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 (1ملحق رقم )
 

 طلبات إعادة المداولة 

على قانون الصحة العامة 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس الشورى(
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 توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد يف املشروع
 النص كما أقرته اللجنة

 واجمللس

 

 اقرتاح اجلهة املعنية

 مادة مستحدثة:  

توصييييل نة باييييا    ييييت  ن   -

، اصيا  (63)م  ة ب يي ة  يم   

 نآلتل:

 

 (63مادة )

تلتزززززمؤ سام سسزززززاة سات ل م زززززة 

 ساحكوم ة وساخاصة بما  لي:

ساتأكززد مززت سسززتكماب سا لبززة  .1

الت   مزززاة سام تمزززدة مزززت  بزززب 

 ساومسرة.

اتزززززززززززمسؤ بزززززززززززا  رس سة سال .2

وساتدسب ر ساصح ة ساموصى بهزا 

 (63مادة )

 

 

 

 

ت تييييييؤ  نةما  يييييي   نةت  يميييييييا 

 نة كوميا ونةخ صا  م  ي ل:

ن يييتكم ل نةة  يييا نةتأكييي  مييي   .1

ة تة يمييي   نةم تمييي ة مييي    يييل 

 نةوؤنمة.

ةتؤن    إلبمنءن  ونةت ن يم نال .2

نةص يا نةموصى  ا  م  وؤنمة 

 (63مادة )

 اقرتاح وزارة الرتبية
 والتعليم:

 

 

ت تييييييؤ  نةما  يييييي   نةت  يميييييييا 

 نة كوميا ونةخ صا  م  ي ل:

نةتأكيي  ميي  ن ييتكم ل نةة  يييا  .1

  يييل ة تة يمييي   نةم تمييي ة مييي  

عنزززززززززد تسززززززززز  لهؤ  نةيييييييييوؤنمة

 باام سسة.

 ييييييييييي إلبمنءن   ةتيييييييييييؤن نال .2
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 توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد يف املشروع
 النص كما أقرته اللجنة

 واجمللس

 

 اقرتاح اجلهة املعنية

ونةتيي ن يم نةصيي يا نةموصييى  ايي   نةص ا. مت ومسرة ساصحة.

 م  وؤنمة نةص ا.

 

 (115مادة )

 

 

 

يبييوؤ ة ييوؤنمة فيايي ن نةيي     ييل 

أيا ما مة أو فغال ا  فذن ت يي  أ  

ها ك ضممنً ص ي ً م  ن تممنم 

 ن ت م ةا .

 (115مادة )

 ب د إعادة ساتر  ؤ( 106)مادة 

 

 

  ييمم نةمب ييم نةمون اييا   ييى 

نةيييام كمييي  وم   يييل نةم يييمو  

  ا او .

 (115مادة )

 ب د إعادة ساتر  ؤ( 96)مادة 

 

 

   نةمون اا   ى نةام كم  وم

  ل نةم مو   ا او .

 (96مادة )

 

 

 

يبييوؤ ة ييوؤنمة فيايي ن نةيي     ييل 

أيا ما مة أو فغال ا  فذن ت يي  أ  

ها ك ضممنً ص ي ً م  ن تممنم 

 ن ت م ةا .

 (96مادة )

 وزارة الصحة: اقرتاح

 إعادة الصياغة: -

  ب على سازومسرة يزي حاازة إ س 

س صززح يا  مزا تبز  ت  ت انززار ازرري

مت سستمرسر سست ماب   ة مقبرة 

إخ ار سا هة س دسر ة سامختصزة 

   قاف ساديت ي ها  و إغال ها(.
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 توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد يف املشروع
 النص كما أقرته اللجنة

 واجمللس

 

 اقرتاح اجلهة املعنية

 (126)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 غمنمييا ال تاييل ي   ييب  يي ة  م و

 ييي  خم يييي   ياييي منً أو    ييي   

هيي تي  نة اييو تي    إلضيي  ا فةييى 

مص  مة نةمون  نةمضي وةا، كيل 

 (126مادة )

 ب د إعادة ساتر  ؤ( 117)مادة 

  ييمم نةمب ييم فضيي  ا   يي مة 

وال تت زززززززاوم   مزززززززة سامزززززززوسد )

ك   أ صى ة غمنما،  (سامصادرة

(   يييي  ك مييييا  و عب ززززأو  يييي مة )

( ةتصييي ل نةمييي  ة   يييى سسزززتورد)

 نةا و نةونم  أ ا ه. 

 )نص سامادة ب د سات د ب(

 

ي   ييب  يي ة  م و غمنمييا ال تاييل 

وال تت ززاوم  يي  خم ييي   يايي منً 

أو          مة ساموسد سامصادرة

هيي تي  نة اييو تي    إلضيي  ا فةييى 

 (126مادة )

 ب د إعادة ساتر  ؤ( 106)مادة 

نة باييا   ةمون اييا   ييى توصييل  -

اييييييم نةميييييي  ة كميييييي  وم   ييييييل 

نةم يييمو   اييي او ، مييي  ت ييي ي  

نة او يييييا   يييييي  ال تايييييل  ييييي  

 خم م ئا  يا م.

 

 )نص سامادة ب د سات د ب(

 (106مادة )

 غمنمييا ال تاييل ي   ييب  يي ة  م و

 يايي م أو    يي    خمسززما ة يي  

هيي تي  نة اييو تي    إلضيي  ا فةييى 

 (106مادة )

 النص كما أقرته اللجنة: -

 غمنميا ال تايل ي   ب   ة  م و)

م ئا  يايي م أو    يي    يي  خم يي

هيي تي  نة اييو تي    إلضيي  ا فةييى 

مص  مة نةمون  نةمضي وةا، كيل 

م  ن يتوم  أو  ي   أو تي نول أو 

  ؤ أي م  ة م  نةميون  نةضي مة 

  ةص ا نة  ميا نةتيل يصي م  اي  

 ( منم    نةوؤيم.

 

اقترح المجلس إضافة العبارة  -

التالية إلى صدر المادة التي 

 (126مادة )

 ب د إعادة ساتر  ؤ( 106)مادة 

 :اقرتاح اللجنة

سامززززززادة  يييييل  نةم نوةييييياف ييييي  ة 

 إعادة ساتر  ؤ(ب د  126-106)

 نةمييييو  م  ييييمم نةمب ييييمونةتييييل 

"مع عزدؤ س خزالب    مة فض  ا 

 نص عل ها  ي  بأي عقوبة  شد

فةييى صيي م نةميي  ة،  " ززانوت رخززر

 ي  توصيل نة بايا   يذن هيذه 

وذةيييك نكت ييي ء   ةمييي  ة نة  ييي مة، 

 ( نةتل ن ت  ثتا  نة باا.130)
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 توصية اللجنة قرار جملس النواب النص كما ورد يف املشروع
 النص كما أقرته اللجنة

 واجمللس

 

 اقرتاح اجلهة املعنية

م  ن يتوم  أو  ي   أو تي نول أو 

  ؤ أي م  ة م  نةميون  نةضي مة 

  ةص ا نة  ميا نةتيل يصي م  اي  

  منم    نةوؤيم.

مص  مة نةمون  نةمضي وةا، كيل 

أو  ييي   أو   و عب زززأمييي  ن يييتوم  

تيييي نول أو  يييي ؤ أي ميييي  ة ميييي  

نةمييون  نةضيي مة   ةصيي ا نة  مييا 

نةتييييل يصيييي م  ايييي   ييييمنم  يييي  

 نةوؤيم.

مص  مة نةمون  نةمضي وةا، كيل 

م  ن يتوم  أو  ي   أو تي نول أو 

  ؤ أي م  ة م  نةميون  نةضي مة 

  ةص ا نة  ميا نةتيل يصي م  اي  

  منم    نةوؤيم.

)مع عدم اإلخالل أقرتها اللجنة: 

بأي عقوبة أشد ينص عليها 

 لتكون: أي قانون آخر(

مزززع عزززدؤ س خزززالب بزززأي عقوبزززة 

  شد  نص عل ها  ي  انوت رخزر

 غمنمييا ال تاييل  يي ة  م و ي   ييب

 يي  خم ييم ئا  يايي م أو    يي   

هيي تي  نة اييو تي    إلضيي  ا فةييى 

مص  مة نةمون  نةمضي وةا، كيل 

م  ن يتوم  أو  ي   أو تي نول أو 

  ؤ أي م  ة م  نةميون  نةضي مة 

  ةص ا نة  ميا نةتيل يصي م  اي  

  منم    نةوؤيم.
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 (14( املذكورة أدناه، وقد وافق عليها اجمللس املوقر يف جلسته رقم )130املادة ) جلنة اخلدماتاستحدثت 

 

 (130مادة مستحدثة بر ؤ )

 ( نصها سآلتي:130توصي سال نة باستحدسث مادة  د دة بر ؤ ) -

  تخب سا قوباة  سامشار إا ها يي ساموسد ساسابقة  بأي عقوبة  شد  نص عل ها  انوت سا قوباة  و  ي  انوت رخر((.))ال
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 (2ملحق رقم )
 

 الخدمات بخصوصتقرير لجنة 

مشروع قانون بشأن استخدام 

التقنيات الطبية المساعدة على 

التلقيح االصطناعي 

واإلخصاب، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون المقدم من 

 .مجلس النواب(
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 ؤ2016د سمبر  07 ساتار خ:

 (5رقم ) تقريـر جلنـة اخلدمات

لسنة ) ( بشأن استخدام التقنيات الطبية خبصوص مشروع قانون رقم ) ( 
املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )املعد يف ضوء االقرتاح 

 بقانون املقدم من جملس النواب(

 من الفصل التشريعي الرابع الثالثدور االنعقاد العادي 
 مقدمــة:

صاحب سام ااي ساس د علي بت صااح   أم ل 2015  منيم  24 ت ميخ 

( فةى ةباا 1  4/ م ل خ   / ن 73مئيم مب م نة وم  خة  ً   م   ) ساصااح

مشروع  انوت ر ؤ ) ( اسنة )  ( بشأت سستخدسؤ ساتقن اة نةخ م    خصوم 

سا ب ة سامساعدة على ساتلق ح سالص ناعي وس خصاب )سام د يي او  سال ترسح 

 نء نةمال ظ   وف  ن    ى أ  تت   من ته وف بقانوت سامقدؤ مت م لس سانوسب(  

تاميم يتضم  مأي نة باا   أاه ةيت   مضه   ى نةمب م  ل مو   أ ص ه ثالثا 

 أ   ي  م  ت ميخه.  

أم ييل صيي  ب نةم يي ةل مئيييم نةمب ييم فةييى ةباييا  2016أكتييو م  31و تيي ميخ 

م ييمو   خصييوم ( 3  4ن/  خ   لم  – 378)نةخيي م   خة  ًيي  بخييم  ييم   

أكتيو م  30نةث ةثيا نةما اي ة  تي ميخ  منم نةمب م  ل ب  ته  ، وذةك  ا ًء   ىا او نة

 ،   ةمون اا   ى ة ب نة باا      ة  من ا م مو  نةاي او  نةميذكوم  ي ةمون  2016

ةم ي  نةتامييم   يأ   ً نمو يثالثيا أ ي  ي    ي   ي   نةتل ون ق   يا  نةمب م    اـً ،

 نةمذكوم أ اله. نةم مو   ا او 
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اتنف   ساتكل ف سام كور  عاله  امة سال نة با  رس سة  لجنة:إجراءات ال: أوالا 

 ساتاا ة:
( 3و) (1)سالن قاد سا ادي  يدورت نم   نة باا نةم مو   ا او  نةمذكوم  ل  (1)

  ل نالبتم     نةت ةيا: (4)مت سافصب ساتشر  ي 

 سار ؤ
ر ؤ 

 سال تماع
 ساتار ـــــخ

ر ؤ سادور 

 ساتشر  ي

 (4مت سافصب )

 ساا وف

 - 1 ؤ02/03/2015 12 1

 ؤ10/03/2015 14 2

 وزارة الصحة. .1 1

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  .2

 والخدمات الصحية.

جمعية البحرين للصحة  .3

 :اإلنجابية

اعتذرت الجمعية عن حضور 

 اجتماع اللجنة.

 ؤ16/03/2015 16 3

الدكتور أحمد سالم سعادة  .1 1

عضو مجلس : العريض

 الشورى.

 وزارة الصحة. .2

الوطنية لتنظيم المهن الهيئة  .3

 والخدمات الصحية.

 ؤ23/03/2015 17 4
 الدكتـــور نبــــيــــل رزق هللا .1 1

 استشاري العقم وأطفال األنابيب.
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 الدكتورة عفاف يعقوب الحمر .2

 استشارية العقم وأطفال األنابيب.

 :العقيد طبيب موزة راشد أحمد .3

استشارية أمراض النساء 

 والوالدة بالمستشفى العسكري.

 ؤ07/04/2015 20 5

 

1 

 

 وزارة الصحة. .1

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  .2

 والخدمات الصحية.

 - 1 ؤ13/04/2015 21 6

 - 1 ؤ14/04/2015 22 7

 - 1 ؤ20/04/2015 23 8

 - 1 ؤ21/04/2015 24 9

 - 1 ؤ27/04/2015 25 10

 - 1 ؤ05/05/2015 27 11

 - 1 ؤ06/05/2015 28 12

 - 1 ؤ11/05/2015 29 13

 - 1 ؤ20/05/2015 30 14

 - 1 ؤ25/05/2015 32 15

 - 1 ؤ26/05/2015 33 16
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 ؤ26/10/2016 2 17

 

3 

- 

 - 3 ؤ31/10/2016 3 18

 ؤ07/11/2016 5 19

 

 

 

3 

 

 

 وؤنمة نةص ا: .1

 نةمب م نأل  ى ة ص ا: .2

 بم يا نةم ت  ي   نةخ صا: .3

ون تذم نة كتوم تو ييق اصييب  .4

مئييييم بم ييييا نة  يييمي  ة صييي ا 

 نإلاب  يا        نة ضوم.

 - 3 ؤ14/11/2016 7 20

 - 3 ؤ21/11/2016 8 21

 ؤ28/11/2016 9 22

 

3 

 وؤنمة نةص ا. .1

نةايئيييا نةوةاييييا ةتاظيييي  نةماييي   .2

 ونةخ م   نةص يا.

 بم يا نةم ت  ي   نةخ صا. .3

 - 3 ؤ06/12/2016 10 23

 

نة باييييا أثايييي ء  من ييييتا  ةم ييييمو  نةايييي او    ييييى نةوثيييي ئق نةمت  اييييا نة  يييي   (2)

 ونةتل ن تم     ى م  ي ل:، موضو  ة 
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نةيييمأي نة  يييتومي ونةاييي اوال ة بايييا نة ييياو  نةت يييمي يا ونةا اواييييا   يييأ   - 

 )مريق( م مو  نةا او .

 )مريق(ي وؤنمة نةص ا. أم -ب

نةمب م نأل  ى ة ص ا، ومم ق م يه ت ي يال    يى ميون  م يمو   خة ب -ج

 )مريق( نةايئا نةوةايا ةتاظي  نةما  ونةخ م   نةص يا.نةا او  م  

 )مريق(مأي نةمب م نأل  ى ة  او  نإل الميا.  -د

 )مريق( ضو مب م نة وم .  س ادة سادكتور  حمد سااؤ سا ر ضمأي  -ه

 )مريق( ة ا  وأة  ل نألا  يب.ن ت  مي ن سادكتور نبـ ـب رمق هللامأي  -و

 ن ت يي ميا نة ايي  وأة يي ل نألا  يييب. ساززدكتورة عفززاف   قززوب ساحمززرمأي  -م

 )مريق(

ن ت يي ميا أمييمنن نةا يي ء ونةييوال ة  سا ق ززد  ب ززب مززومة رسشززد  حمززدمأي  -ح

 )مريق(  ةم ت  ى نة  كمي.

نة   ثييا نالبتم  يييا ميي   ساسزز دة منززى إبززرسا ؤ سا  ززدف صيي ئيا ن ييتخمبتا   - 

 )مريق(:نالةكتموال ةوؤنمة نةص ا، وت تمل   ى نةمو  

 .2013-2009    نةوال ن   ل نةم ت  ي   نة كوميا ونةخ صا  .1

 ييي   وا ييي ا نةيييوال ن  نةايصيييميا  يييل نةم ت ييي ي   نة كومييييا ونةخ صيييا  .2

2009-2013. 

-2009 ييي    ييي ال  نإلباييي ن  يييل نةم ت ييي ي   نة كومييييا ونةخ صيييا  .3

2013. 

 أ  مك  يت  ما ي ء وأ ضي ء نةمبي ةم    2013( ة اا 19مم و  م   ) -ي

 )مريق(ونة ب   نة كوميا.
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  أ  نةما     نةصي يا نةخ صيا.  2015( ة اا 21مم و   ا او  م   ) -ر

 )مريق(

 ت يي يل   يين أ كيي   نةايي او  م يي   2015( ة يياا 32مم ييو   ايي او  م يي  ) -ب

  ا  ء نةايئا نةوةايا ةتاظي  نةما  ونةخ م   نةصي يا.  2009( ة اا 38)

 ق()مري

  ا يييي ء نةايئييييا نةوةايييييا ةتاظييييي  نةمايييي   2009( ة يييياا 38 يييي او  م يييي  ) -ؤ

 )مريق(.ونةخ م   نةص يا

  ص نم الئ ا تاظي  نة ب   نةتأ ي يا ةمؤنوةل  2015( ة اا 10 منم م   ) -ت

 )مريق(نةما  نةص يا   ةايئا نةوةايا ةتاظي  نةما  ونةخ م   نةص يا. 

ل ةباييا نةم يي ءةا   ةايئيييا   ييأ  اظيي    مييي 2016( ة ييياا 15 ييمنم م يي  ) -س

 )مريق(نةوةايا ةتاظي  نةما  ونةخ م   نةص يا. 

 ت كيل ةباا نةم  ءةا   ةايئا نةوةاييا ةتاظيي   2016( ة اا 16 منم م   ) -ع

 )مريق(نةما  ونةخ م   نةص يا. 

الئ ا تاظي  نة ب   نةتأ ي يا ةمؤنوةل نةما  نةص يا   ةايئا نةوةايا ةتاظيي   -ف

 نةص يانةما  ونةخ م   

 )مريق( مب م نةاونب ومم ا ته.  منم -ص

 

ميي   (1)دور سالن قززاد سا ززادي و يي  وة ميي  نة باييا،  يي مك  ييل نبتم   تايي  ميي   (3)

 كل م :( 4)نة صل نةت مي ل 

 وزارة الصحة: -أ

 الوكيل المساعد للمستشفيات.  الدكتور وليـــد خليفــة المانــــع  -1

أمراض النساء رئيس دائرة   الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم -2

 والوالدة.
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 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: -ب

 .للهيئة سابقًا الرئيس التنفيذي الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة -1

 المستشار القانوني. السيـــــد أحمــد عبدالســــــــــــــــالم -2

 

 .عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العريضسعادة  -ج

 

استشااااارية أمااااراض النساااااء والااااوالدة   طبيب موزة راشد أحمدالعقيد  -د

 بالمستشفى العسكري.

