املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على االتفاقية العربية
لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،المرافق للمرسوم رقم
( )1لسنة 6112م.
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التاريخ  7:ديسمرب 1026م

التقرير السادس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة 1026م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/914ص ل خ أ /ف 9د )3املؤرخ يف
 82نوفمرب 8112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق
للمرسوم رقم ( )2لسنة 1026م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 .1تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع اخلامس املنعقد بتاريخ  5ديسممرب
8112م.
 .2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظمر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) االتفاقية املذكورة( .مرفق) .3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .2الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ
.1

املستشار القانوين لوزارة اخلارجية.
باحث قانوين بوزارة اخلارجية.

السيد مبارك الرميحي

021

 وزارة الداخلية ،وقد حضر: .2النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .1املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار

من إدارة الشؤون القانونية.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـةاملستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -توىل أمانة سمر اللجنة السيدة سهريا عبداللطيف.

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون ممن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة اخلارجية:
بني ممثلو وزارة اخلارجية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تعزيز التعاون بني الدول العربية
يف مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وهي ال تتعارض مع القوانني واملراسيم
والنظم املعمول هبا باململكة ،حيث تعترب ترمجة واقعية ملا التزمت به مملكة البحرين دوليًما
من التصدي ملثل هذه اجلرائم وتفعيل سبل مكافحتها.
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رابعـــــًا -رأي وزارة الداخلية:
توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة اخلارجية ،ومع مما ورد يف ممذكرة هيئمة
التشريع واإلفتاء القانوين بشأن االتفاقية املذكورة.
خامســــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم رقم ( )1لسنة 8112م ،ومت تبادل وجهمات النظمر
بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة اخلارجيمة ،وممثلمي وزارة
الداخلية ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشمريعية
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون ممن النماحيتني
الدستورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاتمه بشمأن مشمروع
القانون.

واطلعت اللجنة على االتفاقية واليت تتألف – فضالً عن الديباجة – من ستة أبواب
مشتملة على ( )91مادة ،وقد حددت االتفاقية يف الباب األول الغرض منها وهو تدعيم
التدابري الرامية إىل مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتعزيز التعاون العريب يف
هذا اجملال ،كما مت وضع عدة تعاريف لبعض املصطلحات الواردة باالتفاقية ،وتناولمت
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املوا د من (الثانية) حىت (الثامنة والعشرين) اهلدف من االتفاقية وصمون سميادة المدول
األطراف ،والتدابري الوقائية من غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،كالرقابمة واإلشمراف،
والرقابة على حركة األموال والتدابري الواقعة على املؤسسات املالية ،ووحدة التحريمات
املالية ،وإجراءات املكا فحة والتعاون بني الدول ،وكذلك جترمي غسل األموال وجترمي متويل
اإلرهاب ،ومسؤولية األشخاص االعتباريني ،والوالية القضمائية ،والتجميمد واججمز
واملصادرة ،والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون ،والسرية املصرفية ،وكذلك التعاون األمين
كالتدابري الوقائية واملكافحة وتبادل املعلومات ،والتحريات ،وتبادل اخلربات والدراسمات
والبحوث ،والدعم يف جمال التدريب واملساعدة والتعاون العمريب ،والتعماون القمانوين
والقضائي كاملساعدة القانونية املتبادلة والسلطة املركزية ،وحماالت رفمض املسماعدة
القانونية ،وتكاليف تنفيذ طلب املساعدة ،واالعتراف باألحكمام اجلزائيمة ،والتعماون
ألغراض املصادرة ،يف حني تضمنت املواد من (التاسمعة والعشمرين) حمىت (اجمادي
واألربعني) التعاون ألغراض استرداد املوجودات ،ونقل اإلجمراءات اجلزائيمة وتسمليم
املتهمني واحملكوم عليهم وتبادل طلبات التسليم ،ومستندات طلب التسمليم ،والتوقيمف
املؤقت ،وتعد د طلبات التسليم ،واإلنابة القضائية ،وحصانة الشهود واخلرباء ومحايتمهم،
ونقلهم ونفقات سفرهم ،وتناولت املادة األخرية من االتفاقية األحكام اخلتامية.

ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية هتدف إىل التصدي جلرائم غسل األموال ومكافحمة
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اإلرهاب ،وتفعيل سبل مكافحتها ،وأهنا جاءت كترمجة واقعية ملا التزمت به اململكة دوليًا
يف هذا الشأن ،كما أن هذه االتفاقية ال تتعارض مع القوانني واملراسيم واالتفاقيات الدولية
اليت صدقت عليها مملكة البحرين ،والنظم املعمول هبا باململكة ،وأنه يلمزم لنفاذهما أن
تصدر بقانون إعماالً جكم الفقرة الثانية من املادة ( )33من الدستور ،فقد أعدت هيئمة
التشريع واإلفتاء القانوين مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية ،والذي يتألف -فضمالً
عن الديباجة -من مادتني ،تضمنت املادة األوىل التصديق على االتفاقية واملادة الثانية مادة
تنفيذية.

ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق
على االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم رقمم ()1
لسنة 8112م ،وعلى مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 34من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علمى
اختيار كل من:
 .2سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا أصليــــًا.

 .1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا احتياطيـًا.
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سابعـــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فمنن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربيةملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم رقم ( )2لسنة
1026م.
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،المرافق للمرسوم رقم ( )1لسنة 6112م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 الموافقةةع ى ة لةةب ال كما ةةع مةةاور فةةةةةو ماةةةةةرو القةةةةةالو

مةةةةة

مراىةةةةةا ومةةةةة ىممةةةةةع ال ةةةةةةر ك
"الفاص ع" مع
(نص).)،

مع (نصه)) ل صةم

 الموافقع ىاللواب

مالموافقع

ال كما ع

ما ور

القالو

ى

لب

فو مارو

م مراىا وم ىممع

ال ر ك "الفاص ع" مع
ل صم (لصه ).

021

رار م س

مع (لصه)

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب
(نص الديباجة بعد التعديل)

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة
(نص الديباجة بعد التعديل)

نحن حمد بن عيسى ل

نحههههن حمههههد بههههن عيسههههى ل ليفههههة
ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

ال س ور

ملك مملكة البحرين.
نحهههن حمهههد بهههن عيسهههى ل ليفهههة نحن حمد بن عيسى ل
ملك مملكة البحرين.

وى ةةةة اال فا كةةةةع العرمكةةةةع لم اف ةةةةع مع االطم ى
غسةةةأل اامةةةواأل و موكةةةأل ا ر ةةةاب
المو عةةع فةةو م كلةةع القةةا ر م ةةةارك
 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةةةة
1252/51/15

ليفة

ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

ال س ور

ال س ور

مع االطم ى

ال س ور

وى ةةةة اال فا كةةةةع العرمكةةةةع لم اف ةةةةع
غسةةةأل اامةةةواأل و موكةةةأل ا ر ةةةاب

وى ةةةة اال فا كةةةةع العرمكةةةةع لم اف ةةةةع وى ةةة اال فا كةةةع العرمكةةةع لم اف ةةةع
غسةةةأل اامةةةواأل و موكةةةأل ا ر ةةةاب غسةةأل اامةةواأل و موكةةأل ا ر ةةاب
المو عةةع فةةو م كلةةع القةةا ر م ةةارك

المو عةةع فةةو م كلةةع القةةا ر م ةةارك

 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةةة

 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةة

أ ر م س الاورى وم س اللةواب 1252/51/15
القةةةةالو ان ةةةةو لصةةةةه و ةةةة صةةةة لا

ليفة

1252/51/15

المو عةةع فةةو م كلةةع القةةا ر م ةةارك
 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةةة
1252/51/15
أ ر م س الاورى وم س اللواب
القالو

أ ر م س الاورى وم س اللواب أ ر م س الاورى وم س
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ان و لصه ،و

ص لا

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
ى كه وأص رلاه:

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

القةةةالو ان ةةةو لصةةةه ،و ةةة صةةة لا اللواب القالو
ى كه وأص رلاه:

المادة األولى
صُو

ى

اال فا كع العرمكةع لم اف ةع

توصية اللجنة

ى كه وأص رلاه:

ص لا ى كه وأص رلاه:

المادة األولى
و

ان و لصه ،و

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة األولى
و

ع كأل

ع كأل

المادة األولى
صُو

ى

اال فا كع العرمكع لم اف ةع

غسةةةةأل اامةةةةواأل و موكةةةةأل ا ر ةةةةاب

غسةةةةأل اامةةةةواأل و موكةةةةأل ا ر ةةةةاب
المو عةةةع فةةةو م كلةةةع القةةةا ر م ةةةارك

المو عةةةع فةةةو م كلةةةع القةةةا ر م ةةةارك

 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 5341/5/51ةةةةةةةةةةةةةةةةة الموافةةةةةةةةةةةةةةةةة

 1252/51/15والمرافقةةةةةةةةع ل ةةةةةةةة ا

 1252/51/15والمرافقةةةةةةةع ل ةةةةةةة ا

القالو .

القالو .

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية
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المادة الثانية

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
ى ةةةةةة رلةةةةةةكس م ةةةةةةس الةةةةةةو را

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

و

ع كأل

توصية اللجنة

و

ع كأل

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ى ةةةةةة رلةةةةةةكس م ةةةةةةس الةةةةةةو را

والو را – أل فكما كخصه – لفك

والو را – أل فكما كخصه – لفك

وكُعمةةأل مةةه م ة

وكُعمةةأل مةةه م ة

أ ةةا

ة ا القةةالو

أ ةةا

ة ا القةةالو

الكةةةةةو ال ةةةةةالو ل ةةةةةارك لاةةةةةره فةةةةةو

الكةةةةةو ال ةةةةةالو ل ةةةةةارك لاةةةةةره فةةةةةو

ال رك الرسمكع.

ال رك الرسمكع.
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التاريخ 4 :ديسمبر 2016م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على االتفاقية العربية
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،المرافق للمرسوم رقم ( )1لسنة 2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  21نوفمبر 2101م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 121ص ل ت ق /ف  1د  ،)1نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،المرافق للمرسوم رقم ( )1لسنة 2016م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني.
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وبتاريخ  4ديسمبر 2016م عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا
الساااب  ،حيؤؤا اطلعؤؤى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون المؤؤوكور ،وافاقاقيؤؤة ،وذلؤؤك بحضؤؤور
المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على االتفاقية
العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،المرافق للمرسوم رقم ( )1لسنة
2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية بنغالديش
الشعبية بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل،
المرافق للمرسوم رقم ( )26لسنة
6112م.
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التاريخ  7 :ديسمرب 1026م

التقرير السابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع
التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل
املرافق للمرسوم رقم ( )21لسنة 1026م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/915ص ل خ أ /ف 9د )3املؤرخ يف
 88نوفمرب  ،8112والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية
بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل،
املرافق للمرسوم رقم ( )21لسنة 1026م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها اخلامس املوافق  5ديسمرب 8112م.
 )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظمر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجيمة( .مرفق) رأي وزارة املاليمممة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) -االتفاقية املذكورة( .مرفق)

 )2وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .2الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ

املستشار

القانوين

لوزارة

اخلارجية.
باحث قانوين بوزارة اخلارجية.

 .1السيد مبارك الرميحي
 وزارة املالية ،وقد حضر كل من:011

 .2السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .1السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـةاملستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سمر اللجنة السيدة سهريا عبداللطيف.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون ممن
الناحيتني الدستورية والقانونية.
ثالثـــــًا -رأي وزارة اخلارجيــة:
بني ممثال وزارة اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب
املايل بالنسبة للضرائب على الدخل بني البلدين ،كما أن أحكام االتفاقيمة املمذكورة ال
تنطوي على خمالفة ألحكام الدستور أو القوانني املعمول هبا يف اململكة.
رابعــــًا -رأي وزارة املاليــة:
أفاد ممثال وزارة املالية أن اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب هتدف إىل تموفري البيئمة
القانونية والتشريعية واالقتصادية املالئمة لتشجيع تدفق رؤوس األمموال واالسمتثمارات
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املشتركة من خالل منع االزدواج الضرييب على مواطين ومؤسسات كل ممن المدولتني
املوقعتني يف أراضي الدولة األخرى ،وطبقًا لالتفاقية تعترب من ضمرائب المدخل مجيمع
الضرائب املفروضة على جمموع الدخل أو على عناصر منه ،مبا يف ذلك الضرائب املفروضة
على األرباح احملققة من التصرف يف املمتلكات املنقولمة أو املمتلكمات غمري املنقولمة،
والضرائب على جمموع األجور واملرتبات ،كما بني ممثال الوزارة أهمم واردات مملكمة
البحرين من مجهورية بنغالدش الشعبية وهي :املنتجات الغذائية واملشروبات ،واملالبمس،
واألدوات واألواين املطبخية ،واألدوات املنزلية ،والبطانيمات ،والسمتائر ،والنظمارات
الشمسية ،أما صادرات مملكة البحرين إىل مجهورية بنغالدش هي :الفواكمه واخلضمار،
واللحوم واألمساك ،واألنسجة القطنية ،وأجزاء املضخات الكهربائية.
خامســــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكمة البحمرين
وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املمايل
بالنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )38لسنة 8112م ،وقد مت تبادل
وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة اخلارجيمة،
وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشمؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القمانون ممن
الناحيتني الدستورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاتمه بشمأن
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مشروع القانون ،وعلى رأي كل من :وزارة اخلارجية ،ووزارة املالية.

وتتألف االتفاقية– فضالً عن الديباجة – من ( )31مادة ،حيث بينت املادتمان ()1
و( )8نطاق تطبيق االتفاقية ،وعرّفت املادة ( )3أهمم املصمطلحات العاممة المواردة
بنصوصها ،أما املادتان ( )9و( )5فقد خصصتا لتحديد املقصود بالقيم واملنشأة الدائممة،
فيما فصلت املواد من ( )2إىل ( )88أحكام خضوع اإليرادات للضرائب يف الدولتني مبا
يؤدي لتجنب خضوعها الزدواج ضرييب ،وهذه اإليرادات هي (المدخل املتحقمق ممن
األموال غري املنقولة ،أرباح األعمال التجارية ،أرباح الشحن والنقمل اجلموي ،أربماح
املشاريع املشتركة ،أرباح األسهم ،الدخل الناشئ عن مطالبات الدين ،اإلتاوات ،األرباح
الرأمسالية ،الدخل الناتج عن اخلدمات الشخصية ،أتعماب املمدراء ،إيمرادات الفنمانني
والرياضيني ،املعاشات التقاعدية ،مرتبات وأجور ومكافآت اخلدمات اجكومية ،إيرادات
الطالب ،إيرادات األساتذة والباحثني ،أنواع اإليرادات األخرى) ،وتناولت املمادة ()83
بعض األحكام املتنوعة ،يف حني بينت املادة ( )89طرق جتنب االزدواج الضرييب لكمل
من الطرفني املتعاقدين ،أما املواد من ( )85إىل ( )82أحكام عدم التمييمز يف املعاملمة،
وإجراءات االتفاق املتبادل ،وتبادل املعلومات ،وأثر تطبيق االتفاقية على املزايما املاليمة
ألعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية ،وأخريًا نصت املادتمان ( )84و()31
على األحكام اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينتا أحكام نفاذها وإهنائها.
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وترى اللجنة أمهية االتفاقية يف تنظيم آلية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل
فيما يتعلق بالضرائب املفروضة على الدخل بني البلدين ،وحيث إنه يلزم لنفاذها أن تصدر
بقانون إعماالً جكم الفقرة الثانية من املادة ( )33من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع
واإلفتاء القانوين مشروع قانون بالتصديق على هذه االتفاقية ،والذي يتألف -فضالً عمن
الديباجة -من مادتني ،تضمنت األوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.

وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصمديق علمى
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش الشمعبية بشمأن جتنمب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم
( )38لسنة 8112م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )34من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علمى
اختيار كل من:
 )2سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا أصليــــًا.

 )1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري مقررًا احتياطيـًا.
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سابعــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فمنن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بني حكومةمملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب
ومنع التهرب املايل بالنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ()21
لسنة 1026م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالدش الشعبية بشأن
تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الد ل ،المرافق للمرسوم رقم ( )26لسنة 6112م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الديباجة
نحههههن حمههههد بههههن عيسههههى ل ليفههههة
ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى
وى ةةة ا فا كةةةع مةةةك

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

و

و

ع كأل

مع االطم ى

ال س ور

وى ةةة ا فا كةةةع مةةةك

ومةةةع مم ةةةع

ال س ور
ومةةةع مم ةةةع

الم ةةةةةةةرك و ومةةةةةةةع م وركةةةةةةةع

الم ةةةةةةةةرك و ومةةةةةةةةع م وركةةةةةةةةع
مةةةةةلام ع الاةةةةةعمكع ماةةةةةن

ع كأل

نحهههن حمهههد بهههن عيسهههى ل ليفهههة
ملك مملكة البحرين.

مةةةةلام ع الاةةةةةعمكع ماةةةةن

لةةةةةب

لةةةةةب

اال واج المةةركمو ومل ة ال ةةرب

اال واج المةةةركمو وملةةة ال ةةةرب

المةةةةالو ماللسةةةةمع ل مةةةةرالب ى ةةةة
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة

المةةةةةالو ماللسةةةةةمع ل مةةةةةرالب ى ةةةةة

ال ة خأل المو عةةع فةةو م كلةةع الملامةةع

الةة خأل المو عةةع فةةو م كلةةع الملامةةع

م ارك  11كسممر 1251

م ارك  11كسممر 1251

أ ةةةةةر م ةةةةةس الاةةةةةورى وم ةةةةةس

أ ر م س الاورى وم س اللةواب

اللةةواب القةةالو ان ةةةو لصةةه و ةةة

القالو ان و لصه و ص لا ى كه

ص لا ى كه وأص رلاه:

وأص رلاه:
المادة األولى
صُو

ى

ا فا كع مك

المادة األولى
ومع مم ةع

و

المادة األولى
و

ع كأل

ع كأل

المادة األولى
صُو

ى

ومع مم ع

ا فا كع مك

الم ةرك و ومةع م وركةع مةلام ع

الم رك و ومع م وركع ملام ع

لةةةةةةةةب اال واج

اال واج

الاةةةةةةةةعمكع ماةةةةةةةةن

الاعمكع

المركمو ومل ال رب المالو ماللسةمع

مان

لب

المركمو ومل ال رب المالو ماللسمع
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

توصية اللجنة

ل مةةرالب ى ةة الةة خأل المو عةةع فةةو

ل مرالب ى

م كلةةةةع الملامةةةةع م ةةةةارك  11كسةةةةممر

م كلع الملامع م ارك

 1251والمرافقع ل ا القالو .

 1251والمرافقع ل ا القالو .

المادة الثانية
ى ةةةةةة رلةةةةةةكس م ةةةةةةس الةةةةةةو را

المادة الثانية
و

المادة الثانية
و

ع كأل

ع كأل

ال خأل المو عع فو
كسممر

11

المادة الثانية
ى

م س

رلكس

الو را

والو را – أل فكما كخصه – لفك

والو را – أل فكما كخصه –

وكُعمةةأل مةةه م ة

ا القالو

وكُعمأل مه

الكو ال الو ل ارك

لاره فو

أ ةةا

ة ا القةةالو

لفك أ ا

الكو ال الو ل ارك لاره فو ال رك

م

الرسمكع.

