القني  المعتمد ، ايجا  لهف 
أن تقاض أي  جه  أخر  
ةي مجف  محدد من 
اختصفصهف القتر   مني  

 محدد .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (16المادة )

 

يجا  لجهف  المااصوقفت  
االمروووفييس اضوووع  
مشوورابفت مااصووقفت 
قيفسي  اتعميمهوف دان أن  
تعتار مااصقفت قيفسوي   
اعني  ابلك ارصد دراس  
جداايف امل متهف تمهيدا 
البتمفديووف ااصووداريف 
كمااصقفت قيفسي  اعني  

 المادة الثانية عشرة

 
 

يتحم  الصوفنع المحلوي   
االتفجر مسؤالي  سولم   
منتجفتهمف ةوي األسوااق   
المحليوو  اتنقيووب كفةوو  
إجرا ات تراي  المعفارو   

 الل م  للمنت .

_ المادة الثانية عشرة
( بعد تعديل 11مادة )

 الترقيم:
 

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.
 

_ المادة الثانية عشرة
( بعد تعديل 16مادة )

 الترقيم:
 

نص المفد   المااةر  بلى
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.

_ المادة الثانية عشرة
( بعد تعديل 16مادة )

 الترقيم:
 

يتحم  الصوفنع المحلوي   
االتفجر مسؤالي  سولم   
منتجفتهمف ةوي األسوااق   
المحليوو  اتنقيووب كفةوو  
إجرا ات تراي  المعفارو   

 الل م  للمنت .



877 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

يصدريف ا ير التجوفر   
اال راب  اررار من  اعود  
التنسوويق مووع ييئوو    

مااصووقفت االمرووفييس ال
لدا  مجلس التعفان لدا  

عارووفا  العرايوو الخلووي  
ألحكف  النظف  االسفسوي  
لهيئووو  المااصوووقفت 
االمرفييس لدا  مجلوس  
التعووفان لوودا  الخلووي  

 العراي .



868 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (15المادة )

 

 

 

تتريد الجهوفت الحكاميو    
االهيئووفت االمؤسسووفت 
العفموو  افلمااصووقفت  
الريفسووي  الاعنيوو  ةووي 
معفملتهووف امسووتندات  
مشترااتهف اال ةي الحفالت 
التوي تور  ةيهوف يوبه     

 المادة الثالثة عشرة

 

 

 

الحق ةوي منوع    للا ار 
تداا  أي منت  أا برض  
االرض الايع لحين الت كود  
من معفارت  للاائح القنيو   

 الاعني .

اإبا جف ت نتفئ  القحص 

المادة الثالثة عشرة 
( بعد تعديل 16_مادة )

 الترقيم
 

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   

مف ارد ةوي المشوراى   ك
 ارفنان.

المادة الثالثة عشرة 
( بعد تعديل 15_مادة )

 الترقيم
 

  إبفد  صيف   الموفد ؛ 
ن المفد  منحت الا ار  أل

الحق ةي منع توداا  أي  
منت  أا برض  االورض  
الايع دان أن تحدد ميعفًدا 
منفسًاف إلجرا  معفارت  مع 
اللاائح القني  األمر الوبي  
قد يؤدي إلى ةسفد المنت  

المادة الثالثة عشرة 
( بعد تعديل 15_مادة )

 الترقيم
 

للا ار  الحق ةوي منوع   
تداا  أي منت  أا برض  
االرض الايع لحين الت كود  
من معفارت  للاائح القنيو   

وذلك خالل فتىرة   الاعني 
مىى  وةمنيىىة مناسىىبة  
 .مراعاة طبيعة المنتج



868 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الجهفت المحفةظو  بلوى   
السري  ، ابلك افلتنسويق  
مووع ا يوور التجووفر   

 اال راب .

 

 

ااالختافر المنقوب  بلوى   
العينفت الم خاب ، االتوي  
تجريهف اإلدار  المختصو   
ةي أحد المختارات التوي  
تحدديف، معفارو  للواائح   
القنيوو  الاعنيوو ، ةووإن 

تحمو  تكوفلي    الا ار  ت
القحص ااالختافر الوبي  
ت ، أمف ةوي حفلو  بود     
المعفار  ةإن الصوفنع أا  
التفجر يلت   اسداد كفةو   
التكفلي  التوي تحملتهوف   

  أا يلك .