 استشارية العقم وأطفال األنابيب.  الدكتورة عفاف يعقوب الحمر -ه

 

 استشاري العقم وأطفال األنابيب.  الدكتـــور نبــــيــــل رزق هللا  -و

 

ميي   (3)دور سالن قززاد سا ززادي و يي  وة ميي  نة باييا،  يي مك  ييل نبتم   تايي  ميي   (4)

 كل م :( 4)نة صل نةت مي ل 

 ومسرة ساصحة: . 

 ساوك ب سامساعد المستشف اة. سادكتور وا د خل فة سامانــــــــع  .1

 ر  س دس رة  مرسض سانسا  وساوالدة.                                             سادكتورة ن  مة  حمد عبدساكر ؤ .2

 مستشار ش وت سام ااس. رشــ د شر فساس د محمـــــود  .3

 

 سام لس سألعلى الصحة: .ب

سار  س ساتنف  ي اله  ة ساو ن ة اتنظز ؤ سامهزت  سادكتورة مر ؤ ع بي سا الامة .1

 وساخدماة ساصح ة.

 سامستشار ساقانوني. ساس د  سامـــة  حمــــد سألمـــ ر  .2
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  م  ة سامستشف اة ساخاصة: .ج

سستشار ة  مرسض نسزا  وعقزؤ و  فزاب   سادكتورة خلود  حمــــــد سادرسمي .1

 سألناب ب.

 

 ي   ر  س  م  ة سابحزر ت الصزحة س ن اب زةون تذم نة كتوم تو يق اصيب  .د

     نة ضوم.

 

 مت سألمانة سا امة باام لس: س تماعاة سال نةشارر يي  (5)

المستشار القانوني لشؤون  الدكتور محمـد عبدهللا الدليـــــــــــمي .1

 اللجان.

 المستشار القانوني المساعد. ـراديــــــي عبدهللا العـــــــعلد ـــالسي .2

 المستشار القانوني المساعد.  السيـــد محمـــــد أحمـــــد محمــــــــد .3

 الباحثة االجتماعية. ــــــدـــيم العيـــى إبراهـــــدة منــيالس .4

  وساسز دة أميي   يم نة بايا ساسز د   زوب علزي  ر زفوتوةى أم ايا  يم نة بايا  (6)

 .أمي   م نة باا نةم    دسنة إبرسا ؤ ساش خ 

ا
ا
 : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق(ثاني

توصيييتا  ذه يي  ةباييا نة يياو  نةت ييمي يا ونةا اوايييا  مب ييم نة ييوم   ييل 

( 19)نالت  ق م  مأيل نة كوما وهيئا نةت مي  ونإل ت ء نةا اوال   أ  مخ ة ا نةمي  ة 

ةم يي  و وأ كيي   نة  ييتوم وذةييك  مخ ة تايي  ةييام نة ايي  )أ( ميي  نةم ييمو   ايي او  ميي  

" ال  ر مة وال عقوبة إال بنا ي على  انوت  وال عقاب ( نةذي يام   ى 20نةم  ة )

، و  يه   ايه ال يبيوؤ أ  إال على سألي اب ساالحقة ال مب بااقانوت سا ي  نص عل ها"

 يى كيل مي  يخي ةن أ كي   نةاي او  ونة يونئل ونةايمنمن  يتضم  نةام بؤنًء   مـً   
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نةصيي  مة تا يييذًن ةييه  و  ت  ييي  م هيييا هييذه نةمخ ة يي     ييى وبييه نة  ييا  تييى يت ييي  

نةمخ ةييب  أ كيي   نةايي او  ميي  أمييمه، ويكييو    ييى  ياييا ميي  ة ي ييا نة  ييل نةييذي ي يي  

ةيذي يتضيم  مبممـً  واو يا نةبؤنء نةمتمتب   ى نمتك  ه،  ي  ف  نةام نة ا  ل ن

 او ا يبب أ  يكو  ونض ـً  وم  ً ن   ي  ي    نة  يل نةممتكيب و يل نةو ي  ذنتيه 

 ي    نة او ا نةماممة ةه. 

و  يه تم  نة باا نألخذ  م  ناتاى فةيه مب يم نةايونب   يأ  نةمي  ةف تال ييـً  ألي      

   اا      نة  توميا.

كم  مأ  نة باا م  نةا  يا نة  توميا وبو    اا      نة  يتوميا  يل نة اي     

يبييوؤ ؤم   ال ( نةمت  ييق  ت  ييي   يي   نألباييا نةمؤمو ييا   ييي  11)ح( ميي  نةميي  ة )

أكثييم ميي  ثالثييا أباييا  ييل نةم  وةييا نألوةييى فذن كيي    مييم نةؤوبييا  ياييل  يي  خمييم  

أبايا فذن كي    ميم نةؤوبيا  يؤيي  وثالثي   اا، و ي   بيونؤ ؤم  أكثيم مي  أم  يا 

( ميي  18  ييى خمييم  وثالثييي   يياا، و ييذةك يكييو  نة ايي  )ح( مخ ة ييـً  ةييام نةميي  ة )

نة  يييتوم ونةتيييل تيييام   يييى  ي نةاييي م  ون ييييا  يييل نةكمنميييا نإلا ييي ايا، ويت ييي و  

نةمونةاييو  ةيي   نةايي او   ييل نة اييوق ونةونب يي   نة  مييا، وال تمييييؤ  ييياا   ييل ذةييك 

نألصييل أو نة غييا أو نةيي ي  أو نة اييي ةي،  ييي   ييمق نة ايي   ييي   يي     يي ب نةبييام أو 

نألباا نةمؤمو ا الممأتي     ب  ياام   يل  يي  أاامي  تتمت ي    ي ةممكؤ نةاي اوال 

 ذنته م   ي  نةبام.

و   ن تأا   نة باا  مأي     ة نة كتوم أ مي   ي ة  نة يمين،  ضيو نة بايا،       

اب  يا ت  أ م     نةت وين ة يا  وهيو  ي  نةخ م يا ونةذي أ     أ    مة نةا  ء نإل

   مة، وال يوب  م  ي  و فةى نةت م ا  ي      نألباا  ا ًء   ى    نةممأة. 

مشروع  انوت ر ؤ ) ( اسنة ) ( بشأت سستخدسؤ تم  نة باا      الما      

 ساتقن اة سا ب ة سامساعدة على ساتلق ح سالص ناعي وس خصاب )سام د يي او 

 م  نةا  يا نة  توميا.سال ترسح بقانوت سامقدؤ مت م لس سانوسب(  
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ا
ا
 : رأي وزارة الصحة: )مرفق(ثالث

مأ  وؤنمة نةص ا أايه اظيمن الات ي م نةما يت  نةصي يا نةم اييا   يال  نة اي  

  ةتااي   نةم    ة   ى نإلاب ب  ل نةمم كا، وم  يتمخن  اا  م  مض      تا   

 ك مة نال تث مة ة م  ين و  و  نةاؤين نةم مل.ص ا نأل  ونألبا ا، 

كم  ؤن  م   ل نةتونئ  نةمت ي  ة وايتع  ااي  ؤيي  ة  يل  ي ال  نةيوال ن  نةم كيمة 

وخ صييا  ييل  مييم  ييم  ة باييا مميي  ؤن  نة ييبء   ييى نةمييونم  نةصيي يا ةال تايي ء 

  ااالء نألة  ل نةخ   وؤي  ة نأل   ء نةم ةيا ونالبتم  يا   ى نأل م.

  ميي  هييذن  يي   وؤنمة نةصيي ا تييام   ضييمومة وبييو  مثييل هييذن نةايي او  ناةال يي

 نةذي يا ن فةى:

وضييي  ضيييون ة وم ييي ييم   مييييا وأخال ييييا ةما يييت  تاايييي   نةم ييي   ة   يييى  .1

نإلابيي ب، وممن  ييا  يييم  م ايي  وك  ءتايي ، تت ييق ميي  أ كيي   وم يي  و نة ييمي ا 

 نإل الميا.

ك نةما ت    و  تاظي  ممي  تباب نةم  ذيم نة م يا نةتل    تاتع فذن تمك  ت  .2

 يضم  مص  ا نةممضى ونة  م ي   يا .

   ظ نألا  ب ونتخ ذ نةت ن يم نةالؤما ةما  نختالةا . .3

 )مريق(تا م  نةوؤنمة  مأي مكتوب   أ  مون  م مو  نةا او  و   

 

ا: رأي اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية: رابع
ا
 ـ

أن الهيئة في أشد الحاجة لهذا المشروع بقانون؛ وذلك  أشار ممثلو الهيئة إلى

لوجود فراغ تشريعي كبير، وغياب هذا القانون ليس له تأثير على الحالة الصحية فقط 

، وإنما له تأثير على إحصائيات مملكة البحرين في عدد وفيات األجنة والرضع، 

شفى العسكري من فهنالك شكاوي كثيرة صادرة من مجمع السلمانية الطبي، والمست
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وجود عدد كبير من الحاالت التي تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حامالً 

بخمسة أجنة مثالً، وعند الوالدة يتوفى عدد منهم، كما أن هنالك استغالالً تجارياً سيئاً 

 من خالل تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجّرمة.  

وةم  ك ا  نةايئا    نمتأ  أ  ثما  منغ ً ت مي ي ً يخم  نةخ م   نةص يا نةتل      

ً ك    ك ا  نةا اوال م ت  ى أو  -تا ما    ن نةما     نةص يا نةمخت  ا أي 

نةت ايل ويت  ق  تاظي  نة ال     تخ ن  تااي    –ممكؤ ة ل أو  ي  ة خ صا 

 نمة نةا اوايا   ةايئا إل  ن  م مو   منم نةم    ةف وةذن ت  تك ين نإل نالصةا  ل

تاظيمل يتا ول نةموضو  م  ك  ا بونا ه نةا اوايا،   ك   نإل نمة نةا اوايا   ى 

ت  ق  سألوبنإل  ن ، وم ل    ذةك تا ي  م مو   امنم تضم  خم ا  صول: 

تا ول مؤنوةا ا  ة نة ال   تااي   نةم    ة   ى  وساثاني  أل ك   نة  ما، 

ُ ال  تاظي  نةما ت  نةتل  وساثااثإلاب ب، ونةونب    نةة يا نةماايا نةممت ةا  ا ، ن

تضم  بةي   نةم   ا ونةت تيش   ى نةما ت  نةخ ض ا  وسارسبعتؤنول نةا  ة، 

ونألخيم  ا  أوم   ض ا مون  ناتا ةيا، وأخم   سافصب ساخامسأل ك   نةامنم، أم  

 تت  ق   إلص نم.

ه ت ذ م فص نم نةامنم نةتا يذي،    ب وبو    اا   أ  نة ا  و يا  نةايئا أا

 نةا اوال إلص نمه، ةذةك تم  نةايئا أهميا نةم مو   ا او  م ل نة من ا.

 

ا:خام
ا
 رأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية: )مرفق( سـ

يه نةموبه ة باا تغ يظ أن تمح نةمب م نأل  ى ة  او  نال الميا  ل م

    ، ةم  م نال   ل نةمبمما   ألا  ب ونأل منن.نة او      كل 

 ن تمح نةمب م نأل  ى ة  او  نإل الميا نآلتل: كم 

 ( ةيص ل نةام ك آلتل:1ت  يل ت مين نة ا  نةونم   ل نةم  ة )
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 (1م  ة )

      مة نةؤوبي    ى نإلاب ب     نةت خيم نةة ل، أو ص و ا نة مل  سا قؤ:

    ب تا      نةؤوبا.

 (12) م  ة

  ذن نة امة ) ( م  نةم  ة.كم  ن تمح 

أك   نةمب م نأل  ى ة  او  نإل الميا   ى مأيه نةمم ل فةى مب م و

نةاونب نةمو م   أ  ممنكؤ نإلخص ب، وال  يم  ن تمن ه ض َّ   م ء  ل نة مي ا 

فةى  ضويا ةباا نإل منن   ى مم م ا ون تخ ن  نةتااي   نةة يا نةم    ة   ى 

نالصةا  ل ونإلخص ب نةتل تم مم  ل نةما ت  نةص يا  نخل مم كا  نةت ايل

 نة  مي .

 

ا: رأي سعادة الدكتور أمحد سامل العريض )عضو جملس سادس
ا
ـ

 مرفق( (الشورى(:
أ  أغ ب مون  م مو  نةا او   صاحب ساس ادة سادكتور  حمد سااؤ سا ر ض ي    

نةتييل تيي  ت نم ييا   ييل ةباييا نة يياو  نةت ييمي يا ونةا اوايييا، وذةييك  صيي ته  ضييو  ييل 

نة باا، تت يق مي  ممئيي   وؤنمة نةصي ا، ونةايئيا نةوةاييا ةتاظيي  نةماي  ونةخي م   

صييةا  ل   ييب نةصيي يا، وأ  م ييمو  نةايي او  بيي ء ةيضيي ة  م ييي   نةت ايييل نال

بب     ت  ي     م ي   ةؤمن ا     م  نألبا ا  ل نةممأة نة  ةغيا نةا او ، فال أاه ي

ييل أ  يتييمك ة ة يييب نةم يي ةع ةيايي  م  يي مة نةمييمأة  35  يياا تؤييي  أو تاصييم، وفاييه ي ض 

 نةص يا   ى ؤم      م  نألباا  يا .

كميي   ييي    يي   ته وبييو   يي اا  يي   نة  ييتوميا ونةا اوايييا، وكييذةك  يي اا  ييم يا  

ب م نةيم   نةتيل تيت  خي م  نةمم كيا و يل  ول ت تيمن    يتئب م  ول  م يي   ن يتئ
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نةم  ، و           ته )مم ا  ( تا  ش م  تم   مً   هيل هيل صي   ا نةيم   أ  

 ص   ا نة ويضا.

 

ا: سابع
ا
رأي العقيد طبيب موزة راشد أمحد استشارية أمراض النساء ـ

 )مرفق( والوالدة باملستشفى العسكري.

رأي الدكتورة عفاف يعقوب احلمر استشارية العقم وأطفال و -            
 )مرفق(:األنابيب

 
  ى  سا ق د  ب ب مومة رسشد  حمدم   سادكتورة عفاف   قوب ساحمرنت ا  

أهميا م مو  نةا او   ل ض ة  م ي   نةت ايل ونالخص ب نالصةا  ل، كم  نت ات  

مأي مكتوب يو    مأيام     ى مأي مو    خالل نبتم     نة باا، و  يه أم  ت 

 )مريق(.  ول   ن مون  م مو  نةا او 

 (1م  ة )

نة ا : هو       مة نةؤوبي    ى نإلاب ب   ةمغ  م  مموم   مة أ ام   ى 

نة ي ة نةؤوبيا أو  ا  نةت خيم نةم  ق  وبو  نة ا  أو ص و ا نة مل    ب تا   

    نةؤوبا.

 (4م  ة )

  ةت     م  ف    نةم ت  ي   ة ت  مل م  نةمض      أ_ أ  ي ؤ  نةممخم ةه 

 نةمص   ا ة  ال  ونة ا يا   ألة  ل نةخ     ا  نةوال ة نةم كمة.
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 تل  بال  خ صا يت  نةتص يق   يا  م    ل  NHRAي ت   إليض ح أكثم م   

نةايئا أوالً وم  ث  ت و    يا  بمي  نة ي ا   ونإلبمنءن  نةتل نتخذ  وأ    ا  

 ت ئبا ، وال يبوؤ فتالن هذه نة بال  ألي   ب.وا

 (:6(  ا  )17) م  ة  NHRAياخذ نة امة م  -ؤ

نةتاظي    ي  نة  ا  ا  نةت  مل م  نة يونا   نةماويا ونة ويض   غيم نةم ا ا -6))

ونةم ا ا ونألباا وتو يم أ صى  مبا م   مب   نة مم ونال تي ة ونة ذم ةما  

ن تغالةا  أو ن ت  نةا  أو فتال ا  أو نة ةو   يا    ى ا و يا ي فةى ن تخ نما  أو 

 نختالة نألا  ب أو مخ ة ا أ ك   هذن نةامنم.((

 (11م  ة )

إن انتقاء الجنس لم تقره إال فتوى جمهورية مصر العربية، والتي أقرت إجراء -د

 عملية لتحديد جنس المولود.

وبة معه زرع أكثر من اثنين من األجنة، يكون من الصع 35ح_ إن بلوغ المرأة سن 

لتقدمها في العمر، كما أن قيام الطبيب بإجراء أكثر من خمس عمليات في اليوم 

 ترهقه.

 يجب عمل االختزال قبل ظهور أطراف الجنين، وإال يعدّ ذلك إجهاضاً.-ط

يض ن: فبمنء  م ي   الختؤنل     نألباا  نخل نةم   فال  ل   ةا 

  ى  ي ة نأل  و ا ء   ى تاميم ي تمك  ل ف  ن ه ثالثا م   نةضمومة ة    ظ

نألة  ء نال ت  ميي  نةمختصي  يكو  أ  ه  م  م ت  ى  كومل، و    أخذ 

مون اا نأل  كت  ا     ت ذم ذةك تاخذ مون اا م  ياو  ما ما    اوا ً، و خالن ذةك 

 ت ت م  م يا نالختؤنل فبا ض ً.

ال تؤي    ى   م  اون ، وتخؤي  نة يونا   نةماويا  )أ  يكو  تخؤي  نألباا ةم ة

 ةم ة ال تؤي    ى   م  اون ، ويكو  نةتب ي   اويً .
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 (     ف   ة نةتم ي 13( م  ة )12نةم  ة )

ضرورة تحديد مدة متساوية ال تقل عن عشر سنوات لحفظ األجنة وتخزين -ج

 الحيوانات المنوية.

ئل أباا ون  . وذةك ةضم   بو ة نةخ ما   ةا ت مل ي ت   فةى أخص  100ةكل 

 و    خ ة نألا  ب.

 (13م  ة )

 :فض  ا    مة

 )إال في الحاالت االستثنائية بعد أخذ الموافقة من الهيئة(.