ال رك الرسمكع.
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التاريخ 22 :نوفمبر 2016م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالدش الشعبية بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومن التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم
( )32لسنة 2016م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  22نوفمبر 2101م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 101ص ل ت ق /ف  1د  ،)1نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية بنغالدش الشعبية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومن التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ( )32لسنة 2016م ،إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  22نوفمبر 2016م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع ؤا
السااد  ،حيؤا اطلعؤؤى علؤى مشؤؤروع القؤانون المؤوكور ،وافاقاقيؤؤة ،وذلؤك بحضؤؤور
المستشار القانوني بالمجلس.
وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالدش الشعبية بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومن التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم
( )32لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية تشجيع وحماية
االستثمارات المتبادلة بين
حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية بنغالديش
الشعبية ،المرافق للمرسوم رقم
( )22لسنة 6112م.
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التاريخ  22 :يناير 1027م

التقرير الثامن للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات
املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية
املرافق للمرسوم رقم ( )22لسنة 1026
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/982ص ل خ أ /ف 9د )3املؤرخ يف
 84ديسمرب 8112م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية ،املرافق للمرسوم رقم ( )22لسنة  ،1026على
أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس املوافق  4يناير 8113م.
 )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظمر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة املاليمممة( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) -االتفاقية املذكورة( .مرفق)

 )2وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املالية ،وقد حضر: )2السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 )1الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات االقتصادية الثنائية.
 )2السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .2السيد حممد عبدالرمحن احليدان

رئيس قسم االتفاقيات باإلدارة القانونية.

 .1السيد مبارك عبداهلل الرميحي

باحث قانوين.
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باحث قانوين.

 .2السيد يوسف يعقوب العباد

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سمر اللجنة السيدة سهريا عبداللطيف.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون ممن
الناحيتني الدستورية والقانونية ،كما أوصت بأن يكون التصويت على مشروع القمانون
باألغلبية املتطلبة لسريان القانون بأثر رجعي ،استنادًا ألحكام املادة ( )189من الدستور،
حيث إن املادة ( )18من االتفاقية تنطوي على أثر رجعي( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة املاليــة:
بني ممثلو وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع ومحاية استثمارات ممواطين
وشركات كال الدولتني املوقعتني يف أراضي البلد اآلخر ،وذلك من خالل توفري األسمس
واألطر اليت من شأهنا املسامهة يف تشجيع التعماون املشمترك يف اجملماالت االقتصمادية
واالستثمارية والتجارية والصناعية ،ووفقًا لالتفاقية تلتزم المدولتني املموقعتني مبعاملمة
استثمارات الطرف اآلخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدويل ،ومبما
يضمن توفري الضمانات الالزمة جماية االستثمارات وحرية انتقال رؤوس األموال وكافة
حقوق املستثمرين يف البلدين( .مرفق)
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رابعـــــًا -رأي وزارة اخلارجية:
بني ممثلو وزارة اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل تشجيع ومحاية استثمارات ممواطين
وشركات كال البلدين يف أراضي البلد اآلخر ،وذلك من خالل توفري األسس واألطر اليت
من شأهنا املسامهة يف تشجيع التعاون املشترك بمني البلمدين يف اجملماالت االقتصمادية
واالستثمارية والتجارية والصناعية ،موضحني أن االتفاقية ال تنطوي على خمالفة ألحكمام
الدستور أو القوانني املعمول هبا مبملكة البحرين ،وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عمالً
حبكم الفقرة الثانية من املادة ( )33من الدستور( .مرفق)
خامســــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور مع ممثلي وزارة اخلارجية ،وممثلمي وزارة
املالية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس.
وتتألف االتفاقية – فضالً عن الديباجة – من ( )21مادة ،حيث عرفت املادة ()2
من االتفاقية أهم املصطلحات الواردة فيها ،ونصت املادة ( )1على اآلليات اليت يتم ممن
خالهلا تشجيع ومحاية االستثمارات ،سواء من خالل السماح بقيامها أو منح معاملة عادلة
ومنصفة لكل من الطرفني ،يف حني نصت املادتان ( )2و( )1على أحكام الدولة األكثمر
رعاية والتدابري املتعلقة حبماية البيئة والصحة العامة ،أما املادة ( )5فأشمارت إىل بعمض
االستثناءات ،حيث ال جيوز تفسري أحكام االتفاقية املتعلقة مبنح املعاملة اليت ال تقل رعايمة
عن تلك اليت متنح ملستثمري دولة ثالثة على أهنا تلزم الطرفني املتعاقدين مبنح مسمتثمري
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الطرف املتعاقد األخر مزايا من أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ناجتة عن احتاد مجركي ،أو
منطقة جتارة حرة ،أو احتاد نقدي ،أو اتفاق دويل ،وبينت املادتان ( )6و( )7األحكمام
املتعلقة بنزع ملكية االستثمارات والتعويض عن اخلسائر ،وأحكام حرية حتويل املدفوعات
املتعلقة باالستثمار ،كما أوضحت املادتان ( )8و( )9نطاق تطبيمق االتفاقيمة ،فيمما
تضمنت املادة ( )9األحكام املتعلقة بتسوية املنازعات اليت تنشأ بمني طمرف متعاقمد
ومستثمر من الطرف املتعاقد اآلخر ،ونصت املادة ( )20على حمق أي ممن الطمرفني
املتعاقدين اجلول حمل املستثمر يف املطالبة باملدفوعات اليت يستحقها ،بينما تناولت املـادة
( )22األحكام األكثر رعاية اليت مت أو سيتم االتفاق عليها من قبمل أي ممن الطمرفني
املتعاقدين مع أي من مستثمري الطرف املتعاقد اآلخر ،وأشارت املادة ( )21إىل نطماق
تطبيق االتفاقية ،وخصصت املادة ( )22للطرفني طلب التشاور وتبادل املعلومات فيمما
بينهما لغرض تنقيذ االتفاقية ،وأخريًا تناولت املادة ( )21أحكام دخول االتفاقيمة حيمز
النفاذ ،ومدهتا ،وتعديالهتا ،وطرق إهنائها.
وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً جكم الفقرة الثانية ممن
املادة ( )33من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القمانوين مشمروع قمانون
بالتصديق على هذه االتفاقية ،والذي يتألف -فضالً عن الديباجة -من مادتني ،تضممنت
األوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية.
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وقد أشار املستشار القانوين للجنة إىل أنه يتوجب عند عرض املشروع بقانون علمى
اجمللس ،أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه املمادة ( )18ممن
االتفاقية بشأن نفاذ هذه االتفاقية بأثر رجعي ،وطبقًا ألحكام املادة ( )189من الدسمتور
واليت تنص على" :ال تسري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبما ،وال
يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ،وجيوز يف غري املواد اجلزائية النص يف القانون
على سريان أحكامه بأثر رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كل من جملمس الشمورى
وجملس النواب أو اجمللس الوطين حبسب األحوال" ،موضحًا أن املادة ( )32من الالئحمة
الداخلية جمللس الشورى قد نصت على" :جيب أخذ الرأي نداءً باالسم يف اجاالت اآلتية:
أ .اجاالت اليت يشترط فيها أغلبية خاصة ."...
واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،كمما جماء يف
توصيتها بأن يكون التصويت على مشروع القانون باألغلبية املتطلبة لسريان القانون بأثر
رجعي ،استنادًا ألحكام املادة ( )189من الدستور ،حيث إن املادة ( )18من االتفاقيمة
تنطوي على أثر رجعي ،كما اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاتمه بشمأن
مشروع القانون ،وعلى رأي اجلهات املعنية .
وترى اللجنة أمهية االتفاقية يف مد جسور التعاون الثنائي بني البلدين ،وخلق الظروف
املشجعة للمزيد من التعاون االقتصادي املتبادل يف جمال االستثمارات اليت يقوم هبا
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مستثمرو أي من الدولتني املتعاقدتني يف إقليم الدولة املتعاقدة األخرى ،وعلى ذلك توصي
اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية
االستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش الشعبية،
املرافق للمرسوم رقم ( )22لسنة  ،1026واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف
اجلدول املرفق.

سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 34من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علمى
اختيار كل من:
 )2سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري مقررًا أصليــــًا.
 )1سعادة األستاذ مسري صادق البحارنة

مقررًا احتياطيـًا.

سابعـــــــًا -:توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فمنن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحايةاالستثمارات املتبادلة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بنغالدش
الشعبية ،املرافق للمرسوم رقم ( )22لسنة .1026
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية بنغالدش الشعبية ،المرافق للمرسوم رقم ( )22لسنة 6112م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الديباجة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحههههن حمههههد بههههن عيسههههى ل ليفههههة
و

ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

نحهههن حمهههد بهههن عيسهههى ل ليفهههة
ع كأل
و

ال س ور

ع كأل

ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

ال س ور

وى ةةةةةة ا فا كةةةةةةع اةةةةةة ك و ماكةةةةةةع

وى ةةةةة ا فا كةةةةةةع اةةةةة ك و ماكةةةةةةع

ومةةع

ومةةع

االسةة اماراا الم ما لةةع مةةك

االس ة اماراا الم ما لةةع مةةك

مم ةةع الم ةةرك و ومةةع م وركةةع

مم ةةع الم ةةرك و ومةةع م وركةةع
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ملام ع الاعمكع المو عع فو م كلةع

ملام ع الاعمكع المو عع فو م كلع

الملامع م ارك  11كسممر1251

الملامع م ارك  11كسممر1251

أ ر م س الاورى وم س اللةواب

أ ر م س الاورى وم س اللواب

القةةةالو ان ةةةو لصةةةه و ةةة صةةة لا

القةةةالو ان ةةةو لصةةةه و ةةة صةةة لا

ى كه وأص رلاه:

ى كه وأص رلاه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
مادة ()1
صو ى ا فا كةع اة ك و ماكةع
ُ
ومةةع
االسةة اماراا الم ما لةةع مةةك
مم ةةع الم ةةرك و ومةةع م وركةةع
ملام ع الاعمكع المو عع فو م كلةع
الملامةةع م ةةارك  11كسةةممر 1251
والمرافقع ل ا القالو .
مادة ()6

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

و

ع كأل

و

مادة ()6

ع كأل

مادة ()6

 إىةةةا صةةةود المةةةا ى ةةة الل ةةةو  -الموافقع ى ةرار م ةس اللةوابمإىةةا صةةةود المةةةا ى ةةة الل ةةةو
الوار أ لاه.
الوار أ لاه.
(نص المادة بعد التعديل)
(نص المادة بعد التعديل)
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صو ى ا فا كع اة ك و ماكةع
ُ
ومةةع
االس ة اماراا الم ما لةةع مةةك
مم ةةع الم ةةرك و ومةةع م وركةةع
ملام ع الاعمكع المو عع فو م كلع
الملامةةع م ةةارك  11كسةةممر 1251
والمرافقع ل ا القالو .
مادة ()6

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

رلكس م س الو را
ى
ى رلكس م س الو را والو را والو را – أل فكما كخصه  -لفك
وكُلار فو
ا القالو
– أل فكما كخصةه  -لفكة أ ةا ة ا أ ا
ى رلكس م س الةو را والةو را
الرسمكع.
رك
ال
الرسمكع.
رك
ال
فو
ُلار
ك
و
القالو
ى رلكس م س الو را والو را
– ةةأل فكمةةا كخصةةه  -لفك ة أ ةةا ة ا
ا
– أل فكما كخصه  -لفك أ ا
القةةالو وكعمةةأل مةةه مةة الكةةو ال ةةالو
القالو وكُلار فو ال رك الرسمكع.
ل ارك لاره فو ال رك الرسمكع.
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التاريخ 8 :يناير 2012م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تشجي وحماية
االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالدش
الشعبية ،المرافق للمرسوم رقم ( )33لسنة 2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  21ديسمبر 2101م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 121ص ل ت ق /ف  1د  ،)1نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية تشجي وحماية االستثمارات المتبادلة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغالدش الشعبية ،المرافق للمرسوم
رقم ( )33لسنة 2016م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتؤؤاريخ  8يناااير 2012م عقؤؤدت لجنؤؤة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونيؤؤة اجتماع ؤؤا
العاشر ،حيا اطلعى على مشروع القانون الموكور ،وافاقاقية.
وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكؤؤام الدسؤؤتور ،كمؤؤا اوصؤؤي اللجنؤؤة بؤؤان يكؤؤون التصؤؤويى علؤؤى مشؤؤروع القؤؤانون
باألغلبيؤؤة المتبلبؤؤة لسؤؤريان القؤؤانون بؤؤاسر رجعؤؤي ،اسؤؤتنادا ألحكؤؤام المؤؤاد( ( )021مؤؤن
الدستور ،حيا إن الماد( ( )02من افاقاقية انبوي على أسر رجعي.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
تشجي

وحماية االستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة

جمهورية بنغالدش الشعبية ،المرافق للمرسوم رقم ( )33لسنة 2016م ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاق النقل الجوي بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة
الجمهورية التونسية ،المرافق
للمرسوم رقم ( )32لسنة 6112م.
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التاريخ  27 :يناير 1027م

التقرير التاسع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل اجلوي بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة اجلمهورية التونسية
املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1026م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/938ص ل خ أ /ف 9د )3املؤرخ يف
 5يناير 8113م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بالتصديق على اتفاق النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية
التونسية ،املرافق للمرسوم رقم ( )12لسنة 1026م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع املوافق  12يناير 8113م.
 )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظمر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) االتفاقية املذكورة( .مرفق) )2وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املواصالت واالتصاالت ،وقد حضر: .2السيد حممد ثامر الكعيب

وكيل شؤون الطريان املدين.

 .1السيد كمال رياض حفين

مستشار النقل اجلوي.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .2السيد حممد عبدالرمحن احليدان رئيس قسم االتفاقيات باإلدارة القانونية.
باحث قانوين.

 .1السيد يوسف يعقوب العباد

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 توىل أمانة سمر اللجنة السيدة سهريا عبداللطيف.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون ممن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة املواصالت واالتصاالت:
بني ممثلو وزارة املواصالت واالتصاالت أمهية االتفاقية يف تطوير النقل اجلموي بمني
مملكة البحرين واجلمهورية التونسية ،وأن االتفاقية تتماشى مع االشمتراطات والقموانني
املعمول هبا باململكة.

رابعـــــًا -رأي وزارة اخلارجية:
بني ممثلو وزارة اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل مواكبة املستجدات اليت طرأت علمى
صناعة النقل اجلوي العاملي ،كما هتدف إىل تطوير النقل اجلوي املنتظم بني مملكة البحرين
واجلمهورية التونسية ،موضحني أن االتفاقية ال تنطوي على خمالفة ألحكام الدسمتور أو
القوانني املعمول هبا مبملكة البحرين ،وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عمالً حبكم الفقرة
الثانية من املادة ( )33من الدستور( .مرفق)
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خامســــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور مع ممثلي وزارة اخلارجية ،وممثلمي وزارة
املوصالت واالتصاالت ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جماء مؤكمدًا لسمالمة
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب
ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي وزارة اخلارجية.
ويتألف االتفاق – فضالً عن الديباجة – من ( )15مادة وملحق واحد ،تضممنت
املادة ( )2أهم املصطلحات الواردة باالتفاق ،وبينمت املادتـان ( )1و( )2األنشمطة
التجارية وأنظمة اججز اآليل ،وتناولت املادة ( )1نطاق تطبيمق القموانني واألنظممة،
وأوضحت املادة ( )5آلية الترخيص ملؤسسات النقل اجلوي املعينة من الطمرف اآلخمر
ووقف ذلك الترخيص وإلغائه وفرض الشروط ،فيما نصت املادة ( )6على توثيق التعاون
بني الطرفني من خالل التشاور حول تفسري أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل االتفاق ،وتناولت
املادة ( )7أحكام إجراء التعديالت على االتفاق أو امللحق اخلاص به ،أما املواد من ()8
حىت ( )10فقد عاجلت األحكام املتعلقة بالتعيني ورخص االسمتثمار ،واإلعفماء ممن
الضرائب والرسوم ،والعبور املباشر ،ورسوم استعمال املطار والتجهيزات واخلدمات ،وأمن
الطريان ،والسالمة اجلوية وتسجيل وتشغيل واستئجار الطائرات ،وحقوق النقل اجلموي،
واملبادئ اليت حتكم استثمار اخلدمات املتفق عليها وتبادل املعلومات ،والتعرفمة ،وحتويمل
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فائض اإليرادات ،واالعتراف بالشهادات واإلجنمازات ،وتقمدمي اخلمدمات األرضمية
للطائرات ،وتضمنت املادة ( )12أحكام تسوية اخلالفات اليت تنشأ بني الطرفني املتعاقدين
حول تفسري أو تطبيق االتفاق ،وتناولت املادة ( )11التسجيل لدى منظمة الطريان املدين
الدويل ،ونصت املواد من ( )12إىل ( )15على ملحق االتفاق وأحكام اإلهناء ،وسريان
مفعول االتفاق ،أما ملحق االتفاق فقد حدد الطرق املسموح تشغيلها من قبل مؤسسات
النقل اجلوي املعينة من قبل كال الطرفني املتعاقدين.
وترى اللجنة أمهية االتفاق يف تعزيز التعاون الدويل الذي يربط بمني حكوممة
مملكة البحرين حبكومة اجلمهورية التونسية ،وتطوير النقل اجلموي بينمهما ،ومواكبمة
املستجدات اليت طرأت على صناعة النقل اجلوي العاملي ،وباستعراض أحكام االتفاق تبني
أنه ال يتعارض وأحكام الدستور ،وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعماالً جكم الفقمرة
الثانية من املادة ( )33من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين مشمروع
ال عن الديباجة -من ممادتني،
قانون بالتصديق على االتفاق املذكور ،والذي يتألف -فض ً
تضمنت املادة األوىل التصديق على االتفاق ،والثانية مادة تنفيذية.
وعلى ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق علـى
اتفاق النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية التونسية ،املرافـق
للمرسوم رقم ( )12لسنة 1026م ،واملوافقة على ممواد املشمروع كمما وردت يف
اجلدول املرفق.
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سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 34من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علمى
اختيار كل من:
 )2سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي

مقررًا أصليــــًا.

 )1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا احتياطيـًا.

سابعـــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فمنن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل اجلوي بنيحكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية التونسية ،املرافق للمرسوم رقم ()12
لسنة 1026م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية
المرافق للمرسوم رقم ( )32لسنة 6112م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الديباجة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحهههن حمهههد بهههن عيسهههى ل ليفهههة
ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

نحهههن حمهههد بهههن عيسهههى ل ليفهههة
و

ع كأل
و

ال س ور

ع كأل

ملك مملكة البحرين.
مع االطم ى

وى ةةةة ا فةةةةا اللقةةةةأل ال ةةةةو مةةةةك

ال س ور

وى ةةة ا فةةةا اللقةةةأل ال ةةةو مةةةك

ومةةةع مم ةةةع الم ةةةرك و ومةةةع

ومةةع مم ةةع الم ةةرك و ومةةع

ال م وركةةع ال ولسةةكع والمو ةة فةةةو

ال م وركةةع ال ولسةةكع والمو ة فةةو
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

م كلةةةةع الملامةةةةع م ةةةةارك  12كلةةةةاكر

م كلةةةع الملامةةةع م ةةةارك  12كلةةةاكر

1252

1252

أ ةةةةةر م ةةةةةس الاةةةةةورى وم ةةةةةس

أ ةةةةر م ةةةةس الاةةةةورى وم ةةةةس

اللةةواب القةةالو ان ةةو لصةةه و ةة

اللةةواب القةةالو ان ةةو لصةةه و ة

ص لا ى كه وأص رلاه:

ص لا ى كه وأص رلاه:

المادة األولى

صُو

ى

ا فا اللقةأل ال ةو مةك

ومةةةةع مم ةةةةع الم ةةةةرك و ومةةةةع

المادة األولى

و

المادة األولى

ع كأل

و

ع كأل

المادة األولى

صُو

ى

ا فا اللقأل ال و مةك

ال م وركةةةةع ال ولسةةةةكع والمو ةةةة فةةةةو

ومةةةع مم ةةةع الم ةةةرك و ومةةةع

م كلةةةةةع الملامةةةةةع م ةةةةةارك  12كلةةةةةاكر

ال م وركةةةع ال ولسةةةكع والمو ةةة فةةةو

010

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

 1252والمراف ل ا القالو .