ذلك يكىون نىص   وعل  
 :المادة بعد التعديل

للا ار  الحق ةوي منوع   
تداا  أي منت  أا برض  

ض الايع لحين الت كود  االر
من معفارت  للاائح القنيو   

وذلك خالل فتىرة   الاعني 
مىى  وةمنيىىة مناسىىبة  
 .مراعاة طبيعة المنتج

اإبا جف ت نتفئ  القحص 

ف ت نتفئ  القحص اإبا ج
ااالختافر المنقب  بلى 
العينفت الم خاب ، االتي 
تجريهف اإلدار  المختص  
ةي أحد المختارات التي 
تحدديف، معفار  للاائح 
القني  الاعني ، ةإن 
الا ار  تتحم  تكفلي  
القحص ااالختافر البي 
ت ، أمف ةي حفل  بد  
المعفار  ةإن الصفنع أا 
  التفجر يلت   اسداد كفة



868 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اإلدار  المعنيوو  إلجوورا  
 القحص ااالختافر.

 

 

 

 

ااالختافر المنقوب  بلوى   
العينفت الم خاب ، االتوي  
تجريهف اإلدار  المختصو   
ةي أحد المختارات التوي  
تحدديف، معفارو  للواائح   
القنيوو  الاعنيوو ، ةووإن 
الا ار  تتحمو  تكوفلي    
القحص ااالختافر الوبي  
ت ، أمف ةوي حفلو  بود     
المعفار  ةإن الصوفنع أا  
التفجر يلت   اسداد كفةو   

تحملتهوف  التكفلي  التوي  

التكفلي  التي تحملتهف 
اإلدار  المعني  إلجرا  

 القحص ااالختافر.



868 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اإلدار  المعنيوو  إلجوورا  
 القحص ااالختافر.

 (14المادة )

 

 

 

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة

 

 

 

 

 

المادة الرابعة عشرة _ 
( بعد تعديل 15)

 الترقيم
 

     قرر مجلوس النواا
 إجرا  مف ي تي:

 )اآلتيىة( إحل  كلم   .1
 )التاليىىة(محوو  كلموو  

 الاارد  ةي صدر المفد .

ترقي  الاناد الاارد ةي  .1

المادة الرابعة عشرة _ 
( بعد تعديل 14)

 الترقيم
 

    المااةرو  بلوى قورار 
مجلس الناا  إجرا  موف  

 ي تي:
    اآلتيىة( إحل  كلمو( 

 )التاليىىة(محوو  كلموو  
 الاارد  ةي صدر المفد .

المادة الرابعة عشرة _ 
( بعد تعديل 14)

 الترقيم
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفد .

إضفة  اند جديد اورق    .1
" ( يكان نص  اآلتوي:  1)

ها المنتجا  الت( من شأن
المسىىاس بالمعتقىىدا   
الدينية أو األمن الىوطن(  

، مع أو االقتصاد الوطن("
مرابف  إبفد  ترقي  الاناد 

 اللحر .
 

 

 

 

 

   ترقي  الاناد الاارد ةوي
 المفد .

 ر  بلى قرار ةبد  الماا
اإضوفة    مجلس النواا  

المااةر   ، ا( 1الاند رق  )
بلى نص المفد  كمف ارد 
، ةي المشوراى اروفنان  
نظًرا لعد  مااةر  اللجنو   
بلى قرار مجلس الناا  

حيوث   (11احب  المفد  )
( قد ُبكر 1إن نص الاند )
( االتوي  11ةي الموفد  ) 

منحووت الووا ير سوولع  
ترديري  انف  بلى تاصي  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلدار  المختص  اتعايوق  
ئح القني  أا إجرا ات اللاا

تراي  المعفار  بات العلق  
اووفلمنت  ةووي الحووف  إبا 
استدبت بلك أساف  ملح  
تتعلق افألمن الواعني أا  
االقتصووفد الوواعني أا  
المعتروودات الدينيوو  أا  
امتعلافت السلم  العفمو   
االايئ  االصح  دان إتافى 
اإلجرا ات المررر  ةوي  
يبا الش ن؛ اافلتفلي ةوإن  

ر  أال حفجو   اللجن  تو 
 (.1إلضفة  يبا الاند )
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 
 

تعتار المااصقفت الريفسي  
أسفسف لعمليوفت    الاعني

االسووتيراد االتصوودير  
ايجووا  ةووي حووفالت  
الضرار  االبقف  من يبه 
المااصووقفت أا اعضووهف 
اررار من ا ير التجوفر   

 اال راب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيع أا استيراد أا يمنع 
 تداا  المنتجفت التفلي :

المنتجفت  ير المعفار   .1

 

 

 

 ) نص المادة بعد التعديل(

يمنع تصنيع أا استيراد أا 
 اآلتية:تداا  المنتجفت 

المنتجفت  ير المعفار   .1
 للاائح القني  المعتمد .

المنتجووفت الضووفر   .1
 االايئ .افلصح  االسلم  

المنتجا  التى( مىن    .5
شىىىأنها المسىىىاس  

 

 

 

 

 

تصنيع أا استيراد أا يمنع 
 اآلتية:تداا  المنتجفت 

المنتجفت  ير المعفار   .1
 للاائح القني  المعتمد .