 (17م  ة )

ي   ب   ةغمنما نةتل ال تال    خم ا بالن  يا م وال تؤي    ى   مة بالن  يا م 

 ( م  هذن نةا او .12ة( م  نةم  ة )كل م  خ ةن أ ك   نة امن  ) ، هـ، ؤ، 

 

 
ا
رأي الدكتور نبـيـل رزق اهلل استشاري العقم وأطفال  :اثامن

 األنابيب:)مرفق(

 أ  ة يه   ة اا ة  ول نةم مو   ا او ، و    سادكتور نب ب رمق هللا ي   

  ياا  ك ةت ةل:

 (1م  ة )

هو     نةا مة   ى نإلاب ب   ةمغ  م  مموم   مة أ ام. م ياً  أ   سا قؤ:

نةت مين نة  ةمل ة  ا  هو يمموم  اا م  نة ال ا نةماتظما م  ممن  ة    نةممأةي 
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م يمن فةى أ     نةممأة  ل نة  مياي   يخت ن  اه  ل نألم  يا   ونةتل ال 

 . ة ا ت تةي  م ا  نالاتظ م وخصوص  م  وبو  ت خيم م  ق  

 (3م  ة )

يجب أن يراعى، عند تشكيل اللجنة المختصة )لجنة اإلشراف(، وجود استشاري في 

 العقم مع استشاري آخر في علم األجنة.

 (11م  ة )

يجب أن يراعى توضيح حالة الضرورة وهي وجود طفل أو أكثر من نفس - د

 الجنس.

إمكانية السيطرة على عدد ، وذلك لعدم القدرة على 4أجنّة أو  3بين صّحة زرع - ح

 البويضات التي تلقح.

أن عملية اختزال عدد األجنّة يجب أن تتم قبل األسبوع الثامن من الحمل، وذلك - ط

 لزيادة المخاطر على األم بعد هذه المرحلة.

 (     ف   ة نةتم ي 13( م  ة )12نةم  ة )

 ل نةم  تي  هل   ي   أاام  مت   اتي ، وأ  نة او    (:18( و)15سامادت ت ) -

(، منبيً  أ  تكو   او ا نة ب    صمة   ى 6ةا م نةمخ ة ا ة ك  نةم  ة )

 نألضمنم نة م  م    ل نةة يب نةمختم.

 

 
ا
رأي الدكتورة خلود أمحد الدرازي: استشارية أمراض نساء وعقم : اتاسع

 )مرفق(:وأطفال األنابيب

مع انتشار التقنيات المساعدة على اإلنجاب، وانتشار المراكز المتخصصة 

لتقديم هذه الخدمات في مملكة البحرين، نرى من الضروري توافر هذا القانون 

الذي سوف ينظم عمل هذه المراكز وذلك لضمان الجودة وحماية المريض بعدم 
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من يرغبون في حدوث فوضى أو اختالط لألنساب أو االتجار واستغالل حاجة 

 اإلنجاب.

إن مشروع القانون يرتكز على عدة ضوابط دينية وقانونية وعلمية، وأتفق مع 

 معظم بنوده، ولكن يجب مراجعة فصل العقوبات، للتوفيق بين العقوبة والمخالفة.

  

ا
ا
 : رأي اللجنة:عاشر

نةت يييمي ل ت نم ييي  نة بايييا م يييمو  نةاييي او   يييل نةييي وم نألول مييي  نة صيييل 

 2016أكتييو م  31 . و تيي ميخ 2015ميي يو  20 يي م  تاميييم   ييأاه  ييل نةبيي مي، و

م يمو  أم ل ص  ب نةم  ةل مئيم نةمب م فةى ةباا نةخ م   خة  ًي   خصيوم 

أكتيو م  30نةث ةثيا نةما اي ة  تي ميخ  ل ب  ته نةمب م   منم، وذةك  ا ًء   ى ا او نة

مو  نةاي او  نةميذكوم م ي ما   يا ميون  ،   ةمون اا   ى ة يب نة بايا    ي  ة 2016

نةتل ون ق   يا  نةمب م    اـً ، وذةك  م  يتا  ب مي  نةت ي يال   وم  ضماا  نةمون 

نةت ييمي يا نةتييل تميي  ميي  تييوةل نةمب ييم نأل  ييى ة صيي ا نختص صيي   مب ييم ف نمة 

 نألخيييم  نةمت  ايييانةت ييي يال  ونةايئيييا نةوةاييييا ةتاظيييي  نةماييي  ونةخييي م   نةصييي يا، 

ل نة تييمة نةم ضيييا، ميي  أهمايي  فصيي نم نةمم ييو   ايي او  م يي   يي ةاوناي  نةصيي يا خييال

( 38اي او  م ي  )ونةمم و      أ  نةما     نةص يا نةخ صا، 2015( ة اا 21)

، وكيذةك مم يو    ا  ء نةايئا نةوةايا ةتاظي  نةما  ونةخ م   نةصي يا 2009ة اا 

أل  يييى  يمييي  تضيييماه مييي  ف ييي  ة ت يييكيل نةمب يييم ن 1989( ة ييياا 40 اييي او  م ييي  )

 ا.م  ماة ص ا، وكذةك ص وم نة  ي  م  نةامنمن  نةتا يذيا نة

و اي ًء   ييى ميي  ي ظييى  ييه م ييمو  نةايي او  ميي  أهميييا   ةغييا ةميي  يتضييماه ميي  

تاظيييي  ةاون ييي  و ال ييي   نبتم  ييييا  ييي ةمبتم  نة  ميايييل، ووضييي  أ يييم وضيييون ة 

نةتييمخيم ةممنكييؤ نةت ايييل نالصييةا  ل ونإلخصيي ب ة ايي  ةم يي ييم   اوايييا ةضييم   

 ، ميمة أخيم ، ةا او ت نم   نة باا م مو  ننةتاظي  نةص يل ال تخ ن  نةمااا،  ا  
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نةم ت يي م و ميي  ةً ميي  ة، وت و ةيي    ييأاه وبايي   نةاظييم ميي    ييل أ ضيي ء نة باييا،

 .ة باانةم ت  م نةا اوال نةم     نةا اوال ة او  نة ب  ، و

نة    نة باا   ى مأي ةباا نة او  نةت مي يا ونةا اوايا  مب م نة يوم ، 

ا نةت يمي  ونإل تي ء نةاي اوال كم  نة  ي    يى مال ظي   نة كوميا، ومال ظي   هيئي

نةمم اا   ةم مو   ا او ، و  ى  منم مب م نةاونب و  ى نةمم ا   نةيونم ة م يه، 

 .كذةك نة    نة باا   ى بمنء نةبا   نةتل   تا  البتم   تا 

( مادة تقع في ستة فصول، 21يتكّون المشروع بقانون فضالً عن الديباجة من )

تشكيل لجنة الفصل الثاني كام العامة للقانون، ونّظم بيان األح الفصل األولتضمن 

فتضّمن  الفصل الثالثفنية تتولى اإلشراف والرقابة على مراكز اإلخصاب، أما 

األحكام الخاصة بالتقنيات  الفصل الرابعاألحكام الخاصة بالتراخيص، وضّم 

الفصل المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم 

ضوابط حفظ األجنة أو الحيوانات المنوية لغرض اإلخصاب المستقبلي، أما  الخامس

 فاختص بالعقوبات. الفصل السادس

 مأ  نة باا     نالةال    ى م مو  نةا او  أاه ي اق نأله نن نةت ةيا:

وض  أ م وضون ة نةتمخيم ةممنكؤ نةت ايل نالصةا  ل ونإلخص ب  ل  .1

تتضم  هذه نةضون ة م  ييم  م يا و  اوايا ةضم       نةمم كا،   ى أ  

  و   وضى أو نختالة ة ا  ب أو نالتب م  ل نألم   ، وكذةك ت   ي 

 ن تغالل   با م  يمغب  ل نإلاب ب.

فص نم   او  يونكب نة صم ونةتةوم نة  مل  ل مب ل نةت ايل نالصةا  ل  .2

 ة   نة منغ نةت مي ل  ل هذن نة أ . ونإلخص ب

 وض  نة ي  ا نةص يا م  أبل تو يم خ م   نةص ا نإلاب  يا نةالؤما. .3

نإل منن ونةم   ا   ى ممنكؤ نةت ايل نالصةا  ل ونإلخص ب  ضم   .4

 نةممخم ةا   ل نةمم كا.
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بمي  ممنكؤ نةت ايل نالصةا  ل ونإلخص ب نة  م ا  ل    ىتة يق نةا او   .5

 نةمم كا.

 و ا  إلبمنءن  نة ال .ضم    اوق نةممضى ون تمنما  أثا ء خض .6

 تو يم     ة  ي ا     ياا  يم  يت  ق      و ي   نألبا ا ونةمض   ونة   ماا . .7

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( وعليه، رأت اللجنة التوصية بالموافقة على 

بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب )المعد 

 تراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.في ضوء االق

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:: عشر احلادي
 

م  نةالئ ا نة نخ يا ةمب م نة وم ، نت اي  نة بايا  (39)ف م الً ةام نةم  ة 

   ى نختي م كل م :

س  صل ـيا.  س ادة سادكتور س  د  حمد عبدهللا .1  مقرري

س سحت ا  يا.  يا ـمس ادة سألستا ة اااة رممي  .2  مقرري

 

 توصية اللجنة:: عشر الثاني
 ييمو   ييل ضييوء ميي   نم ميي  ما   يي   وميي  أ يي ي ميي  بمنء أثايي ء  من ييا نةم

  ا او ،     نة باا توصل  م  ي ل:
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ساموسيقززة  مززت ح ززث سامبززد   علززى مشززروع  ززانوت ر ززؤ ) ( اسززنة )  ( بشززأت  -

سالصزز ناعي وس خصززاب سسززتخدسؤ ساتقن ززاة سا ب ززة سامسززاعدة علززى ساتلقزز ح 

 )سام د يي او  سال ترسح بقانوت سامقدؤ مت م لس سانوسب(.

 ساموسيقة على موسد مشروع ساقانوت كما وردة تفص الي يي سا دوب سامريق. -

 وسألمر م روض على سام لس سامو ر التخا  ساالمؤ    

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل     نوار علي احملمود

 رئيس جلنة اخلدمـات                نة اخلدماتجل نائب رئيس     
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى املشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن 
استخدام التقنيات الطبية المساعدة 

التلقيح االصطناعي على 
 واإلخصاب.

 مسمى املشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن 
استخدام التقنيات الطبية المساعدة 
على التلقيح االصطناعي 

 واإلخصاب.

 مسمى املشروع

 دون تعديل

 

 مسمى املشروع

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 
بشأن استخدام التقنيات الطبية 

االصطناعي  المساعدة على التلقيح
 واإلخصاب.

 الديباجة

 

 

 

 الديباجة

الموافقة على نص الديباجة كما ورد 
 في المشروع بقانون.

 

 الديباجة

أوصت اللجنة بإضافة بعض   -
المراسيم إلى نص الديباجة، وهي 

 كالتالي: 

( لسنة 18المرسوم بقانون رقم ) .1

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهنة  شأن تنظيمب 1997
 الصيدلة والمراكز الصيدلية،

 وتعديالته.

( لسنة 21قانون رقم )المرسوم ب .2
بشأن المؤسسات الصحية  2015
 .الخاصة

كما أوصت اللجنة بحذف القوانين  -
 اآلتية من مشروع القانون، وهي:

 2004( لسنة 11"القانون رقم ) -
للمقبلين على بشأن الفحص الطبي 

الزواج من الجنسين"، لعدم عالقته 
 بمشروع القانون.

( لسنة 23"المرسوم بقانون رقم ) -
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن المستشفيات الخاصة"،  1986
قانون المرسوم بإللغائه بموجب "وذلك 
بشأن  2015( لسنة 21رقم )

 ".المؤسسات الصحية الخاصة
 )نص الديباجة بعد التعديل(

         نحن حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1976

 

)نص الديباجة كما ورد في المشروع 
 بقانون(

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1976

( لسنة 23وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1976

 

 

( لسنة 2المرسوم بقانون رقم )وعلى 
بشأن مزاولة غير األطباء  1987

 والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

لسنة ( 7وعلى المرسوم بقانون رقم )
بشأن مزاولة مهنة الطب  1989

 البشري وطب األسنان،

( 18على المرسوم بقانون رقم )و 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر 
( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 1976
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

( لسنة 23وعلى المرسوم بقانون رقم )
 بشأن المستشفيات الخاصة،  1986

( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم )
في شأن مزاولة غير األطباء  1987

 والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم )
بشأن مزاولة مهنة الطب  1989

 البشري وطب األسنان،

 

 

 بشأن المستشفيات الخاصة،  1986

( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم )
في شأن مزاولة غير األطباء  1987

 والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

( لسنة 7رقم ) وعلى المرسوم بقانون 
بشأن مزاولة مهنة الطب  1989

 البشري وطب األسنان،

 

 

مهنة  شأن تنظيمب 1997لسنة 
 الصيدلة والمراكز الصيدلية،

 وتعديالته،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

 

 

 

 2009( لسنة 38وعلى القانون رقم )

 

 

( لسنة 2المرسوم بقانون رقم )وعلى 
بشأن مزاولة غير األطباء  1987

 المعاونة.والصيادلة للمهن الطبية 

( لسنة 7المرسوم بقانون رقم )على و 
بشأن مزاولة مهنة الطب  1989

 البشرى، وطب األسنان.

( لسنة 18على المرسوم بقانون رقم )و 
مهنة الصيدلة  شأن تنظيمب 1997
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

اإلجراءات الجنائية وعلى قانون 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

 2004( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن الفحص الطبي للمقبلين على 

 الزواج من الجنسين، 

 2009( لسنة 38وعلى القانون رقم )
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

 

 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

 2004( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن الفحص الطبي للمقبلين على 

 الزواج من الجنسين، 

 2009( لسنة 38وعلى القانون رقم )
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
 وتعديالته،والخدمات الصحية، 

( 21قانون رقم )على المرسوم بو 
بشأن المؤسسات  2015لسنة 

 ،الصحية الخاصة

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 وتعديالته، والمراكز الصيدلية،

 

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 

 

 

 

 2009لسنة ( 38القانون رقم )على و 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 والخدمات الصحية، 

 

 

 

رى ومجلس النواب أقر مجلس الشو 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 والخدمات الصحية، 

 

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

بإنشاء الهيئة الوطنية للمهن 
 وتعديالته، والخدمات الصحية

( لسنة 21قانون رقم )على المرسوم بو 
بشأن المؤسسات الصحية  2015
 ،الخاصة

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 أحكام عامة

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة

 (1مادة )

 

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 )المملكة(.حذف تعريف  -

( ليكون الوزيرنقل تعريف ) -
 (.لوزارةاموضعه بعد تعريف )

( الواردة في اإلنجابتغيير كلمة ) -
اللجنة، انتقاء الجنس، تعريفات )

التلقيح ( لتكون )انتقاء النسل
 (.االصطناعي واإلخصاب

 أحكام عامة

 (1مادة )

 

  الموافقة على تعديالت مجلس
النواب، مع توصية اللجنة بإجراء 

 التعديالت اآلتية:

لعدم  "الوزير"حذف تعريف  -
 في مشروع القانون. استخدامه

لعدم  "الوزارة"حذف تعريف  -
 في مشروع القانون. استخدامه

" بعبارة المجلساستبدال كلمة " -

 أحكام عامة

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الواردة الطبيةتغيير كلمة ) -
( اللجنةبالسطر الثاني من تعريف )

(، مع حذف عبارة   الصحيةلتكون )
( -والمشكلة بموجب هذا القانون  -)

بنص تشكيل اللجنة الواردة في اكتفاًء 
 (.3المادة )

بدون اتصال إضافة عبارة ) -
تقنيات ( في ذيل تعريف )طبيعي

المساعدة على التلقيح االصطناعي 
 (.واإلخصاب

المنشأة إعادة صوغ تعريف ) -
( على النحو الوارد في النص الصحية

ووضع تعريف لكلمة  "،مجلس اإلدارة"
 ليكون: "المجلس"

 المجلس األعلى للصحة. المجلس:

" رئيس المجلساستبدال عبارة " -
ووضع "، رئيس مجلس اإلدارةبعبارة "

" رئيس المجلستعريف لعبارة "
 ليكون:

رئيس المجلس  رئيس المجلس:
 األعلى للصحة.

استحداث تعريف "الرئيس  -
 التنفيذي"، ليكون:

الرئيس التنفيذي  "الرئيس التنفيذي:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد التعديل.

( الواردة في هوحذف كلمة ) -
 ( مع وضعالعقممستهل تعريف )
 الفواصل المناسبة.

( الواردة في الجنينيتغيير كلمة ) -
( لتكون انتقاء النسلتعريف )

 (.الجيني)

 

 

 

 

يم المهن للهيئة الوطنية لتنظ
 ".والخدمات الصحية

، الهيئةإعادة ترتيب تعريفات ) -
، المجلس، والرئيس التنفيذيو
( ليكونوا على حسب رئيس المجلسو

 الترتيب اآلتي:

o .المجلس 
o .رئيس المجلس 
o .الهيئة 
o .الرئيس التنفيذي 

" اللجنةإعادة صياغة تعريف " -
 ليكون:

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار من باللجنة التي تشّكل  :اللجنة"
بعد موافقة المجلس رئيس 
 ".المجلس

تقنيات تعديل عنوان تعريف " -
المساعدة على التلقيح االصطناعي 

 الطبية التقنيات"، إلى: )واإلخصاب
المساعدة على التلقيح االصطناعي 

 .واإلخصاب(

" بكلمة المؤسسةاستبدال كلمة " -
 "، ليصبح عنوان التعريف:المنشأة"
"، مع إعادة المؤسسة الصحية"

 يكون:صياغة التعريف، ل
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أي مستشفى أو  الصحية: المؤسسة"
قسم أو مركز مجهز الستخدام 
التقنيات الطبية المساعدة على 
التلقيح االصطناعي واإلخصاب، 
وتشمل عيادات أمراض النساء 
والوالدة التي تقوم بعالج العقم 

 .وتنشيط ورصد اإلباضة"

" العقمإعادة صياغة تعريف " -
 ليكون على النحو اآلتي:

عدم حدوث الحمل، هو " :العقم
قدرة الزوجين على  وبالتالي عدم
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا مرور اثني عشر شهر   بعداالنجاب 
من الحياة الزوجية المستمرة في 
بيت الزوجية وبدون استعمال موانع 
للحمل. أو عند التشخيص المسبق 

 ".بوجود العقم أو صعوبة الحمل

)انتقاء تعديل مسّمى تعريف  -
 (،)انتقاء نوع الجنينإلى الجنس( 

 مع إعادة صياغة التعريف ليكون:

 :انتقاء نوع الجنين

نوع الجنين باستخدام  التدّخل لتحديد"
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االصطناعي واإلخصاب". 

استحداث تعريفات جديدة وهي:  -
بنوك األجّنة أو الحيوانات المنوّية، )

التلقيح ، اإلتالف، األمشاج، الجنين
طفل ، المجهري  الحقن، االصطناعي

(، وهي االختزال، الحمل، األنبوب
 كالتالي:

 بنوك األجّنة أو الحيوانات المنوّية:

هي البنوك الحيوية التي تخّزن فيها 
األجّنة أو الحيوانات المنوّية بغرض 

 البيع والشراء.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحمل من أول أطواره، الجنين: 
 ويقصد به العلقة فما فوق.