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
م كلةةةةع الملامةةةةةع م ةةةةارك  12كلةةةةةاكر
 1252والمراف ل ا القالو .

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

ى ةةةةة رلةةةةةةكس م ةةةةةةس الةةةةةةو را
والةةةو را – ةةةأل فكمةةةا كخصةةةه –
لفك أ ا

ا القةالو

و

المادة الثانية

ى ةةةةة رلةةةةةكس م ةةةةةس الةةةةةو را

ع كأل

و

وكعمةأل مةه

ع كأل

والةةةو را – ةةةأل فكمةةةا كخصةةةه –
لفك أ ا

ا القالو

وكُعمأل مةه

م ة الكةةو ال ةةالو ل ةةارك لاةةره فةةو

مة الكةةو ال ةةالو ل ةةارك لاةةره فةةو

ال رك الرسمكع.

ال رك الرسمكع.
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التاريخ 11 :يناير 2012م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية ،المرافق للمرسوم رقم ()43
لسنة 2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  1يناير 2101م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 111ص ل ت ق /ف  1د  ،)1نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الجمهورية التونسية ،المرافق للمرسوم رقم ( )43لسنة 2016م ،إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  11يناير 2012م عقؤدت لجنؤة الشؤؤون التشؤريعية والقانونيؤة اجتماع ؤا
الحادي عشر ،حيا اطلعى على مشروع القانون الموكور ،وافاقاق ،وذلك بحضور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالقؤة مشؤروع القؤانون لمبؤاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ارى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق النقل
الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية ،المرافق
للمرسوم رقم ( )43لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5
التقرير التكميلي للجنة الخدمات
بخصوص مشروع قانون بإصدار
قانون الصحة العامة( ،المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى).
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التاريخ 11 :يناير 6112م
تقريـر جلنـة اخلدمـات التكميلي ()1
خبصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى)
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
أ األ صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رلكس م س الاورى
ى ّ خطاماا مان المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة
(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) و و ان و:
 .5خطاب مر

( / 315ب أل خ ا  /ف )4 3المؤرخ فو ( 23كسممر

 ) 1252مان
السلو العا

رار الم س فو

س ه االى كا كع ( )2م

ور االلعقا

( )4م الفصأل ال اركعو ( )3الملعق فو ارك ( 12لوفممر

 ) 1252مالموافقع ى

إىا الما ك  )5( :وما ( 53:52مع إىا ال ر ك )

لم ك م ال راسع.
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 .1خطاب مر

( / 313ب أل خ ا  /ف )4 3المؤرخ فو ( 20كسممر

 ) 1252مان
السلو العا

رار الم س فو

س ه االى كا كع ( )0م

ور االلعقا

( )4م الفصأل ال اركعو ( )3الملعق فو ارك ( 23كسممر

 ) 1252مإىا الما ( 13:12مع إىا ال ر ك ) لم ك م ال راسع.
 .4خطاب مر

( / 312ب أل خ ا  /ف )4 3المؤرخ فو ( 10كسممر

 ) 1252مان
السلو العا

رار الم س فو

س ه االى كا كع ( )55م

ور االلعقا

( )4م الفصأل ال اركعو ( )3الملعق فو ارك ( 11كسممر

 ) 1252مإىا الما ( 01:523مع إىا ال ر ك ) لم ك م ال راسع.
 .3خطاب مر ( / 343ب أل خ ا  /ف )4 3المؤرخ فو ( 51كلاكر ) 1252
رار الم س فو

مان

س ه االى كا كع ( )54م

ور االلعقا السلو العا

( )4م الفصأل ال اركعو ( )3الملعق فو ارك ( 51كلاكر  ) 1252مإىا
الما ك ( 522:512مع إىا ال ر ك ) والما ( 552 :540مع إىا ال ر ك )
لم ك م ال راسع.
ى

قو ال لع م ارس الموا المعا

أ

أسموىا م

الم ور أىمه فو موى أ صاه

اركخه.

ى مًا أ ال لع
كلاكر 1251

ط ما أكمًا خمأل ال سع ر ( )54الملعق م ارك 51

ن كأل ملا اع الما ( 551:545مع إىا ال ر ك ) و لك الر ماط ا

مالما ( 01:523مع إىا ال ر ك ) وال و رر الم س إر اى ا ل لع لم ك م
ال راسع

كث ررا ال لع الما فك ا خمأل ال قركر ال مك و الم ع

المعا ل لع.

ً
أوال -إجراءات اللجنة:
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مالموا

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
()1

ارسا ال لع الموا المعةا مة ماةرو القةالو المة ور فةو ور االلعقةا
العا

الاالث م الفصأل ال اركعو الرام فو ا ماى ا ر ( )55الملعق كو

الاماا  52كلاكر . 1252

( )2اط عا ال لع أالا

ارس ا ل موا المعا م ماةرو القةالو المة ور ى ة

أل مما كن و:
أ -ممةةةامط ال سةةةاا االى كا كةةةع ( )2و( )0و( )55و( )54مةةة
السلو العا

ور االلعقةةةا

الاالث م الفصأل ال اركعو الرام .

ب -رار ر ( )43لسلع  1252مان

لظك م اولع اللااط ا ل ا و م المل أل

(المل أل المل ج)( .مرفق)
ج -رأ سةةةعا ااسةةة ا

مك ةةةع ى ةةةو سةةة ما اللالةةةب الاةةةالو لةةةرلكس م ةةةس

الاورى(.مرفق)
 -رأ سعا ااس ا

ال اك

الأل اس

ىمو م س الاورى( .مرفق)

ه -رأ سعا ااس ا خمكس م الرمك و ىمو م س الاورى( .مرفق)
و -رأ سعا ااس ا

و م م ال وار ىمو م س الاورى( .مرفق)

 رأ و ار الص ع.ح -رأ و ار العمأل وال لمكع اال ماىكع( .مرفق)
ط -رأ و ار المواصما واال صاالا (الموالئ والمم ع الم ركع)( .مرفق)
 -رأ الم س ااى

ل مكلع.

( )3وم ىو م ال لع مر اال ما :

أ .م س الاورى:
 .1سعادة األستاذة زهوة محمد الكواري
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عضو مجلس الشورى.

ب .و ار العمأل وال لمكع اال ماىكع:
 .1السيدة حنان محمد كمال

وكيل الوزارة لشؤون التنمية.

 .6السيدة عائشة الزايد

مدير إدارة تنمية األسرة والطفولة.

 .2الدكتور أسامة كامل متولي

مستشار قانوني.

 .3السيد جمال عبدالوهاب قاروني

مستشار تنسيق مجلسي الشورى

والنواب.

ج .و ار اااااأل واؤو الم كاا وال خطكط العمرالو (الم س
ااى

ل مكلع):

 .1الدكتورة محمد مبارك بن دينة

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى

للبيئة.
 .6السيد حسن العتيبي

محامي في المجلس األعلى للبيئة.

 .2السيد حسن عبدهللا مرزوق

ا تصاصي بيئي أول.

د .و ار الص ع:
 .1الدكتور عادل سلمان الصياد

رئيس قسم مكافحة األمراض.

 .6السيد محمد سلمان الحداق

رئيس قسم مراقبة األغذية.

 .2الدكتور أسامة أحمد عثمان

مستشار قانوني

 .3السيد محمود رشيد شريف

مستشار شؤون المجالس.

ه .و ار المواصما واال صاالا (الموالئ والمم ع الم ركع):
 .1السيد مياس المعتز باهلل

مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة.

 .6السيد عادل محمد نجات

رئيس األمن والسالمة.
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( )4اارك فو اال ما م اامالع العامع مالم س:
 .1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .6السيد محمــد أحمـــد عبــدهللا

المستشار القانوني المساعد.

( )5ول إى ا ال قركر السيد أيوب علهي طريهف أمةك سةر ال لةع والسهيدة دانهة
إبراهيم الشيخ أمك سر ال لع المساى .
ً
ثانيـا :رأي أصحاب السعادة أعضاء اجمللس بشأن مواد مشروع القانون:
( )1رأي سعادة األستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى(:مرفق)
المادة ( 63بعد إعادة الترقيم – البندين (و) و (ح)):
ملونة) مع
 -البند (و) :إمافع ىمار (أو ّ

مع (ملوثة) لك و

المل

ان و:
و -إ ا ا وا ى

ملونة أو افظع أو إمافاا غكر مار
أكع موا م واع أو ّ

مالص ع ل ر فو ال وال الفلكع المع م .
 -البند (ح) :إمافع

مع (وتركيبها) مع

مع (محتواها) لك و

المل

ان و:
(إ ا الا المكالاا المو و
كؤ

ى

ىموا ا خالف قكقع م وا ا وتركيبها مما

إل خ ا المس ك أو ا مرار مه).

( )6رأي سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد عضو مجلس الشورى( :مرفق)
اقترحت سعادة األستاذة دالل الزايد اآلتي:

011

ف ا م ماب العقوماا وال و مم ىمار

. 5ك ب إىا الما ال و

"مع عدم اال الل باي عقوبة أشد" و لك لل لب ىقوماا و فو والك
أخرى أا .
 . 1ف موا ال عملع الخاصع مالاع ال ار

الما

واال فا مالفقر الخاصع ماا ااك ال و ك ا الارو

ال و

إىا ا

كث أله م الم

مقال ا.
 . 4اس معا وراا المكاه ماللسمع ل مسا
ا ال

ا

ه م كع خاصع مال ك

الخاصع اله م الصعب أ لمل
مإ

م اللكامع العامع.

. 3ماللسمع ل خوفاا ال و أم ا ا سعادة األستاذ أحمد بهزاد فنله م المم
إمافع

مع "السالمة" م الب

مع "الصحة" فو ص ر الما
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ل صم " :الصحة والسالمة العامة".

ما ا ر ا خمأل

سع الم س إ خاأل معض ال ع كما ى

الموا ال الكع:

المادة (:)1
 -تعريف المنزل المنتج :إمافع مع (مر ّ ص) مع

مع (إنتاجي):

النص كما أقرت) اللجنة:
المنزل المنتج :و المل أل ال

ك اوأل فكه لااط إل ا و له ىم ع مالص ع العامع.

النص المقترح :المنزل المنتج :و المل أل ال
ىم ع مالص ع العامع.
 تعريف النشاط اإلنتاجي من المنزل:النص كما أقرت) اللجنة:
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ك اوأل فكه لااط إل ا و مر ّ ص له

النشاط اإلنتاجي من المنزل :أ ىمأل ال كع ّ م ااىماأل ال اركع وال ك ط ب القكا
مه إال لفقاا ىامع

ك

وكع م فو م اول ه ى

آالا اا و م ر ع صاكر م ف ال صوأل ى
النص المقترح:

لااط الاخب الم لو أو ى
ر م الرم كؤم معااه.

ف الفقر الاالكع م ال عركف.

المادة ( 63بعد إعادة الترقيم – البند "هـ")( :إىا صكاغع):
النص كما أقرت) اللجنة :هـ  -إذا قصد إ فاء فسادها أو تلفها بأي طريق
كان.
اللب مع ال ع كأل :إ ا ص إخفا فسا ا أو تلفها أو فوات مدّة صالحيتها
لالستعمال.
المادة ( )9مادة ( )2بعد إعادة الترقيم :إمافع

مع (المواصفات) مع

مع

(تحدد):
النص كما أقرت) اللجنة:
مادة ( : )2ك ب أ

و

المكاه اخأل ام ع ال و ك خالكع م

المكولو كع وال كمكالكع والفك كالكع وا اعاىاا المار
القراراا ال لظكمكع ال و

الموا

وكص ر الو كر

االا راطاا الص كع ل مكاه وطر

الف ب

الوا ب ا ماى ا.
النص المقترح :مادة ( :)2ك ب أ

و المكاه اخأل ام ع ال و ك خالكع

م الموا المكولو كع وال كمكالكع والفك كالكع وا اعاىاا المار وكص ر
الو كر القراراا ال لظكمكع ال و
ل مكاه وطر الف ب الوا ب ا ماى ا.
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المواصفات واالا راطاا الص كع

مادة (( )113مادة  18بعد إعادة الترقيم):
النص كما أقرت) اللجنة:
مادة ()18
ك ظر وكث الم ر ا

مكلا م ر

كمو لمم ع الم رك مما فو لك أ

و لك

م فركغ أو سركب ال كا أو أ

موا أخرى ممر مالص ع العامع أو ال اللاا

الم ركع م أكع سفكلع أو م أ

ا مع ل فظ

ما ى

ال كا أو للق ه م م ا إل آخر ى

الكامسع أو م أ

السفكلع أو ى

الكامسع.

وك و الم سمب فو ال وث مسلوالً ىله ومصفع خاصع كُسا َ أل أل م :
أ -صا ب السفكلع أو رمال ا إ ا صأل ال وث مل ا.
الكامسع.

ب -ال الم ا أو مس ن ره إ ا صأل ال وث م م ا ى
ج -مالك ال ا أو مس عم ه أو ال ه إ ا صأل ال وث م
ال كا أو أ سالأل آخر ك و ى

ا ل فظ أو لقأل

ال كا أو أ ما أخرى ممر مالص ع أو

ال كا الم ركع.
وال كع مر ال وث ركمع إ ا مك أله
ى

ال كا ر ًا لخطر ك

ث ل ك ع ل فركغ ال كا أو السالأل الم و

السفكلع أو اارواح فو الم ر أو ل ك ولع و إصامع

ا لع السفكلع ممرر سك أو إ ا مك أ

سرب ال كا أو السالأل الم و ى

ال كا ا ل ك ع ا ث أصاب السفكلع أو ال ا أو أله

ث واس مر مرغ ا خا

مك اال كاطاا المم لع لمل ال سرب أو و فه أو خفكفه.
وكا رط لع

اى مار ال وث ركمع أ ك و المسلوأل ى ال وث

الموالئ مال ا ث وأسمامه فور و وىه أو ا اافه م ى

أم غ إ ار

ا خمأل م

ال ع

ا اركع المعلكع ممعال ع وإ الع أسماب ال وث.
وك و ل و كر إص ار أمر م
الما ( )01م

أكع سفكلع و

مل ا ال وث الملصوب ى كه فو

ا القالو ل ك االل ا م م ا مع المسلوأل ى
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لك وك ب فو

ه ال الع ىرض أمر ال

امو ال لفك خمأل أرم وىارك ساىع م

ى

إص اره ولقامو ال لفك اامر ماس مرار ال
المسؤوأل ى ال وث م ف

فالع لق كع ال

أو و ف لفك ه مقامأل ال ا

او خمسو ألف كلار.

النص المقترح:
ك ظر وكث الم ر ا

كمو لمم ع الم رك مما فو لك أ

و لك

مكلا م ر

م فركغ أو سركب ال كا أو أ

موا أخرى ممر مالص ع العامع أو ال اللاا

الم ركع م أكع سفكلع أو م أ

ا مع ل فظ

ال كا أو للق ه م م ا إل آخر ى

الكامسع أو م أ

ما ى

السفكلع أو ى

الكامسع.

وك و الم سمب فو ال وث مسلوالً ىله.

( )2رأي سعادة األستاذة زهوة محمد الكواري عضو مجلس الشورى( :مرفق)
الما ( :)5ع كأل عركف (التلوث) و عركف (الجودة):
التلوث:
ّ
 -النص كما أقرت) اللجنة :التلوث :عرض ااغ كع أو المكلع ال و و

ما

و

اا

ا ما م واع مما ك ر ب ى كه ناكر س مو ى
مرر ى

ااغ كع من

ص ع ا لسا أو غكر صال ع لمس مك ان مو.

 النص المقترح ( :اككر خواب ااغ كع والوسط المو و فكه الا اكؤ
ى

مطركقع مماار أو غكر مماار إل ا اامرار أو ال ناكر الس مو
الا ا ).

ومكلا سعا ا منله لكس مالمرور و و ما مالا ا لك و م واا
أ

مما

م ّ أل ر ع ال رار ؤار ى

الا ا
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كث

و لك اااكا المو و مال وا

غكر ممر م ال ا ول

اكر ر ع ال رار كاكر م صفا ا وكم

أ

صم م واع.
 الجودة: النص كما أقرت) اللجنة :الجودة :ر ع مك الا ا أو خصالصه ومك ا هال افكع ل مكع ا ع المس ك له ورغم ه فكه أو ع ه مقموالً له أو ال و
ق م ط ماا المواصفاا القكاسكع أو ال وال الفلكع ل و وفقا لما معه
ال ع ا اركع المعلكع.
 -النص المقترح :الجودة:

أل الم ط ماا الموموىع والمعلكع

قك

مخصالب وصفاا الا ا وال و كم
او

ما

ك ام ك ه ل ى المس ك.

كث أاارا سعا ا إل و وب أ ك و

عركف ال و اامم ل أل

وافر ال و

فو الا ا والمل و اا

ولكس الا ا فقط

كث

ال راىكع والصرف الص و وما ك ع

مه م مكاه وألامكب وغكر ا..

( )3رأي سعادة األستاذ ميس حمد الرميحي عضو مجلس الشورى( :مرفق)
المادة ( 63بعد إعادة الترقيم – البند "ج") :إمافع مع (وتركيبها) مع

مع

(محتواها):
لب المل (ج) :ج -إذا استعيض جزئيا ً أو كليا ً عن إحدى المواد الدا لة في
محتواها بمادة أ رى تقل عنها جودة.
اللب مع ال ع كأل :ج -إ ا اس عكض
م وا ا وتركيبها مما

لكا ً أو كا ً ى إ ى الموا ال اخ ع فو

أخرى قأل ىل ا و .

ً
ثالثا :رأي وزارة الصحة:
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ا فقا الو ار م ال لع مان ملا اع الموا المعا
ال لع م

وصكاا مان

ه الموا و لك مع

ى

ارس ولقاع

مك ما أ ر ه
ه الموا .

ً
رابعا :رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية( :مرفق)
رأا الو ار و ا ع ا راح سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد فو إمافع
مع "مر ص" فو عركف "المنزل المنتج" و لك ل س الصكاغع القالولكع
كث أ

المل أل المعلو سك و

اال ماىكع اامر ال

رخكصه م

و ار العمأل وال لمكع

ك ع ه كالا الولكا الما مالفعأل.

