
 م ۲۰۲۰نوفمبر  ٤التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

حول مشروع تقریر لجنة الخدمات بشأن تقریر اللجنة ( السابقة ) یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

قانون بشأن الحد من استھالك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ 

 .المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل  
 رئيـس جلنــة اخلدمــات       

 المرفقات:
 تقریر اللجنة.  .۱
 مرئیات وزارة التربیة والتعلیم.  .۲
 . انونیة في تشریعات مملكة البحرین، وما یقابلھا في النصوص القمشروع القانوندراسة مقارنة بین مواد  .۳
 تقریر لجنة الخدمات السابقة ومرفقاتھ.  .٤
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 لتقارير املعدة من قبل جلنة الشؤون اخلدمات السابقةا
 

 ب رضرع ي إ   باس ت ت باس   

 16/03/2020 
 

م بشأن تنظيم سوق 2006( لسنة 19( من القانون رقم )4مشروع قانون بتعديل المادة )
 االقتراح بقانون من مجلس النواب(.العمل )المعد بناء على 

 
14/1/2020 

 
اقتراح بقانون بإنشاااااء المجلس ا على للدراسااااات المقية والمقدم من أعاااا اب السااااعادة 
ا عضاء: سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور م مد علي م مد الخزاعي، 

الكعقي، سااعادة الدكتور م مد سااعادة الساايد  ااد احمد ال اسي، سااعادة الساايد سمعة م مد 
 علي حسن علي.

10/2/2020 
 

( 5قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة )
م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد  ي ضوء 2006( لسنة 74من القانون رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(
 

02/06/2020 
 

( من قانون العمل  ي القماع ا هلي الصااااااادر 64اقتراح بإضااااااا ة  قرة أليرة ملى المادة )
 .2012( لسنة 36بالقانون رقم )

02/06/2020 
 

( من قانون الخدمة المدنية الصاااااادر 19( ملى المادة )3اقتراح بقانون بإضاااااا ة بند برقم )
 .2010( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )

16/03/2020 
 

م، بشااأن 1998( لساانة 25( من المرسااوم بقانون رقم )16مشااروع قانون بتعديل المادة )
الماسااااسااااات التعليمية والتدريقية الخاعااااة )المعد  ي ضااااوء االقتراح بقانون )بصاااايغت  

 المعدلة( المقدم من مجلس النواب(.
14/04/2020 

 
مشاروع قانون  بخصاوص مشاروع قانونقرار مجلس النواب بشاأن قرار مجلس الشاورى 

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكا آت التقاعد لضقاط وأ راد قوة د اع الق رين 
سنة 11واالمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) م )المعد بناء على االقتراح 1976( ل

 بقانون "بصيغت  المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.
14/4/2020 

 
مشروع قانون بشأن ال د من استهالك مشروبات الماقة ) المعد  ي ضوء االقتراح بقانون 

 )بصيغت  المعدلة( المقدم من مجلس الشورى(.

14/4/2020 
 

قرار مجلس النواب بشاااأن قرار مجلس الشاااورى بخصاااوص مشاااروع قانون بتعديل بعض 
م )المعد 1976( لسنة 24بقانون رقم ) أحكام قانون التأمين االستماعي الصادر بالمرسوم

 بناء على االقتراح بقانون "بصيغت  المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.
14/4/2020 

 
قرار مجلس النواب بشاااأن قرار مجلس الشاااورى بخصاااوص مشاااروع قانون بتعديل بعض 

لموظفي م، بشاااأن تنظيم معاشاااات ومكا آت التقاعد 1975( لسااانة 13أحكام القانون رقم )
 ال كومة )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغت  المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

 



۱ 
 

  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

 مشروع قانون بشأن الحد من استھالك مشروبات الطاقة  العنوان

 الشورى في ضوء االقتراح بقانون (بصیغتھ المعدلة) المقدم من مجلس معد  أصل مشروع القانون 

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰ینایر   ۲۳

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

   م۲۰۲۰نوفمبر  ۲

 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ۸( عدد االجتماعات

 _ _ __  العرض على الجلسة

 مضمونھ 

النشء والشباب  یھدف مشروع القانون إلى المساھمة في تحقیق رعایة 
/أ)  ٥وحمایتھم ووقایتھم، وذلك لما نص علیھ دستور مملكة البحرین في المادة (

منھ، ولكي یبرز دور المشرع في حفظ الصحة العامة لكل فئات المجتمع 
ولیكون بمثابة ترجمة للنصوص الدستوریة التي تھدف إلى تحقیق منافع صحیة 

رة بالصحة، ونظًرا لما تحتویھ  واجتماعیة وصوالً للتخلص من العادات الضا
مشروبات الطاقة من مواد غیر صحیة تؤدي إلى اعتالل الصحة مما یستدعي  
تدخل المشرع لوضع القواعد واألحكام القانونیة المناسبة للحد من استھالك ھذه 

 المشروبات. 