المنتجووفت الضووفر   .1
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 القني  المعتمد .للاائح  

المنتجووفت الضووفر   .1
 افلصح  االسلم  االايئ .

 

 

 

 
 

المنتجفت  ير الملئم   .1
للالرض البي صنعت من 

 أجل .

بالمعتقىىدا  الدينيىىة أو 
األمن الوطن( أو االقتصاد 

 الوطن(.

المنتجفت  ير الملئم   .4
للالرض البي صنعت من 

 أجل .

المنتجوووفت  يووور  .1
 الماضح بليهف الد المنش .

اتحدد اررار من الوا ير  
اإلجرا ات التحقظي  التي 
تتخووب ضوود المنتجووفت 

ن تصنيعهف المخفلق  اأمفك

 افلصح  االسلم  االايئ .

 

 

 

 
 

المنتجفت  ير الملئم   .1
للالرض البي صنعت من 

 أجل .

المنتجوووفت  يووور  .4
 الماضح بليهف الد المنش .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

المنتجوووفت  يووور  .4
 الماضح بليهف الد المنش .

اتحدد اررار من الوا ير  
اإلجرا ات التحقظي  التي 
تتخووب ضوود المنتجووفت 
المخفلق  اأمفكن تصنيعهف 

 اتخ ينهف ابرضهف.

 

 

 

اتحدد اررار من الا ير  اتخ ينهف ابرضهف.
اإلجرا ات التحقظي  التي 
تتخب ضد المنتجفت 
المخفلق  اأمفكن تصنيعهف 

 اتخ ينهف ابرضهف.



867 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (13المادة )

 

 

 
 

يتالى جهف  المااصوقفت  
االمرفييس مراقا  تعايوق  
المااصووقفت الريفسووي   

 الاعني .

 

 المادة الخامسة عشرة

 

 

 

لووإلدار  المختصوو  أن  
تعلوو  موون الجهووفت  
الحكاميووو  االهيئوووفت 
االمؤسسووفت العفموو   
االخفصوو  المعلامووفت  
االترفرير ااإلحصوف ات  

المادة الخامسة عشرة 
( بعد 14_ مادة )

 تعديل الترقيم:

 

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة الخامسة عشرة 
( بعد 13_ مادة )

 تعديل الترقيم:

 

المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

 المادة الخامسة عشرة
( بعد 13_ مادة )

 تعديل الترقيم:

 

لووإلدار  المختصوو  أن  
تعلوو  موون الجهووفت  
الحكاميووو  االهيئوووفت 
االمؤسسووفت العفموو   
االخفصوو  المعلامووفت  
االترفرير ااإلحصوف ات  
التي تحتفجهف ةي حوداد  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ايجا  للجهف  أن يقاض  
 أي  جه  إداري  أخر .

 

التي تحتفجهف ةي حوداد  
اختصفصهف، ابلى يوبه  

اديوف اموف   الجهفت أن ت 
 تعلا .

اختصفصهف، ابلى يوبه  
الجهفت أن ت اديوف اموف   

 تعلا .

 (12المادة )

 

 

لجهوووف  المااصوووقفت 
أن يعل  مون   ساالمرفيي

الجهوووفت الحكاميووو  

 المادة السادسة عشرة

 

 

تصدر اررار من الا ير، 
اعوود مااةروو  مجلووس  
الا را ، ةئفت الرسوا   

المادة السادسة عشرة 
( بعد 13_ مادة )

 تعديل الترقيم:

     قرر مجلوس النواا
المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة السادسة عشرة 
( بعد 12_ مادة )

 تعديل الترقيم:

المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.

المادة السادسة عشرة 
( بعد 12_ مادة )

 تعديل الترقيم:

تصدر اررار من الا ير، 
اعوود مااةروو  مجلووس  
الا را ، ةئفت الرسوا   
المررر  بلوى الخودمفت   
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االهيئووفت االمؤسسووفت 
العفم  ا يريف المعلامفت 
االترفرير ااالحصوف ات  
التي يحتفجهف ابلى يوبه  
الجهفت أن تو اده اموف   

 يعلا  منهف.

المررر  بلوى الخودمفت   
عاراف ألحكف  يبا  التي ترد 
 الرفنان.

 

 

التي ترد  عاراف ألحكف  يبا 
 الرفنان.