ً
خامسا :رأي وزارة املواصالت واالتصاالت (املوانئ واملالحة البحرية):
(مرفق)
أم ى اؤو الموالئ والمم ع الم ركع مو ار المواصما واال صاالا
مم ظا ه مان المادة ( )18مع ال ر ك
 .1ا وا الما

ى

ما ك و:

ال اكر م ال فاصكأل ال و

ر ا مسم ًقا فو ال اركعاا

المعلكع ااخرى المرسو مقالو ر ( )15لسلع  5332مان المكلع والقرار
ر

( )2لسلع  1252مان المل ع ال لفك كع لقالو المؤسسع العامع ل موالئ

الم ركع الصا ر مالقالو ر
 1221مالموافقع ى

( )25لسلع  1222والقالو

ر

( )41لسلع

المما مم ع الم رك إل اال فا كع ال ولكع لمل ال وث

م السف لعا  5324ومرو و وال ا ومرفقا ا أر ا (.)1 1 5
.6

ك عارض لب
ال وث الم ر

ه الما
ومل ا والك

م موا القوالك وال اركعاا المخ صع م لظك
اؤو

الموالئ والمم ع الم ركع مو ار

المواصما واال صاالا و والك الم س ااى
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ل مكلع وال ا مص

طوكر

والكل ا ال الكع .ل ا فإللا لرى من
المومو مال فصكأل و

ك القوالك المخ صع و المعلكع م لاوأل

ك لطا المسؤولكع و االا ا ىفا مل ا ولمل أ

عارض مكل ا ومك الما ( )01مس قممً.
وى كه فإللا لرى اى ما ا راح سعا

ااس ا

الأل اس ال اك مان

الما .
ً

سادسا :رأي اجمللس األعلى للبيئة:
ّفظ الم س ااى
أ المسؤوأل ى
وكقو م

ه الما

ل مكلع ى

و و المادة ( )18وطالب مإلاال ا ممكلا

و اؤو الموالئ والمم ع الم ركع ال

كخالف ى ك ا

السفكلع لما رمطه م ا م ا فا كاا ولكع ا فا كع مارمأل ال و و ّ ى ك ا

اؤو الموالئ والمم ع الم ركع مو ار المواصما واال صاالا.

ً
سابعا :رأي اللجنة:
ارسا ال لع الموا المعا م مارو القالو ما ً ما
و ةاا اللظةر مة
ىة

و مو لا مانل ا

مةةأل أىمةا ال لةع وأصة اب السةةعا أىمةا الم ةس الة ك

ال لةع ال ماى ةا والمس اةار القةةالولو لاةؤو ال ةا والمس اةار القةةالولو

المساى مالم س وال اا المعلكع ال و ى ا ال لع ال ماى ا.
اط عةةا ال لةةع ى ةة ممةةامط
وال راسع وى

سةةاا الم ةةس الم ع قةةع ممومةةو الم ةةةث

آرا أص اب السعا ال ةو ة طر ةا فةو

ا ماىاا ال لع وى

رأ مما و ال اا المعلكع.
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سةاا الم ةس وفةو

رأا ال لع أالا

ارس ا ل موا المعا م مارو القالو و ا ع معض ما

طر ةةه أص ة اب السةةعا أىمةةا الم ةةس م ة و ةةاا لظةةر أالةةا لقةةاع ماةةرو
القالو الم ور فو

ساا الم س و ة امةا ال لةع م مةمك معةض ة ه انرا

مةةم ال ع ة كما ال ةةو أ ر ةةا ى ة المةةوا المعةةا و لةةك سةةب ال ة وأل المرف ة
م قركر ال لع.
وؤ

ال لع ى

أ ال عركفاا الوار فو الما ر ( )5ك ب أ

مةالمفر اا ال ةو لاول ةةا ماةرو القةالو لفسةةه ولةكس ل ةا ىم ةةع مةن

خة ب

ةالو آخةةر

كث لصا مق مةع المةا ااولة ى ة ألةه( :فهي تطبيهق أحكهام ههذا القهانون يقصهد
بالكلمات والعبارات اآلتية ،المعاني الموضحة قرين كل منها ،مها لهم يقهتض سهياق
النص الف ذلك)
مةةا أ خ ةةا ال لةةع ىمةةار "بالتنسههيق مههع الجهههات اإلداريههة المعنيههة" ى ة
الما ( 13-12بعد إعادة الترقيم) ل اارك مك ال ةاا المعلكةع فةو المسةؤولكع
القالولكع.
ة لك راا ال لةةع خةةمأل ارسة ا ل مةةوا المعةةا

و ا ةةع المق ر ةةاا ال ةةو

ق ّ م ا أص اب السعا أىما الم س مان الموا ( 63-62بعد إعادة الترقيم)
و( 18-113بعههد إعههادة التههرقيم) و( 112-512بعههد إعههادة التههرقيم) فكمةةا ى ة ّ لا
ال لع ى

الما ( 112-121بعد إعادة الترقيم) م ماب العقومةاا وأمقةا ى ة

الما ( 116-121بعد إعادة الترقيم) ال و ط ما ال لع ن كأل ملا ا ا الر ماط ةا
مالما ( )01المعا إل ال لع.
وى كةةه ةةرى ال لةةع ال وصةةكع مالموافقةةع ى ة المههواد المعههادة مههن مشههروع
قانون بإصدار قانون الصحة العامة (المعد فهي ضهوء االقتهراح بقهانون المقهدم مهن
مجلس الشورى) ،سب ال وأل المرف .
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ً
ثامنا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إىماالً للب الما ( )43م المل ع ال اخ كع لم س الاورى ا فقا ال لع
ى

اخ كار أل م :
مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

 .1سعادة األستاذة هالة رمزي فايـــز
 .6سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدهللا
ً
تاسعا -توصية اللجنة:
فو مو ما ار م ملا ااا وما أم
م المارو مقالو
 -الموافقع ى

م آرا أالا

راسع المةوا المعةا

فإ ال لع وصو مما ك و:

الموا المعا

م مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة

(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ،وذلك حسب
الجدول المرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر الت اذ الالزم ،،،

نوار علي احملمود

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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النص كما ورد في
المشروع
الفصل األول
أحكام تمهيدية

مادة ()1

فةةو طمكةة أ ةةا ةة ا
القالو كقص مال مةاا
والعمةةةةةةةةاراا ال الكةةةةةةةةع
المعةةةةةةةالو المومةةةةةةة ع
ةةرك ةةأل مل ةةا مةةا ل ة
كقةةةة ض سةةةةكا الةةةةلب
خمف لك:
الجهههودة :ر ةةةع مكةةة
الاةةةةة ا أو خصالصةةةةةه
ومك ا ةةه ال افكةةع ل مكةةع
ا ةةةةع المسةةةةة ك لةةةةةه
ورغم ةةةه فكةةةه أو ع ةةةه
مقمةةةةةوالً لةةةةةه أو ال ةةةةةو

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

الفصل األول
أحكام تمهيدية

الفصل األول
أحكام تمهيدية
 توصهههههههي اللجنهههههههةبالموافقة على مسهمى
الفصهههل كمههها ورد فهههي
مشروع القانون.
مادة ()1
 وصةةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةةع
مالموافقةةةع ى ةةة الةةةلب
مةةا ور فةةو الماةةرو
مقالو .
(نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)
مادة ()1
فةةو طمك ة أ ةةا ة ا
القالو كقص مال مةاا
والعمةةةةةةاراا التاليهههههههة
المعةةةةةةةالو المومةةةةةةة ع
ةةرك ةةأل مل ةةا مةةا ل ة
كقةةةة ض سةةةةكا الةةةةلب
خمف لك:
الجودة:
 وصةةةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةةةعمالموافقةةع ى ة ةةرار
م س اللواب.

مادة ()1
 اككر مع (التالية)
الةةةةةوار فةةةةةةو مق مةةةةةةع
الما إل (اآلتية).
(نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)
فةةو طمك ة أ ةةا ة ا
القالو كقص مال مةاا
والعمةةةةةةةاراا اآلتيهههههههة
المعةةةةةةةالو المومةةةةةةة ع
ةةرك ةةأل مل ةةا مةةا ل ة
كقةةةة ض سةةةةكا الةةةةلب
خمف لك:
 الجههههههودة :اككةةةةةةر
مةةةةع (القواعههههد) إلةةةة
(اللهههههههوائح) لكصةةةةةةةم
ال عركف ان و:
" ر ةع مكة الاة ا أو
خصالصةةةةةةه ومك ا ةةةةةةه

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
الفصل األول
أحكام تمهيدية

اقتراح سعادة عضو
المجلس
الفصل األول
أحكام تمهيدية

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة
الفصل األول
أحكام تمهيدية

النص كما أقرت)
اللجنة
الفصل األول
أحكام تمهيدية

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

مادة ()1

فةةو طمك ة أ ةةا ة ا
القالو كقص مال مةاا
والعمةةةةةةةاراا ال الكةةةةةةةع
المعةةةةةةةالو المومةةةةةةة ع
ةةرك ةةأل مل ةةا مةةا ل ة
كقةةةة ض سةةةةكا الةةةةلب
خمف لك:

الجهههودة :ر ةةةع مكةةة
الاةةةةة ا أو خصالصةةةةةه
ومك ا ةةه ال افكةةع ل مكةةع
ا ةةةةع المسةةةةة ك لةةةةةه
ورغم ةةةه فكةةةه أو ع ةةةه
مقمةةةةةوالً لةةةةةه أو ال ةةةةةو
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الجودة:
الجودة:
رأي سههههعادة األسههههتاذة وصو ال لع مالموافقةع
زهوة محمد الكواري :ى ةةةةة ال عركةةةةةف مةةةةةا
 النص المقترح:أ ر ةةةه سةةةامقا مالموافقةةةع
الجههههودة :قكةةةة ةةةةأل ى ةةةةةة ةةةةةةرار م ةةةةةةس
الم ط مةةاا المومةةوىع اللواب و لةك لاةمولكع

الجهههودة :ر ةةةع مكةةة
الاةةةةة ا أو خصالصةةةةةه
ومك ا ةةه ال افكةةع ل مكةةع
ا ةةةةع المسةةةةة ك لةةةةةه
ورغم ةةةه فكةةةه أو ع ةةةه
مقمةةةةةوالً لةةةةةه أو ال ةةةةةو

النص كما ورد في
المشروع
قةةةةةةةةةةة م ط مةةةةةةةةةةةاا
المواصفاا القكاسكع أو
القواىةةة الفلكةةةع ل ةةةو
وفقةةا لمةةا مةةعه ال ةةع
ا اركع المعلكع.

قرار مجلس النواب
ال افكةةةةع ل مكةةةةع ا ةةةةع
المسةةة ك لةةةه ورغم ةةةه
فكه أو ع ه مقموالً لةه
أو ال و ق م ط مةاا
المواصفاا القكاسكع أو
اللهههوائح الفلكةةةع ل ةةةو
وفقةةا لمةةا مةةعه ال ةةع
ا اركع المعلكع".

التلههههههههههوث :عةةةةةةةةةةرض التلهههوث :إمةةةافع ىمةةةار
ااغ كةةع أو المكلةةع ال ةةو (بمهها يترتههب عليهه) تههأثير
سهلبي علهى األغذيهة بهأن
و ةةةة م ةةةةا ا مةةةةا
تكهههون ذات ضهههرر علهههى
م واع.
صهههحة اإلنسهههان أو غيهههر
صههههههههالحة لالسههههههههتهالك
اآلدمهههههههي) فةةةةةةةو آخةةةةةةةر
ال عركف.
نههههههص التعريههههههف بعههههههد
التعديل:
التلوث :عرض ااغ كةع
أو المكلةةع ال ةةو و ة م ةةا
ا مةةةةا م واةةةةع بمهههها
يترتب علي) تأثير سهلبي
على األغذيهة بهأن تكهون
ذات ضهههرر علهههى صهههحة
اإلنسان أو غيهر صهالحة
لالستهالك اآلدمي.

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
توصية اللجنة بعد
اقتراح سعادة عضو
النص كما أقرت)
اللجنة
إعادة المادة
المجلس
اللجنة سابقا
قةةةةةةةةةةة م ط مةةةةةةةةةةةاا
قةةةةةةةةةةة م ط مةةةةةةةةةةةاا والمعلكةةةةةع مخصةةةةةةالب ال عركةةةةةف لمواصةةةةةفاا
المواصفاا القكاسكع أو
المواصفاا القكاسكع أو وصةةفاا الاةة ا وال ةةو الا ا .
ال ةةةوال الفلكةةةع ل ةةةو
ال ةةةوال الفلكةةةع ل ةةةو كم م ةا كة ام ك ةه
وفقةةا لمةةا مةةعه ال ةةع
وفقةةا لمةةا مةةعه ال ةةع ل ى المس ك.
ا اركع المعلكع.
ا اركع المعلكع.

التلههههههههههوث :عةةةةةةةةةةرض
التلوث:
 وصةةةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةةةع ااغ كةةع أو المكلةةع ال ةةومالموافقةةع ى ة ةةرار و ةةةةة م ةةةةةا ا مةةةةةا
م واع مما ك ر ب ى كةه
م س اللواب.
ةةةةةةةناكر سةةةةةةة مو ى ةةةةةةة
ااغ كع من ةو اا
مةةةةةرر ى ةةةةة صةةةةة ع
ا لسةةةةةةةةةةةا أو غكةةةةةةةةةةةر
صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
ان مو.
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التلوث:
رأي سههههعادة األسههههتاذة
زهوة محمد الكواري:
 النص المقترح:التلوث :اككةر خةواب
ااغ كةةةةةةةةةةع والوسةةةةةةةةةةط
المو ةةةو فكةةةه الاةةة ا
ممةةةةةا كةةةةةؤ مطركقةةةةةع
مماار أو غكر ممااةر
إل ةةةةةةا اامةةةةةةةرار أو
ال ةةةةناكر السةةةةة مو ى ةةةةة
الا ا .

التلوث:
الموافقةةةع ى ةةة الةةةلب
ما أ ر ه ال لع سةامقا
مالموافقةةةةع ى ةةةة ةةةةرار
م ةةةس اللةةةواب كةةةث
أ الةةةلب المق ةةةرح لةةة
كاةةةر إلةةة المواصةةةفاا
وال ةةةةةوال الفلكةةةةةع وأ
اللب ما أ ر ه ال لةع
مالموافقةةةةع ى ةةةة ةةةةرار
م ةةةةةس اللةةةةةواب أىةةةةة
وأامأل.

التلههههههههههوث :عةةةةةةةةةةرض
ااغ كةةع أو المكلةةع ال ةةو
و ةةةةة م ةةةةةا ا مةةةةةا
م واع مما ك ر ب ى كةه
ةةةةةةةناكر سةةةةةةة مو ى ةةةةةةة
ااغ كع من ةو اا
مةةةةةرر ى ةةةةة صةةةةة ع
ا لسةةةةةةةةةةةا أو غكةةةةةةةةةةةر
صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
ان مو.

النص كما ورد في
المشروع

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

المنههزل المنههتج :إمةةافع
عركةةةةةةةةةةف (المنههههههههههزل
المنههههههههتج)" :مزاولههههههههة
نشههههههههاط إنتههههههههاجي ذي
عالقههة بالصههحة العامههة
من دا ل المنزل".

(المنهههههههههزل المنهههههههههتج):
وصو ال لع مالموافقةع
ى ةةةةةة ةةةةةةرار م ةةةةةةس
اللةةةةةةةةواب ماسةةةةةةةة اث
عركةةةةةةةةةةف (المنههههههههههزل
المنهههتج) مةةة وصةةةكع
ال لةةةع مإىةةةا صةةةكاغع
ال عركف ان و:
المنهههزل المنهههتج" :ههههو
المنزل الذي يزاول في)
نشاط إنتاجي ل) عالقهة
بالصحة العامة".

النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن
المنزل :إمافع عركةف
(النشههاط اإلنتههاجي مههن
المنزل) وف ان و:
"أي عمهههل ال يعهههد مهههن
األعمههال التجاريههة ،وال
يتطلههههب القيههههام بهههه) إال
نفقهههات عامهههة زهيهههدة،
ويعتمههههد فههههي مزاولتهههه)
علهههى نشهههاط الشههه ص
البهههههدني أو علهههههى الت
ذات قهههههههههوة محركهههههههههة
صههههههههههههغيرة بهههههههههههههدف

(النشههاط اإلنتههاجي مههن
المنزل) :وصو ال لع
مالموافقةةةةع ى ةةةة ةةةةرار
م ةةةةةةةةةةةةةس اللةةةةةةةةةةةةةواب
ماسةةةةةةةة اث عركةةةةةةةةف
(النشههاط اإلنتههاجي مههن
المنزل) والموافقع ى ة
الةةةلب مةةةةا ةةةا مةةةة
م س اللواب.

اقتراح سعادة عضو
النص كما أقرت)
المجلس
اللجنة سابقا
المنههههزل المنههههتج :ةةةةةو رأ سةةةةةعا ااسةةةةة ا
المل أل ال ك اوأل فكةه الأل اس ال اك :
لااط إل ا و لةه ىم ةع  -تعريههههههههف المنههههههههزل
المنهههتج :إمةةةافع مةةةع
مالص ع العامع.
(مههههر ص) معةةةة مةةةةع
(إنتاجي):
النص المقترح :المنزل
المنههههتج :ةةةةو الملةةةةة أل
الة كة اوأل فكةةه لاةةاط
إل ةةةةةا و مهههههر ص لةةةةةه
ىم ع مالص ع العامع.

النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن
المنهههههزل :أ ىمةةةةةةأل ال
كعةةةةةةة ّ مةةةةةةة ااىمةةةةةةةاأل
ال اركةةةةع وال ك ط ةةةةب
القكةةةةةا مةةةةةه إال لفقةةةةةاا
ىامةةةع كةةة وكع مةةة
فو م اول ه ى لاةاط
الاةةةةةةةخب المةةةةةةة لو أو
ى ةةةةةة آالا اا ةةةةةةو
م ر ةةع صةةاكر م ة ف
ال صوأل ى ة ر مة
الرم كؤم معااه.
531

النص كما أقرت)
توصية اللجنة بعد
اللجنة
إعادة المادة
المنههههزل المنههههتج :ةةةةو
المنزل المنتج:
 الموافقةةةةةةةةةةع ى ةةةةةةةةةة المل أل ال ك اوأل فكةها راح سعادة األسهتاذة لاةةاط إل ةةا و مةةرخب
دالل جاسههههههههم الزايههههههههد لةةةةةه ىم ةةةةةع مالصةةةةةة ع
مإمةةةةةةةةةةةةةةافع مةةةةةةةةةةةةةةع العامع.
(مههههر ص) معةةةة مةةةةع
(إنتاجي):
النص بعد التعديل
المنههههزل المنههههتج :ةةةةةو
المل أل ال ك اوأل فكةه
لاةةاط إل ةةا و مههر ص
لةةةةةه ىم ةةةةةع مالصةةةةةة ع
العامع.

النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن
المنزل:
المنزل:
المنزل:
رأ سةةةةةعا ااسةةةةة ا  -ا فقةةةةا ال لةةةةع مةةةة اللااط ال كُمااةر مة
مما ةةةةو و ار الصةةةة ع الملةةةةة أل الملةةةةة ج ولةةةةةه
الأل اس ال اك
 الههههههههنص المقتههههههههرح :مإىةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةكاغع ىم ع مالص ع العامع.ف الفقر الاالكةع مة ال عركةةةف لك ةةةو ى ةةة
الل و ان و:
ال عركف.
النشهههاط اإلنتهههاجي مهههن
المنهههزل :اللاةةةاط الةةة
كُمااةةةةةةر مةةةةةة الملةةةةةة أل
الملةةةةةة ج ولةةةةةةه ىم ةةةةةةع
مالص ع العامع.