الحيوان الخليط بين األمشاج: 
المنوي وبويضة المرأة، وهي ما 

 تسمى "البويضة الملقحة".

ترك األمشاج واألجّنة دون  اإلتالف:
 عناية حتى تنتهي حياتها.

حقن عينة  هو :التلقيح االصطناعي
لصة من الحيوانات المنوية المستخ
ثناء أمن مني الزوج في رحم الزوجة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطبيعي أو  عملية التبويض
  االصطناعي.

هو حقن حيوان  المجهري: الحقن
منوي واحد داخل البويضة بواسطة 

وبمساعدة جهاز خاص  خاصةبرة إ
 بمجهر عاكس.

هو تلقيح بويضة  :طفل األنبوب
للزوج في  يةالمنوات الزوجة بالحيوان

 المزرعة. 

خصاب وتعشش حدوث اإل الحمل:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنين ونموه داخل رحم المرأة. 

 ةجنهو تخفيض انتقائي لأل االختزال:
سباب طبيه للحد من الحمل التوأم أل

لى حمل توأم ثنائي أو إالمتعدد 
 ةجنّ ختزال األايتم  الأأحادي على 

 .جميعها

الواردة في  )الصفة(تغيير كلمة  -
( إلى كلمة انتقاء النسلتعريف )

مع إضافة كلمة )الصفات(، 
الجيني ( بعد عبارة "الختيارها)

 "ةلألجنّ 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني 
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 

 المجلس األعلى للصحة. المجلس:

رئيس المجلس  رئيس المجلس:
 األعلى للصحة.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  الهيئة:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والخدمات الصحية.

الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي:
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

 والخدمات الصحية.

 

قرار من باللجنة التي تشّكل  اللجنة:
 .بعد موافقة المجلسالمجلس رئيس 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني 
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

 سياق النص خالف ذلك:

 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني 
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

 

 

المساعدة على  التقنيات الطبية
 التلقيح االصطناعي واإلخصاب:
الوسائل الطبية التي تساعد على 

 الحمل بدون اتصال طبيعي.

أي مستشفى أو  الصحية: المؤسسة
قسم أو مركز مجهز الستخدام 
التقنيات الطبية المساعدة على 
التلقيح االصطناعي واإلخصاب، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مملكة البحرين. المملكة:

 وزارة الصحة. الوزارة:

 

 

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  الهيئة:
 والخدمات الصحية.

مجلس إدارة الهيئة  مجلس اإلدارة:
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

 الصحية.

 سياق النص خالف ذلك:

 

 وزارة الصحة. الوزارة:

 

 وزير الصحة. الوزير:

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  الهيئة:
 والخدمات الصحية.

مجلس إدارة الهيئة  مجلس اإلدارة:
لتنظيم المهن والخدمات الوطنية 

وتشمل عيادات أمراض النساء 
والوالدة التي تقوم بعالج العقم 

 وتنشيط ورصد اإلباضة.

 

عدم حدوث الحمل هو  العقم:
قدرة الزوجين على  وبالتالي عدم

ا مرور اثني عشر شهر   بعدنجاب اإل 
من الحياة الزوجية المستمرة في 
بيت الزوجية وبدون استعمال موانع 
للحمل. أو عند التشخيص المسبق 

 

 

 

 

 

 

 

ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد 
بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 وزير الصحة. الوزير:

لجنة اإلشراف على ممارسة  اللجنة:
واستخدام التقنيات الطبية المساعدة 

التي تمارس في  نجاباإل على 
 -داخل المملكة  الطبيةالمنشآت 

 .-والمشكلة بموجب هذا القانون 

 

تقنيات المساعدة على التلقيح 
الوسائل  االصطناعي واإلخصاب:

 الطبية التي تساعد على الحمل.

 الصحية.

 

لجنة اإلشراف على ممارسة  اللجنة:
واستخدام التقنيات الطبية المساعدة 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب على 
 الصحيةالتي تمارس في المنشآت 

 داخل المملكة.

 

تقنيات المساعدة على التلقيح 
الوسائل  االصطناعي واإلخصاب:

 .بوجود العقم أو صعوبة الحمل

 التدّخل لتحديد انتقاء نوع الجنين:
نوع الجنين باستخدام التقنيات الطبية 
المساعدة على التلقيح االصطناعي 

 واإلخصاب.

 

 

 بنوك األجّنة أو الحيوانات المنوّية:
هي البنوك الحيوية التي تخّزن فيها 

نات المنوّية بغرض األجّنة أو الحيوا

المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 
 سياق النص خالف ذلك:

 

 المجلس األعلى للصحة. المجلس:

رئيس المجلس  المجلس: رئيس
 األعلى للصحة.

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  الهيئة:
 والخدمات الصحية.

الرئيس التنفيذي  الرئيس التنفيذي:
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

أي مستشفى أو  المنشأة الصحية:
مركز مجهز لممارسة التقنيات الطبية 

أو  المساعدة على اإلنجاب أو قسم
وحدة داخل المستشفى يخصص 
لممارسة التقنيات الطبية المساعدة 
على اإلنجاب، وتشمل عيادات 
أمراض النساء والوالدة التي تقوم 
 بعالج العقم وتنشيط ورصد اإلباضة.

عدم قدرة الزوجين على  هو العقم:
اإلنجاب بالرغم من مرور عشرة 

بدون الطبية التي تساعد على الحمل 
 اتصال طبيعي.

أي مستشفى أو  المنشأة الصحية:
مركز أو قسم أو وحدة داخل 
المستشفى، مجهز لممارسة التقنيات 
الطبية المساعدة على التلقيح 
االصطناعي أو اإلخصاب، وتشمل 
عيادات أمراض النساء والوالدة التي 
تقوم بعالج العقم وتنشيط ورصد 

 اإلباضة.

على عدم قدرة الزوجين  العقم:

 .البيع والشراء

الحمل من أول أطواره، الجنين: 
 ويقصد به العلقة فما فوق.

الخليط بين الحيوان  األمشاج:
المنوي وبويضة المرأة، وهي ما 

 حة".تسمى "البويضة الملقّ 

الوراثية  الصفاتتحديد  انتقاء النسل:
للجنين بواسطة التقنيات الطبية 
المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب الخاصة بالفحص الجيني 

 والخدمات الصحية.

 

اللجنة التي تشّكل بقرار من : اللجنة
 .رئيس المجلس بعد موافقة المجلس

 

 

 

 

المساعدة على التقنيات الطبية 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أشهر على الحياة الزوجية أو عند 
بوجود العقم أو  التشخيص المسبق

صعوبة الحمل بسبب تقدم سن 
 الزوجة.

 

تحديد جنس الجنين  انتقاء الجنس:
باستخدام التقنيات الطبية المساعدة 

الخاصة بفصل الجنين  اإلنجابعلى 
األنثوي عن الذكري لألجنة قبل 

 زراعتها في التجويف الرحمي.

اإلنجاب بالرغم من مرور عشرة 
أو عند  ،أشهر على الحياة الزوجية

أو  ،التشخيص المسبق بوجود العقم
صعوبة الحمل بسبب تقدم سن 

 الزوجة.

 

تحديد جنس الجنين  انتقاء الجنس:
باستخدام التقنيات الطبية المساعدة 

 التلقيح االصطناعي واإلخصابعلى 
الخاصة بفصل الجنين األنثوي عن 

لذكري لألجنة قبل زراعتها في ا

ة الختيارها قبل زراعتها في لألجنّ 
 التجويف الرحمي.

ترك األمشاج واألجّنة دون  اإلتالف:
 عناية حتى تنتهي حياتها.

حقن عينة  هو :التلقيح االصطناعي
من الحيوانات المنوية المستخلصة 

ثناء أمن مني الزوج في رحم الزوجة 
الطبيعي أو  عملية التبويض

  االصطناعي.

هو حقن حيوان  المجهري: الحقن

 التلقيح االصطناعي واإلخصاب:
الوسائل الطبية التي تساعد على 

 الحمل بدون اتصال طبيعي.

أي مستشفى أو المؤسسة الصحية: 
قسم أو مركز مجهز الستخدام 
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 

اإلخصاب، وتشمل واالصطناعي 
عيادات أمراض النساء والوالدة التي 

ج العقم وتنشيط ورصد تقوم بعال
 اإلباضة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 التجويف الرحمي.

 

 

 

 

 

 

 

منوي واحد داخل البويضة بواسطة 
وبمساعدة جهاز خاص  خاصةبرة إ

 بمجهر عاكس.

هو تلقيح بويضة  :طفل األنبوب
للزوج في  يةمنوالات الزوجة بالحيوان

 المزرعة. 

خصاب وتعشش حدوث اإل الحمل:
 الجنين ونموه داخل رحم المرأة. 

 ةجنهو تخفيض انتقائي لأل االختزال:
سباب طبيه للحد من الحمل التوأم أل

 

عدم حدوث الحمل هو  :العقم
قدرة الزوجين على  وبالتالي عدم

ا مرور اثني عشر شهرً  بعدنجاب اإل
من الحياة الزوجية المستمرة في بيت 
الزوجية وبدون استعمال موانع 
للحمل. أو عند التشخيص المسبق 

 .بوجود العقم أو صعوبة الحمل

لتدّخل لتحديد ا انتقاء نوع الجنين:
نوع الجنين باستخدام التقنيات الطبية 
المساعدة على التلقيح االصطناعي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

تحديد الصفة الوراثية  انتقاء النسل:
للجنين بواسطة التقنيات الطبية 

الخاصة  اإلنجابالمساعدة على 
لألجنة قبل زراعتها  الجنينيبالفحص 

 في التجويف الرحمي.

 

 

تحديد الصفة الوراثية  انتقاء النسل:
للجنين بواسطة التقنيات الطبية 

التلقيح االصطناعي المساعدة على 
 الجينيالخاصة بالفحص  واإلخصاب

لألجنة قبل زراعتها في التجويف 
 الرحمي.

المتعدد الى حمل توأم ثنائي أو 
 ةجنّ ختزال األايتم  الأأحادي على 

 .جميعها

 واإلخصاب.

 

 

 بنوك األجّنة أو الحيوانات المنوّية:
هي البنوك الحيوية التي تخّزن فيها 

نات المنوّية بغرض األجّنة أو الحيوا
 .البيع والشراء

الحمل من أول أطواره، الجنين: 
 العلقة فما فوق.ويقصد به 

الخليط بين الحيوان المنوي األمشاج: 



156 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

وبويضة المرأة، وهي ما تسمى 
 حة"."البويضة الملقّ 

تحديد الصفات الوراثية  انتقاء النسل:
للجنين بواسطة التقنيات الطبية 
المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب الخاصة بالفحص الجيني 

ي ة الختيارها قبل زراعتها فلألجنّ 
 التجويف الرحمي.

ترك األمشاج واألجّنة دون اإلتالف: 
 عناية حتى تنتهي حياتها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

حقن عينة  هو :التلقيح االصطناعي
من الحيوانات المنوية المستخلصة 

ثناء أمن مني الزوج في رحم الزوجة 
الطبيعي أو  عملية التبويض

  االصطناعي.

هو حقن حيوان  المجهري: الحقن
ضة بواسطة منوي واحد داخل البوي

وبمساعدة جهاز خاص  خاصةبرة إ
 بمجهر عاكس.

هو تلقيح بويضة : طفل األنبوب
للزوج في  يةالمنو ات الزوجة بالحيوان
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 المزرعة. 

خصاب وتعشش حدوث اإل الحمل:
 الجنين ونموه داخل رحم المرأة. 

 ةجنهو تخفيض انتقائي لأل االختزال:
سباب طبيه للحد من الحمل التوأم أل

المتعدد الى حمل توأم ثنائي أو 
 ةجنّ ختزال األايتم  الأأحادي على 

 .جميعها

 (2مادة ) (2)مادة  (2مادة ) (2مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 

الواردة بعد  (الطبية)تغيير كلمة  -
 (.الصحية)إلى  (المنشآتكلمة )

( لتكون اإلنجابتغيير كلمة ) -
 (.التلقيح االصطناعي واإلخصاب)

 
 
 
 
 

 

  الموافقة على تعديالت مجلس
النواب، مع تغيير اللجنة كلمة 

 "تستخدم".إلى كلمة  "تمارس"

 " إلى كلمة المنشآتتغيير كلمة "
على " الواردة بعد عبارة "المؤسسات"

 ".جميع

 :إضافة فقرة جديدة نصها اآلتي 

"وعلى أصحاب المؤسسات القائمة 
أن يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع 

وترخيصها وفقـ ا ألحكام مؤسساتهم 
هذا القانون خالل مدة ال تجاوز 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسري أحكام هذا القانون على جميع 
التي تمارس أنشطة  الطبيةالمنشآت 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

تسري أحكام هذا القانون على جميع 
التي تمارس أنشطة  الصحيةالمنشآت 

التقنيات الطبية المساعدة على 
 .التلقيح االصطناعي واإلخصاب

ستة شهور من تاريخ العمل 
 بأحكامه".

 )نص المادة بعد التعديل(

تسري أحكام هذا القانون على جميع 
 تستخدمالصحية التي  المؤسسات

أنشطة التقنيات الطبية المساعدة على 
 التلقيح االصطناعي واإلخصاب.

القائمة أن وعلى أصحاب المؤسسات 
يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع 
مؤسساتهم وترخيصها وفقـ ا ألحكام 

 

 

 

 

 

تسري أحكام هذا القانون على جميع 
المؤسسات الصحية التي تستخدم 
أنشطة التقنيات الطبية المساعدة على 

 التلقيح االصطناعي واإلخصاب.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

التقنيات الطبية المساعدة على 
 اإلنجاب.

هذا القانون خالل مدة ال تجاوز 
ستة أشهر من تاريخ العمل 

 بأحكامه.

 

 

 

وعلى أصحاب المؤسسات القائمة أن 
يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع 
مؤسساتهم وترخيصها وفقـًا ألحكام 
هذا القانون خالل مدة ال تجاوز ستة 

 من تاريخ العمل بأحكامه. أشهر

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

 

 الفصل الثاني

 جلنة اإلشراف

  توصي اللجنة بتغيير مسمى عنوان

 الفصل الثاني

 اللجنة االستشارية
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 (3مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (3مادة )

  صياغة المادة قرر المجلس إعادة
النص بعد  على النحو الوارد في

 التعديل.
 )نص المادة بعد التعديل(

 "اللجنة االستشارية"الفصل إلى 
 ليكون كاآلتي:

 الفصل الثاني

 اللجنة االستشارية

 (3مادة )

  توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة
 على النحو اآلتي:

 

 بعد التعديل( )نص المادة

فنية من استشارية تشكل لجنة 

 

 

 

 

 (3مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يشكل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
للنظر في طلبات الترخيص بممارسة 
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح 

االصطناعي واإلخصاب وتسمى     
" لجنة اإلشراف"، وتجتمع بدعوة من 
رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل 
شهر على األقل، ويكون اجتماعها 
صحيحًا بحضور أكثر من نصف 

لى أن يكون الرئيس أو أعضائها ع
نائبه من بينهم. وتصدر القرارات 
بأغلبية األعضاء، وعند تساوي 

يشكل مجلس اإلدارة لجنة مختصة، 
للنظر في تسمى "لجنة اإلشراف"، 

 للمنشآت الصحيةطلبات الترخيص 
التقنيات الطبية  واستخدامبممارسة 

المساعدة على التلقيح االصطناعي 
تتولى اإلشراف على واإلخصاب، و

أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة 
  .حكام هذا القانون أل

 

 

المختصين، يصدر بها قرار من 
، بعد موافقة رئيس المجلس

ما يحول وتختص بالنظر في ،المجلس
إليها من الرئيس التنفيذي من 

 وأ المحالة إليها طلبات التراخيص
لألحكام واإلجراءات  ـاتجديدها وفق  

بالقانون، أو كافة المنصوص عليها 
المتعلقة بأحكام هذا  المسائل
 .القانون 

الرئيس تجتمع اللجنة بدعوة من 
رئيسها أو نائبه عند التنفيذي أو 

 

فنية من استشارية تشكل لجنة 
المختصين، يصدر بها قرار من 

 ،، بعد موافقة المجلسرئيس المجلس
ما يحول إليها من وتختص بالنظر في

طلبات الرئيس التنفيذي من 
تجديدها  وأ المحالة إليها التراخيص

لألحكام واإلجراءات المنصوص  ـاوفقً 
بالقانون، أو كافة المسائل عليها 

 .المتعلقة بأحكام هذا القانون 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

األصوات يرجح الجانب الذي منه 
 الرئيس.

 

 

 

 

 

 

وتكون مدة العضوية ثالث سنوات 

بدعوة من رئيسها أو  وتجتمع اللجنة
نائبه عند غيابه مرة كل شهر على 
األقل، ويكون اجتماعها صحيحًا 
بحضور أكثر من نصف أعضائها 
على أن يكون الرئيس أو نائبه من 
بينهم. وتصدر القرارات بأغلبية 

، وعند تساوي الحاضريناألعضاء 
نه األصوات يرجح الجانب الذي م

 الرئيس.

وتكون مدة العضوية ثالث سنوات 
 قابلة للتجديد.

، كلما اقتضت الحاجة لذلكغيابه 
بحضور  اويكون اجتماعها صحيح  

أعضائها على أن يكون  أغلبية
الرئيس أو نائبه من بينهم، وَتصدر 

 بأغلبية أعضائها توصياتها
منه ي ب الذ، وُيرجح الجانالحاضرين

 الرئيس عند تساوى األصوات.

من  اوللجنة دعوة من تراه ُمناسب  
ذوي الخبرة واالختصاص لحضور 
اجتماعاتها لالستئناس برأيه في 
األمور المعروضة عليها دون أن 

 

الرئيس تجتمع اللجنة بدعوة من 
رئيسها أو نائبه عند التنفيذي أو 

، كلما اقتضت الحاجة لذلكغيابه 
بحضور  اويكون اجتماعها صحيحً 

 أعضائها على أن يكون الرئيس أغلبية
 توصياتهاأو نائبه من بينهم، وَتصدر 

، وُيرجح الحاضرين بأغلبية أعضائها
منه الرئيس عند تساوى ي الجانب الذ
 األصوات.

من ذوي  اوللجنة دعوة من تراه ُمناسبً 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التصويت.  ييكون له حق االشتراك ف  قابلة للتجديد.