 مادة ةوإحدى عشر دیباجة   بنیة المشروع 

رأي لجنة الشؤون 
والقانونیة  التشریعیة  

 بمجلس الشورى
 والقانونیة   الدستوریة تینسالمة مشروع القانون من الناحی 



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة 

 

 رأي لجنة شؤون الشباب:

أثنت لجنة شـؤون الشـباب على فكرة مشـروع القانون، مؤكدة دعمھا للمبادئ 

المالحظات واألســـس التي یقوم علیھا، واألھداف التي یتوخاھا، مشـــیرة إلى  

 اآلتیة:

) من دسـتور مملكة ٥یأتي مشـروع القانون تفعیالً لما نصـت علیھ المادة ( . ۱

ھ من  ایـت ة النشء وحـم اـی انون رـع البحرین، والتي تنص على أن یتولى الـق

االســتغالل ووقایتھ من اإلھمال األدبي والجســماني والروحي، كما وتعنى 

ا لما تولیھ الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، ك ذلك ویأتي تحقیقــً

اـلدوـلة من رـعاـیة ـبالصــــــحة، وـما تكفـلھ من وســـــاـئل للوـقاـیة من مختلف 

األمراض، وإن مشـــــروع القـانون یتوافق مع مـا نص علیـھ المشـــــرع 

بة من  توري من مبادئ عامة، یتولى القانون وضـعھا في صـیغة مناـس الدـس

 أجل تحقیق الغایات التي یتوخاھا.

ــاھم في تؤكد اللجنة على أھ . ۲ ــع القواعد القانونیة المنظمة التي تسـ میة وضـ

الحد من زیادة اـستھالك مـشروبات الطاقة، نظًرا لما تخلفھ من آثار ـضارة 

على صــحة األفراد، حیث بینت العدید من الدراســات مدى التأثیر الســلبي 

ــروبات منبھة في حقیقتھا، ولما لھا من  ــروبات الطاقة، باعتبارھا مش لمش

أجھزة الجسـم المختلفة، كالجھاز العصـبي والھضـمي ضـرر صـحي على  

 والدورة الدمویة.

ــئة  . ۳ ــروبات الطاقة یزید اإلقبال علیھا من قبل الناشـ الحظت اللجنة أن مشـ

ــتھدفة من حمالت الدعایة واإلعالن، نظًرا لما  ــباب، وھم الفئة المسـ والشـ

نشــاط یتم تســویقھ من أنھا منتجات تمد الجســم بالقوة والطاقة والحیویة وال

والتركیز الذھني، لذلك تضــحى أھمیة التعامل مع ھذه المنتجات بما یكفل 

تنظیم بیعھا وتوزیعھا والترویج لھا، وفقـًا لضوابط قانونیة تساھم في الحد 

 من انتشارھا لدى ھذه الشرائح العمریة المستھدفة منھا.

د الفراغ التـشریعي في تنظ  . ٤ اھم في ـس یم ترى اللجنة أن مـشروع القانون یـس

تداول مشــروبات الطاقة، حیث لم یصــدر بعد أي تشــریع أو قرار یتناول 

ــیما فیما یتعلق بحظر بیع  ــورة متكاملة، ال سـ ــوع بصـ تنظیم ھذا الموضـ



۳ 
 

ا على  ــً األطفال مشـروبات الطاقة، وحظر توزیع ھذه المشـروبات مجانــــ

 المستھلكین بجمیع فئاتھم العمریة.

المنتجات غیر الصـــحیة، وأھمیة تؤكد اللجنة على االبتعاد عن اســـتھالك  . ٥

اتباع األنظمة الغذائیة الصــحیة، وممارســة التمارین الریاضــیة المناســبة، 

 من أجل الحصول على الطاقة بصورة آمنة وصحیة.

 :الصحةوزارة  -

ــمنتھا مذكرة الحكومة  ــكھا بالمرئیات التي تضــ ــحة تمســ أكدت وزارة الصــ

 المالحظات اآلتیة:المرفقة بمشروع القانون، مع إبداء 

ــروع القانون  -۱ ــروع القانون، حیث یتبنى مشـ تحقق الغایة المرجوة من مشـ

وضــع إطار قانوني للحد من اســتھالك مشــروبات الطاقة لما تحتویھ من 

ــحة، وھذه الغایة متحققة بالفعل  ــحیة تؤدي إلى اعتالل الصـ مواد غیر صـ

ا للتـشریعات الـساریة، حیث یوجد من النـصوص القانون یة القائمة ما وفقــــــً

یكفي لتحقق الھدف المنشـود، حیث تناول قانون الصـحة الصـادر بالقانون 

القواـعد واألحـكام الكفیـلة بتحقیق ـھذا الغرض،   ۲۰۱۸) لســــــنة  ۳٤رقم (

ا على إصدار القرارات التنفیذیة لھذا  سیما وأن وزارة الصحة تعكف حالیــً

مقترح نـصوص ھذه القانون، وـسیتم تـضمین ما ورد في مـشروع القانون ال

 القرارات.