النص كما ورد في
المشروع

مادة ()12

ل ةةةةةةةةةةةةو كر إصةةةةةةةةةةةة ار
القةةةةةةةةراراا الملظمةةةةةةةةع
لعم كةةةةةةةةةةةةاا ال لقكةةةةةةةةةةةةع
وال ط كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
واالاة راطاا الص ة كع

قرار مجلس النواب
الحصول على قهدر مهن
الربح يؤمن معاش)".
 صةةوكب ااخطةةا
المطمعكةةةةةع وا مملكةةةةةع
وال اوكةةةع الةةةةوار فةةةةو
معةةةةض مةةةةاا المةةةةا
ال عركفكةةةع ى ةةة الل ةةةو
الممةةةةةك فةةةةةو الصةةةةةكاع
المع ّلع.
مادة ()12
(مادة  12بعد إعادة
الترقيم)

توصية اللجنة

مادة ()12
(مادة  13بعد إعادة
الترقيم)
 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةع
م اككةةر ىمةةار "للههوزير
إصههههدار" الةةةةوار فةةةةو
ص ر الما إلة ىمةار
"يصدر الوزير".
 ةةةةةةةةةرر الم ةةةةةةةةةس
(نص المادة بعد
الموافقةةةةع ى ةةةة الةةةةلب
التعديل)
مةةا ور فةةو الماةةرو
مادة ()13
مقالو .
يصهههههههههههههدر الهههههههههههههوزير
القةةةةةةةةراراا الملظمةةةةةةةةع
لعم كةةةةةةةةةةةةاا ال لقكةةةةةةةةةةةةع
وال ط كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
واالاة راطاا الص ة كع
الوا ةةةةب وافر ةةةةا فةةةةو
مكةةاه الصةةرف الص ة و

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

مادة ()13

كصةةةةةةةةةةةةة ر الةةةةةةةةةةةةةو كر
القةةةةةةةةراراا الملظمةةةةةةةةع
لعم كةةةةةةةةةةةةاا ال لقكةةةةةةةةةةةةع
وال ط كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
واالاة راطاا الص ة كع
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مادة ()12
مادة ()12
(مادة  13بعد إعادة
(مادة  13بعد إعادة
الترقيم)
الترقيم)
مناقشههههههههة عامههههههههة وال  -توصههههههههي اللجنههههههههة
يوجد رأي مكتهوب قهدم بإضههههههههههههافة عبههههههههههههارة
"بالتنسيق مع الجههات
للجنة.
اإلدارية المعنية".

نهههههههص المهههههههادة بعهههههههد
التعديل:
كصةةةةةةةةةةة ر الةةةةةةةةةةةو كر
بالتنسههيق مههع الجه هات
اإلداريهههههههههة المعنيهههههههههة،
القةةةةةةةةراراا الملظمةةةةةةةةع
لعم كةةةةةةةةةةةةاا ال لقكةةةةةةةةةةةةع
وال ط كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

النص كما أقرت)
اللجنة

مادة ()12
(مادة  13بعد إعادة
الترقيم)

كصةةةةةةةةةةة ر الةةةةةةةةةةةو كر
مال لسةةةك مةةة ال ةةةاا
ا اركةةةةةةةةةع المعلكةةةةةةةةةع
القةةةةةةةةراراا الملظمةةةةةةةةع
لعم كةةةةةةةةةةةةاا ال لقكةةةةةةةةةةةةع

النص كما ورد في
المشروع
الوا ةةةةب وافر ةةةةا فةةةةو
مكةةاه الصةةرف الص ة و
المعال ع.
مادة ()62

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة
المعال ع.

مادة ()62
(مادة  68بعد إعادة
الترقيم)
 رر الم س ان و:
 صةةةةةةةوكب الخطةةةةةةةنالطمةةةةةاىو فةةةةةو مةةةةةع
(أحهههههههههههدى) ل صةةةةةةةةةةةم
(إحدى) فو المل (ج).
 صةةةةةةةة ك الخطةةةةةةةةنالطمةةةاىو الةةةوار ى ةةة
مةةع (نههافض) ل صةةم
(نافق) فو المل ( ).

مادة ()62
(مادة  63بعد إعادة
الترقيم)
 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةعمالموافقةةةع ى ةةة ةةةرار
م ةةةةةةةةةةةس اللةةةةةةةةةةةواب
مال عةةةةةةةةة كما ال ةةةةةةةةةو
أ را ةةةا ى ةةة المةةةا
مةةةةة وصةةةةةكع ال لةةةةةع
مان و:
 اسةةةةةة م األ ىمةةةةةةار(للههههههههههوائح الفنيههههههههههة)
الةةةوار فةةةو الملةةة "أ"
معمةةةةار (للمواصههههفات
المعتمدة).
 اسةةةةةةة م األ ىمةةةةةةةار(اللههههههههههوائح الفنيههههههههههة
المعتمهدة) الةوار فةةو
الملةةةةةةةة "و" معمةةةةةةةةار

النص كما أقرت)
توصية اللجنة بعد
اقتراح سعادة عضو
النص كما أقرت)
اللجنة
إعادة المادة
المجلس
اللجنة سابقا
واالاة راطاا الص ة كع وال ط كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
الوا ةةةةب وافر ةةةةا فةةةةو
الوا ةةةةب وافر ةةةةا فةةةةو واالاة راطاا الص ة كع
مكةةاه الصةةرف الص ة و
مكةةاه الصةةرف الص ة و الوا ةةةةب وافر ةةةةا فةةةةو
المعال ع.
مكةةاه الصةةرف الص ة و
المعال ع.
المعال ع.
رأ سةةةةةعا ااسةةةةة ا
مادة ()62
مادة ()62
مادة ()63
مك ع ى و س ما :
(مادة  63بعد إعادة
(مادة  63بعد إعادة
 البنههههد (و) :إمةةةةافعالترقيم)
الترقيم)
ىمةةار (أو ملونههة) مع ة
مةةع (ملوثههة) لك ةةو بنههههههد (ج) :الموافقةةةةةةع
ى ةةة إمةةةافع مةةةع
المل ان و:
و -إ ا ا ةةوا ى ة أكةةع (أو تركيبهههههها) معةةةةة
موا م واع أو ملونة أو مع (محتواها):
افظع أو إمافاا غكةر النص بعد التعديل:
مةةار مالصة ع لة ةةر ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة عكض
فةةةةةةةو ال ةةةةةةةوال الفلكةةةةةةةع
لكةةةةةةا ً أو كةةةةةةا ً ىةةةةةة
المع م .
إ ةةة ى المةةةوا ال اخ ةةةع
 البنهههد (ح) :إمةةةةافع فو م وا ا أو تركيبهامةةةع (وتركيبهههها) معةةة مما أخرى قةأل ىل ةا
مةةةةةةةةع (محتواهههههههههها)
و .
لك و المل ان و:
 بند(هـ):(إ ا الةةةةةةةا المكالةةةةةةةاا  -الموافقة على إعاد(
المو و ى ىموا ةا صياغة البند ليكون
خةةالف قكقةةع م وا ةةا كاآلاي:
وتركيبها مما كؤ إل
إ ا صةةة إخفةةةا
ةة
خةةةةةةة ا المسةةةةةةة ك أو
فسةةةةةةا ا أو تلفههههههها أو
ا مرار مه).
فهههوات مهههدّ ة صهههالحيتها
رأ سةةةةةعا ااسةةةةة ا
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النص كما ورد في
المشروع

ع مةةةةةةةةةةةةةر ااغ كةةةةةةةةةةةةةع
المسةةةةة ور مااواةةةةةع
فو اا واأل ان كع:
أ -إ ا الةةةةةةةةا غكةةةةةةةةر
مطامقةةةةةع ل مواصةةةةةفاا
المع م .
ب -إ ا خ طةةةةةةةةةةةةةةةةا أو
م ةةةا ممةةةا أخةةةرى
اكةةةر مةةة طمكع ةةةا أو
و صلع ا.
ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةة عكض
لكةةةةةا ً أو كةةةةةا ً ىةةةةة
أ ةة ى المةةةوا ال اخ ةةةع
فةةةةةو ر كم ةةةةةا ممةةةةةا
أخةةةةةةرى قةةةةةةأل ىل ةةةةةةا

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

(المواصهههههههههههههههههههههههههفات
المقررة).
 اسةةةةةةةة م األ مةةةةةةةةةع(محتواها) الوار فو
الملةةةةةةةةةة (ح) م مةةةةةةةةةةع
(تركيبها).
(نص المادة بعد
(نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)
التعديل)
مادة ()63
ع مةةةةةةةةةةةةةر ااغ كةةةةةةةةةةةةةع
المسةةةةة ور مااواةةةةةع ع مر ااغ كع مااواع
فو اا واأل ان كع:
فو اا واأل ان كع:
أ -إ ا الةةةةةةةا غكةةةةةةةر
أ  -إ ا الةةةةةةةا غكةةةةةةةر مطامقةةةع للهههوائح الفنيهههة
مطامقةةةةةةع ل مواصةةةةةةفاا المعتمدة.
المع م .
ب -إ ا خ طةةةةةةةةةةةةةةا أو
ب -إ ا خ طةةةةةةةةةةةةةةا أو م ةةةةا ممةةةةا أخةةةةرى
م ةةةةا ممةةةةا أخةةةةرى اكةةةر مةةة طمكع ةةةةا أو
اكةةةر مةةة طمكع ةةةةا أو و صلع ا.
و صلع ا.
ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةة عكض
ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةة عكض
لكةةةةةةا ً أو كةةةةةةا ً ىةةةةةة
لكةةةةةةا ً أو كةةةةةةا ً ىةةةةةة إحهههدى المةةةوا ال اخ ةةةع
إحهههدى المةةةوا ال اخ ةةةع فةةةةةو م وا ةةةةةا ممةةةةةا
فةةةةةةو ر كم ةةةةةةا ممةةةةةةا أخرى قأل ىل ا و .
لكةةا ً أو
أخرى قأل ىل ا و  .د -إ ا ل ة
د -إ ا ل ة
لكةةا ً أو كةةةةا ً أ ةةةةة ىلاصةةةةةر ا
كةةةةا ً أ ةةةةة ىلاصةةةةةر ا مقص الاع.

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

اقتراح سعادة عضو
المجلس
الأل اس ال اك
(البنههد "هههـ")( :إىةةا
صكاغع):
الةةلب معة ال عة كأل :إ ا
ص ة إخفةةا فسةةا ا أو
تلفههههها أو فههههوات مههههدّ ة
صالحيتها لالستعمال.
رأ سةةةةةةعا ااسةةةةةة ا
خمكس م الرمك و:

ع مر ااغ كع مااواع
فو اا واأل ان كع:
أ -إ ا الةةةةةةةا غكةةةةةةةر
مطامقةةةةع ل ةةةةوال الفلكةةةةع
المع م .
ب -إ ا خ طةةةةةةةةةةةةةةا أو
م ةةةةا ممةةةةا أخةةةةرى
اكةةةر مةةة طمكع ةةةةا أو البنهههههد "ج") :إمةةةةةافع
و صلع ا.
مةةةع (وتركيبهههها) معةةة
ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةة عكض مع (محتواها):
لكةةةةةةا ً أو كةةةةةةا ً ىةةةةةة
اللب مع ال ع كأل:
إ ةةة ى المةةةوا ال اخ ةةةع ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةة عكض
فةةةةةو م وا ةةةةةا ممةةةةةا
لكةةةةا ً أو كةةةةا ً ىةةةة
أخرى قأل ىل ا و .
إ ة ى المةةوا ال اخ ةةع
د -إ ا ل ة
لكةةا ً أو فةةةةةةةةةةةةةو م وا ةةةةةةةةةةةةةا
كةةةةا ً أ ةةةةة ىلاصةةةةةر ا وتركيبهههههههههها ممةةةةةةةةةا
مقص الاع.
أخةةةةةةرى قةةةةةةأل ىل ةةةةةةا
و .
ه -إ ا صةةةةةة إخفةةةةةةا
فسةةةةا ا أو ف ةةةةا مةةةةن
طرك ا .
و -إ ا ا ةةةةوا ى ةةةة
أكةةةةةةع مةةةةةةوا م واةةةةةةع أو
افظةةةةةةةع أو إمةةةةةةةافاا
غكر مار مالصة ع لة
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لالستعمال.
 بند (و):ممةةةةةةا أ ةةةةةة ه المةةةةةةا
لةةةةةةةةةةةةاوأل ااغ كةةةةةةةةةةةةع
المااواةةةةع فةةةةإ مةةةةع
"م واةةةةةةع" ور ا فةةةةةةو
غكةةةر م ال ةةةا كةةةث ال
كع مةةر مةة الاةةع وأ
ال مةةةع المقصةةةو ةةةو
"م ولع".
وى كةةه وصةةو ال لةةع
ملوثهههة"
م اككةةةر مةةةع " ّ
ملونههههة"
إلةةةة مةةةةع " ّ
لكصةةةةةةةم الملةةةةةةة معةةةةةةة
ال ع كأل:
و -إ ا ا ةةوا ى ة أكةةع
مةةوا ملونههة أو افظةةع
أو إمافاا غكةر مةار
مالصةةةة ع لةةةة ةةةةر فةةةةو
ال وال الفلكع المع م .
 -بند (ح):

النص كما أقرت)
اللجنة

ع مر ااغ كع مااواع
فو اا واأل ان كع:
أ -إ ا الةةةةةةةةا غكةةةةةةةةر
مطامقةةةةع ل ةةةةوال الفلكةةةةع
المع م .
ب -إ ا خ طةةةةةةةةةةةةةةةةا أو
م ةةةةا ممةةةةا أخةةةةرى
اكةةةر مةةة طمكع ةةةةا أو
و صلع ا.
ج -إ ا اسةةةةةةةةةةةةةةةةةة عكض
لكةةةةةةا ً أو كةةةةةةا ً ىةةةةةة
إ ةةة ى المةةةوا ال اخ ةةةع
فو م وا ا أو ر كم ةا
ممةةا أخةةرى قةةأل ىل ةةا
و .
لكةةةا ً أو
د -إ ا لةةة
كةةةةا ً أ ةةةةة ىلاصةةةةةر ا
مقص الاع.
ه -إ ا صةةةةةة إخفةةةةةةا
 الموافقةةةةةةع ى ةةةةةةفسةةةةةةةا ا أو ف ةةةةةةةةا أو
إمةةةةةةافع مةةةةةةع (أو فةةةواا مةةة ّ صةةةم ك ا
تركيبههها) معةة مةةع لمس عماأل.
(محتواهههها) لك ةةةو و -إ ا ا ةةةةةوا ى ةةةةة
المل ان و:
أكةةةةةةع مةةةةةةوا م وّ لةةةةةةع أو
(إ ا الةةةةةةةا المكالةةةةةةةاا افظةةةةةةةع أو إمةةةةةةةافاا
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المشروع
و .
لكةةةا ً أو
د -إ ا لةةة
كةةةةا ً أ ةةةة ىلاصةةةةر ا
مقص الاع.
ه -إ ا صةةةةةةة إخفةةةةةةةا
فسةةةا ا أو ف ةةةا مةةةن
طرك ا .
و -إ ا ا ةةةةةوا ى ةةةةة
أكةةةةةع مةةةةةوا م واةةةةةع أو
افظةةةةةةع أو إمةةةةةةافاا
غكةةةر مةةةار مالصةةة ع
ل ر فو المواصفاا
المقرر .
ز -إ ا ا ةةةوا لكةةةةا ً
أو كةةا ً ى ةة ىلاصةةر
غ الكع فاسة لما كةع أو
كوالكةةةع سةةةوا الةةةا
مصلعع أو خامةا ً أو إ ا
الةةةةةةةا لا ةةةةةةةع مةةةةةةة
مل ةةةةةةةةةةاا كةةةةةةةةةةوا
مركض أو لافض.
ح -إ ا الةةةا المكالةةةاا
المو ةةةةةةةةةةةو ى ةةةةةةةةةةة
ىموا ةةا خةةالف قكقةةع
ر كم ا مما كؤ إلة
خةةةةةة ا المسةةةةةة ك أو
ا مرار مه.
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مقص الاع.
ه -إ ا صةةةةةة إخفةةةةةةا
فسةةةةا ا أو ف ةةةةا مةةةةن
طرك ا .
و -إ ا ا ةةةةوا ى ةةةة
أكةةةةةةع مةةةةةةوا م واةةةةةةع أو
افظةةةةةةةع أو إمةةةةةةةافاا
غكر مار مالصة ع لة
ةةةةر فةةةةو المواصةةةةفاا
المقرر .
ز -إ ا ا ةةوا لكةةةا ً
أو كةةةا ً ى ةةة ىلاصةةةر
غ الكةةع فاس ة لما كةةع أو
كوالكةةةةع سةةةةوا الةةةةا
مصةةلعع أو خام ةا ً أو إ ا
الةةةةةةةا لا ةةةةةةةع مةةةةةةة
مل اا كوا مركض
أو نافق.

ه -إ ا صةةةةةة إخفةةةةةةا
فسةةةةا ا أو ف ةةةةا مةةةةن
طرك ا .
و -إ ا ا ةةةةوا ى ةةةة
أكةةةةةةع مةةةةةةوا م واةةةةةةع أو
افظةةةةةةةع أو إمةةةةةةةافاا
غكر مار مالصة ع لة
ر فةو اللهوائح الفنيهة
المعتمدة.
ز -إ ا ا ةةوا لكةةةا ً
أو كةةةا ً ى ةةة ىلاصةةةر
غ الكةةع فاس ة لما كةةع أو
كوالكةةةةع سةةةةوا الةةةةا
مصةةلعع أو خام ةا ً أو إ ا
الةةةةةةةا لا ةةةةةةةع مةةةةةةة
مل اا كوا مركض
أو نافق.

ح -إ ا الةةا المكالةةاا
المو و ى ىموا ةا
خةةالف قكقةةع ر كم ةةةا
ممةةةا كةةةؤ إلةةة خةةة ا
المس ة ك أو ا مةةرار
مه.
وكع مةةةةر الاةةةةع مةةةةاراً
مالصةةةةةةةة ع إ ا الةةةةةةةةا

ح -إ ا الةةا المكالةةاا
المو و ى ىموا ةا
خةالف قكقةع محتواههها
ممةةةا كةةةؤ إلةةة خةةة ا
المس ة ك أو ا مةةرار
مه.
وكع مةةةةر الاةةةةع مةةةةارً ا
مالصةةةةةةةة ع إ ا الةةةةةةةةا
المةةةةةوا المااواةةةةةع أو

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
ةةر فةةو ال ةةوال الفلكةةع
المع م .
ز -إ ا ا ةةوا لكةةةا ً
أو كةةةا ً ى ةةة ىلاصةةةر
غ الكةةع فاس ة لما كةةع أو
كوالكةةةةع سةةةةوا الةةةةا
مصةةلعع أو خام ةا ً أو إ ا
الةةةةةةةا لا ةةةةةةةع مةةةةةةة
مل اا كوا مركض
أو لاف .
ح -إ ا الةةا المكالةةاا
المو و ى ىموا ةا
خةةالف قكقةةع م وا ةةا
ممةةةا كةةةؤ إلةةة خةةة ا
المس ة ك أو ا مةةرار
مه.
وكع مةةةةر الاةةةةع مةةةةاراً
مالصةةةةةةةة ع إ ا الةةةةةةةةا
المةةةةةوا المااواةةةةةع أو
الةةةةةةا المةةةةةةوا ال ةةةةةةو
سةةةةة عمأل فةةةةةو الاةةةةةةع
مار مص ع ا لسا .
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النص كما أقرت)
توصية اللجنة بعد
اللجنة
إعادة المادة
المو و ى ىموا ةا غكر مار مالصة ع لة
خةةالف قكقةةع م وا ةةا ةةر فةةو ال ةةوال الفلكةةع
أو تركيبهههها ممةةةا كةةةؤ
المع م .
إل خة ا المسة ك أو ز -إ ا ا ةةةوا لكةةةا ً
ا مرار مه).
أو كةةةا ً ى ةةة ىلاصةةةر
غ الكةةع فاس ة لما كةةع أو
كوالكةةةةع سةةةةوا الةةةةا
مصةةلعع أو خام ةا ً أو إ ا
الةةةةةةةا لا ةةةةةةةع مةةةةةةة
مل اا كوا مركض
أو لاف .
ح -إ ا الةةةا المكالةةةاا
المو و ى ىموا ةا
خةةالف قكقةةع م وا ةةا
أو ر كم ةةةا ممةةةا كةةةؤ
إل خة ا المسة ك أو
ا مرار مه.
ويعتبؤؤؤؤر الاؤؤؤؤ ضؤؤؤؤارا
بالصؤؤؤؤؤؤؤؤحة إذا كانؤؤؤؤؤؤؤؤى
المؤؤؤؤؤواد الماشو ؤؤؤؤؤة أو
كانؤؤؤؤؤؤى المؤؤؤؤؤؤواد التؤؤؤؤؤؤي
اسؤؤؤؤؤؤتعمل فؤؤؤؤؤؤي الاؤؤؤؤؤؤ
ضار( بصحة اإلنسان.