 (11المادة )

 

 

لماظقي جهف  المااصقفت 

 المادة السابعة عشرة

 

 

يكووان لموواظقي اإلدار  

المادة السابعة عشرة 
( بعد 12_ مادة )

 عديل الترقيم:ت

   قرر مجلس الناا
المااةر  بلى نص المفد  

المادة السابعة عشرة 
( بعد 11_ مادة )

 تعديل الترقيم:

المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

المادة السابعة عشرة 
( بعد 11_ مادة )

 تعديل الترقيم:

يكووان لموواظقي اإلدار  
ختص  الوبين يصودر   الم
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االمرفييس الوبين ينوداه    
ا ير التجفر  اال رابو   
ةي ساي  تنقيب أحكف  يوبا  
الرفنان معفين  المنشوتت  
الصنفبي  االتجفري  اأخب 
بينووت موون انتفجهووف  
امايعفتهووف امشووترااتهف 
للت كوود موون معفارتهووف  

 للمااصقفت االمرفييس.

 

الهؤال  الماظقين سولع   

المختص  الوبين يصودر   
انداه  قرار مون ا يور   
العد  افالتقفق مع الا ير 
صق  مو ماري الضواع   
الرضفئي، ابلك افلنسوا   
للجوورائ  االمخفلقووفت  
المنصاص بليهف ةي يبا 
الرفنان االتي تروع ةوي   

اتكان  داائر اختصفصه 
 متعلر  ا بمف  اظفئقه .

ايكان لهؤال  المواظقين  

كمف ارد ةي المشراى 
 ارفنان.

 

انداه  قرار مون ا يور    ارفنان.
العد  افالتقفق مع الا ير 
صق  مو ماري الضواع   
الرضفئي، ابلك افلنسوا   
للجوورائ  االمخفلقووفت  
المنصاص بليهف ةي يبا 
الرفنان االتي تروع ةوي   
داائر اختصفصه  اتكان 
 متعلر  ا بمف  اظفئقه .

ايكان لهؤال  المواظقين  
حووق دخووا  األمووفكن 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اثافت الجورائ  المخفلقو    
الرووفنان ألحكووف  يووبا 

ااحفلتهووف إلووى الموودبي 
 العف .

 

حووق دخووا  األمووفكن 
االمحووف  بات الصوول   
اضاع المخفلقفت اتحرير 

 المحفضر الل م .

اتحف  المحفضر المحرر  
بن يبه المخفلقفت إلوى  
النيفا  العفم  اررار يصدر 
 من الا ير أا من يقاض .

 

 

الصوول  االمحووف  بات 
اضاع المخفلقفت اتحرير 

 المحفضر الل م .

اتحف  المحفضر المحرر  
بن يبه المخفلقفت إلى 
النيفا  العفم  اررار يصدر 
 من الا ير أا من يقاض .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ( مستحدثة18المادة )   

   تاصي اللجن  افلمااةر
بلى نر  المفد  المستحدث  
من قرار مجلس النواا   

(  18االتي تحم  رقو  ) 
مرابف  إبفد  تورقي    مع

 اري  المااد اللحر .

  "  ويجوة إضفة  بافر
لذوي الشأن التظلم مىن  
هذا القرار أمام القضىاء  
خالل أسبوع من تىاري   

" ةي نهفيو   تبليغ  بالقرار
 المفد .

 (18المادة )

 

 

 

 

 

 

 



878 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 )نص المادة بعد التعديل(

مىى  عىىدم اإلخىىالل   
بالمس ولية الجنا يىة أو  
المدنية  للوةير الحق ف( 
أن يوج  _ بنىاًء على    
توصية اإلدارة المختصىة  
_ إنذاًرا إلى  المنشى     
المخالتة بكتىاب مسىجل   
بعلم الوصىول بتصىحيا   
األعمال المخالتة ألحكىام  
هذا القانون خىالل مىدة   

 

 

 

مىى  عىىدم اإلخىىالل   
بالمس ولية الجنا يىة أو  

لوةير الحق ف( المدنية  ل
أن يوج  _ بنىاًء على    
توصية اإلدارة المختصىة  
_ إنذاًرا إلى  المنشى     
المخالتة بكتىاب مسىجل   



877 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

مناسبة تحدد لذلك  فىذذا  
امتنع  عن التنتيذ يكون 
للىىوةير إصىىدار قىىرار 
بالتحتظ عل  المضبوطا  
محل المخالتة إل  حىين  
ةوال سبب المخالتىة أو  

 صدور حكم قضا (.

ويجىىوة لىىذوي الشىىأن 
التظلم من هذا القرار أمام 
القضاء خالل أسبوع من 

 تاري  تبليغ  بالقرار.

بعلم الوصىول بتصىحيا   
األعمال المخالتة ألحكىام  
هذا القانون خىالل مىدة   
مناسبة تحدد لذلك  فىذذا  
امتنع  عن التنتيذ يكون 
للىىوةير إصىىدار قىىرار 
بالتحتظ عل  المضبوطا  

التة إل  حىين  محل المخ
ةوال سبب المخالتىة أو  

 صدور حكم قضا (.

ويجىىوة لىىذوي الشىىأن 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 
التظلم من هذا القرار أمام 
القضاء خالل أسبوع من 

 تاري  تبليغ  بالقرار.