إن إعداد مـشروع قانون لینظم وبـشكل منفـصل موـضوع الحد من اـستھالك  -۲

مشــروبات الطاقة مع وجود أغذیة أخرى ضــارة بالصــحة مدعاة القتراح 

العدید من التشـریعات المتشـابھة لتنظیم المواد األخرى المضـرة بالصـحة، 

 وھو ماال یستقیم مع حسن السیاسة التشریعیة.

دراـسة حدیثة لقیاس نمط ومعدالت اـستھالك مـشروبات الطاقة لدى فئة   في -۳

ا تم   ۷۲۸ســنة)، أجریت على    ۲٤  –  ۱٥الشــباب البحریني ( ــً مشــاركـــــ

ــفت أن   ــوائي، كش ــكل عش ــاركین فقط ھم من   ٪۱٦اختیارھم بش من المش

ا عن شرب مشروبات   ٪۱٤مستھلكي مشروبات الطاقة، وأن   توقفوا حالیــً

ــارت  ــة أن الغالبیة (الطاقة، كما أشــ ــتھلك أبًدا ھذه ٪۷۰الدراســ ) لم تســ

  .المشروبات 

 



٤ 
 

 رأي وزارة التربیة والتعلیم:

ذكرة  ا ـم ات التي تضـــــمنتـھ المرئـی ا ـب ة والتعلیم تمســـــكـھ ّدت وزارة التربـی أـك

 الحكومة المرفقة بمشروع القانون. 

 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة: 

ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة أن أي مواصفة أو الئحة   أوضح 

فنیة قبل اعتمادھا وطنیـًا یتوجب على مملكة البحرین تقدیم إخطار لمنظمة  

المعوقات الفنیة أمام التجارة   اتفاقیة التجارة العالمیة عنھا وذلك بحسب 

)TBT (تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة بالمنظمة واتفاقیة )SPS  ،(

وتأخذ فترة زمنیة مدتھا ستین یومـًا منذ تاریخ تقدیم اإلخطار الستالم أیة  

مالحظات علیھا من قبل الدول األعضاء في المنظمة، ویتم بعد ذلك عرضھا  

وطنیـًا ویتم إصدار قرار    لالعتماد على اللجنة الوطنیة للمواصفات والمقاییس  

نیة ویتم في القرار إعطاء مھلة  بشأنھا من قبل رئیس اللجنة الوط االعتماد 

مدتھا ستة أشھر لدخولھا حیز التنفیذ لكي یتسنى للجھات المصنعة والموردة  

االستعداد لتطبیق المواصفة قبل دخولھا حیز النفاذ في مملكة البحرین سواء  

 كان المنتج مستورد أو تم تصنیعھ في المملكة. 

الحزمة التي تصدر بھا لوائح فنیة  وبما أن مشروبات الطاقة ضمن تلك    

ملزمة، فقد اعتمدت اللجنة الوطنیة للمواصفات والمقاییس الالئحة الفنیة  

الخلیجیة الصادرة عن ھیئة التقییس لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،  

وزاري، كما أنھ ثمة الئحة فنیة خلیجیة محدثة    والتي تم اعتمادھا وطنیـًا بقرارٍ 

 . االعتماد الطاقة، وھي في طور  لمشروبات 

ة  دـث ة المـح ة الخلیجـی ة الفنـی ذكورة أعاله والالئـح ة الـم ة الفنـی اـنت الالئـح ا ـك ولـم

ــروع القانون، فإن  ــوص علیھا في مشـ تغطیان جانب كبیر من المواد المنصـ

وزارة الـصناعة والتجارة والـسیاحة ترى بأنھ ال توجد حاجة ملحة إلـصداره، 

 من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع.حیث إن الغایة المرجوة 

 من حیث المبدأ  روع القانونالموافقة على مشعدم  قرار مجلس النواب

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 من حیث المبدأ  الموافقة على مشروع القانونعدم 
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 

 

 

 م ۲۰۲۰نوفمبر  ٤التاریخ: 
م   ) ۱۱التقریر ر

 