النص كما ورد في
المشروع
وكع مةةةةر الاةةةةع مةةةةاراً المةةةةةوا المااواةةةةةع أو
مالصةةةةةةةة ع إ ا الةةةةةةةةا الةةةةةةا المةةةةةةوا ال ةةةةةةو
المةةةةةوا المااواةةةةةع أو سةةةةة عمأل فةةةةةو الاةةةةةةع
الةةةةةةا المةةةةةةوا ال ةةةةةةو مار مص ع ا لسا .
سةةةةة عمأل فةةةةةو الاةةةةةةع
مار مص ع ا لسا .
مادة ()113
مادة ()113
(مهههادة  98بعهههد إعهههادة
الترقيم)
 ةةةةةةةةةرر الم ةةةةةةةةةس
ان و:
 اككةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةع"يسهههههههههاءل" ل صةةةةةةةةةم
" ُيسأل".
 صةةةوكب ااخطةةةاالمطمعكةةةع فةةةو الملةةةة ك
(ب ج) مةةةا ةةةو ممةةةك
أ لاه.
قرار مجلس النواب
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النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
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المجلس

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة

النص كما أقرت)
اللجنة

الةةةةةةا المةةةةةةوا ال ةةةةةةو
سةةةةة عمأل فةةةةةو الاةةةةةةع
مار مص ع ا لسا .

مادة ()113
(مهههادة  18بعهههد إعهههادة
الترقيم)
 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةعمالموافقةةةةع ى ةةةة ةةةةرار
م ةةةةةةةةةةةةةس اللةةةةةةةةةةةةةواب
م صةةةةةةةوكب ااخطةةةةةةةا
المطمعكةةةع فةةةو الملةةةة ك
(ب ج) مةةةا ةةةو ممةةةك
أ لةةاه م ة ا مقةةا ى ة
مةةةةع (كُسةةةةا َ أل) مةةةةا
وصةةةةةو ال لةةةةةع ملقةةةةةأل
المةةةةةةةةا ( )541فةةةةةةةةو
الماةةةرو مقةةةالو إلةةة
ل اكع ه الما .
(نههههههص المههههههادة بعههههههد (نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)
التعديل)
مادة ()18
ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر
ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع

مادة ()18

ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر
ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
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مهههههادة (( )113مهههههادة مهههههادة (( )113مهههههادة مهههههادة (( )113مهههههادة
 18بعههههههههههههد إعههههههههههههادة  18بعههههههههههههد إعههههههههههههادة  18بعههههههههههههد إعههههههههههههادة
الترقيم):
الترقيم):
الترقيم):
 توصههههههههي اللجنههههههههةاقتراح سعادة األستاذة بالموافقههههههههههههة علههههههههههههى
االقتههههراح المقههههدم مههههن
دالل جاسم الزايد.
سههههعادة األسههههتاذة دالل
النص المقترح:
جاسهههم الزايهههد ،لتكهههون
المادة كالتالي:

ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر
ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع
العامةةةةةةةةع أو ال اللةةةةةةةةاا

ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر
ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع

ك ظةةةةر وكةةةةث الم ةةةةر
ا كمةةةةةةةةةةةو لمم ةةةةةةةةةةةع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع

النص كما ورد في
المشروع
الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع
أو ال اللةةةةةةاا الم ركةةةةةةع
مةةة أكةةةع سةةةفكلع أو مةةة
أ م ةةا ى ة الكامسةةع
ةةةا معةةة
أو مةةة أ
ل فةةةظ ال كةةةا أو للق ةةةه
م م ا إل آخر ى
السةةةةةةةةةةةفكلع أو ى ةةةةةةةةةةة
الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال ةةةوث مسةةةلوالً ىلةةةه
ومصةةفع خاصةةع كسةةا أل
أل م :
أ -صةةا ب السةةفكلع أو
رمال ةةةةةةةةةا إ ا صةةةةةةةةةةأل
ال وث مل ا.
ب -ةةةال الم ةةةةا أو
مسةةةةةة ن ر إ ا صةةةةةةأل
ال ةةوث مة م ةةا ى ة
الكامسع.
ج -مالةةةةك ال ةةةةا أو
مسةةة عم ع أو ةةةال إ ا
صةةةةةأل ال ةةةةةوث مةةةةةة
ةةةةةا ل فةةةةةظ أو لقةةةةةأل
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الم ةةةرك ممةةةا فةةةو لةةةك
أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع
أو ال اللةةةةةةاا الم ركةةةةةةع
مةةة أكةةةع سةةةفكلع أو مةةة
أ م ةةا ى ة الكامسةةع
ةةةا معةةة
أو مةةة أ
ل فةةةظ ال كةةةا أو للق ةةةه
م م ا إل آخر ى
السةةةةةةةةةةةفكلع أو ى ةةةةةةةةةةة
الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال ةةةوث مسةةةلوالً ىلةةةه
ومصةةةفع خاصةةةع ُيسهههأل
أل م :
أ -صةةا ب السةةفكلع أو
رمال ةةةةةةةةةا إ ا صةةةةةةةةةةأل
ال وث مل ا.
ب -ةةةةةال الم ةةةةةا أو
مسهههههتأجره إ ا صةةةةةأل
ال ةةوث مة م ةةا ى ة
الكامسع.
ج -مالةةةةك ال ةةةةةا أو
مسههتعمل) أو حههائزه إ ا
صةةةةةأل ال ةةةةةوث مةةةةةة
ةةةةةا ل فةةةةةظ أو لقةةةةةأل

أ مكلةةا م ةةر و لةةك
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع
العامةةةةةةةةع أو ال اللةةةةةةةةاا
الم ركةةع م ة أكةةع سةةفكلع
أو مةةة أ م ةةةا ى ةةة
الكامسةةةةةةةةع أو مةةةةةةةة أ
ا مع ل فظ ال كةا
أو للق ةةه م ة م ةةا إل ة
آخةةةر ى ةةة السةةةةفكلع أو
ى الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال ةةةوث مسةةةلوالً ىلةةةه
ومصةةفع خاصةةع ُيسههاءل
أل م :
أ -صا ب السفكلع أو
رمال ةةةةةةةةةا إ ا صةةةةةةةةةةأل
ال وث مل ا.
ب -ةةةةةال الم ةةةةةا أو
مسةةةةةة ن ره إ ا صةةةةةةأل
ال ةةوث مة م ةةا ى ة
الكامسع.
ج -مالةةةةك ال ةةةةةا أو
مسةةة عم ه أو ةةةال ه إ ا
صةةةةةأل ال ةةةةةوث مةةةةةة
ةةةةةا ل فةةةةةظ أو لقةةةةةأل
ال كةةةةةةةا أو أ سةةةةةةةالأل

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
م فركةةةةةةةةغ أو سةةةةةةةةركب
ال كةةةةةةةا أو أ مةةةةةةةوا
أخرى ممةر مالصة ع
العامةةةةةةةةع أو ال اللةةةةةةةةاا
الم ركةةع م ة أكةةع سةةفكلع
أو مةةة أ م ةةةا ى ةةة
الكامسةةةةةةةةع أو مةةةةةةةة أ
ا مع ل فظ ال كةا
أو للق ةةه م ة م ةةا إل ة
آخةةةر ى ةةة السةةةةفكلع أو
ى الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال ةةةوث مسةةةلوالً ىلةةةه
ومصةةفع خاصةةع كُسةةا أل
أل م :
 صا ب السفكلع أورمال ةةةةةةةةةا إ ا صةةةةةةةةةةأل
ال وث مل ا.
ه -ةةةةةال الم ةةةةةا أو
مسةةةةةة ن ره إ ا صةةةةةةأل
ال ةةوث مة م ةةا ى ة
الكامسع.
و -مالةةةةك ال ةةةةةا أو
مسةةة عم ه أو ةةةال ه إ ا
صةةةةةأل ال ةةةةةوث مةةةةةة
ةةةةةا ل فةةةةةظ أو لقةةةةةأل
ال كةةةةةةةا أو أ سةةةةةةةالأل
آخةةةةةةر ك ةةةةةةو ى ةةةةةة
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اقتراح سعادة عضو
المجلس
الم ركةةع م ة أكةةع سةةفكلع
أو مةةة أ م ةةةا ى ةةة
الكامسةةةةةةةةع أو مةةةةةةةة أ
ا مع ل فظ ال كةا
أو للق ةةه م ة م ةةا إل ة
آخةةةر ى ةةة السةةةةفكلع أو
ى الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال وث مسلوالً ىله.

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة
العامةةةةةةةةع أو ال اللةةةةةةةةاا
الم ركةةع م ة أكةةع سةةفكلع
أو مةةة أ م ةةةا ى ةةة
الكامسةةةةةةةةع أو مةةةةةةةة أ
ا مع ل فظ ال كةا
أو للق ةةه م ة م ةةا إل ة
آخةةةر ى ةةة السةةةةفكلع أو
ى الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال وث مسلوالً ىله.

النص كما أقرت)
اللجنة
العامةةةةةةةةع أو ال اللةةةةةةةةاا
الم ركةةع م ة أكةةع سةةفكلع
أو مةةة أ م ةةةا ى ةةة
الكامسةةةةةةةةع أو مةةةةةةةة أ
ا مع ل فظ ال كةا
أو للق ةةه م ة م ةةا إل ة
آخةةةر ى ةةة السةةةةفكلع أو
ى الكامسع.
وك ةةةةو الم سةةةةمب فةةةةو
ال وث مسلوالً ىله.

النص كما ورد في
المشروع
ال كةةةةةةةا أو أ سةةةةةةةالأل
آخةةةةةةر ك ةةةةةةو ى ةةةةةة
ال كةةةةةةا أو أ مةةةةةةةا
أخرى ممةر مالصة ع
أو ال كا الم ركع.

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

ال كةةةةةةةا أو أ سةةةةةةةالأل آخةةةةةةر ك ةةةةةةو ى ةةةةةة
آخةةةةةةر ك ةةةةةةو ى ةةةةةة ال كةةةةةةا أو أ مةةةةةةةا
ال كةةةةةةا أو أ مةةةةةةةا أخرى ممةر مالصة ع
أخرى ممةر مالصة ع أو ال كا الم ركع.
وال يعتبهههههههههر التلهههههههههوث
أو ال كا الم ركع.
جريمههههة إذا تبههههين أنهههه)
حههههدث نتيجههههة لتفريهههه
الزيهههههههههت أو السهههههههههائل
المحتههوي علههى الزيههت
درءاً ل طهههههههههر يههههههههههدد
السفينة أو األرواح في
البحر أو للحيلولة دون
إصههابة شههحنة السههفينة
بضههههرر جسههههيم ،أو إذا
تبههين أن تسههرب الزيههت
أو السهههههائل المحتهههههوي
على الزيت كهان نتيجهة
حههادث أصههاب السههفينة
أو الجهاز أو أن) حهدث
واسهههتمر بهههرغم ات هههاذ
جميههههههههع االحتياطههههههههات
الممكنههة لمنههع التسههرب
أو وقف) أو ت فيف).
ويشهههترط لعهههدم اعتبهههار
التلههههههههوث جريمههههههههة أن
يكههههون المسههههئول عههههن
التلهههوث قهههد أبلههه إدارة
المهههههههههوان بالحهههههههههادث

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
ال كةةةةةةا أو أ مةةةةةةةا
أخرى ممةر مالصة ع
أو ال كا الم ركع.
وال كع مةةةةةةةةةر ال ةةةةةةةةةوث
ركمةةةةع إ ا مةةةةةك ألةةةةةه
ةةةةة ث ل ك ةةةةةع ل فركةةةةةغ
ال كةةةةةةةةةةا أو السةةةةةةةةةةالأل
الم ةةةو ى ةةة ال كةةةا
ر اً لخطةةةةةةةةةر ك ةةةةةةةةة
السةةفكلع أو اارواح فةةو
الم ةةر أو ل ك ولةةع و
إصةةةامع اةةة لع السةةةفكلع
ممةةةةرر سةةةةك أو إ ا
مةةك أ سةةرب ال كةةا
أو السةةةةةةالأل الم ةةةةةةو
ى ال كةا ةا ل ك ةع
ةةةا ث أصةةةاب السةةةفكلع
أو ال ا أو ألةه ة ث
واسةةةة مر مةةةةرغ ا خةةةةا
مكةةةةةةةة اال كاطةةةةةةةةاا
المم لةةع لملةة ال سةةةرب
أو و فه أو خفكفه.
وكاةةة رط لعةةة اى مةةةار
ال ةةةةةةةةوث ركمةةةةةةةةع أ
ك ةةةةو المسةةةةلوأل ىةةةة
ال ةةةوث ةةةة أم ةةةةغ إ ار
المةةةةةةةةةوالئ مال ةةةةةةةةةا ث
وأسمامه فور و وىةه أو
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النص كما أقرت)
اللجنة

النص كما ورد في
المشروع

مادة ()162

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
ا اةةةةةةافه مةةةةةة ىةةةةةة
ا خةةةةمأل م ةةةة ال ةةةةع
ا اركةةةةةةةةةةع المعلكةةةةةةةةةةةع
ممعال ةةع وإ الةةع أسةةماب
ال وث.
وك ةو ل ةو كر إصة ار
أمةةر م ةةة أكةةع سةةةفكلع
و ةةةةةةة مل ةةةةةةةا ال ةةةةةةةوث
الملصةةةوب ى كةةةه فةةةو
المةةةا ( )01مةةة ةةة ا
القةةالو ل ةةك االل ةةةا
مةةة م ا مةةةع المسةةةلوأل
ىةةة لةةةك وك ةةةب فةةةو
ه ال الع ىةرض أمةر
ال ةةةة ى ةةةة امةةةةو
ال لفكةةةةةة خةةةةةةمأل أرمةةةةةة
وىاةةةةرك سةةةةاىع مةةةة
إصةةةةةةة اره ولقامةةةةةةةو
ال لفكة اامةةر ماسة مرار
ال ة أو و ةةف لفكةة ه
مقامةةأل ال ة ا المسةةؤوأل
ىة ال ةةوث مة ف فالةةع
لق كةةةةةةةةةةةةع ال ةةةةةةةةةةةةاو
خمسو ألف كلار.

وأسهههباب) فهههور وقوعههه)
أو اكتشهههاف) ،مهههع عهههدم
اإل ههههالل بحههههق الجهههههة
اإلداريههههههههههة المعنيههههههههههة
بمعالجة وإزالة أسهباب
التلوث.
ويجههوز للههوزير إصههدار
أمههر بحجههز أيههة سههفينة
وقههههههع منههههههها التلههههههوث
المنصهههوص عليههه) فهههي
المهههادة ( )18مهههن ههههذا
القهانون لحهين االنتههاء
مههن محاكمههة المسههئول
عهههن ذلهههك ،ويجهههب فهههي
هذه الحالة عرض أمهر
الحجههههز علهههههى قاضهههههي
التنفيهههههذ هههههالل أربهههههع
وعشهههرين سهههاعة مهههن
إصهههههههداره ،ولقاضهههههههي
التنفيذ األمر باسهتمرار
الحجهز أو وقههف تنفيههذه
مقابل التهزام المسهؤول
عن التلوث بدفع كفالهة
نقديهههههههههههة ال تجهههههههههههاوز
مسون ألف دينار.
مادة ()112
مادة ()162
مادة ()162
(مادة  111بعد إعهادة (مادة  112بعد إعهادة
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النص كما أقرت)
اللجنة

مادة ()162
مادة ()162
مادة ()162
(مادة  112بعد إعهادة (مادة  112بعد إعهادة (مادة  112بعد إعهادة

النص كما ورد في
المشروع

قرار مجلس النواب
الترقيم)

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

الترقيم)

 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةع ةةةةةةةةرر الم ةةةةةةةةةس مإىةةا صةةكاغع المةةا
الموافقةةةةع ى ةةةة الةةةةلب ى الل و ان و ولقةأل
الملةةةةةةةةةةةةو الم ع قةةةةةةةةةةةةع
مةةا ور فةةو الماةةرو
ممخالفةةةةةةةةةاا المةةةةةةةةةوا
مقالو .
الا الكةةةةةع إلةةةةة المةةةةةا
( )121مةةةة ماةةةةرو
القالو ):

كعا ةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةال مس
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
امامالةةةةةةةةةع كلةةةةةةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
ةأل مة ار ةب أكةا ً مة
المخالفةةةاا الملصةةةوب
ى ك ةةةا فةةةو المةةةا ()3
مةةةةةةةة ةةةةةةةة ا القةةةةةةةةالو
ول م مةةةةةةةع أ ةةةةةةةنمر
مإ الةةع أسةةماب المخالفةةع
أو مومةةةةةةوى ا ى ةةةةةة
لفقةةةةع المخةةةةالف و لةةةةك
ة ا فةةو
خةةمأل م ة

مادة ()112
يعاقهههههههههههب بهههههههههههالحبس
وبغرامهههههههة ال تجهههههههاوز
ثالثمائهههههههههة دينهههههههههار أو
بإحهههههههههههههدى ههههههههههههههاتين
العقههههههوبتين كههههههل مههههههن
ارتكههب أي ها ً مههن األفعههال
التالية إذا تسهبب عنهها
ضههههرراً علههههى الصههههحة
العامهههههههههة أو البيئهههههههههة،
وللمحكمههههههة أن تهههههههأمر
بإزالة أسباب الم الفهة
أو موضههههههوعها علههههههى
نفقهههة الم هههالف وذلهههك

كعا ةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةال مس
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
امامالةةةةةةةةةع كلةةةةةةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
ةأل مة ار ةب أكةا ً مة
اافعةةةةةةةةةاأل ال الكةةةةةةةةةع إ ا
سةةةةةمب ىل ةةةةةا مةةةةةرراً
ى ة الصة ع العامةةع أو
المكلةةةةةع ول م مةةةةةع أ
ةةةةةنمر مإ الةةةةةع أسةةةةةماب
المخالفةةع أو مومةةوى ا
ى ةةةةة لفقةةةةةع المخةةةةةالف
و لةةةةةةةك خةةةةةةةمأل مةةةةةةة
ا فو ال :
125

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة
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اقتراح سعادة عضو
المجلس
الترقيم)
اقتراح سعادة األستاذة  -وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةع
دالل جاسم الزايد:
مإمةةةةةةةةةةةةافع ىمةةةةةةةةةةةةار
إضههههافة كلمههههة (السةةةةةةةةممع أو) مةةةةةةةةأل
ىمار (الص ع العامع)
(أو السههههههههالمة) قبههههههههل
الةةةةوار فةةةةو كما ةةةةةع
عبارة (الصحة العامة) الما .
الههههواردة فههههي ديباجههههة  -وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةع
المادة.
م ةةةةةةةة ف ىمةةةةةةةةار (أو
مس ) م المل (أل).
 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةعم ف المل (س).
النص بعد التعديل:
كعا ةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةال مس
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
امامالةةةةةةةةةع كلةةةةةةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
ةأل مة ار ةب أكةا ً مة
اافعةةةةةةةةةاأل ال الكةةةةةةةةةع إ ا
سةةةةةمب ىل ةةةةةا مةةةةةرراً
ى ةةةةةةةةةة السههههههههههالمة أو
الصةةةةةةةةة ع العامةةةةةةةةةع أو
المكلةةةةةع ول م مةةةةةع أ
ةةةةةنمر مإ الةةةةةع أسةةةةةماب
المخالفةةع أو مومةةوى ا
ى ةةةةة لفقةةةةةع المخةةةةةالف
و لةةةةةةةك خةةةةةةةمأل مةةةةةةة

النص كما أقرت)
اللجنة
الترقيم)

كعا ةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةال مس
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
امامالةةةةةةةةةع كلةةةةةةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
ةأل مة ار ةب أكةا ً مة
اافعةةةةةةةةةاأل ال الكةةةةةةةةةع إ ا
سةةةةةمب ىل ةةةةةا مةةةةةرراً
ى ةةةةةةةةةة السههههههههههالمة أو
الصةةةةةةةةة ع العامةةةةةةةةةع أو
المكلةةةةةع ول م مةةةةةع أ
ةةةةةنمر مإ الةةةةةع أسةةةةةماب
المخالفةةع أو مومةةوى ا
ى ةةةةة لفقةةةةةع المخةةةةةالف

النص كما ورد في
المشروع
ال .