 

 (18المادة )

 

 

 

 

 المادة الثامنة عشرة

 

 

 

 

المادة الثامنة عشرة _ 
( بعد تعديل 11مادة )

 الترقيم:
 

     قرر مجلوس النواا
إبفد  صيف   المفد  بلى 
النحا الاارد ةي الونص  

الثامنة عشرة _ المادة 
( بعد تعديل 18مادة )

 الترقيم:
 

    تاصي اللجن  اإبوفد
صيف   المفد ، حيوث إن  
اللجن  قد رابت مرئيوفت  

المادة الثامنة عشرة _ 
( بعد تعديل 18مادة )

 الترقيم:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعد التعدي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة  التجفر  االصونفب   
اش ن قرار مجلس الناا  
اتخقيض العراافت المررر  
ةي يبه الموفد ، اإيجوفد   
ناى من التاا ن اين موف  
جف  ا  مشراى الروفنان  

ت اموف  من تشديد العرااف
قرره مجلس الناا  احيث 
تصاح العراافت ملئمو   

 مع جسفم  المخفلقفت.

وعل  ذلك يكىون نىص   
المادة بعد التعديل على   

 النحو التال(:
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

مع بد  االخول  ا يو    
براا  أشد ينص بليهف أي 

 

 

 

 

 

 

مع بد  اإلخل  افلراابد 
الوواارد  ةووي قووفنان  
العراافت، يعفق  افلحاس 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

م  عىدم اإلخىالل بأيىة    
عقوبة أشد ينص عليهىا  
قىىانون العقوبىىا  أو أي 
قانون آخر يعاقب بالحبس 
مدة ال تةيد على  سىنة   

 

بالقواعد م  عدم اإلخالل 
الىىواردة فىى( قىىانون  
العقوبا   يعاقب بالحبس 

تةيد على  سىنة    مدة ال
 ألىف وبغرامة ال تجاوة 

دينار بحرين( أو بذحىدم  
هاتين العقوبتين كل مىن  
ارتكب فعال مىن األفعىال   

 اآلتية:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بالقواعد م  عدم اإلخالل 
الىىواردة فىى( قىىانون  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

قفنان آخر يعفق  ك  من 
خفل  أحكف  يبا الروفنان  
افلحاس مد  ال ت يد بلى 
ست  أشوهر ااالرامو  ال   
تجفا  خمسمفئ  دينفر أا 
 افحد  يفتين العرااتين.

 

موود  ال تتجووفا  ثوولث 
سناات ااالرام  ال ترو   
بن مفئ  دينفر احرينوي  
اال ت يد بلى بشر  آال  
دينفر احريني أا اإحود   
يفتين العرااتين ك  مون  
ارتك  ةعلا من األةعوف   

 اآلتي :

 

تصوونيع أا ايووع أا   .1
استعمف  أداات قيفس  ير 

وبغرامة ال تجاوة ما ىة  
دينار بحرين( أو بذحىدم  
هاتين العقوبتين كل مىن  
ارتكب فعال مىن األفعىال   

 اآلتية:

 

 

صىىن  أو بىىاع أو   .1
استعمل أدوا  قياس ةير 

 بها.قانونية أو تالعب 

 

 

 

صىىن  أو بىىاع أو   .1
استعمل أدوا  قياس ةير 

 قانونية أو تالعب بها.

 

حال دون تأدية رجال   .6
الضبط القضا ( أعمىال  
وظا تهم سواء بمىنعهم  
مىىن دخىىول األمىىاكن  
والمحال ذا  الصىلة أو  
من الحصول عل  عينا  

العقوبا   يعاقب بالحبس 
تةيد على  سىنة    مدة ال

وبغرامة ال تجاوة ألىف  
دينار بحرين( أو بذحىدم  
هاتين العقوبتين كل مىن  
ارتكب فعال مىن األفعىال   

 اآلتية:

 

 

 

صىىن  أو بىىاع أو   .1
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

قفناني  أا التلب  ا داات 
 الريفس الرفناني .

منع ماظقي الضاعي   .1
ا  أي الرضفئي  من دخو 

مصنع أا مح  تجفري أا 
مسووتادى أا أي مرةووق 
 لممفرس  مهف  اظفئقه .

 

 

 
 

التلب  ا ي خوت  أا   .1
دمال  أا بلم  تسوتعملهف  
اإلدار  أا تررير أا شهفد  

حال دون تأدية رجال   .6
الضبط القضا ( أعمىال  
وظا تهم سواء بمىنعهم  
مىىن دخىىول األمىىاكن  
والمحال ذا  الصىلة أو  
من الحصول عل  عينا  

 أو بأية طريقة أخرم.

تالعىىب باألختىىام أو  .5
العالما  الت( تسىتعملها  
اإلدارة أو بالشىىىهادا  

 الصادرة عنها.