تصِدر اللجنة توصيتها بقبول أو و 
أو في  الترخيص،طلب رفض 

وفى  المسائل المحالة من الرئيس،
حالة الرفض يتعين أن يكون القرار 

وتعد اللجنة تقارير بأعمالها، ُمسبب ا، 
وما انتهت إليه من توصيات وترفعها 

؛ ليتولى اتخاذ التنفيذيإلى الرئيس 
للسلطات  االقرار المناسب وفق  

 .اواالختصاصات المخّولة له قانون  

الث سنوات وتكون مدة العضوية ث

الخبرة واالختصاص لحضور 
اجتماعاتها لالستئناس برأيه في 
األمور المعروضة عليها دون أن 

 التصويت. ييكون له حق االشتراك ف

  

تصِدر اللجنة توصيتها بقبول أو و 
أو في  الترخيص،طلب رفض 

وفى  المسائل المحالة من الرئيس،
حالة الرفض يتعين أن يكون القرار 

وتعد اللجنة تقارير بأعمالها، ُمسبًبا، 
وما انتهت إليه من توصيات وترفعها 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

؛ ليتولى اتخاذ التنفيذيإلى الرئيس  .لمدة مماثلة قابلة للتجديد
للسلطات  االقرار المناسب وفقً 

 .اواالختصاصات المخّولة له قانونً 

وتكون مدة العضوية ثالث سنوات 
 .لمدة مماثلة قابلة للتجديد

 (4مادة )

 

 

 

 (4مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 

طبقا  وضع عبارة " :)أ(بند ال -
للشروط التي تحددها الالئحة 

بعد التأكد بارة "ع" بداًل عن التنفيذية

 (4مادة )

  ،توصي اللجنة بحذف هذه المادة
الهيئة ألنها من اختصاصات 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد الصحية
 الالحقة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ."من استيفاء الشروط المطلوبة

إعادة صياغة البند )ج( على  -
 النحو الوارد في النص بعد التعديل.

( في ضوء ه، د) ينحذف البند -
العقوبات التأديبية في  ه لوضعتوجّ ال

، مع مراعاة إعادة ترقيم مادة مستقلة
 البنود الالحقة.

( و، ز)بندين الإعادة صياغة  -
على النحو الوارد في النص بعد 

 التعديل بمراعاة إعادة ترقيمهما.

 )نص المادة بعد التعديل(

تباشر اللجنة اختصاصاتها طبقا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

 

تباشر اللجنة اختصاصاتها طبقا 
ألحكام هذا القانون ولها على 

 األخص القيام بالمهام اآلتية:

منح الترخيص لممارسة التقنيات  .أ
الطبية المساعدة على التلقيح 

بعد التأكد االصطناعي واإلخصاب 

ألحكام هذا القانون ولها على 
 بالمهام اآلتية:األخص القيام 

منح الترخيص لممارسة التقنيات  .أ
الطبية المساعدة على التلقيح 

طبقا  االصطناعي واإلخصاب 
للشروط التي تحددها الالئحة 

 .التنفيذية

دراسة طرق ووسائل اإلخصاب  .ب
واألجنة وعالج العقم وتحديد شروطها 
 والتوصية إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.

ضد النظر في الشكاوى المقدمة  .ج
 .المنشأة الصحية
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 من استيفاء الشروط المطلوبة.

 
دراسة طرق ووسائل اإلخصاب   .ب

واألجنة وعالج العقم وتحديد شروطها 
 والتوصية إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.

التحقيق في المخالفات المرتكبة  .ج
تقدم ضد المنشآت والشكاوى التي 

 الطبية.

وقف نشاط المنشأة الطبية إذا ثبت   .د
وجود مخالفات ألحكام هذا القانون أو 
اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة 
بموجبه لمدة ال تزيد على ثالثة 
أشهر. ويستثنى من هذا الوقف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظر في الدراسات والتقارير التي  .د
صدار  تقدمها المنشآت الصحية وا 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الدورات العالجية القائمة قبل صدور 
 قرار الوقف.

ذا ثبت هـ. سحب الترخيص نهائيًا إ
ارتكاب المنشأة الطبية ألخطاء 

 جسمية.

 التي دراسة التقارير والدراسات  .و
صدارالطبية  تقدمها المنشآت  وا 

 التوصيات الالزمة بشأنها.

القيام بكافة مهام الرقابة والتفتيش  .ز
 الطبية.الدوري على المنشآت 

 
 

أية مهام أخرى تسند إليها بموجب  .ح

 .التوصيات الالزمة بشأنها

القيام بكافة مهام الرقابة والتفتيش  .ه
، ولها أن تندب أيا  من الدوري 

أعضائها إلجراء التفتيش على 
 .المنشآت الصحية

أية مهام أخرى تسند إليها  .و
 بموجب هذا القانون والئحته التنفيذية. 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

  هذا القانون والئحته التنفيذية.
 
 
 
 

 
 (1مادة مستحدثة ) 

  قرر المجلس استحداث المادة
التالية بحيث تتضمن تنظيم المساءلة 
التأديبية للمنشأة الصحية المخالفة، 

(، مع إعادة 5وتأخذ ترتيب المادة )
 ترقيم المواد التي تليها.

 (1مادة مستحدثة )

  توصي اللجنة بعدم الموافقة على
قرار مجلس النواب باستحداث مادة 

 جديدة، وذلك للمبررات التالية:
إن مساءلة المؤسسات الصحية  -

المرسوم من " (22المادة )نظمتها 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 )نص املادة املستحدثة(

 (5مادة )

تفرض اللجنة على المنشأة الصحية 
المخالفة ألحكام هذا القانون أو 
الئحته التنفيذية أو أي من القرارات 
التنفيذية الصادرة بموجبه إحدى 

 العقوبات التأديبية اآلتية:
 .اإلنذار .1
 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .2

ويستثنى من قرار  سنة واحدة،
الوقف الدورات العالجية القائمة قبل 

 وره.صد

بشأن  2015لسنة  21بقانون رقم 
"، كما الخاصةالمؤسسات الصحية 

نظمتها القرارات التالية الصادرة من 
 وزير الصحة:

بشأن  2016( لسنة 15قرار رقم ) .1
 نظام عمل لجنة المساءلة.

 2016( لسنة 16القرار رقم ) .2
 .بشأن تشكيل لجنة المساءلة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

لغاء الترخيص الممنوح للمنشأة إ .3
 .الصحية

 (2مادة مستحدثة ) 

  قرر المجلس استحداث المادة
التالية بحيث تتضمن تنظيم المساءلة 

للعاملين في المنشأة التأديبية 
(، 6الصحية، وتأخذ ترتيب المادة )
 مع إعادة ترقيم المواد التي تليها.

 
 )نص املادة املستحدثة( 

 (6مادة )

 (2مادة مستحدثة )

  توصي اللجنة بعدم الموافقة على
قرار مجلس النواب باستحداث مادة 

أن المساءلة التأديبية جديدة، وذلك 
لمزاولي المهنة نظمها القرار رقم 

بشأن الئحة  2015لسنة  (10)
تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن 
الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

 والخدمات الصحية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تتولى اللجنة المساءلة التأديبية 
للعاملين في المنشأة من المرخصين 
لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى 
المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت 
ارتكابهم إلحدى المخالفات الواردة 
في هذا القانون أو الئحته التنفيذية 
أو أي من القرارات التنفيذية الصادرة 
 بموجبه، وتفرض عليهم إحدى

 العقوبات التأديبية اآلتية:
 .اإلنذار .1
 ال تجاوزالوقف عن العمل لمدة  .2

 سنة واحدة. 

 لغاء الترخيص بمزاولة المهنة.إ .3

 



175 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين 
األخيرتين غلق المنشأة الصحية إذا 

طبيبا  مرخصا  له كان مالك الترخيص 
 .بمزاولة المهنة

 (5مادة )

 

 

 

 

 ( 5املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم7مادة )

  ،" ولها قرر المجلس حذف عبارة
أن تندب اثنين من أعضائها إلجراء 
" التفتيش على المنشآت الطبية

 الواردة في ذيل المادة.
 )نص المادة بعد التعديل(

 ( 5مادة )

  

  توصي اللجنة بحذف المادة لورود
في المادة  "اللجنة االستشارية"مهام 
(، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد 3رقم )

 الالحقة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
للجنة في سبيل أداء مهامها أن 
تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء 
أو الجمعيات أو المراكز العلمية أو 
الهيئات المتخصصة إلبداء المشورة 
الالزمة في الموضوعات المعروضة 

ولها أن تندب اثنين من عليها، 
أعضائها إلجراء التفتيش على 

 المنشآت الطبية.

للجنة في سبيل أداء مهامها أن 
تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء 

مراكز العلمية أو أو الجمعيات أو ال
الهيئات المتخصصة إلبداء المشورة 
الالزمة في الموضوعات المعروضة 

 عليها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل الثالث

 الرتخيص

 (6مادة )

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الرتخيص

 ( 6املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم8ادة )م

  قرر المجلس إعادة صياغة المادة
على النحو الوارد في النص بعد 

 التعديل.

 )نص المادة بعد التعديل(

 الفصل الثالث

 الفصل الثالث

 الرتخيص

 ( 6مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم4مادة )

  توصي اللجنة بإعادة صياغة
 المادة على النحو اآلتي:

 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 

 الفصل الثالث

 خيصالرت

 (4مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو 
اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير 

طبقا -أية منشأة طبية داخل المملكة 
إال بعد -ألحكام هذا القانون 

الحصول على ترخيص بذلك يصدر 
من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط 
الواردة في هذا القانون والئحته 

 الترخيص

 (8مادة )

يحظر على أي شخص طبيعي أو 
اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير 

إال بعد  داخل المملكةمنشأة صحية 
الحصول على ترخيص بذلك يصدر 

وفقًا للشروط والضوابط  الهيئةمن 
الواردة في هذا القانون والئحته 
التنفيذية، مع مراعاة االشتراطات 
الخاصة باإلنشاء واإلدارة الواردة في 

( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )

 

 (4مادة )

مع مراعاة سريان كافة أحكام 
لسنة  21المرسوم بقانون رقم 

المؤسسات الصحية بشأن  2015
الخاصة بشأن إجراءات وشروط 
التراخيص وااللتزامات والواجبات 
والرقابة واإلشراف والتحقيق 
والمساءلة على المؤسسات الصحية 
والمراكز الخاصة الخاضعة ألحكام 

 

 

 

مع مراعاة سريان كافة أحكام المرسوم 
بشأن  2015لسنة  21بقانون رقم 

المؤسسات الصحية الخاصة بشأن 
إجراءات وشروط التراخيص 
وااللتزامات والواجبات والرقابة 
واإلشراف والتحقيق والمساءلة على 
المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 التنفيذية.

 

 

بشأن المستشفيات الخاصة،  1986
( لسنة 7والمرسوم بقانون رقم )

بشأن مزاولة مهنة الطب  1989
 البشري واألسنان.

 هذا القانون:

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو  .أ
اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير 
 مؤسسة صحية إال بعد الحصول

ترخيص بذلك يصدر من الهيئة  على
ا للشروط والضوابط الواردة بهذا وفقـ  

القانون وبالقوانين ذات الصلة، 
 والالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ُيحظر ُممارسة النشاط إال بعد  .ب
 يتوفير الكادر اإلداري، والكادر الطب

بحسب االشتراطات الُمتخصص 
 .الصادرة عن الهيئة

 القانون:الخاضعة ألحكام هذا 

 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو  .أ
اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير 
 مؤسسة صحية إال بعد الحصول على
ا ترخيص بذلك يصدر من الهيئة وفقًـ 

للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون 
وبالقوانين ذات الصلة، والالئحة 

 التنفيذية لهذا القانون.

ُيحظر ُممارسة النشاط إال بعد  .ب
 يالكادر اإلداري، والكادر الطب توفير

بحسب االشتراطات الُمتخصص 



180 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 .الصادرة عن الهيئة
 (7مادة )

 يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

تقديم قائمة بأسماء وتخصصات  -أ
الكوادر الطبية والفنية واإلدارية الذين 
سيقومون بالعمل لدى المنشأة 

 الصحية.

توفير األجهزة واألدوات الالزمة   -ب
لممارسة التقنيات المساعدة على 
التلقيح االصطناعي واإلخصاب، 

 الواردة في هذا القانون.

تحقق الشروط الواردة في  -ج

 (7مادة )

  قرر المجلس حذف المادة مع
 مراعاة إعادة ترقيم ما يليها من مواد.

 

 ( 7مادة )

  توصي اللجنة بالموافقة على قرار
، وذلك مجلس النواب بحذف المادة

ألن هذه المادة تعنى بالجانب اإلداري 
 الالئحةوالتي يجب أن تكون ضمن 

التنفيذية، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد 
 الالحقة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

( لسنة 23المرسوم بقانون رقم )
بشأن المستشفيات الخاصة  1986

 والمتعلقة باإلنشاء واإلدارة.
 

 (8) مادة

 

 

 

 

 ( 8املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم9مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 

بموجب خطاب إضافة عبارة ) -
من تاريخ رة )( بعد عباموصى عليه

 ( الواردة بالسطر الثاني.إبالغه

( أمام مجلس اإلدارةتغيير عبارة ) -

 ( 8مادة )

  توصي اللجنة بحذف المادة، وذلك
( 6نّظمته المادة رقم )ألن التظّلم 

المرسوم بقانون رقم البند )ج( من "
بشأن  2015( لسنة 21)

"، مع المؤسسات الصحية الخاصة
 مراعاة إعادة ترقيم المواد الالحقة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.أمامهالواردة بالسطر الثالث إلى )

مجلس اإلدارة تغيير عبارة ) -
رفض ( لتصبح )الصادر بشأن التظلم

 (.التظلم

( لمجلس اإلدارةحذف عبارة ) -
 الواردة بالسطر األخير من المادة.

 التعديل()نص المادة بعد 

 (9مادة )

يحق لطالب الترخيص التظلم من 
قرار اللجنة الصادر برفض الترخيص 

وذلك خالل خمسة عشر يومًا  أمامه

  

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

 

يحق لطالب الترخيص التظلم من 
قرار اللجنة الصادر برفض الترخيص 

وذلك خالل  أمام مجلس اإلدارة
خمسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه، 
ويقوم المجلس بنظر التظلم والبت فيه 
خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديم 
التظلم أمام مجلس اإلدارة، وفي حالة 

بموجب خطاب  من تاريخ إبالغه
، ويقوم المجلس بنظر موصى عليه

التظلم والبت فيه خالل ثالثين يومًا 
، وفي أمامهمن تاريخ تقديم التظلم 

فيه يعد  حالة مضي المدة دون البت
ذلك رفضًا للتظلم. ويحق لطالب 

رفض الترخيص الطعن في قرار 
أمام المحكمة الكبرى المدنية  التظلم

وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ 
إبالغه به أو من اليوم التالي لتاريخ 
 انتهاء المدة المقررة للبت في التظلم.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مضي المدة دون البت فيه يعد ذلك 
رفضًا للتظلم. ويحق لطالب 

مجلس الترخيص الطعن في قرار 
أمام التظلم  الصادر بشأن اإلدارة

المحكمة الكبرى المدنية وذلك خالل 
ثالثين يومًا من تاريخ إبالغه به أو 
من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة 
المقررة لمجلس اإلدارة للبت في 

 التظلم.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الفصل الرابع

تقنيات املساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

 

 

 

 

 الفصل الرابع

تقنيات املساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

 

 

 

 

 الفصل الرابع

تقنيات املساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب وضوابط 

 ممارستها

 

توصي اللجنة بتغيير كلمة  .أ
إلى كلمة  "ممارستها"

الواردة في عنوان  "استخدامها"،
 الفصل.

توصي اللجنة بتغيير كلمة  .ب
"التقنيات إلى عبارة  "تقنيات"

 الفصل الرابع

التقنيات الطبية املساعدة على 
التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 وضوابط استخدامها
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أينما وردت. الطبية"

 

 و كوت عنوست سافصب ب د سات د ب:

 الفصل الرابع

التقنيات الطبية املساعدة على 
التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

 استخدامهاوضوابط 

 

 ( 9مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم5مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 (9)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 9املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم10مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 
وبما ال يتعارض  إضافة عبارة )، -

( في نهاية مع الشريعة اإلسالمية
 الفقرة األولى.

وبعد موافقة إضافة عبارة )،  -
( المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

  توصي اللجنة بإعادة صياغة
 المادة على النحو اآلتي:

 
 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد إعادة الصياغة(

 

 

 (5مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 
 

تمارس تقنيات المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب بإحدى 

 الطرق اآلتية:

 

 نهاية البند )و(.إلى 
 )نص المادة بعد التعديل(

 (10مادة )

تمارس تقنيات المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب بإحدى 

وبما ال يتعارض مع  ،الطرق اآلتية
 الشريعة اإلسالمية:

التلقيح عن طريق حقن عينة من  .أ
الحيوانات المنوية المستخلصة من 
مني الزوج في رحم الزوجة أثناء 

 التبويض.عملية 

 (5مادة )

المساعدة  التقنيات الطبية تستخدم
على التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

، وبما ال التاليةبإحدى الطرق 
 يتعارض مع الشريعة اإلسالمية:

 التلقيح االصطناعي. .أ

 الحقن المجهري. .ب

 األنبوب.طفل  .ج

أية تقنية أخرى معتمدة عالمي ا  .د
تحدد من قبل الهيئة بناء  على 
الدراسات المتخصصة ورأي 
االستشاريين في هذا المجال، وبعد 

 

 

 

 

 

 

المساعدة  التقنيات الطبية تستخدم
على التلقيح االصطناعي واإلخصاب 

، وبما ال التاليةبإحدى الطرق 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

التلقيح عن طريق حقن عينة من  .أ
الحيوانات المنوية المستخلصة من 
مني الزوج في رحم الزوجة أثناء 

 عملية التبويض.

اإلخصاب المجهري ويتم عن   .ب
طريق حقن حيوان منوي واحد للزوج 

بويضة الزوجة بواسطة إبرة داخل 
دقيقة وبمساعدة جهاز خاص بمجهر 

 عاكس.

اإلخصاب الخارجي ويتم بتلقيح  .ج
بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج 

 في المزرعة.

الفقس المساعد وتتم عن طريق    .د

اإلخصاب المجهري ويتم عن   .ب
طريق حقن حيوان منوي واحد للزوج 
داخل بويضة الزوجة بواسطة إبرة 
دقيقة وبمساعدة جهاز خاص بمجهر 

 عاكس.

اإلخصاب الخارجي ويتم بتلقيح  .ج
بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج 

 في المزرعة.

الفقس المساعد وتتم عن طريق    .د
مساعدة الجنين على الفقس بإحداث 
فتحة صغيرة في قشرة البويضة إما 
باستعمال الخمائر أو بواسطة أشعة 

 ليزر خاصة.