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة
ههالل مههدة تحههددها فههي
الحكم:
أ -االحتفههاب بههأي نههوع
مههههههههن الحيوانههههههههات أو
الطيههههور فههههي سههههكن أو
حبيههههرة أو أقفههههاص أو
في حالة أ رى.
ب -تههرك أو تجميههع أي
نههوع مههن الم لفههات أو
الرواسههههب الصههههلبة أو
السهههائلة فهههي أي سهههكن
أو مكههههههههههان عههههههههههام أو
اص.
ج-التسههبب فههي انبعههاث
األتربهههههههههة واألد نهههههههههة
واألب ههههههرة والههههههروائح
الكريههههههة والم لفهههههات
السههائلة وغيههر السههائلة
أو الضوضهههههههاء التهههههههي
تنههههههتج عههههههن مزاولههههههة
حرفهههههههة أو تجهههههههارة أو
صناعة.
د -حفههر بئههر أو تركيههب
هههزان لغهههرض تهههوفير
الميهههههههههاه لالسهههههههههتعمال
المنزلههههههههههي أو أليههههههههههة
أغراض أ رى.

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
أ .اال فةاظ مةةن لةةو
مةةةةةةةةة ال كوالةةةةةةةةةاا أو
الطكةةةةور فةةةةو سةةةة أو
ظكةةةةر أو أ فةةةةاب أو
فو الع أخرى.
ب .ةةرك أو مك ة أ
لةةةو مةةة المخ فةةةاا أو
الرواسةةةةةب الصةةةةة مع أو
السال ع فةو أ سة أو
م ا ىا أو خاب.
ج .ال سمب فةو المعةاث
اا رمةةةةةةةةةع واا خلةةةةةةةةةع
واامخةةةةةةر والةةةةةةروال
ال رك ةةةةةةع والمخ فةةةةةةاا
السةةةال ع وغكةةةر السةةةال ع
أو المومةةةةةةةا ال ةةةةةةةو
ل ج ى م اولةع رفةع
أو ار أو صلاىع.
 .فر ملر أو ر كب
خةةة ا لاةةةرض ةةةوفكر
المكةةةةةةةةةةاه لمسةةةةةةةةةة عماأل
المل لةةةةةةةةةةةو أو اكةةةةةةةةةةةع
أغراض أخرى.
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النص كما أقرت)
توصية اللجنة بعد
اللجنة
إعادة المادة
و لةةةةةةةك خةةةةةةةمأل مةةةةةةة
ا فو ال :
ا فو ال :
أ .اال فةاظ مةةن لةةو
مةةةةةةةةة ال كوالةةةةةةةةةاا أو أ .اال فةاظ مةةن لةةو
الطكةةةةور فةةةةو سةةةة أو مةةةةةةةةة ال كوالةةةةةةةةةاا أو
ظكةةةةر أو أ فةةةةاب أو الطكةةةةور فةةةةو سةةةة أو
ظكةةةةر أو أ فةةةةاب أو
فو الع أخرى.
فو الع أخرى.
ب .ةةرك أو مك ة أ
لةةةو مةةة المخ فةةةاا أو ب .ةةرك أو مك ة أ
الرواسةةةةةب الصةةةةة مع أو لةةةو مةةة المخ فةةةاا أو
السال ع فةو أ سة أو الرواسةةةةةب الصةةةةة مع أو
السال ع فةو أ سة أو
م ا ىا أو خاب.
م ا ىا أو خاب.
ج .ال سمب فةو المعةاث
اا رمةةةةةةةةةع واا خلةةةةةةةةةع ج .ال سمب فةو المعةاث
واامخةةةةةةر والةةةةةةروال اا رمةةةةةةةةةع واا خلةةةةةةةةةع
ال رك ةةةةةةع والمخ فةةةةةةاا واامخةةةةةةر والةةةةةةروال
السةةةال ع وغكةةةر السةةةال ع ال رك ةةةةةةع والمخ فةةةةةةاا
أو المومةةةةةةةا ال ةةةةةةةو السةةةال ع وغكةةةر السةةةال ع
ل ج ى م اولةع رفةع أو المومةةةةةةةا ال ةةةةةةةو
ل ج ى م اولةع رفةع
أو ار أو صلاىع.
أو ار أو صلاىع.
 .فر ملر أو ر كب
خةةة ا لاةةةرض ةةةوفكر  .فر ملر أو ر كب
المكةةةةةةةةةةاه لمسةةةةةةةةةة عماأل خةةة ا لاةةةرض ةةةوفكر
المل لةةةةةةةةةةةو أو اكةةةةةةةةةةةع المكةةةةةةةةةةاه لمسةةةةةةةةةة عماأل
المل لةةةةةةةةةةةو أو اكةةةةةةةةةةةع
أغراض أخرى.
ه .ةةرك أكةةةع مر ةةةع أو أغراض أخرى.

النص كما ورد في
المشروع
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النص كما أقرت)
توصية اللجنة
اللجنة سابقا
هههـ -تههرك أيههة بركههة أو ه .ةةرك أكةةةع مر ةةةع أو
مسهههههههتنقع أو قنهههههههاة أو مسةةةةةةةة لق أو لةةةةةةةةةا أو
مجههرى مههائي أو ههزان م ةةرى مةةالو أو خة ا
مائي.
مالو.
و -تههرك أي جههزء مهههن
مجرى مائي م تنق أو و .ةةرك أ ة م ة
مردوم بدرجهة تمنهع أو م رى مالو مخ لة أو
تعيههههههههههههق الجريهههههههههههههان مةةر و م ر ةةع ملة أو
المطلوب للماء.
عكةةةةةةةةةةةةة ال ركةةةةةةةةةةةةةا
ز -وضع أيهة يمهة أو المط وب ل ما .
مبلهههة أو عربهههة أو أي
نوع من وسائل اإلقامة
المؤقتة ال تتهوافر فيهها  .وم أكةع خكمةع أو
دورات ميههههههاه صههههههحية مظ ةةةةع أو ىرمةةةةع أو أ
لو م وسالأل ا امةع
مناسبة.
ح -تهههرك أي نهههوع مهههن المؤ ةةع ال ةةوافر فك ةةا
دورات الميهههههههههاه أو أي وراا مكةةةةةةاه صةةةةةة كع
مصههرف أو بالوعههة أو ملاسمع.
ههزان تحليههل أو حفههرة
راشههحة أو أيههة وسههيلة ح .ةةرك أ لةةو مةة
أ ههههههرى مههههههن وسههههههائل وراا المكةةةةةةةةةةاه أو أ
الههت لص مههن م لفههات مصةةةرف أو مالوىةةةع أو
كةةأل أو فةةر
دورات الميههههاه أو مههههن خةة ا
رااةةة ع أو أكةةةع وسةةةك ع
الفضالت السائلة.
ط -تهههرك أيهههة مبهههان أو أخةةةةةةرى مةةةةةة وسةةةةةةالأل
أراض موبههههههههههههههههههههههوءة الةةة خ ب مةةة مخ فةةةاا
بهههههههههههههههههههههههههالقوارض أو وراا المكةةةةةاه أو مةةةةة
الحشههرات ،وتشههمل مهها الفمما السال ع.
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مسةةةةةةةة لق أو لةةةةةةةةةا أو ه .ةةرك أكةةةع مر ةةةع أو
م ةةرى مةةالو أو خ ة ا مسةةةةةةةة لق أو لةةةةةةةةةا أو
م ةةرى مةةالو أو خ ة ا
مالو.
مالو.
و .ةةرك أ ة م ة
م رى مالو مخ لة أو و .ةةرك أ ة م ة
مةةر و م ر ةةع ملة أو م رى مالو مخ لة أو
عكةةةةةةةةةةةةة ال ركةةةةةةةةةةةةةا مةةر و م ر ةةع ملة أو
عكةةةةةةةةةةةةة ال ركةةةةةةةةةةةةةا
المط وب ل ما .
المط وب ل ما .
 .وم أكةع خكمةع أو
 .وم أكةع خكمةع أو
مظ ةةةةع أو ىرمةةةةع أو أ
لو م وسالأل ا امةع مظ ةةةةع أو ىرمةةةةع أو أ
المؤ ةةع ال ةةوافر فك ةةا لو م وسالأل ا امةع
وراا مكةةةةةةاه صةةةةةة كع المؤ ةةع ال ةةوافر فك ةةا
وراا مكةةةةةةاه صةةةةةة كع
ملاسمع.
ملاسمع.
ح .ةةرك أ لةةو مةة
وراا المكةةةةةةةةةةاه أو أ ح .ةةرك أ لةةو مةة
مصةةةرف أو مالوىةةةع أو وراا المكةةةةةةةةةةاه أو أ
كةةأل أو فةةر مصةةةرف أو مالوىةةةع أو
خةة ا
كةةأل أو فةةر
رااةةة ع أو أكةةةع وسةةةك ع خةة ا
أخةةةةةةرى مةةةةةة وسةةةةةةالأل رااةةة ع أو أكةةةع وسةةةك ع
الةةة خ ب مةةة مخ فةةةاا أخةةةةةةرى مةةةةةة وسةةةةةةالأل
وراا المكةةةةةاه أو مةةةةة الةةة خ ب مةةة مخ فةةةاا
وراا المكةةةةةاه أو مةةةةة
الفمما السال ع.
الفمما السال ع.

النص كما ورد في
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توصية اللجنة
يكهههههون مغمهههههورا مهههههن
األراضي بالمياه.
ي -تهههههههرك أي عقهههههههار
يكههون فههي حالههة ضههارة
بصههههههههحة سههههههههاكني) أو
بصههههههههههحة أشهههههههههه اص
رين ضمن العقهار أو
بالقرب من).
ك -تههرك أي مصههنع أو
ورشهههة أو محهههل عمهههل
دون وسهههههههائل كافيهههههههة
لإلضاءة أو التهوية أو
أن تكههههههههههون وسههههههههههائل
اإلضاءة والتهوية غير
مصانة أو غير صهالحة
لالسهههتعمال أو إذا كهههان
مزدحما بطريقة تجعله)
ضههارا بصههحة العههاملين
في).
ل -تههههرك أي مبنههههى أو
مسهههههكن بهههههدون دورات
ميهههههاه صهههههحية كافيهههههة
ومناسبة.
م -تهههرك أي أنبهههوب أو
هههط رئيسهههي أو شهههبكة
توزيههع ميههاه للشههرب ال
تتهههوافر فيهههها الشهههروط
الصحية الالزمة.

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
ط .ةةةرك أكةةةع ممةةةا أو
أراض مومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقوارض أو
ال اةةراا و اةةمأل مةةا
ك ةةةةةو مامةةةةةورا مةةةةة
اارامو مالمكاه.
 .ةةةةةةةرك أ ىقةةةةةةةار
ك ةةو فةةو الةةع مةةار
مصةةةةةةةةة ع سةةةةةةةةةا لكه أو
مص ع أاخاب آخرك
مةةةةةةةةةةةم العقةةةةةةةةةةةار أو
مالقرب مله.
ك .ةةرك أ مصةةل أو
وراةةةع أو م ةةةأل ىمةةةأل
و وسةةةةةةةةالأل افكةةةةةةةةع
لإلمةةا أو ال وكةةع أو
أ ةةةةةةةةةةو وسةةةةةةةةةةالأل
ا ما وال وكةع غكةر
مصالع أو غكر صةال ع
لمسةةة عماأل أو إ ا ةةةا
م ما مطركقةع ع ةه
مةةارا مصة ع العةةام ك
فكه.
أل .ةةةةرك أ مملةةةة أو
مسةةةةة مةةةةة و وراا
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ط .ةةةرك أكةةةع ممةةةا أو
أراض مومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقوارض أو
ال اةةراا و اةةمأل مةةا
ك ةةةةةو مامةةةةةورا مةةةةة
اارامو مالمكاه.

النص كما أقرت)
اللجنة
ط .ةةةرك أكةةةع ممةةةا أو
أراض مومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالقوارض أو
ال اةةراا و اةةمأل مةةا
ك ةةةةةو مامةةةةةورا مةةةةة
اارامو مالمكاه.

 .ةةةةةةةرك أ ىقةةةةةةةار
 .ةةةةةةةرك أ ىقةةةةةةةار
ك ةةو فةةو الةةع مةةار
ك ةةو فةةو الةةع مةةار
مصةةةةةةةةة ع سةةةةةةةةةا لكه أو
مصةةةةةةةةة ع سةةةةةةةةةا لكه أو
مص ع أاخاب آخرك
مص ع أاخاب آخرك
مةةةةةةةةةةةم العقةةةةةةةةةةةار أو
مةةةةةةةةةةةم العقةةةةةةةةةةةار أو
مالقرب مله.
مالقرب مله.
ك .ةةرك أ مصةةل أو
وراةةةع أو م ةةةأل ىمةةةأل
و وسةةةةةةةةالأل افكةةةةةةةةع
لإلمةةا أو ال وكةةع أو
أ ةةةةةةةةةةو وسةةةةةةةةةةالأل
ا ما وال وكةع غكةر
مصالع أو غكر صةال ع
لمسةةة عماأل أو إ ا ةةةا
م ما مطركقةع ع ةه
مةةارا مص ة ع العةةام ك
فكه.

ك .ةةرك أ مصةةل أو
وراةةةع أو م ةةةأل ىمةةةأل
و وسةةةةةةةةالأل افكةةةةةةةةع
لإلمةةا أو ال وكةةع أو
أ ةةةةةةةةةةو وسةةةةةةةةةةالأل
ا ما وال وكةع غكةر
مصالع أو غكر صةال ع
لمسةةة عماأل أو إ ا ةةةا
م ما مطركقةع ع ةه
مةةارا مصة ع العةةام ك
فكه.

أل .ةةةةةةةرك أ مملةةةةةةة
أل .ةةةةةةةرك أ مملةةةةةةة
مةةةةةةةة و وراا مكةةةةةةةةاه
مةةةةةةةة و وراا مكةةةةةةةةاه
ص كع افكع وملاسمع.

النص كما ورد في
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النص كما أقرت)
توصية اللجنة
اللجنة سابقا
ن -إذا ههههههههههههههههههههههههههالف مكةةةةةةاه صةةةةةة كع افكةةةةةةع
االشههههتراطات الصههههحية وملاسمع.
الالزمههههههة للفنههههههادق أو
 .ةةرك أ ألمةةوب أو
المطاعم أو المعامهل أو
خةةةط رلكسةةةو أو اةةةم ع
المصههههههانع أو المحههههههال
و كةة مكةةاه ل اةةرب ال
األ ههههرى التههههي يصههههدر
ةةةةوافر فك ةةةةا الاةةةةروط
بتحديهههههدها قهههههرار مهههههن
الص كع الم مع.
الوزير.
س -ذبهههههح الحيوانهههههات  .إ ا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف
الم صصههة لالسههتهالك االاةةةة راطاا الصةةةة كع
اآلدمههي بقصههد االتجههار الم مةةةةةةةع ل فلةةةةةةةا أو
فيههههها ههههارج األمههههاكن المطةاى أو المعامةةأل أو
المصهههرح لهههها أو نقهههل المصةةةةةةال أو الم ةةةةةةاأل
لحومههها بههالطرق التههي ااخةةةرى ال ةةةو كصةةة ر
ال تتوافر فيها الشهروط م كةةةةة ا ةةةةةرار مةةةةة
الصحية.
الو كر.
س .مةةةةةةة ال كوالةةةةةةةاا
المخصصةةع لمسة مك
ان مةةو مقص ة اال ةةار
فك ةةةةا خةةةةارج اامةةةةا
المصةةةةرح ل ةةةةا أو لقةةةةأل
ل وم ا مالطر ال و ال
ةةةةوافر فك ةةةةا الاةةةةروط
الص كع.
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النص كما أقرت)
اللجنة
ص كع افكع وملاسمع.

 .ةةرك أ ألمةةوب أو
خةةةط رلكسةةةو أو اةةةم ع  .ةةرك أ ألمةةوب أو
و كةة مكةةاه ل اةةرب ال خةةةط رلكسةةةو أو اةةةم ع
ةةةةوافر فك ةةةةا الاةةةةروط و كةة مكةةاه ل اةةرب ال
ةةةةوافر فك ةةةةا الاةةةةروط
الص كع الم مع.
الص كع الم مع.
 .إ ا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف
االاةةةة راطاا الصةةةة كع  .إ ا خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف
الم مةةةةةةةع ل فلةةةةةةةا أو االاةةةة راطاا الصةةةة كع
المطةاى أو المعامةةأل أو الم مةةةةةةةع ل فلةةةةةةةا أو
المصةةةةةةال أو الم ةةةةةةاأل المطةاى أو المعامةةأل أو
ااخةةةرى ال ةةةو كصةةة ر المصةةةةةةال أو الم ةةةةةةاأل
م كةةةةة ا ةةةةةرار مةةةةة ااخةةةرى ال ةةةو كصةةة ر
م كةةةةة ا ةةةةةرار مةةةةة
الو كر.
الو كر.

النص كما ورد في
المشروع
مادة ()121

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

مادة ()121
(مادة  166بعد إعادة
الترقيم)
 ةةةةةةةةةرر الم ةةةةةةةةةس
ان و:
 -5اسةةةةةة اث فقةةةةةةر
كةةة مةةةر (أ) مةةة
ىقومةةةع لمخالفةةةع المةةةا
( )523مةةة الماةةةرو
مقةالو (المةةا  31معة
إىةةةةةا ال ةةةةةر ك ) مةةةةة
إىةةةةا ةةةةر ك الفقةةةةراا
الم قع.
 -1صةةةةةةةوكب الخطةةةةةةةن
الل و فةو مةع (أي)
الةةةةةوار مةةةةةالفقر (ب)
ل و (أيا ً).
 -4اككةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةع
(ي ههههههههههالف) ل ةةةةةةةةةةو
( ههههالف) أكلمةةةةا ور ا
مالمةةا ل س ة صةةكا ا
م صكاع م اافعاأل
فو مقكع الموا .
 -3إىا ر ك المةوا
المةةةة ور فةةةةو سةةةةكا
المةةةةا معةةةةا ً لقةةةةراراا

مادة ()121
(مادة  116بعد إعادة
الترقيم)
 وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةعمالموافقةةةع ى ةةة المةةةا
ما ور ا فو مارو
القةةةةةالو مةةةةة اككةةةةةر
ان و:
 اككةةةةةةةةةر ىمةةةةةةةةةار"المةةةةةا ( ")118فةةةةةو
الفقةةةر (أ) إلةةة ىمةةةار
"المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ك ()18
و( )12و(.")12
ف الفقر (ب).
 اككةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةر( ")112فةةةةةةو الفقةةةةةةر
(ج) إلةة الةةةر ()11
و اككر رم الفقةر مة
(ج) إل (ب).