دّون بيانىىا  علىى    .4
بطاقىىة البيىىان بخىىالف 

حقيقة أو بدون الحصول ال

 بأية طريقة أخرم. أو

تالعىىب باألختىىام أو  .5
العالما  الت( تسىتعملها  
اإلدارة أو بالشىىىهادا  

 الصادرة عنها.

دّون بيانىىا  علىى    .4
بطاقىىة البيىىان بخىىالف 
الحقيقة أو بدون الحصول 
علىى  موافقىىة الجهىىة 
المختصة  أو قام بطباعة 
عبوا  أو بطاقا  بيىان  

 مةورة.

وتكون العقوبة الحىبس  

اسىىتعمل أدوا  قيىىاس 
ةير قانونية أو تالعىب  

 بها.

حال دون تأدية رجال   .6
الضبط القضا ( أعمىال  
وظا تهم سواء بمىنعهم  
مىىن دخىىول األمىىاكن 

ذا  الصىلة أو  والمحال 
من الحصول عل  عينا  

 أو بأية طريقة أخرم.

تالعىىب باألختىىام أو  .5
العالما  الت( تستعملها 
اإلدارة أو بالشىىىهادا  

 الصادرة عنها.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 صفدر  بنهف.

تصنيع أا اسوتيراد أا   .4
برض منتجفت أا خدمفت 
للايع  ير معفار  للواائح  
القني  الاعني  أا ضوفر   

لايئ   افلصح  االسلم  اا
أا  ير ملئم  للالورض  
البي صنعت من أجل  أا 
 ير ماضح بليهوف الود   

 المنش .

ايع أا برض للايوع   .1
مااصقفت ةني  اعنيو  أا  
الريف  اإعلق بافرات أا 
أشكف  أا رما  يقه  منهف 

علىى  موافقىىة الجهىىة 
المختصة  أو قام بطباعة 
عبوا  أو بطاقا  بيىان  

 مةورة.

وتكون العقوبة الحىبس  
والغرامة الت( ال تقل عن 
ما ة دينار بحرينى( وال  
تةيد عل  خمسما ة دينار 
بحرين( أو بذحدم هاتين 
العقوبتين كل من ارتكىب  

 فعال  من األفعال اآلتية:

صن  أو اسىتورد أو   .1

ث مىىدة ال تتجىىاوة ثىىال
 تةيىد ال سنوا  وبغرامة 
دينىار   عل  خمسة آالف

بحرين( أو بذحدم هاتين 
العقوبتين كل من ارتكىب  

 فعال  من األفعال اآلتية:

صن  أو اسىتورد أو   .1
بىىاع أو عىىرب للبيىى  
منتجا  أو خدما  ةيىر  
مطابقة للىوا ا  التنيىة   
الوطنية او ةير موضىا  

 عليها بلد المنشأ.

دّون بيانىىا  علىى    .4
بطاقة البيىان بخىالف   
الحقيقىىىة أو بىىىدون 
الحصول على  موافقىة   
الجهة المختصة  أو قام 
بطباعىىة عبىىوا  أو  

 بطاقا  بيان مةورة.

تكون العقوبة الحىبس  و
مىىدة ال تتجىىاوة ثىىالث 
سنوا  وبغرامة ال تةيىد  
عل  خمسة آالف دينىار  
بحرين( أو بذحدم هاتين 
العقوبتين كل من ارتكىب  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

أنهف مااصوقفت اعنيو    
افلمخفلقوو  ألحكووف  يووبا 

 الرفنان.

التلب  افلمعلاموفت   .9
الاارد  بلى اعفق  الايفن، 
االريف  اعافب  بااات أا 

 اعفقفت ايفن م ار .

تداين باوفر  بلوى    .9
اعفق  الايفن تاحي ا نهوف  
معفاروو  للمااصووقفت  
الريفسي  أا اللاائح القنيو   
دان الحصا  بلى مااةر  
خعي  مون المؤسسو  أا   

 الجه  بات العلق .

بىىاع أو عىىرب للبيىى  
منتجا  أو خدما  ةيىر  
مطابقة للىوا ا  التنيىة   
الوطنية او ةير موضىا  

 عليها بلد المنشأ.

باع او عرب للبيى    .6
مواصتا  فنية وطنية أو 
أشكاال أو رموةا ُتماثلهىا  
عل  خالف أحكىام هىذا   

 القانون.

وف( جمي  األحوال تقض( 
المحكمة ف( حالة اإلدانة 

درة المضىىبوطا  بمصىىا

باع او عرب للبيى    .6
ة وطنية أو مواصتا  فني

أشكاال أو رموةا ُتماثلهىا  
عل  خالف أحكىام هىذا   

 القانون.