موافقة المجلس األعلى للشؤون 
 اإلسالمية.

 يتعارض مع الشريعة اإلسالمية:

 التلقيح االصطناعي. .أ

 الحقن المجهري. .ب

 طفل األنبوب. .ج

أية تقنية أخرى معتمدة عالمًيا  .د
تحدد من قبل الهيئة بناًء على 
الدراسات المتخصصة ورأي 
االستشاريين في هذا المجال، وبعد 
موافقة المجلس األعلى للشؤون 

 اإلسالمية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مساعدة الجنين على الفقس بإحداث 
فتحة صغيرة في قشرة البويضة إما 

عة باستعمال الخمائر أو بواسطة أش
 ليزر خاصة.

هـ. إدخال أجنة إلى رحم الزوجة أو 
إدخال بويضات وحيوانات منوية إلى 

 األنابيب الرحمية.

أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا  .و
تحدد من قبل مجلس اإلدارة بناًء على 
الدراسات المتخصصة ورأي 

 االستشاريين في هذا المجال.

ه.  إدخال أجنة إلى رحم الزوجة أو 
إدخال بويضات وحيوانات منوية إلى 

 األنابيب الرحمية.

و. أية تقنية أخرى معتمدة عالميًا 
ن قبل مجلس اإلدارة بناًء على تحدد م

الدراسات المتخصصة ورأي 
وبعد االستشاريين في هذا المجال، 

موافقة المجلس األعلى للشؤون 
 اإلسالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم11مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 

( الواردة في الطبيةتغيير كلمة ) -
 (.الصحيةمقدمة المادة إلى )

( إلى كلمة انقطاعتغيير كلمة ) -
 في البند )أ(.( انتهاء)

في البند  لغوي الخطأ ال تصويب -
 .(حدىإ) لتكون ( أحدكلمة ) في)ج( 

( في البندين للزوجينتغيير كلمة ) -
 .(من الزوجين)ج(، )د(، لتصبح )

 ( 10مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم6ة )ماد

  توصي اللجنة بإعادة صياغة
 المادة على النحو اآلتي:

 

 

 

 

 

 (6مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 
 

 

( من البند )هـ(، ثمحذف كلمة ) -
 ووضع فاصلة )،(.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (11مادة )

في ممارسة  الصحيةتلتزم المنشأة 
تقنيات المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب بالواجبات 

 اآلتية:

التثبت من وجود عقد زواج  .أ
وموثق لدى الجهات  صحيح

رفاق نسخة مطابقة  المختصة وا 

 

 

 

 

 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 (6مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

في ممارسة  الطبيةتلتزم المنشأة 
تقنيات المساعدة على التلقيح 
االصطناعي واإلخصاب بالواجبات 

 اآلتية:

التثبت من وجود عقد زواج  .أ
صحيح وموثق لدى الجهات 
رفاق نسخة مطابقة  المختصة وا 
لألصل في الملف الطبي، وفي حالة 

 انقطاعتحقق العلم بوفاة الزوج أو 
العالقة الزوجية بالطالق أو بالخلع 

لألصل في الملف الطبي، وفي حالة 
 انتهاءتحقق العلم بوفاة الزوج أو 

العالقة الزوجية بالطالق أو بالخلع 
يجب االمتناع عن إجراء عملية 
التلقيح أو اإلخصاب وكل برامج 

عدامهاالتجميد الخاصة بأجنتهما   وا 
 بالطريقة المتعارف عليها علميًا.

 
 

إعالم الزوجين بنسب النجاح  .ب
المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى 
عدة محاوالت، واآلثار والمخاطر 

 .والمولودعلى صحة األم 

 من الزوجينالموافقة الخطية  .ج

في استخدام  المؤسسة الصحيةتلتزم 
المساعدة على  الطبيةالتقنيات 

التلقيح االصطناعي واإلخصاب 
 بالواجبات اآلتية:

موثق التثبت من وجود عقد زواج  .أ
قبل البدء لدى الجهات المختصة 

 حتى زرع األجّنة ءهبالعالج وأثنا
رفاق نسخة مطابقة لألصل في  وا 
الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم 

أو انتهاء العالقة  أحد الزوجينبوفاة 
يجب االمتناع عن  ألي سببالزوجية 

أو إجراء عملية التلقيح أو اإلخصاب 

 

 

تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام 
المساعدة على التلقيح  التقنيات الطبية

االصطناعي واإلخصاب بالواجبات 
 اآلتية:

موثق التثبت من وجود عقد زواج  .أ
لدى الجهات المختصة قبل البدء 

حتى زرع األجّنة  ءهبالعالج وأثنا
رفاق نسخة مطابقة لألصل في  وا 
الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يجب االمتناع عن إجراء عملية 
التلقيح أو اإلخصاب وكل برامج 

امها التجميد الخاصة بأجنتهما وا عد
 بالطريقة المتعارف عليها علميًا.

 
 

إعالم الزوجين بنسب النجاح  .ب
المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى 
عدة محاوالت، واآلثار والمخاطر 

 على صحة األم والمولود.

على  للزوجينالموافقة الخطية  .ج
تقنيات المساعدة على  أحد إجراء

التلقيح االصطناعي واإلخصاب وفقًا 
 لألنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

تقنيات المساعدة  حدىإعلى إجراء 
على التلقيح االصطناعي واإلخصاب 
وفقًا لألنموذج المعد لذلك من قبل 

 الهيئة.

 من الزوجينية الموافقة الخط .د
على زرع األجنة الناجمة عن تلقيح 
األمشاج وفقًا لألنموذج المعد لذلك 

 من قبل الهيئة.

فتح سجالت خاصة يتم  .ه
التصديق عليها من قبل الهيئة أواًل 
ومن ثم تدون فيها جميع البيانات 
واإلجراءات التي اتخذت وأسبابها 

وال يجوز إتالف هذه  ،ونتائجها

وكل برامج التجميد  الحقن المجهري 
تالفها بالطريقة  الخاصة بأجنتهما وا 

 .االمتعارف عليها علميً 

إعالم الزوجين بنسب النجاح  .ب
المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى 
عدة محاوالت، واآلثار والمخاطر 

 .على صحة األم والجنين

الموافقة الخطية من الزوجين على  .ج
إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة 
 على التلقيح االصطناعي واإلخصاب

المعد لذلك من قبل  للنموذجوفقًا 
 الهيئة.

الموافقة الخطية من الزوجين على  .د

أو انتهاء العالقة  أحد الزوجينبوفاة 
يجب االمتناع عن  ي سببألالزوجية 

أو إجراء عملية التلقيح أو اإلخصاب 
وكل برامج التجميد  الحقن المجهري 

تالفها بالطريقة  الخاصة بأجنتهما وا 
 .االمتعارف عليها علميً 

إعالم الزوجين بنسب النجاح  .ب
المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى 
عدة محاوالت، واآلثار والمخاطر 

 .على صحة األم والجنين

الموافقة الخطية من الزوجين على  .ج
إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة 
 على التلقيح االصطناعي واإلخصاب
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
على زرع  للزوجينالموافقة الخطية  .د

األجنة الناجمة عن تلقيح األمشاج 
وفقًا لألنموذج المعد لذلك من قبل 

 الهيئة.

هـ. فتح سجالت خاصة يتم التصديق 
ثم عليها من قبل الهيئة أواًل ومن 

تدون فيها جميع البيانات واإلجراءات 
وال  ثمالتي اتخذت وأسبابها ونتائجها 

يجوز إتالف هذه السجالت ألي 
 سبب.

تنظيم ملف لكل حالة يدون فيه   .و
نتائج الفحوصات والتحاليل 

 السجالت ألي سبب.

ملف لكل حالة يدون فيه  تنظيم .و
نتائج الفحوصات والتحاليل 
واإلجراءات الطبية، والوصفات 
الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص 
الحالة ويتم االحتفاظ به لمدة خمس 
عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء 

 طبي.

االلتزام بكافة الضوابط التي يصدر  .ز
 بها قرار تنفيذي عن مجلس اإلدارة.

 

ة الناجمة عن تلقيح زرع األجنّ 
المعد لذلك من  للنموذجاألمشاج وفقًا 

 قبل الهيئة.

فتح سجالت خاصة يتم التصديق  .ه
عليها من قبل الهيئة أواًل ومن ثم 

لبيانات واإلجراءات ن فيها جميع اتدوّ 
التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، وال 
يجوز إتالف هذه السجالت ألي 

 سبب.

ن فيه ملف لكل حالة يدوّ  فتح .و
نتائج الفحوصات والتحاليل 
واإلجراءات الطبية، والوصفات 
الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص 

وفقًا للنموذج المعد لذلك من قبل 
 الهيئة.

الموافقة الخطية من الزوجين على  .د
ة الناجمة عن تلقيح زرع األجنّ 

األمشاج وفقًا للنموذج المعد لذلك من 
 قبل الهيئة.

خاصة يتم التصديق  فتح سجالت .ه
عليها من قبل الهيئة أواًل ومن ثم 

ن فيها جميع البيانات واإلجراءات تدوّ 
التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، وال 
يجوز إتالف هذه السجالت ألي 

 سبب.

ن فيه فتح ملف لكل حالة يدوّ  .و
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

واإلجراءات الطبية، والوصفات 
الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص 
الحالة ويتم االحتفاظ به لمدة خمس 

ة من تاريخ آخر إجراء عشرة سن
 طبي.

االلتزام بكافة الضوابط التي يصدر  .ز
 بها قرار تنفيذي عن مجلس اإلدارة.

الحالة ويتم االحتفاظ به لمدة خمس 
عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء 

 ي.طب

االلتزام بكافة الضوابط التي  .ز
 .المجلسيصدر بها قرار من 

 

التأكد من إتمام إجراء فحص  .ح
الكبد الوبائي ونقص المناعة 
المكتسبة للزوجين قبل مباشرة 
العالج، أو أية فحوصات مستجدة 

 تطلبها الهيئة.

 

نتائج الفحوصات والتحاليل 
واإلجراءات الطبية، والوصفات 

بتشخيص الطبية، وكل ما يتعلق 
الحالة ويتم االحتفاظ به لمدة خمس 
عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء 

 طبي.

االلتزام بكافة الضوابط التي  .ز
 يصدر بها قرار من المجلس.

التأكد من إتمام إجراء فحص الكبد  .ح
الوبائي ونقص المناعة المكتسبة 
للزوجين قبل مباشرة العالج، أو أية 

 فحوصات مستجدة تطلبها الهيئة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (11مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم12مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

( الواردة في الطبيةتغيير كلمة ) -
 (.الصحيةمقدمة المادة إلى )

المرتبطة بجنس حذف عبارة ) -
( الواردة الجنين أو في حالة الضرورة

 في البند )د(.

إال ضمن اإلطار حذف عبارة ) -
( القانوني وبعد موافقة الزوجين

 الواردة في البند )هـ(.

ولو كانت زوجة حذف عبارة ) -

 ( 11مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم7مادة )

  توصي اللجنة بإعادة صياغة
 المادة على النحو اآلتي:

 
 
 

 
 
 
 
 

 (7مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الواردة في البند )ز(.أخرى للزوج
 

إعادة صوغ البند )ح( على النحو  -
 التعديل.الوارد في النص بعد 

حذف البندين )و، ط( مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم البنود الالحقة.

 )نص المادة بعد التعديل(

 (12مادة )

أو  الصحيةيحظر على المنشأة 
الطبيب االستشاري أو األخصائي أو 
الطبيب المختص أو الفني 
المتخصص في األجنة القيام 

 
 
 
 
 
 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 (7مادة )

الصحية أو  المؤسسة يحظر على
 االختصاصيالطبيب االستشاري أو 
ة األجنّ  علمأو الفني المتخصص في 

 القيام باألعمال اآلتية: 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

أو  الطبيةيحظر على المنشأة 
الطبيب االستشاري أو األخصائي أو 
الطبيب المختص أو الفني 
المتخصص في األجنة القيام 

 باألعمال اآلتية:

استعمال الخاليا الجذعية  .أ
المستخلصة من شخص ما لعالج 

 العقم الموجود عند شخص آخر.

 

 باألعمال اآلتية:

استعمال الخاليا الجذعية  .أ
المستخلصة من شخص ما لعالج 

 العقم الموجود عند شخص آخر.

 
 
 
 
 

التلقيح بنطف غير الزوج أو  .ب
 تخصيب بويضة من غير الزوجة.

االستنساخ ألي سبب كان، ولو  .ج
 كان بهدف اإلنجاب والتكاثر البشري. 

 

إجراء االستمناء االصطناعي  .أ
الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية 

إال في  )التلقيح االصطناعي(
المرّخصة المؤسسات الصحية 

باستخدام التقنيات الطبية المساعدة 
، االصطناعي واإلخصابعلى التلقيح 

وأن يكون الطبيب المعالج يملك 
 الترخيص للقيام بذلك.

التلقيح بنطف غير الزوج أو  .ب
 تخصيب بويضة من غير الزوجة.

 .االستنساخ ألي سبب كان .ج

 

 

 
الصحية أو  المؤسسة يحظر على

الطبيب االستشاري أو االختصاصي 
ة األجنّ علم أو الفني المتخصص في 

 القيام باألعمال اآلتية: 

 

إجراء االستمناء االصطناعي  .أ
الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 
 

أو التلقيح بنطف غير الزوج  .ب
 تخصيب بويضة من غير الزوجة.

االستنساخ ألي سبب كان، ولو  .ج
 كان بهدف اإلنجاب والتكاثر البشري. 

انتقاء الجنس أو النسل إال إذا  .د
كان ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية 
المرتبطة بجنس الجنين أو في حالة 

 الضرورة. 
هـ. الحصول على األجنة لغايات 

د. انتقاء الجنس أو النسل إال إذا كان 
 ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية.

 
 
األجنة لغايات الحصول على  .ه

 إجراء الدراسات والبحوث.

 
 
 
 
 

استعارة أو استئجار رحم امرأة  .و
 أخرى لزرع الجنين.

 
انتقاء النوع أو النسل إال إذا كان  .د

ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية 
 المرتبطة بنوع الجنين.

 
 دفلهة الحصول على األجنّ  .ه

 إجراء الدراسات والبحوث.

 
 
 
 
 

الرحم استعارة أو استئجار  .و

إال في  )التلقيح االصطناعي(
المرّخصة المؤسسات الصحية 

باستخدام التقنيات الطبية المساعدة 
على التلقيح االصطناعي 

، وأن يكون الطبيب واإلخصاب
 المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك.

التلقيح بنطف غير الزوج أو  .ب
 تخصيب بويضة من غير الزوجة.

 .االستنساخ ألي سبب كان .ج

 
انتقاء النوع أو النسل إال إذا كان  .د

ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية 
 المرتبطة بنوع الجنين.
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من إجراء الدراسات والبحوث إال ض
 اإلطار القانوني وبعد موافقة الزوجين. 

إجراء الدراسات والبحوث على  .و
األجنة الزائدة الناجمة عن عمليات 
مشروعة جرت وفقًا ألحكام هذا 

 القانون. 
استعارة أو استئجار رحم امرأة  .ز

أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة 
 أخرى للزوج.

 
 
 

زرع أكثر من ثالثة أجنة في   .ح

 
 
 
 
زرع أكثر من اثنين من األجنة  .ز

 . في المحاولة الواحدة

 
 
 
 
 
 
 

لزراعة االجّنة الناتجة عن تلقيح 
خارجي بين نطف الزوج وبويضة 
الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة 
ن كانت هذه المرأة زوجة  أخرى، وا 

 ثانية له.

رحم  في جنينزرع أكثر من  .ز
خمس وثالثين الزوجة تحت سن 

ثالثة أجنة كحد  زرع، ويجوز سنة
خمس أقصى للزوجة فوق سن 

وثالثين سنة، وذلك اعتبار ا من يوم 
 .للمحاولة الواحدة الزرع

إجراء عمليات الختزال عدد  .ح
األجّنة داخل الرحم إال في حالة 

 
ة لهدف الحصول على األجنّ  .ه

 إجراء الدراسات والبحوث.

 
 
 
 
 

استعارة أو استئجار الرحم لزراعة  .و
ة الناتجة عن تلقيح خارجي بين االجنّ 

نطف الزوج وبويضة الزوجة ثم 
ن كانت  زرعها في رحم امرأة أخرى، وا 

 هذه المرأة زوجة ثانية له.
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المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة 
يقل عن خمس وثالثين سنة، وال 
يجوز زرع أكثر من أربعة أجنة إذا 
كان سن الزوجة يزيد على خمس 

 وثالثين سنة. 
إجراء عمليات الختزال عدد  .ط

األجنة داخل الرحم إال في حالة 
الضرورة للحفاظ على حياة األم وبناء 

تقرير يشترك في إعداده ثالثة  على
من األطباء االستشاريين المختصين 
يكون أحدهم من مستشفى حكومي، 
وبعد أخذ موافقة األم كتابة فإن تعذر 
ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها 

 
 
 
 
 
 
 

استخدام التقنيات الطبية لغرض  .ح
 التبرع أو بيع األمشاج أو األجنة. 

اإلباضة  قيام الطبيب باستحثاث .ط
إذا كان ال يمتلك القدرة على التعامل 
مع المضاعفات المترتبة على هذه 

 الوسيلة. 

الضرورة للحفاظ على حياة األم وبناء 
على تقرير يشترك في إعداده ثالثة 
من األطباء االستشاريين المختصين 

أحدهم من مستشفى حكومي،  يكون 
وبعد أخذ موافقة األم كتابة فإن تعذر 
ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها 
قانوًنا، وبخالف ذلك تعتبر عملية 

 االختزال إجهاًضا.

استخدام التقنيات الطبية لغرض  .ط
 التبرع أو بيع األمشاج أو األجّنة.

قيام الطبيب باستحثاث اإلباضة  .ي
على التعامل  إذا كان ال يمتلك القدرة

مع المضاعفات المترتبة على هذه 

 
رحم  في جنينزرع أكثر من  .ز

خمس وثالثين الزوجة تحت سن 
ثالثة أجنة كحد  زرع، ويجوز سنة

خمس أقصى للزوجة فوق سن 
وثالثين سنة، وذلك اعتباًرا من يوم 

 .للمحاولة الواحدة زرعال

إجراء عمليات الختزال عدد  .ح
األجّنة داخل الرحم إال في حالة 
الضرورة للحفاظ على حياة األم وبناء 
على تقرير يشترك في إعداده ثالثة 
من األطباء االستشاريين المختصين 
يكون أحدهم من مستشفى حكومي، 
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قانونًا، وبخالف ذلك تعتبر عملية 
 االختزال إجهاضًا. 