ة    اب نة  ال ر الل ر ر جلنة اخلدمات بش   ر
و  حو  ا ا ب ق املعد  ضو ا اقة  بات ال د من استه مشر و بش ا مشر قا

د من جملس الشورى  ت املعدلة امل  بصي
اد العاد  ع ر ا الد عي اخلامس - ال  الفصل التشر

 
 

دمــة  م

توبر  بتاری  ) وبناء    ل  ت    ٤م وبموج الخطا رقم (أ

اني المنعقد بتاری   توبر    على قرار مكت المجلس في اجتماعھ ال م بخصو أ

ور االنعقا العا  الل  ا من ق اللجنة السابقة  إعا النظر في التقاریر التي تم إعدا

ص ال اني من ال ال الصال ال اح المعالي السید علي بن  تشریعي الخامس أرس 

یس مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة السابقة بشأن  مشروع قانون بشأن ر

الحد من استھالك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" 

ور    المقدم من مجلس الشورى) ا عا النظر في التقریر الم على أن ترفع اللجنة تقریر

مسة أیام من تاریخھ.  في موعد أقصا 
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رایر        مف

رایر     ٤    مف

رایر        مف

رایر  ٤      مف

   ممار    

   مأبری    

توبر      مأ

ر   ٤    منوفم
 

 

ا  ) ( ة على الو ح والدراس وع ال روع القانون موض تھا لمش راس ناء  لع اللجنة  أ ا

تمل على ما یلي    المتعلقة بھ والتي ا

من -  تقریر لجنة الخدمات ( السابقة ) والمت

ة التشریع والرأ القانوني. ( • ی رتا الحكومة و ور وم  )مرفقمشروع القانون الم

 )مرفقمشروع القانون ومرفقاتھ. (قرار مجلس النوا بشأن  •

ون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  •  )مرفق(رأ لجنة الش

ا بمجلس الشورى. ون رأ لجنة  •  )مرفق(الش

• . ستاذ نوار علي المحمو و ا  )مرفق( طا سعا الع

 )مرفقرأ وزار الصحة. ( •

 )مرفق(رأ وزار الصناعة والتجار والسیاحة.  •



 
 

 وما یقابلھا في النصو القانونیة في تشریعات مملكة  مشروع القانونراسة مقارنة بین موا  •

حرین  )مرفق.(ال
 

ال عشر والمنعقد بتاری  - ر االجتماع ال رایر وبدعو من اللجنة السابقة ح م ف

تیة  الجھات ا
 

 المنص االسم

  وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

حمد الدوسر یمان  یة  السیدة   الوكی المساعد للتجارة المحلیة والخار

واد بر  دارة الفح والمقایی السید سید علي   مدیر 

انوني السید محمد عبدالمنعم العید  مستشار 

 وزارة الصحة 

یم الھرمسي  برا ر الدكتورة مریم   الوكی المساعد للصحة العامة  الھا

بو الفت  دارة الصحة العامة الدكتورة نجاة محمد   مدیر 

ینة عجالن  یة  الدكتورة ب سم الت  رئی 

ي ید العو ون المجال السید محمود ر  مستشار 

 وزارة التربیة والتعلیم

یخة یوس الجی  الوكی المساعد للخدمات التربویة  الدكتورة 
البیة  ة ال نش  وا

می انوني السید محمد عبدالرحمن   مستشار 

حمد سعد  حة مدرسیة السید  ول  ي  تصا  ا
 

 

 



٤ 
 

ر اجتماع - مانة العامة للمجلس  منات ح  اللجنة من ا

 المنص السما

ة المستشارین القانونیین  ی

ون اللجان المحامیدالدكتور موفق سمور   المستشار القانوني لش

ریر انوني  محسن علي ال  باح 

ون اللجان  دارة 

م  ا ون اللجان  ولة حسن   مشر 

یم الشیخ  مین سر اللجنة المساعد دانة ابرا

عالم ات وا  دارة العال

ي را ا الع ول عل عب عالم   صائي 

ا  ة س الجلی علالسی عالم عب  صائي 
 

يـا  يةر ا و ا ال عية   جلنة الش التشر

روع القانون من الناحی  المة مش ورى س ریعیة والقانونیة بمجلس الش ون التش تین  رأت لجنة الش

 .والقانونیة الدستوریة
 

ـا   جلنة  الشبار ال

روع  ا على فكر مش ون الش ن لجنة  س التي یقوم  أ س ا وا عمھا للم د  القانون م

تیة ا مشیر إلى المالحظات ا ا دا التي یتو  علیھا وا

عیال لما نص علیھ الما ( .۱ روع القانون ت حرین والتي تن  یأتي مش تور مملكة ال س ) من 