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
مادة ()116
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النص كما أقرت)
اللجنة

مادة ()121
(مادة  116بعد إعادة
الترقيم)

مادة ()121
(مادة  116بعد إعادة
الترقيم)

مادة ()121
(مادة  116بعد إعادة
الترقيم)
 طلبهههت اللجنهههة هههاللجلسههههههههة المجلههههههههس  -دون تعديل.
تأجيل مناقشة المادة
الرتباطهههههها بالمهههههادة
( 18بعد الترقيم).

النص كما ورد في
المشروع

قرار مجلس النواب
الم ةةةس مإىةةةا
الموا السامقع.
(نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
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النص كما أقرت)
اللجنة

ةةةر ك

أ -يعاقب بغرامة ال تقهل
عهههن مسههههمائة دينههههار
أ -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةةال مس وال تجههههاوز مسههههمائة
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة ألههههف دينههههار كههههل مههههن
خمسةةع آالف كلةةار وال ههههالف أحكههههام المههههادة
ةةةةاو خمسةةةةك ألةةةةف ( )98مههههههههههههن هههههههههههههذا
كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك القانون.
ةةةةةأل مةةةةة
العقةةةةةوم ك
كخةةةةالف أ ةةةةا المةةةةا
( )521مةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةة ا
ب -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةال مس
القالو .
ب -كعا ةةةةب مةةةةةال مس ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة خمسةةع آالف كلةةار وال
ةةةةاو خمسةةةةك ألةةةةف
ألةةف كلةةار وال ةةاو
ىاةةةةر آالف كلةةةةار أو كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك
ةةةةةأل مةةةةة
مإ ةةةةةةةةةةةةةة ى ةةةةةةةةةةةةةةا ك العقةةةةةوم ك
هههههالف أ ةةةةةا المةةةةةا
ةةةةةأل مةةةةة
العقةةةةةوم ك
ا القالو .
كخةةةالف أ مةةة أ ةةةا ( )92م
المةةا ( )522م ة ة ا ج -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةال مس
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
القالو .
ج -كعا ةةةةب مارامةةةةع ال ألةةف كلةةار وال ةةاو
قأل ىة امامالةع كلةار ىاةةةةر آالف كلةةةةار أو

(نص المادة بعد
التعديل)
مادة ()116
أ -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةال مس
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
خمسةةع آالف كلةةار وال
ةةةةاو خمسةةةةك ألةةةةف
كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك
ةةةةةأل مةةةةة
العقةةةةةوم ك
كخةةالف أ ةةا المةةا ك
( )18و( )12و()12
ا القالو .
م

أ -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةال مس
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
خمسةةع آالف كلةةار وال
ةةةةاو خمسةةةةك ألةةةةف
كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك
ةةةةةأل مةةةةة
العقةةةةةوم ك
كخةةالف أ ةةا المةةا ك
( )01و( )02و()02
ا القالو .
م
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أ -كعا ةةةةةةةب مةةةةةةةال مس
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
خمسةةع آالف كلةةار وال
ةةةةاو خمسةةةةك ألةةةةف
كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك
ةةةةةأل مةةةةة
العقةةةةةوم ك
كخةةالف أ ةةا المةةا ك
( )18و( )12و()12
ا القالو .
م

النص كما ورد في
المشروع
وال ةةاو اماةةع آالف مإ ةةةةةةةةةةةةةة ى ةةةةةةةةةةةةةةا ك
ةةةةةأل مةةةةة
كلةةار ةةةأل مةة كخةةةالف العقةةةةةوم ك
أ ةةةةةا المةةةةةا ( )522هههالف أيههها ً مةةة أ ةةةا
المةةةا ( )92مةةة ةةة ا
ا القالو .
م
القالو .
 كعا ةةةةةب مارامةةةةةع القأل ىة امامالةع كلةار
وال ةةاو اماةةع آالف
كلةةةار ةةةأل مةةة هههالف
أ ا المةا ( )91مة
ا القالو .
مادة ()121
مادة ()121
(مادة  169بعد إعادة
الترقيم)
 ةةةةةةةةةرر الم ةةةةةةةةةس
ان و:
 -5ةةةةة ف الملةةةةةو (أ
) مةةةةةةةةةةةةةةة
ب ج
المةةةةةةةةةا و لةةةةةةةةةك ا
اافعاأل الوار فك ةا ة
ةةةةة ركم ةةةةةا مةةةةةم
أ ةةةةةا القةةةةةالو ر ةةةةة
( )21لسةةةةةةةةةةةةلع 1253
ماةةةةن م اف ةةةةع الاةةةةع
ال ةةةةةةةةةةةار و لةةةةةةةةةةةك
ممو ب المةوا (3 4
 )1مةةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةةةالو
قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

اقتراح سعادة عضو
المجلس

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة

النص كما أقرت)
اللجنة

ب -كعا ةةةةب مارامةةةةع ال
قأل ىة امامالةع كلةار ب -كعا ةةةةب مارامةةةةع ال
وال ةةاو اماةةع آالف قأل ىة امامالةع كلةار
كلةةار ةةةأل مةة كخةةةالف وال ةةاو اماةةع آالف
أ ا المةا ( )11مة
كلةةار ةةةأل مةة كخةةةالف
أ ا المةا ( )11مة
ا القالو .
ا القالو .

ب -كعا ةةةةب مارامةةةةع ال
قأل ىة امامالةع كلةار
وال ةةاو اماةةع آالف
كلةةار ةةةأل مةة كخةةةالف
أ ا المةا ( )11مة
ا القالو .

مادة ()121
مادة ()121
مادة ()121
مادة ()121
(مادة  112بعد إعادة (مادة  112بعد إعادة (مادة  112بعد إعادة (مادة  112بعد إعادة
الترقيم)
الترقيم)
الترقيم)
الترقيم)
 ال يوجههد اقتراحهههات  -توصههههههههي اللجنههههههههة وصةةةةةةةةو ال لةةةةةةةةعبإعادة صهياغة المهادة،
مإىةةةا صةةةكاغع المةةةا
مكتوبة.
ليكون النص كاآلتي:
ى ةةةةة الل ةةةةةو الةةةةةوار
أ لاه.

مادة ()121
(مادة  112بعد إعادة
الترقيم)
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النص كما ورد في
المشروع

كعا ةةب مةةال مس مةة ال
كةةةةة ى ةةةةة اةةةةة رك
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
ألةةف كلةةار وال ةةاو
ىاةةةةر آالف كلةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
أل م :
أ -غةةةع أو اةةةةر فةةةةو
غةع أغ كةةع معة ل مكة
أو طةةةةةةرح أو ىةةةةةةرض
ل مكةة أو مةةا اةةكلا مةة
ااغ كةةةع المااواةةةع أو
الفاسةةةةةةة أو المةةةةةةةةار
مصةةةةةةة ع ا لسةةةةةةةةا أو
ال ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةارك
صم ك ا.
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المةةة ور مةةة مراىةةةا
إىةةةا ر كةةةةب س سةةةةأل
المل ك الم مق َكك .
 -1ةةةةةةةةة ف ىمةةةةةةةةةةار
(الفاسههههههههههههههههههههههههههههههدة أو
المغشوشة أو الضارة)
الةةورا فةةو الفقةةر مةةأل
ااخكر .
 -4اككةةةةةةةةةةر ىمةةةةةةةةةةار
(مضافات غذائيهة) إلة
(مهههواد مضهههافة) أكلمةةةا
ور ا مالما .
 -3صةةةوكب ااخطةةةا
الل وكةةةةةةةع وا مملكةةةةةةةع
الةةةوار مالمةةةا سةةةب
ما ةو ممة ّك فةو الةلب
المع أل.
(نههههههص المههههههادة بعههههههد
التعديل)
كعا ةةب مةةال مس مةة ال
كةةةةة ى ةةةةة اةةةةة رك
ومارامةةةةع ال قةةةةأل ىةةةة
ألةةف كلةةار وال ةةاو
ىاةةةةر آالف كلةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
أل م :
أ -أمةةةةةةةةةةاف ل مةةةةةةةةةةوا
الا الكةةع المل ةةع مههوادً ا

توصية اللجنة

(نص المادة بعد
التعديل)
مادة ()112
كعا ةةب مةةال مس مةة ال
كةةةةةةةة ى ةةةةةةةة سةةةةةةةةلع
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
خمسةةةةع آالف كلةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
أل م :
أ -أمةةةةةةةةةةاف ل مةةةةةةةةةةوا
الا الكةةةع المل ةةةع مةةةوا
م ولع أو افظةع أو أكةع
موا ممافع أخرى ممةا
ك ةةاو ال ة المسةةموح
مةةه الصةةا ر م ة ال ةةع
ا اركةةةةةع المعلكةةةةةع أو
اسهههههت دم مهههههواد غيهههههر
صهههههههالحة لالسهههههههتهالك

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

كعا ةةب مةةال مس مةة ال
كةةةةةةةة ى ةةةةةةةة سةةةةةةةةلع
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
خمسةةةةع آالف كلةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
أل م :
أ -أمةةةةةةةةةةاف ل مةةةةةةةةةةوا
الا الكةةةع المل ةةةع مةةةوا
م ولع أو افظةع أو أكةع
موا ممافع أخرى ممةا
ك ةةاو ال ة المسةةموح
مةةه الصةةا ر م ة ال ةةع
ا اركةةةةةع المعلكةةةةةع أو
اسةةةةة خ مةةةةةوا غكةةةةةر
صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
ان مو.
ب -ومة أ اةةك أو
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اقتراح سعادة عضو
المجلس

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة

النص كما أقرت)
اللجنة

كعا ةةب مةةال مس مةة ال
كةةةةةةةة ى ةةةةةةةة سةةةةةةةةلع
ومارامةةةةةةةع ال ةةةةةةةاو
خمسةةةةع آالف كلةةةةار أو
مإ ى ا ك العقةوم ك
أل م :
أ -غهههش أو شهههرع فهههي
غش أغذية معدة للبيهع
أو طههههههرح أو عهههههههرض
للبيهع أو بههاع شهيئا مههن
األغذيههة المغشوشههة أو
الفاسههههههدة أو الضههههههارة
بصهههههههحة اإلنسهههههههان أو
انتهههههههههههههههى تههههههههههههههاريخ
صالحيتها.
ب -وم ة أ

كعا ةةب مةةال مس مةة ال
ك ى سلع ومارامع
ال ةةاو خمسةةةع آالف
كلةةار أو مإ ة ى ةةا ك
العقوم ك أل م :

أ -غهههش أو شهههرع فهههي
غش أغذية معدة للبيهع
اةةك أو أو طههههههرح أو عهههههههرض

النص كما ورد في
المشروع

قرار مجلس النواب

م ولع أو افظةع أو أكةع
مواد مضافة أخرى مما
ب -صةةةل أو طةةةرح أو ك ةةاو ال ة المسةةموح
ىةةةةرض ل مكةةةة أو مةةةةا مةةه الصةةا ر م ة ال ةةع
مةةةةةةوا اً أو ىمةةةةةةواا أو ا اركع المعلكع.
أغ فةةع ممةةا كسة عمأل فةةو
غع ااغ كع ى و ه
كلفةةةةةةةةةةةةو اسةةةةةةةةةةةة عمال ا ب  -أمةةةةةةاف ل مةةةةةةةوا
اسةةةة عماال ماةةةةروىا أو الا الكةةةع المل ةةةع مهههواد
مقص الاع و لك ةأل م ولع أو افظةع أو أكةع
مةةة ةةةرض أو سةةةاى مواد مضهافة أخةرى أو
ى ةةةةة اسةةةةة عمال ا فةةةةةو أكةةةع مةةةوا أولكةةةع غكةةةر
الاع مواسطع راساا صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
أو مطموىةةةةاا أو منكةةةةع ان مو.
وسةةةك ع أخةةةرى مةةة أ وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
لو الا.
ج – ةةةةةةةةةةا مقصةةةةةةةةةة المةةةةةةةةةوا الا الكةةةةةةةةةع أو
ال ةةة اوأل لاةةةرض غكةةةر الموا ال و س خ فةو
لك.
ماةةةةةةرو اةةةةةةكلا مةةةةةة
ااغ كةةةةةةةةع أو المةةةةةةةةةوا وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة
الماار إلك ا س فا.
 ر ةةةةةب أو صةةةةةل أو ى ة ا ة ر إ ا ةةرراالةةةة ج مقصةةةة المكةةةةة أو المخالفع.
طةةرح أو ىةةرض ل مك ة
أو مةةةةةةةا أو ةةةةةةةا أو
أ ةةةر مقصةةة المكةةة أو
اس ور موا مر مةع أو
مصلوىع أو مل ع مة

توصية اللجنة
اآلدمي.
ب -وضههع أي كشههك أو
محههل م صههص إلعههداد
أو صهههنع أو ت هههزين أو
بيههع أو تقههديم األطعمههة
أو األشههههربة إذا كانههههت
معيبههههههههة أو قههههههههذرة أو
موبههوءة بالحشههرات أو
القههههههوارض أو تكههههههون
األدوات أو طريقههههههههههههههة
إعههههههههداد األطعمههههههههة أو
األشهههربة غيهههر مطابقهههة
لالشهههتراطات الصههههحية
المعتمههههدة ممهههها يشههههكل
ضرراً على الصحة.
وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
المةةةةةةةةةوا الا الكةةةةةةةةةع أو
الموا ال و س خ فةو
لك.
وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة
ى ة ا ة ر إ ا ةةررا
المخالفع.

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
م أل مخصةب ىة ا
أو صةةةل أو خةةة ك أو
مكةةة أو قةةة ك ااطعمةةةع
أو اااةةةةةرمع إ ا الةةةةةا
معكمةةةةةةةةةع أو ةةةةةةةةة ر أو
مومةةةو مال اةةةراا أو
القةةةةةةةوارض أو ةةةةةةةو
اا واا أو طركقةةةةةةةةةةةةةةع
إىةةةةةةةة ا ااطعمةةةةةةةةع أو
اااةةةرمع غكةةةر مطامقةةةع
لماةةة راطاا الصةةة كع
المع مةةةة ممةةةةةا كاةةةةة أل
مرراً ى الص ع.
وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
المةةةةةةةةةوا الا الكةةةةةةةةةع أو
الموا ال و س خ فةو
لك.
وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة
ى ة ا ة ر إ ا ةةررا
المخالفع.
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توصية اللجنة بعد
إعادة المادة
م أل مخصةب ىة ا
أو صةةةل أو خةةة ك أو
مكةةة أو قةةة ك ااطعمةةةع
أو اااةةةةةرمع إ ا الةةةةةا
معكمةةةةةةةةةع أو ةةةةةةةةة ر أو
مومةةةو مال اةةةراا أو
القةةةةةةةوارض أو ةةةةةةةو
اا واا أو طركقةةةةةةةةةةةةةةع
إىةةةةةةةة ا ااطعمةةةةةةةةع أو
اااةةةرمع غكةةةر مطامقةةةع
لماةةة راطاا الصةةة كع
المع مةةةة ممةةةةةا كاةةةةة أل
مرراً ى الص ع.
وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
المةةةةةةةةةوا الا الكةةةةةةةةةع أو
الموا ال و س خ فةو
لك.
وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة
ى ة ا ة ر إ ا ةةررا
المخالفع.

النص كما أقرت)
اللجنة
للبيهع أو بههاع شهيئا مههن
األغذيههة المغشوشههة أو
الفاسههههههدة أو الضههههههارة
بصهههههههحة اإلنسهههههههان أو
انتهههههههههههههههى تههههههههههههههاريخ
صالحيتها.
ب -ومة أ اةةك أو
م أل مخصةب ىة ا
أو صةةةل أو خةةة ك أو
مكةةة أو قةةة ك ااطعمةةةع
أو اااةةةةةرمع إ ا الةةةةةا
معكمةةةةةةةةةع أو ةةةةةةةةة ر أو
مومةةةو مال اةةةراا أو
القةةةةةةةوارض أو ةةةةةةةو
اا واا أو طركقةةةةةةةةةةةةةةع
إىةةةةةةةة ا ااطعمةةةةةةةةع أو
اااةةةرمع غكةةةر مطامقةةةع
لماةةة راطاا الصةةة كع
المع مةةةة ممةةةةةا كاةةةةة أل
مرراً ى الص ع.
وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
المةةةةةةةةةوا الا الكةةةةةةةةةع أو
الموا ال و س خ فةو
لك.
وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة

النص كما ورد في
المشروع
انل ا أ سمب مخاطر
ص كع لإللسا .
ةةةةة  -أمةةةةةاف ل مةةةةةوا
الا الكةةع المل ةةع مةةوا اً
م ولع أو افظةع أو أكةع
إمافاا غ الكةع أخةرى
ممةةةةةةةا ك ةةةةةةةاو ال ةةةةةةة
المسةةةموح مةةةه الصةةةا ر
مةةةةة ال ةةةةةع ا اركةةةةةع
المعلكع.
و  -أمةةةةةةةةاف ل مةةةةةةةةوا
الا الكةةع المل ةةع مةةوا اً
م ولع أو افظةع أو أكةع
إمافاا غ الكةع أخةرى
أو أكةع مةةوا أولكةع غكةةر
صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
ان مو.
– اسةةةةةةة ور مةةةةةةةةوا
غ الكةةةةع غكةةةةر مطامقةةةةع
ل مواصةةةةةةفاا أو غكةةةةةةر
صةةةةةةةال ع لمسةةةةةةة مك
ان مو.
وك ة ما مةةافع إل ة
العقومةةةةةةةع ممصةةةةةةةا ر
المةةوا الا الكةةع الفاس ة
أو المااواةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع أو
المةةار أو المةةوا ال ةةو
س خ فو لك.

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا
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توصية اللجنة بعد
إعادة المادة

النص كما أقرت)
اللجنة
ى ة ا ة ر إ ا ةةررا
المخالفع.

النص كما ورد في
المشروع
وك ةةةةو ال ةةةة ما ةةةة
الم ةةةةأل لمةةةة ال كةةةة
ى ة ا ة ر إ ا ةةررا
المخالفع.

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص كما أقرت)
اللجنة سابقا

اقتراح سعادة عضو
المجلس

توصية اللجنة بعد
إعادة المادة

النص كما أقرت)
اللجنة

مهههادة مسهههتحدثة بهههرقم مادة ()121
()121
 توصههههههههي اللجنههههههههة ال خةةةةةةةةأل العقومةةةةةةةةااباستحداث مهادة جديهدة الماار إلك ةا فةو المةوا
بهههههرقم ( )121نصهههههها السةةةةامقع مةةةةن ىقومةةةةع
أا كةلب ى ك ةا ةالو
اآلتي:
العقومةةاا أو أ ةةةالو
((ال ت هههههل العقوبهههههات ،آخر.
المشار إليها في المواد
السهههابقة ،بهههأي عقوبهههة
أشد ينص عليها قانون
العقوبهات أو أي قهانون
ر)).
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