استخدام التقنيات الطبية لغرض  .ي
 ج أو األجنة. التبرع أو بيع األمشا

قيام الطبيب باستحثاث اإلباضة  .ك
إذا كان ال يمتلك القدرة على التعامل 
مع المضاعفات المترتبة على هذه 

 الوسيلة. 

 
 

 الوسيلة.

 يإال ف السريريةإجراء التجارب  .ك
ا الُمقرر لذلك  ياإلطار القانون ووفق 

للضوابط والقواعد المعمول بها في 
 .الهيئة

استعمال الخاليا الجذعية  .ل
المستخلصة من شخص ما لعالج 

 العقم الموجود عند شخص آخر.

ية استخدام التقنيات الطب .م
المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب إذا كانت تشّكل خطر ا أو 
ضرر ا بليغ ا على حياة الزوجة أو 
على صحتها طبقـ ا للمتعارف عليه 

وبعد أخذ موافقة األم كتابة فإن تعذر 
من يقوم مقامها  ذلك تؤخذ موافقة

قانوًنا، وبخالف ذلك تعتبر عملية 
 االختزال إجهاًضا.

استخدام التقنيات الطبية لغرض  .ط
 التبرع أو بيع األمشاج أو األجّنة.

قيام الطبيب باستحثاث اإلباضة  .ي
إذا كان ال يمتلك القدرة على التعامل 
مع المضاعفات المترتبة على هذه 

 الوسيلة.

 يإال ف السريريةإجراء التجارب  .ك
ووفًقا الُمقرر لذلك  ياإلطار القانون

للضوابط والقواعد المعمول بها في 



204 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة
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 طبي ا.

 
 
 
 
 

 .الهيئة

استعمال الخاليا الجذعية  .ل
المستخلصة من شخص ما لعالج 

 العقم الموجود عند شخص آخر.

استخدام التقنيات الطبية  .م
المساعدة على التلقيح االصطناعي 
واإلخصاب إذا كانت تشّكل خطًرا أو 

بليًغا على حياة الزوجة أو على ضرًرا 
 صحتها طبقـًا للمتعارف عليه طبًيا.

 الفصل الرابع

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 الفصل الرابع

 حفظ األجنة أو احليوانات املنوية

 الفصل الرابع

 
 
 ة أو احليوانات املنويةحفظ األجن

 الفصل اخلامس

 
 
ة أو حفظ البويضات أو األجن

احليوانات املنوية أو األنسجة 
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 لغرض التخصيب املستقبلي

 

 

 

 

 

 

 

 لغرض التخصيب املستقبلي

 

 

 

 

 

 

 

 املستقبليلغرض التخصيب 

الموافقة على قرار مجلس النواب  -أ
بتصحيح الخطأ المادي في ترقيم 

 (.)الفصل الخامسالفصل ليكون 

إعادة صياغة عنوان الفصل  -ب
البويضات ليكون كالتالي: "حفظ 

ة أو الحيوانات المنوية األجنّ  أو
لغرض التخصيب  أو األنسجة
 المستقبلي".

 (عنوان الفصل بعد التعديل)

 الفصل اخلامس

 
 
ة أو حفظ البويضات أو األجن

  لغرض التخصيب املستقبلي
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 (12مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 
 (12املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم13مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

احليوانات املنوية أو األنسجة 
  لغرض التخصيب املستقبلي

 (12مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )

 

توصي اللجنة بإعادة صياغة  -
 المادة على النحو اآلتي:

 

 

 

 
 

 

 (8مادة )
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تصحيح الخطأ المادي في ترقيم  -
 (.الفصل الخامس)الفصل ليكون 

 
تعديل صيغة البند )أ( من المادة  -

على النحو الوارد في النص بعد 
 التعديل. 

( الواردة في يجري تغيير كلمة ) -
 (.يجرى البند )ب( لتكون )

( الواردة في للزوجتغيير كلمة ) -
الفقرة األخيرة من المادة لتكون 

(؛ وذلك لكي يشمل غير للرجل)
 المتزوج أيضًا.
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يشترط لحفظ األجنة أو الحيوانات 

 )نص المادة بعد التعديل( 

 الخامس الفصل

حفظ األجنة أو الحيوانات المنوية 
 لغرض التخصيب المستقبلي

 

 (13مادة )

يشترط لحفظ األجنة أو الحيوانات 
المنوية لغرض التخصيب في 

 المستقبل تحقق الشروط اآلتية: 
 

 

 

 
 

 (8مادة )

ة أو األجنّ  البويضات أويشترط لحفظ 
لغرض  أو األنسجةالحيوانات المنوية 

خصاب أو التلقيح االصطناعي واإل
في المستقبل تحقق الشروط  الزراعة
 اآلتية: 

 
 

 
ة أو األجنّ  البويضات أويشترط لحفظ 

لغرض  أو األنسجةالحيوانات المنوية 
خصاب أو التلقيح االصطناعي واإل

في المستقبل تحقق الشروط  الزراعة
 اآلتية: 

موافقة الزوجين كتابًة على حفظ  .أ
وتتلف في حال انتهاء  ة،األجنّ 

 .العالقة الزوجية

موافقة الزوج كتابًة على حفظ  .ب
 حيواناته المنوية.
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المنوية لغرض التخصيب في 
 المستقبل تحقق الشروط اآلتية: 

 
 
موافقة الزوج أو الزوجة كتابة   .أ

وتثبيت الموافقة في سجالت المختبر، 
مع إرفاق صورة ضوئية في الملف 

 الطبي. 

 
التخزين وفقًا للمعايير  يجري أن   .ب

العلمية واألمنية ويصدر بتحديد آلية 
 التخزين قرار من مجلس اإلدارة. 

 

 
موافقة الزوجين كتابة  على    .أ

حفظ األجنة، وموافقة الرجل كتابة  
على حفظ حيواناته المنوية، على أن 
ترفق الموافقة الكتابية في الملف 

 . الطبي
التخزين وفقًا للمعايير  يجرى أن   .ب

العلمية واألمنية ويصدر بتحديد آلية 
 التخزين قرار من مجلس اإلدارة. 

 
 
 
 

موافقة الزوجين كتابًة على حفظ    .أ
وتتلف في حال انتهاء  ة،األجنّ 

 .العالقة الزوجية

موافقة الزوج كتابة  على حفظ  .ب
 حيواناته المنوية.

موافقة الزوجة كتابة  على حفظ  .ج
 .هاالخاصة ب البويضات واألنسجة

وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في 
البنود )أ، ب، ج( في الملف الطبي 

 حوال.الزوجة، حسب األ وأللزوج 
اإجراء التخزين و  .د للمعايير  فق 

 الصادرة عن الهيئة.

 تالحيوانان يكون تخزين أ .ه

موافقة الزوجة كتابًة على حفظ  .ج
 .الخاصة بها البويضات واألنسجة

ظ الموافقة الكتابية المذكورة في وتحف
البنود )أ، ب، ج( في الملف الطبي 

 حوال.الزوجة، حسب األ وأللزوج 
للمعايير  فًقاإجراء التخزين و  .د

 الصادرة عن الهيئة.

 تالحيوانان يكون تخزين أ .ه
 ال ةلمدواألنسجة والبويضات  ةالمنوي
ن يكون أعشر سنوات و  علىتزيد 

 علىتزيد  لمده ال ةجنّ تخزين األ
 .خمس سنوات

تالف إن يطلب أويحق للزوج 
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ج. أن يكون تخزين األجنة لمدة ال 
تزيد على خمس سنوات، وتخزين 
الحيوانات المنوية لمدة ال تزيد على 

 عشر سنوات. 
 

وتتلف األجنة من تاريخ انتهاء 
أن  للزوجالعالقة الزوجية، ويحق 

يطلب إتالف الحيوانات المنوية التي 
سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق 

ف للزوجين أن يطلبا كتابة إتال

ج. أن يكون تخزين األجنة لمدة ال 
تزيد على خمس سنوات، وتخزين 
الحيوانات المنوية لمدة ال تزيد على 

 عشر سنوات. 
 

وتتلف األجنة من تاريخ انتهاء 
أن  للرجلالعالقة الزوجية، ويحق 

يطلب إتالف الحيوانات المنوية التي 
سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق 
للزوجين أن يطلبا كتابة إتالف 
األجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا 

 تخزينها. 
 

 ةلمدواألنسجة والبويضات  ةالمنوي
ن يكون أعشر سنوات و  علىتزيد  ال

 علىتزيد  لمده ال ةجنّ تخزين األ
 .خمس سنوات

تالف إن يطلب أويحق للزوج 
ن أسبق و  يالت ةالحيوانات المنوي

، كما يحق للزوجة طلب طلب تخزينها
إتالف البويضات التي سبق أن 
طلبت تخزينها، وال يجوز إتالف 
األجّنة إال بعد موافقة الزوجين أو من 
تاريخ انتهاء العالقة الزوجية أو موت 

 أحدهما.

جميع األحوال تتلف  في .و

ن أسبق و  يالت ةالحيوانات المنوي
، كما يحق للزوجة طلب طلب تخزينها

إتالف البويضات التي سبق أن 
طلبت تخزينها، وال يجوز إتالف 
األجّنة إال بعد موافقة الزوجين أو من 
تاريخ انتهاء العالقة الزوجية أو موت 

 أحدهما.

تتلف في جميع األحوال  .و
 موت الزوجة. في حالالبويضات 
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األجنة المخزنة التي سبق وأن طلبا 
 تخزينها. 

 موت الزوجة. في حالالبويضات 

 

 

 (13مادة )

 

 

 

 

 ( 13املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم14) مادة

  قرر المجلس إعادة صياغة المادة
على النحو الوارد في النص بعد 

 التعديل.

 

 

 ( 13مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم9مادة )

  الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة، مع إدخال 

 اللجنة التعديالت التالية:

 ( إلى المنشأةتغيير كلمة )
 (.المؤسسة)

 ( بعد والبويضاتإضافة كلمة )

 (9مادة )
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 (.الحيوانات المنويةعبارة )

 تعديل نهاية نص الفقرة التالية: 
يحظر إنشاء بنوك لألجّنة أو "

الحيوانات المنوية في مملكة 
البحرين، ويحظر على المنشأة 
الصحية إخراج أية أجّنة أو حيوانات 
منوية خارج مملكة البحرين أو 

لتكون " .جلبها من خارج المملكة
 :على فقرتين كالتالي

 )يحظر:
ء بنوك لألجنة أو الحيوانات إنشا .أ

 المنوية في مملكة البحرين.

إخراج أية أجّنة أو حيوانات  .ب
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منوية من مملكة البحرين أو جلبها 
أو )إضافة عبارة مع إلى المملكة.(، 

)بنوك  بعد عبارةمنوية( الحيوانات ال
 .)أ( الواردة في الفقرة األجَنة(

 )نص المادة بعد التعديل(

 (9مادة )

 المؤسسةمع عدم اإلخالل بحق 
الصحية بالقيام بحفظ األجنة أو 

وفقًا لما  والبويضاتالحيوانات المنوية 
نص عليه هذا القانون واللوائح 
والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، 

 يحظر:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (14مادة )

مع عدم اإلخالل بحق المنشأة 
الصحية بالقيام بحفظ األجنة أو 
الحيوانات المنوية وفقا  لما نص 
عليه هذا القانون واللوائح والقرارات 
التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر 

أو الحيوانات إنشاء بنوك لألجنة  .أ
 في مملكة البحرين. المنوية

إخراج أية أجّنة أو حيوانات  .ب
أو بويضات من مملكة منوية 

 البحرين أو جلبها إلى المملكة.

 

 

مع عدم اإلخالل بحق المؤسسة 
الصحية بالقيام بحفظ األجنة أو 
الحيوانات المنوية والبويضات وفقًا لما 
نص عليه هذا القانون واللوائح 
والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، 

 يحظر:
إنشاء بنوك لألجنة أو الحيوانات   .أ

 المنوية في مملكة البحرين.

إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية  .ب
من مملكة البحرين أو  بويضات أو
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مع عدم اإلخالل بحق المنشأة الطبية 
بالقيام بحفظ األجنة أو الحيوانات 
المنوية وفقًا لما نص عليه هذا 
القانون واللوائح والقرارات التنفيذية 
الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك 
لألجنة في مملكة البحرين أو التعامل 

 معها. 

إنشاء بنوك لألجنة أو الحيوانات 
المنوية في مملكة البحرين، ويحظر 
على المنشأة الصحية إخراج أية 

يوانات منوية خارج مملكة أجنة أو ح
البحرين أو جلبها من خارج 

 .المملكة

 جلبها إلى المملكة.

 

 (14مادة )

 

 

 ( 14املادة )

 الرتقيم( بعد إعادة 15مادة )

  قرر المجلس إعادة صياغة المادة
على النحو الوارد في النص بعد 

 ( 14مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم10مادة )

  الموافقة على قرار مجلس النواب
بإعادة صياغة المادة، مع إضافة 

 (10مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التعديل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة للتعديالت التالية:

" بكلمة المؤسسة_ استبدال كلمة "
" أينما وجدت منشأة" أو "المنشأة"

 بالمادة".

" بعد والبويضاتإضافة كلمة " -
 ".المنويةكلمة "

إضافة عبارة "داخل البحرين" بعد  -
 كلمة "النشاط".

، مع إخطار الهيئة إضافة عبارة " -
لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء 

إلى نهاية إتمام إجراءات النقل" 
 الفقرة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

في حالة غلق المنشأة الطبية أو   
إلغاء ترخيصها يجب نقل األجنة 
والحيوانات المنوية المجمدة إلى 

 

 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (15مادة )

في حالة غلق المنشأة الصحية أو 
إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، 
وبموافقة األطراف ذات العالقة، بنقل 
األجنة والحيوانات المنوية المجمدة 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (10مادة )

الصحية أو  المؤسسةفي حالة غلق 
إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، 

موافقة األطراف ذات العالقة، بنقل وب
 والبويضاتة والحيوانات المنوية األجنّ 

صحية أخرى  مؤسسةالمجمدة إلى 
داخل مرخص لها بمزاولة النشاط 

، وذلك تحت إشراف اللجنة البحرين
والتنسيق معها، على أن تتحمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

في حالة غلق المؤسسة الصحية أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

منشأة طبية أخرى مرخص لها 
بمزاولة النشاط على أن تتحمل 
المنشأة الطبية التي أغلقت تكاليف 
النقل والتخزين لدى المنشأة الطبية 

 األخرى.

إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها 
بمزاولة النشاط، وذلك تحت إشراف 
اللجنة والتنسيق معها، على أن 
تتحمل المنشأة الصحية التي أغلقت 

رخيصها تكاليف النقل أو ألغي ت
 والتخزين. 

الصحية التي أغلقت أو  المؤسسة
ألغي ترخيصها تكاليف النقل 

إخطار الهيئة لندب ، مع والتخزين
أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام 

 إجراءات النقل.

إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، 
وبموافقة األطراف ذات العالقة، بنقل 

 والبويضاتة والحيوانات المنوية األجنّ 
صحية أخرى  مؤسسةالمجمدة إلى 

داخل مرخص لها بمزاولة النشاط 
وذلك تحت إشراف اللجنة  البحرين،

والتنسيق معها، على أن تتحمل 
الصحية التي أغلقت أو  المؤسسة

ألغي ترخيصها تكاليف النقل 
، مع إخطار الهيئة لندب والتخزين

أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 إجراءات النقل.

 

 

جلنة مادة منقولة، بتوصية 
اخلدمات مبجلس الشورى، إىل 

 هذا املوضع.

 (21مادة )

 
 
 

مادة منقولة، بتوصية جلنة 
اخلدمات مبجلس الشورى، إىل 

 هذا املوضع.

 (21مادة )

 

  قرر المجلس الموافقة على نص

 

 

 

 ( 21مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم11مادة )

 

 

 

 (11مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكون للموظفين الذين يخولهم وزير 
العدل باالتفاق مع وزير الصحة 

أوصت اللجنة بنقل المادة  - المادة كما ورد في المشروع بقانون.
المرقمة، في قرار نص المشروع 

(، 21وقرار مجلس النواب بالرقم )
إلى هذا الموضع، مع إعادة 

بعد  (11المادة )ترقيمها لتكون 
 إعادة الترقيم.

إلى "وزير العدل" عبارة  تغيير -
"الوزير المعني بشؤون عبارة 
 العدل".

 إلى"وزير الصحة"  عبارة تغيير -
 ". المجلس"رئيس  عبارة

 )نص المادة بعد التعديل(
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

صفة مأموري الضبط القضائي وذلك 
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون، والتي تقع في دوائر 

بأعمال اختصاصهم، وتكون متعلقة 
وظيفتهم، وتحال المحاضر المحررة 
بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة 

 بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. 

 (11مادة )

الوزير يكون للموظفين الذين يخولهم 
باالتفاق مع  المعني بشؤون العدل

صفة مأموري الضبط  مجلسالرئيس 
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون، 

اصهم، والتي تقع في دوائر اختص
وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، 
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة 
لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار 

 من الرئيس التنفيذي للهيئة.

 

 

 

 

يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير 
المعني بشؤون العدل باالتفاق مع 

مجلس صفة مأموري الضبط الرئيس 
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم 
المنصوص عليها في هذا القانون، 
والتي تقع في دوائر اختصاصهم، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، 
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة 
لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار 

 من الرئيس التنفيذي للهيئة.

 الفصل اخلامس

 العقوبات

 

 

 

 الفصل السادس

 العقوبات

 

 

 

 اخلامسالفصل 

 العقوبات

الموافقة على قرار مجلس النواب  -
الخطأ المادي في ترقيم بتصحيح 

 (.الفصل السادسالفصل ليكون )

 بعد التعديل( عنوان الفصل)نص 

 الفصل السادس

 العقوبات
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 (15مادة )

 

 

 

 

 

 
 

 ( 15املادة )

 إعادة الرتقيم ( بعد16مادة )

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

تصحيح الخطأ المادي في ترقيم  -
 (.الفصل السادسالفصل ليكون )

 

 الفصل السادس

 العقوبات

 

 ( 15مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم12مادة )

 
 

الموافقة على قرار مجلس النواب  -
( لتصبح يخالفبتغيير كلمة )

(، مع مراعاة إعادة ترقيم المادة خالف)

 

 

 
 

 (12مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

( لتصبح يخالفتغيير كلمة ) -
(، مع مراعاة إعادة ترقيم المادة خالف)

الواردة في متنها وفقًا لما قرره 
 المجلس بخصوص المواد السابقة.

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 السادسالفصل 

 العقوبات

 

 

الواردة في متنها وفقًا لتوصية اللجنة 
 بخصوص المواد السابقة.

توصي اللجنة بتغيير الرقم الوارد  -
بداًل من  (4)في متن المادة ليصبح 

(6). 

 
 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (12مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة 
التي ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل 

( من هذا 6حكم المادة ) يخالفمن 
 القانون. 