ھ من ا ایت تغالل ووق ھ من االس ایت ء وحم ة الن ای انون رع بي  على أن یتولى الق ال ا م

ل ویأتي   دني والخلقي والعقلي  ا ال ما وتعنى الدولة بنمو الش ماني والروحي  والجس

مرا   لھ من وسا للوقایة من مختل ا ا لما تولیھ الدولة من رعایة بالصحة وما تك تحقیق



 
 

ا عامة یت  ولى القانون وإن مشروع القانون یتواف مع ما ن علیھ المشرع الدستور من م

ا ا ة من أج تحقی الغایات التي یتو یغة مناس  .وضعھا في 

تھالك   .۲ م في الحد من زیا اس ا ع القواعد القانونیة المنظمة التي تس میة وض د اللجنة على أ ت

فرا حی بین العدید من   حة ا ار على  ار ض ھ من  روبات الطاقة نظرا لما تخل مش

ی  ات مدى التأ ھة في حقیقتھا ولما الدراس روبات من ا مش ار روبات الطاقة باعت ي لمش ل ر الس

مي والدور الدمویة. ي والھ الجھاز العص ة  حي على أجھ الجسم المختل  لھا من ضرر 

ة  .۳ م ال ا و ة والش ال علیھا من ق النا ق ید ا روبات الطاقة ی الحظ اللجنة أن مش

عالن نظرا لما یتم تسویقھ من أنھا منتجات تمد الجسم بالقو المستھدفة من حمالت الدعا یة وا

میة التعام مع  المنتجات بما   حى أ ل ت ني ل ی ال ا والتر والطاقة والحیویة والنش

ا  م في الحد من انتشار ا واب قانونیة تس ا ل یك تنظیم بیعھا وتوزیعھا والتروی لھا وفق

 العمریة المستھدفة منھا.لدى  الشرا 

روبات   .٤ ریعي في تنظیم تداول مش را التش د ال م في س ا روع القانون یس ترى اللجنة أن مش

ا الموضوع بصور متكاملة ال   الطاقة حی لم یصدر بعد أ تشریع أو قرار یتناول تنظیم 

ر روبات الطاقة وحظر توزیع  المش ال مش یما فیما یتعل بحظر بیع ا ا س وبات مجان

اتھم العمریة.  على المستھلكین بجمیع ف

یة  . ا نظمة الغ اع ا میة ات حیة وأ یر الص تھالك المنتجات  د اللجنة على االبتعا عن اس ت

منة   ور  ول على الطاقة بص ة من أج الحص یة المناس ة التمارین الریاض حیة وممارس الص

حیة.    و
 

ةارة الر رابعـا   ص

ر  منتھا م یات التي ت دت وزار الصحة تمسكھا بالمر الحكومة المرفقة بمشروع   أ

تیة  القانون مع إبداء المالحظات ا

ار قانوني للحد  - ع إ روع القانون وض نى مش روع القانون حی یت تحق الغایة المرجو من مش

حیة ت إلى اعتالل الصحة و  یر  من استھالك مشروبات الطاقة لما تحتویھ من موا 



 
 

مة ما  و القانونیة القا اریة حی یوجد من النص ریعات الس ا للتش ع وفق الغایة متحققة بال

ي ر بالقانون رقم ( یك ا حة الص و حی تناول قانون الص نة ٤لتحق الھد المنش   ) لس

ا   ا الغر ال سیما وأن وزار الصحة تعك حالی یلة بتحقی  حكام الك القواعد وا

مین ما ور في مشروع القانون المقترح   ا القانون وسیتم ت یة لھ ی دار القرارات التن على إ

 القرارات.نصو  

ص موضوع الحد من استھالك مشروبات الطاقة مع   - إن إعدا مشروع قانون لینظم وبشك من

رى ضار بالصحة مدعا القتراح العدید من التشریعات المتشابھة لتنظیم الموا  یة أ وجو أ

و ماال یستقیم مع حسن السیاسة التشریعیة. ر بالصحة و رى الم  ا

ة لق - ة حدی راس حریني  في  ا ال ة الش روبات الطاقة لدى ف تھالك مش یا نم ومعدالت اس

ش أن  سنة ) أجری على  ٤ – ( ي  م بشك عشوا تیار ا تم ا من   مشار

م من مستھلكي مشروبات الطاقة وأن  ین فق  ر مشروبات   ٤المشار ا عن  وا حالی توق

ارت الدراسة أن الغ ما أ یة (الطاقة     .) لم تستھل أبدا  المشروباتال
 

ـا  التعلير ام بية   ارة ال

ر الحكومة المرفقة   منتھا م یات التي ت كھا بالمر دت وزار التربیة والتعلیم تمس أ

 بمشروع القانون. 
 