وف( جمي  األحوال تقض( 
المحكمة ف( حالة اإلدانة 
بمصىىادرة المضىىبوطا  
ويجوة نشر الحكىم فى(   
جريدتين يوميتين واسعت( 
االنتشىىار علىى  نتقىىة  
المحكوم علي   م  جواة 

 فعال  من األفعال اآلتية:

صن  أو اسىتورد أو   .1
بىىاع أو عىىرب للبيىى  
منتجا  أو خدما  ةيىر  
مطابقة للىوا ا  التنيىة   
الوطنية او ةير موضىا  

 لمنشأ.عليها بلد ا

باع او عرب للبيى    .6
مواصتا  فنية وطنية أو 
أشكاال أو رموةا ُتماثلهىا  
عل  خالف أحكىام هىذا   

 القانون.

وف( جمي  األحوال تقض( 
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اةي حفل  اإلدانو  تحكو    
محكم  امصفدر  المااد ال

المخفلق  انشر حك  اإلدان  
ةوي جريوودتين يوواميتين  
ااسعتي االنتشفر بلى نقر  
المحكا  بلي ، ايجا  لهف 
أن ت مر االلق المح  لمد  
ال ت يد بلى ثلث  أشهر، 
ايجا  للا ير ةي حفلو   
تكرار المخفلق  أن يو مر  
االلق المح  إدارًيف لمد  ال 
ن ت يد بلى ثلث  أشهر دا

ويجوة نشر الحكىم فى(   
جريدتين يوميتين واسعت( 
االنتشىىار علىى  نتقىىة  
المحكوم علي   م  جواة 
ةلق المحل أو المنشأة أو 
المكان لمدة ال تةيد عل  

 ثالثة أشهر.

وال تطبق أحكىام المىادة   
( عقوبىىا  علىى   81)

عقوبىىة الغرامىىة فىى(  
األحوال المنصوص عليها 

ةلق المحل أو المنشأة أو 
  المكان لمدة ال تةيد عل

 ثالثة أشهر.

 

المحكمة ف( حالة اإلدانة 
بمصىىادرة المضىىبوطا  
ويجوة نشر الحكىم فى(   
جريدتين يوميتين واسعت( 
االنتشىىار علىى  نتقىىة  
المحكوم علي   م  جواة 

و المنشأة أو ةلق المحل أ
المكان لمدة ال تةيد عل  

 ثالثة أشهر.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ف( هذا القانون. انتظفر للحك  الجنفئي.

مادة مستحدثة برقم   
(18:) 

 

قوورر مجلووس النوواا  
اسووتحداث مووفد  يكووان 

( يكان نصهف 18ترقيمهف )
بلى النحا الاارد أدنوفه،  
مع مرابف  إبفد  تورقي   

 

 

 

    أاصت اللجنو  سوفاراف
انر  يبه الموفد  لتكوان   

(، حسو   18المفد  رق  )
توورقي  المووااد اةراووف  

 لتاصيفت اللجن .
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المااد اللحر .

 )نص المادة بعد التعديل(

مىى  عىىدم اإلخىىالل   
بالمس ولية الجنا يىة أو  
المدنية  للوةير الحق ف( 
أن يوج  _ بنىاًء على    
توصية اإلدارة المختصىة  

المنشى     إلى  _ إنذاًرا 
المخالتة بكتىاب مسىجل   
بعلم الوصىول بتصىحيا   
األعمال المخالتة ألحكىام  
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

هذا القانون خىالل مىدة   
مناسبة تحدد لذلك  فىذذا  
امتنع  عن التنتيذ يكون 
للىىوةير إصىىدار قىىرار 
بالتحتظ عل  المضبوطا  

إل  حىين   لتةمحل المخا
ةوال سبب المخالتىة أو  

 صدور حكم قضا (.

 (18مادة مستحدثة برقم )  

    قرار مجلس النواا
اسووتحداث مووفد  يكووان 

 (60مستحدثة برقم ) مادة

    المااةر  بلوى قورار
مجلس الناا  افسوتحداث  

 (60مادة مستحدثة برقم )
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

( يكان نصهف 16ترقيمهف )
بلى النحا الاارد أدنوفه،  
مع مرابف  إبفد  تورقي   

 المااد اللحر .
 )نص المادة بعد التعديل(

يلغ  المرسوم بقانون رقم 
فى(   1883( لسنة 12)

شىىىأن المواصىىىتا   
والمقاييس  وكىل حكىم   
يتعارب م  أحكام هىذا  

 القانون.

( 11مفد  يكان ترقيمهف )
يكان نصهف بلى النحوا  
الاارد أدنفه، مع مرابوف   
إبووفد  توورقي  المووااد  

 اللحر .

يلغ  المرسوم بقانون رقم 
فى(   1883( لسنة 12)

شىىىأن المواصىىىتا   
والمقاييس  وكىل حكىم   
يتعارب م  أحكام هىذا  

 القانون.