 (16مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة 
التي ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل 

( من هذا 8حكم المادة ) خالفمن 
 القانون. 

التي ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل 

من هذا  (4)حكم المادة  خالفمن 
 القانون.

 
 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة وال 

التي ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار كل 

( من هذا 4من خالف حكم المادة )
 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مادة مستحدثة   

توصي اللجنة باستحداث مادة  -
، مع مراعاة إعادة ترقيم (13)برقم 

 نصها اآلتي:المواد الالحقة، ويكون 

 (13مادة )

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
خمسمائة دينار وال تجاوز ثالثة 

ف حكم المادة آالف دينار كل من خال
 .( من هذا القانون 6)

 (13مادة )

 

 

 

 

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
خمسمائة دينار وال تجاوز ثالثة آالف 

( 6دينار كل من خالف حكم المادة )
 من هذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (16مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 ( 16املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم17مادة )

  يخالف(تغيير كلمة ) المجلسقرر 
، مع مراعاة إعادة خالف(لتصبح )

ترقيم المادة والبنود الواردة في متنها 
وفقًا لما قرره المجلس بخصوص 

 المواد السابقة.

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 ( 16مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم14مادة )

  الموافقة على قرار مجلس النواب
لتصبح  يخالف(بتغيير كلمة )

اللجنة بتعديل مع توصية ، خالف()
مراعاة إعادة البنود الواردة بالمادة، و 

والبنود  (14برقم ) ترقيم المادة
لتوصية الواردة في متنها وفقًا واألرقام 
 بخصوص المواد السابقة.اللجنة 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (14مادة )

 (14مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين 

حكم  يخالفألف دينار كل من 
الفقرات )أ، ب، ج، ز، ي( من المادة 

 ( من هذا القانون. 11)

 (17مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين 

حكم  خالفألف دينار كل من 
( من المادة و، حالفقرات )أ، ب، ج، 

 ( من هذا القانون. 12)

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين 

حكم  خالفألف دينار كل من 
( من ل، مح،  ،والفقرات )أ، ب، ج، 

 ( من هذا القانون.7المادة )

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين 
ألف دينار كل من خالف حكم 

( من ، ح، ل، مالفقرات )أ، ب، ج، و
 ( من هذا القانون.7المادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (17مادة )

 

 

 

 

 

 
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف 

 ( 17املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم18مادة )

 إضافة البند )د( من  قرر المجلس
المادة المذكورة، مع مراعاة إعادة ترقيم 
المادة والبنود الواردة في متن المادة 
وفقًا لما قرره المجلس بخصوص 

 المواد السابقة.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (18مادة )

 ( 17مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم15مادة )

 

  الموافقة على قرار مجلس النواب
بالتعديالت التي أجراها على المادة، 
مع توصية اللجنة بتعديل البنود 

 ترقيمالواردة بالمادة، ومراعاة إعادة 
 .المواد الالحقة

 )نص المادة بعد التعديل(

 (15مادة )

 (15مادة )

 

 

 

 

 

 

 

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

دينار وال تزيد على خمسة آالف 
دينار كل من خالف أحكام الفقرات 

 (11))هـ، و، ح، ط، ك( من المادة 
 من هذا القانون 

 
 
 . 

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد على خمسة آالف 
دينار كل من خالف أحكام الفقرات 

( من 12( من المادة )ز، طهـ،  د،)
 هذا القانون. 

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد على خمسة آالف 
دينار كل من خالف أحكام الفقرات 

( من المادة ، ي، كط ز،هـ،  د،)
 ( من هذا القانون.7)

دينار وال تزيد على خمسة آالف 
دينار كل من خالف أحكام الفقرات 

( من المادة ، ي، ك)د، هـ، ز، ط
 ( من هذا القانون.7)

 (18مادة )

 

 

 

 ( 18املادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم19مادة )

 إعادة صياغة المادة  قرر المجلس
على النحو الوارد في النص بعد 

 التعديل.

  (18مادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم16مادة )

  على قرار مجلس النواب الموافقة
بإعادة صياغة المادة على النحو 

مع توصية اللجنة بتعديل ، الوارد أدناه

 (16مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل 
عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على 
عشرة آالف دينار كل من خالف حكم 

 ( من هذا القانون. 6المادة )

 
 

 التعديل()نص المادة بعد 

 (19مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن 
ثالثة آالف دينار وال تزيد على 
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

 .( من هذا القانون 15، 14، 13)

البنود الواردة بالمادة، ومراعاة إعادة 
 .ترقيم المواد الالحقة

 )نص المادة بعد التعديل(

 (16مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة 
أشهر والغرامة التي ال تقل عن ثالثة 

دينار وال تزيد على عشرة آالف  آالف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

 (10، 8) المادتينمن خالف أحكام 
 من هذا القانون.

 

 

 

 

 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة 
أشهر والغرامة التي ال تقل عن ثالثة 
آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف 
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل 

( 10، 8) المادتينمن خالف أحكام 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 من هذا القانون.

 

 مادة مستحدثة   

توصي اللجنة باستحداث مادة  -
مع مراعاة إعادة ترقيم  (17)برقم 

 نصها اآلتي:المواد الالحقة، ويكون 

 (17مادة )

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة 
آالف دينار وال تزيد على عشرين 

 17 مادة

 عن سنة تقليعاقب بالحبس مدة ال 
 عشرةالغرامة التي ال تقل عن بو 

عشرين آالف دينار وال تزيد على 
كل من خالف أحكام  ألف دينار

 ( من هذا القانون.9) المادة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أحكام كل من خالف  دينار ألف
 .( من هذا القانون 9المادة )

 (19مادة )

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن 
خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة 
آالف دينار كل من خالف أي حكم 
آخر ورد في هذا القانون أو في 

قرارات التنفيذية الصادرة اللوائح وال
 بموجبه. 

 (19مادة )

  قرر المجلس حذف المادة من
 المشروع.

 (19مادة )

  الموافقة على قرار مجلس النواب
بحذف المادة من المشروع، وذلك 
لعدم وجود أفعال مجّرمة ومحددة 

، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد بالمادة
 الالحقة.

 

 

 (18مادة ) (20مادة ) (20مادة ) (20مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

تصويب الخطأ المطبعي الوارد في  -
 (.قرارها(، لتصبح )قراراهاكلمة )

 

( إلى الطبيةتغيير كلمة ) -
 (.الصحية)

مع مراعاة إتمام عبارة )حذف  -
الدورات العالجية القائمة في 

(؛ ألن المنشأة الصحية في المنشأة
حالة غلقها أو إلغاء ترخيصها يجب 
أن تقوم بالنقل والتخزين لدى منشأة 

 15 - 14صحية أخرى وفقًا للمادة )

 ( بعد إعادة الرتقيم18مادة )

 

  توصي اللجنة بإعادة صياغة
 المادة على النحو اآلتي:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 
 

 

يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة أن 
 الطبيةبغلق المنشأة  قراراهاتصدر 

 بعد إعادة الترقيم(.
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (20مادة )

يجوز للمحكمة في حالة اإلدانة أن 
 .الصحيةبغلق المنشأة  قرارهاتصدر 

 

 

 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (18مادة )

خـالل بمسـئولية الشـخص مع عدم اإل
ل الشـــخص االعتبـــاري أالطبيعـــي يســـ

جنائيــــا  إذا ارتكبــــت أي جريمــــة مــــن 

 

 

 

 

 

 

 
مـــع عـــدم اإلخـــالل بمســـئولية الشـــخص 
الطبيعـــــي يســـــأل الشـــــخص االعتبـــــاري 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

مع مراعاة إتمام الدورات العالجية 
 القائمة في المنشأة.

الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 
القـانون باسـمه أو لحسـابه وبواسـطة 
أحــــــد أجهزتــــــه أو ممثليــــــه أو أحــــــد 
العـــاملين لديـــه ويحكـــم عليـــه بغرامـــة 
تعــادل الغرامــة المقــررة للجريمــة التــي 

 .وقعت

أن تقضي في حالة اإلدانة وللمحكمة 
ــــــف نشــــــاط   منشــــــأة الصــــــحيةالبوق

المتعلـق بالجريمــة لمــدة ال تزيــد علــى 
 للمحكمــــةســــنة، وفــــي حالــــة العــــود 

الحكم بوقـف النشـاط لمـدة ال تتجـاوز 

جنائيـــــــًا إذا ارتكبـــــــت أي جريمـــــــة مـــــــن 
الجـــــرائم المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي هـــــذا 
القـــــانون باســـــمه أو لحســـــابه وبواســـــطة 
ــــــــــه أو أحــــــــــد  ــــــــــه أو ممثلي أحــــــــــد أجهزت
ـــــه بغرامـــــة  ـــــه ويحكـــــم علي العـــــاملين لدي
تعـــادل الغرامــــة المقـــررة للجريمــــة التــــي 

 .وقعت

أن تقضــي فـي حالـة اإلدانـة وللمحكمـة 
المتعلـق  المنشـأة الصـحيةبوقف نشـاط 

بالجريمة لمدة ال تزيد علـى سـنة، وفـي 
ـــــة العـــــود  ـــــف  للمحكمـــــةحال الحكـــــم بوق
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يص خمـــس ســـنوات أو بإلغـــاء التـــرخ
 .االصادر بمزاولة النشاط نهائي  

ويجوز نشر ملخص الحكم في 
جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم 

 عليه.

النشــاط لمــدة ال تتجــاوز خمــس ســنوات 
ـــة  أو بإلغـــاء التـــرخيص الصـــادر بمزاول

 .النشاط نهائيً ا

ويجوز نشر ملخص الحكم في 
نفقة المحكوم جريدتين يوميتين على 

 عليه.

 (21مادة )

يكون للموظفين الذين يخولهم وزير 
العدل باالتفاق مع وزير الصحة 
صفة مأموري الضبط القضائي وذلك 
بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في 

 (21مادة )

  قرر المجلس الموافقة على نص
 المادة كما ورد في المشروع بقانون.

 (21مادة )

لتكون أوصت اللجنة بنقل هذه المادة 
مع قبل فصل )العقوبات( مباشرة، 

، مع (11إعادة ترقيمها لتكون المادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

هذا القانون، والتي تقع في دوائر 
بأعمال اختصاصهم، وتكون متعلقة 

وظيفتهم، وتحال المحاضر المحررة 
بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة 

 بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. 
 

 مراعاة إعادة ترقيم المواد الالحقة.

الفصل السابع  – فصل مستحدث 
 / أحكام ختامية

 (3مادة مستحدثة )

 (4مادة مستحدثة )

  قرر المجلس استحداث فصل

الفصل السابع  – فصل مستحدث
 / أحكام ختامية

 (19مادة مستحدثة برقم )

 (20مادة مستحدثة برقم )

  الموافقة على قرار مجلس النواب

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

 (19مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أحكام جديد )سابع( تحت عنوان )
(، يضّم مادتين مستحدثتين ختامية
تخّول إحداهما (؛ 23( و)22برقمي )

الوزير المختّص صالحية إصدار 
الالئحة التنفيذية للقانون، أما الثانية 
فهي مادة تنفيذية تحدد المنوط بهم 
تنفيذه وتاريخ العمل به، وذلك على 

 النحو الوارد أدناه.
)مسمى الفصل املستحدث ونصا 

 املادتان املستحدثتان(

 الفصل السابع

باستحداث فصل جديد )سابع( تحت 
 (، ليكون علىأحكام ختاميةعنوان )

 النحو اآلتي:

 الفصل السابع

 أحكام ختامية
 

   الموافقة على قرار مجلس النواب
باستحداث مادتين تحت الفصل 

( 22برقمي )المستحدث )السابع( 
مع إعادة اللجنة ترقيمهما (، 23و)

)تخّول  (،20( و )19لتصبحا )
إحداهما رئيس مجلس اإلدارة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 أحكام ختامية

 

 

 

 

 

 (22مادة )

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس 

صالحية إصدار الالئحة التنفيذية 
الثانية فهي مادة تنفيذية للقانون، أما 

تحدد المنوط بهم تنفيذه وتاريخ العمل 
به، وذلك على النحو الوارد أدناه، مع 

 إعادة الصياغة على النحو اآلتي:

 (19مادة مستحدثة )

مجلس الالئحة اليصدر رئيس 
بعد موافقة التنفيذية لهذا القانون، 

خالب ستة  شهر مت تار خ  ،المجلس

 .سارسم ةنشره يي سا ر دة 

كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذ 

 

 

 

 

 

 
 

مجلس الالئحة الرئيس يصدر 
التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة 

، خالل ستة أشهر من تاريخ المجلس
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نشره في الجريدة الرسمية. أحكام هذا القانون. . اإلدارة
كما يصدر القرارات الالزمة لتنفيذ 

 أحكام هذا القانون.

 (23مادة ) 

 

 

 

 

 

 (23مادة مستحدثة )

  الموافقة على قرار مجلس النواب
باستحداث مادة، مع توصية اللجنة 

، ويكون (20)بإعادة ترقيمها برقم 
 نصها اآلتي:

 (20مادة مستحدثة )

–على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا القانون،  –كل فيما يخصه 

 (20مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا –كل فيما يخصه –

القانون، ويعمل به من اليوم التالي 
 .لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
 في الجريدة الرسمية.

–على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، –كل فيما يخصه 

ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
 في الجريدة الرسمية.
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 م2015مارس  10التاريخ: 

 

 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
مشروع  انوت ر ؤ ) ( اسنة ) ( بشأت سستخدسؤ ساتقن اة سا ب ة الموضوع: 

)سام د يي او  سال ترسح بقانوت سامساعدة على ساتلق ح سالص ناعي وس خصاب 

 . سامقدؤ مت م لس سانوسب(

 

 تح ة   بة وب د 

 

علي بن صالح الصالح رئيس معالي السيد م، أرفق 2015فبراير  24بتاريخ      

مشروع  انوت  من، نسخة (1د  4ص ل ت ق / ف  74)، ضمن كتابه رقم المجلس

ر ؤ ) ( اسنة ) ( بشأت سستخدسؤ ساتقن اة سا ب ة سامساعدة على ساتلق ح 

)سام د يي او  سال ترسح بقانوت سامقدؤ مت م لس سالص ناعي وس خصاب 
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات   سانوسب(

 عليه للجنة الخدمات.  

 ،  ايييي   ةباييييا نة يييياو  نةت ييييمي يا ونةا اوايييييا 2015ميييي مم   8و 1و تيييي ميخل 

و ييمنم  م،نبتم  يايي  نةت  يي  ونة   ييم،  ييي  نة  يي    ييى نةم ييمو   ايي او  نةمييذكو

 وذةك   ضوم نةم ت  م نةا اوال   ةمب م. مب م نةاونب   أاه،

 

فةى نالت ي ق مي  مأييل نة كوميا وهيئيا  –    نةم نوةا ونةاا ش  –وناتا  نة باا            

ةم يي  و نةم ييمو   ايي او  ( ميي  19نةت ييمي  ونإل تيي ء نةايي اوال   ييأ  مخ ة ييا نةميي  ة )

( نةذي يام   ى ي ال 20وأ ك   نة  توم وذةك  مخ ة تا  ةام نة ا  )أ( م  نةم  ة )

بميمييا وال  او ييا فال  ايي ًء   ييى  يي او ، وال  ايي ب فال   ييى نأل  يي ل نةال اييا ة  مييل 

  ةا او  نةذي يام   يا ي، و  يه   اه ال يبوؤ أ  يتضم  نةام بؤنًء   ميـً    يى 

ايي او  ونة ييونئل ونةاييمنمن  نةصيي  مة تا يييذًن ةييه  و  ت  ييي  كييل ميي  يخيي ةن أ كيي   نة

م هيا هذه نةمخ ة      ى وبه نة  ا  تى يت ي  نةمخ ةب  أ ك   نةاي او  مي  أميمه، 

ويكو    ى  ياا م  ة ي يا نة  يل نةيذي ي ي  مبمميـً  واو ييا نةبيؤنء نةمتمتيب   يى 

يكو  ونض ـً  وم  ً ن نمتك  ه،  ي  ف  نةام نة ا  ل نةذي يتضم   او ا يبب أ  

   ي  ي    نة  ل نةممتكب و ل نةو   ذنته ي    نة او ا نةماممة ةه. 
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و  يه تم  نة باا نألخذ  م  ناتاى فةيه مب يم نةايونب   يأ  نةمي  ةف تال ييـً  ألي      

   اا      نة  توميا.

 

 

نة اي  )ح(  كم  مأ  نة باا م  نةا  يا نة  يتوميا وبيو   ي اا   ي   نة  يتوميا  يل  

( نةمت  ق  ت  ي      نألباا نةمؤمو ا   يي  يبيوؤ ؤم   أكثيم مي  11م  نةم  ة )

ثالثا أباا  ل نةم  وةا نألوةى فذن ك    مم نةؤوبيا  يايل  ي  خميم  وثالثيي   ياا، 

و يي   بييونؤ ؤم  أكثييم ميي  أم  ييا أباييا فذن كيي    مييم نةؤوبييا  يؤييي    ييى خمييم  

( مي  نة  يتوم ونةتيل 18)ح( مخ ة يـً  ةيام نةمي  ة )وثالثي   اا، و ذةك يكيو  نة اي  

تام   ى       ي نةاي م  ون ييا  يل نةكمنميا نإلا ي ايا، ويت ي و  نةمونةايو  ةي   

نةايي او   ييل نة اييوق ونةونب يي   نة  مييا، وال تمييييؤ  ييياا   ييل ذةييك   يي ب نةبييام أو 

ا نةمؤمو ييا نألصييل أو نة غييا أو نةيي ي  أو نة اييي ةي،  ييي   ييمق نة ايي   ييي   يي   نألبايي

المييمأتي     ييب  يياام   ييل  ييي  أااميي  تتمت يي    يي ةممكؤ نةايي اوال ذنتييه ميي   ييي  

 نةبام.

 

و   ن تأا   نة باا  مأي     ة نة كتوم أ مي   ي ة  نة يمين،  ضيو نة بايا،       

ونةذي أ     أ    مة نةا  ء نإلاب  يا ت  أ م     نةت وين ة يا  وهيو  ي  نةخ م يا 

   ي  و فةى نةت م ا  ي      نألباا  ا ًء   ى    نةممأة.   مة، وال يوب  م
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 ر ي سال نة:

مشروع  انوت ر ؤ ) ( اسنة ) ( بشأت سستخدسؤ تم  نة باا      الما      

)سام د يي او  ساتقن اة سا ب ة سامساعدة على ساتلق ح سالص ناعي وس خصاب 

 نةا  يا نة  توميا.م    سال ترسح بقانوت سامقدؤ مت م لس سانوسب(

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