ياحة ر سادسـا  ال ارة  الت   ارة الصناعة 

لو وزار الصناعة والتجار والسیاحة  أوض  حة فنیة ق مم ة أو ال أن أ موا

ا یتوج على  نی ا و طار لمنظمة التجار العالمیة عنھا وذل اعتما حرین تقدیم إ مملكة ال

نیة أمام التجار ( اقیة المعوقات ال اتیة TBTبحس ات ی تدابیر الصحة والصحة الن اقیة تط ) وات

طار الستالم أیة SPSبالمنظمة ( ا من تاری تقدیم ا ) وتأ فتر زمنیة مدتھا ستین یوم

نیة مالحظات   اء في المنظمة ویتم بعد ذل عرضھا على اللجنة الو ع علیھا من ق الدول ا



 
 

یس اللجنة  دار قرار االعتما بشأنھا من ق ر ا ویتم إ نی ات والمقاییس لالعتما و للموا

ی لكي یتسنى للجھات  ولھا حی التن ھر لد نیة حی یتم في القرار إعطاء مھلة مدتھا ستة أ الو

حرین سواء ا اذ في مملكة ال ولھا حی الن ة ق  ی الموا لمصنعة والمور االستعدا لتط

 ان المنت مستور أو تم تصنیعھ في المملكة.

مة فقد اعتمدت  مة التي تصدر بھا لوا فنیة مل وبما أن مشروبات الطاقة ضمن تل الح

حة ال ات والمقاییس الال نیة للموا ة التقییس لدول اللجنة الو ی ر عن  نیة الخلیجیة الصا

حة  مة ال ما أنھ  ا بقرار وزار  نی ا و مجلس التعاون لدول الخلی العربیة والتي تم اعتما

. ور االعتما ي في  ة لمشروبات الطاقة و لیجیة محد  فنیة 

نیة الخلیجیة  حة ال ور أعال والال نیة الم حة ال ان الال ة تغطیان جان ولما  المحد

ن وزار الصناعة والتجار والسیاحة  یر من الموا المنصو علیھا في مشروع القانون ف

دار حی إن الغایة المرجو من مشروع القانون متحققة على  ترى بأنھ ال توجد حاجة ملحة 

 أر الواقع. 

نـة سابعـا   ر الل

أن تقریر اللجنة ( الس تدارس اللجنة  تھالك  ابقة ) بش أن الحد من اس روع قانون بش مش

یغتھ المعدلة" المقدم من مجلس   وء االقتراح بقانون "بص روبات الطاقة (المعد في ض مش

ورى) و إعا النظر في  الش یس المجلس بخص طا معالي ر تھ للجنة بناء على  بعد إعا

ا من ق اللجنة الس  ور االنعقا العا مشروعات القوانین التي أعدت تقاریر الل  انيابقة   ال

ص التشریعي الخامس.  من ال

اجة  –یتأل مشروع القانون  ال عن الدی )  ما تناول الما ( إحدى عشرمن  –ف

ات بینما نص الما ( تیرا أو تداول منتجات الطاقة التعری نیع أو اس ) منھ على حظر تص

نیة وتن الما ( روبات  یر المتوافقة مع اللوا ال ) على حظر بیع أ من منتجات مش

امنة عشر. ون سن ال م   الطاقة لمن 



 
 

 

ا على ما وقد ن االقتراح بقانون أی   ا على حظر توزیع مشروبات الطاقة مجان

اتھم العمریة وذل في الما ( تھلكین بجمیع ف ) منھ على ) منھ بینما نص الما (٤المس

سسات التعلیمیة والصحیة في حین   حظر بیع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقا في الم

ھ الدعایة أو التروی أو انظم الما ( ا  ) من روبات الطاقة بینم عالن عن منتجات مش

م الما ( ع  أل روبات الطاقة بوض ین والموزعین لمنتجات مش تور نعین والمس ) منھ المص

ار لھا  ار ال ر من ا یة یح نجلی یر على تل المنتجات  باللغتین العربیة وا ن تح

ا ( او في حین نظم الم ا تن ة بینم ی ا ة الق طی ا () ال ھ الن على ل الم ) من

ا القانون  العقوبات وجاءت الما ( ی أحكام  دار القرارات الالزمة لتن ) بالن على إ

یة.  أما الما ( ی  ) فجاءت تن
 

روع القانون إلى ا وحمایتھم   یھد مش ء والش مة في تحقی رعایة الن ا المس

تور مملكة س ایتھم وذل لما ن علیھ  حرین في الما ( ووق ور  /ال رز  أ) منھ ولكي ی

توریة  و الدس ابة ترجمة للنص ات المجتمع ولیكون بم حة العامة لك ف رع في ح الص المش