 

 

 

يلغ  المرسوم بقانون رقم 
فى(   1883( لسنة 12)

شىىىأن المواصىىىتا   
والمقاييس  وكىل حكىم   
يتعارب م  أحكام هىذا  

 القانون.
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( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (18المادة )

 

 

 

يصوودر ا يوور التجووفر  
اال رابوو  الروورارات  
الل م  لتنقيب أحكف  يوبا  

 الرفنان.

 

 المادة التاسعة عشرة

 
 

 

الا ير الرورارات   يصدر
الل م  لتنقيب أحكف  يوبا  
الرفنان اإلى أن تصودر  
يوبه الروورارات يسووتمر  
العم  افلررارات المعما  
اهف اقوت صودار يوبا    
الرفنان ةيمف ال يتعوفرض  

المادة التاسعة عشرة 
( بعد 60_ مادة )

 تعديل الترقيم:
 

 مجلس الناا   قرر
المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.
 

المادة التاسعة عشىرة _  
( بعىد تعىديل   61مادة )
 الترقيم:

 

المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة التاسعة عشىرة _  
( بعىد تعىديل   61مادة )
 الترقيم:

 

الا ير الرورارات   يصدر
الل م  لتنقيب أحكف  يوبا  
الرفنان اإلى أن تصودر  
يوبه الروورارات يسووتمر  
العم  افلررارات المعما  
اهف اقوت صودار يوبا    
الرفنان ةيمف ال يتعوفرض  



888 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 مع أحكفم . مع أحكفم .

 (60المادة )

 

 

 

بلووى رئوويس مجلووس  
كو    –الا را  االا را  

تنقيب يوبا   –ةيمف يخص  
ايعم  ا  مون   الرفنان ،

تفريخ نشره ةي الجريود   

 المادة العشرون
 

 

 

 

بلووى رئوويس مجلووس  
الا را  االا را  _ كو   
ةيمف يخص  _ تنقيب أحكف  
يبا الرفنان، اُيعم  ا  من 

المادة العشرون _ 
( بعد تعديل 61مادة )

 الترقيم:
 

 

 مجلس الناا   قرر
المااةر  بلى نص المفد  
كمف ارد ةي المشراى 

 ارفنان.

المادة العشرون _ مىادة  
 ( بعد تعديل الترقيم:66)

 

 

المااةر  بلى نص الموفد   
كمف ارد ةوي المشوراى   

 ارفنان.

المادة العشرون _ مىادة  
 ( بعد تعديل الترقيم:66)

 

 

رئوويس مجلووس  بلووى
الا را  االا را  _ كو   
ةيمف يخص  _ تنقيب أحكف  
يبا الرفنان، اُيعم  ا  من 
اليا  التفلي لتفريخ نشوره  



888 
 

( 11نصوص مواد املرسوم بقانون رقم )
يف شأن املواصفات واملقاييس،  1882لسنة 

( لسنة 13املعدل باملرسوم بقانون رقم )
1882 

مشروع نصوص مواد 
القانون كما وردت من 

 احلكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اليا  التفلي لتفريخ نشوره   الرسمي .
 ةي الجريد  الرسمي .

 ةي الجريد  الرسمي .
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 م 8888 فبراير 7التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

النوى ق مذك رق  ) ( وتنء ) ( بلأك طوسذطصف و وطوسع  إلسر طوسذضذى : 

  .2113( وتنء 91طوسنط ( وشسنسذ  طوسشكي رق  )

 

 ت رة طرأة وأعدق

اع وي طوتإلا مشي با ص وح طوم وح رئإلس ، أرفق   2114 ذمإلذ  9بتاريخ  

النوى  (، نسخة من8د  8ف ص ل ت ق /  8888، ضمن كتابه رقم ) طوسجشس

سنسذ  طوسشكي ق مذك رق  ) ( وتنء ) ( بلأك طوسذطصف و وطوسع  إلسر طوسنط ( وش

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ر2113( وتنء 91رق  )

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.



888 
 

 

 

، عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة ااتماع ؤا  2115  رنط ن 9وبتاريخ      

وذلاك  وقارار مجلاس الناواب بياأنه، قالميارول بقاانونعلؤى ، حيث اطلعؤ  ت ،سطو

 بحضور المستيار القانون  بالمجلس.

 

 

لمبااد   إلى عدم مخالصة ميرول القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 ري  طوشجنء:

النوى ق مذك رق  ) ( وتنء ) ( بلأك طوسذطصف و  ترى اللجنة سالمة     

من الناحيتين ، 2113( وتنء 91سنسذ  طوسشكي رق  )وطوسع  إلسر طوسنط ( وش

 الدستورية والقانونية.

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 