حة   ار بالص ات ال وال للتخل من العا حیة واجتماعیة و التي تھد إلى تحقی منافع 

حیة  یر  ت إلى اعتالل الصحة مما یستدعي  ونظرا لما تحتویھ مشروبات الطاقة من موا 

ة للحد من استھالك  المشروبات. حكام القانونیة المناس    تد المشرع لوضع القواعد وا
 

یة اللجنة  السابقة  وبعد تدار مشروع القانون انتھ اللجنة إلى     بعدمالتمس بتو

دأعلیھ لموافقة ا تیة من حی الم ارات ا  وذل لالعت
 

المرجو من مشروع القانون متحققة على أر الواقع وبموج عد تشریعات   إن الغایة  -وال 

ر بالقانون الصحة العامة متخصصة تشم   (وتعك   ) لسنة ٤قانون رقم (الصا

یة المتعلقة بقانون الصحة بحی سیتم   ی دار القرارات التن ا على إ وزار الصحة حالی

مین  روعما ور ف ھات نة قانون رقم (و  )القانون ي مش أن حمایة   ) لس بش

تھل نة قانون رقم ( و  المس ات والمقاییس ) لس أن الموا وم بقانون   بش مرس



 
 

نة  رقم (  تور) لس یة المس ا ة الموا الغ أن مراق و موض )بش یال  ما  ص   ت

  .  في جدول المقارنة المرف

ة ومكونات ونس مكونات أ إ -یاان ی نیة المتعلقة بتر ات ال ي التي تجع   )سا(ن الموا

روب  اقة  أو مجر   منھ  مش رو  ویقھ على أنھ مش ا للطاقة ولیس مجر تداولھ أو تس

ھ على موا من  ات یندر  أ ھةاحتوا ة و النس والموا ی و مح وتحدید تل التر

ار الم ا ا تص من  ا ة في ض یاحة  وزارختص ناعة والتجار والس ع  الص ویخ

ات والمقاییسعتما ال نیة للموا نة قانون رقم (لل  اوفق  اللجنة الو أن  ) لس بش

ات والمقاییس نیةبموج  ویتم الموا یة ولوا فنیة و ات قیاس ولیس بحاجة   موا

ا. ةدار قانون جدید یتعل بسلع یر ون   ما 

دار  -اال  نیةإن إ یة ولوا فنیة و ات قیاس ا من   موا یر روبات الطاقة أو  متعلقة بمش

ة یتم ی انون رقم (ل) من ا) و () و (ا للموا (وفق  ا ة ق ن أن  ) لس بش

ات والمقاییس نیة للتجاربمراعا  الموا اقیة المعوقات ال ی  او  )TBT(ات اقیة تط ت

حة الن  حة والص اقیات   )SPSاتیة (تدابیر الص حرین فیما یتعل باالت امات مملكة ال والت

لة  یة ذات الص نا قلیمیة وال لالدولیة وا ی مع   وبمراعا القانون ب التعاون والتنس

ات جھ التي تعم في مجال الموا ات والمنظمات وا   والمقاییس وتقویم المطابقة الھی

ة التقییس لدول مجلس التعاون  ھی  لدول الخلی العربیة).( 
    

ر عن   وقد  ا نیة الخلیجیة الص حة ال ات والمقاییس الال نیة للموا اعتمدت اللجنة الو

ة دول الخلی العربی اون ل دول مجلس التع ة التقییس ل اعة بموج  ی ن قرار وزیر الص

نة والتجار رقم ( ة بقطاع   ) لس ا لیجیة  یة  ات قیاس أن اعتما موا بش

م راعیة  یة وال ا نیة  المنتجات الغ یة و ات قیاس ناكوا ة   و لیجیة محد حة فنیة  ال

ور اال د على أنتماعلمشروبات الطاقة في  الغایة المرجو من مشروع القانون    مما ی

 متحققة على أر الواقع.



 
 

ا ا من الموا قد یتوافر في المشروبات  أالطاقة من ما الكافیین  اتن محتوى مشروب إ - رابع یر و 

ة التقلید ا ي عا   ا من المشروبات التي تقدم في المقا یر الشا والقھو و ذا تم  إیة 

ھا اا ي فرا في استھال  مر ال یقت

ریعات الناف تغطي   .۱ الما أن التش یة  ی لطة التن یلیة  للس ص ور ت ألة تنظیمھ بص ترك مس

رى ف ة ا اون الخلیجی ول مجلس التع ا على موق  اس ة  ذل وقی ة العربی ي المملك

یع وا روبات الطاقة من حی ال یة تم فر قیو على مش عو عالن والتوزیع بموج  الس

ولة اما قرار عن مجلس الوزراء  قرار وزیر  ا لوفق  العربیة المتحد ماراتتم ذل في  

ة والمیا ی نة  رقم   ال جی منتجات    لس ات تس حة متطل أن اعتما ال بش

الل فتر الحم    مشروبات الطاقة ال یسم بتناولحی  بات الطاقةمشرو  من ق النساء 

اع رض یة  وا اس ین لدیھم حس خا ال ر وا ة عش س ا ن الس ون س ال  ل ا و

ی ی للكاف ل الریاض ةی ین و ة الریاض میة الكافیین   و ن عند ممارس  إذا تجاوزت 

لتر.    م

دت  .۲ ر و لجنة العلوم والتكن أ م یس ریطاني في    تقریرفي   لوجیا في مجلس العموم ال

ریر  لھا  ي لت ا ال تك لة العلمیة الحالیة وحد ال) " أن ا بعنوان ( مشروبات الطاقة وا

یع مشروبات الطاقة  إ الحظر التشریعي ل ة  جراء مانع   ی یات  ء من تو ج ال و ل

المة ا ال لما الكس تھالك ا ر قیو على  اس وروبیة  ب یین فتل القیو  افیة ا

رى تحتو أی إ ایمكن تجاوز تھالك منتجات أ ل فا على ما الكاذا تم اس ذا إیین و

ة وا ر سھمر تم استھالك مشروبات الطاقة بصور م یر من المنتجات  یسر على ا  ن لك

رى التي تحتو  روبات ا ال بما في ذل المش یع ل یین ...  افما  الك ىعل المتاحة لل

ع اریة حول ما إلى إالحكومة  و تش ات اس راس ات إجراء  ان  فر متطل   تتعلذا 

ة معینة  تقا  علىبمحتوى الكافیین سیشم  المنتجات التي تحتو    ما الكافیین ( بنس

..." بالملیغرام لك  ا وقھو  .ملیلتر) بحی تشم متوس قیم ما یتم تقدیمھ من 



 
 

ا ھا  -امس تھال ار الوحید التي یج تقیید اس لعة ال روبات الطاقة لیس الس عمال  إن مش

السكریة  المشروبات و   Soft Drinksب یشم ذل المشروبات الغازیةبالتشریعات الناف  

Sugary Drinks  ون   لكن حظر أو تقیید ا  رىأحد قد ی إلى تحول االستھالك   ا

ھ منظمة الصحة العالمیة  في منشور لھا تل إلى  رى من المشروبات وقد ن نواع ا ا

روبات را على المش نة  -بعنوان (ال كر  مس   ) س د للس ا تھالك ال بأن االس

دانة و  نان االسكر وت  مراأأساسي  لل ارت إلى  س اید استھالكوأ في   السكر ت

ول  ة االعالم معظم  ة بین ف ا او را وجدت إال أنھا  ال والش أن فر ال

و وسیل   تل المشروبات ن زیا سعرأو  ستھالكاالفاعلة للحد من  ةعلى تل المشروبات 

ة  ھات إلى تقلی  بنس ة  استھال  . بنس
 

ریعات الناف تغطي   ع من  مراعا أن التش روع القانون ین ھا لمش د اللجنة أن رف وت

اق قلیمیة ات الدولیة ی معظم موا وتتواف مع االت ي معھ  وا ا المجال مما یقت في 

لع  ا من الس یر روبات الطاقة و طور مش ریعات لمواجھة  عی  التش رور ت ض

ار تیة ال یات ا ا تدعو اللجنة  الحكومة إلى مراعا التو  :ل

رور . نیة  ض تراتیجیة و ني اس تدامةت م برام  مس ار   توعویةتش تمر حول م مس

م من   یر ا و ال والش ار بالصحة تغطي ا ا من السلع ال یر مشروبات الطاقة و

ا مختل الوزارات   نا ات المجتمع بحی تت ت إفي  ف اار ا ھ ومنھا بوجھ  ا   :ص

حة  ة ووزار التربیة والتعلیم وزار الص ا والریاض ون الش ووزار   ووزار 

 عالم.ون ا

رور الرقابة على  . ا من   ةس الدعایة والتروی المتعلقجمیع ض یر روبات الطاقة و بمش

. ار  السلع ال

املة . راسة علمیة  ار على المجتمع  ار مشروبات الطاقة   إجراء  ا من السلع ال یر و

ال ة ا ة على ف ا ة  حریني وبص ا  ال یة  بحی تشم ا  والش ار الصحیة واالقتصا

ار.   ا من ا یر  و



 
 

ار  والنظر في مسألة  .٤ ا من السلع ال یر را المالیة على مشروبات الطاقة و زیا ال

یة علیھا ة االنتقا ری ة ال ھا للحد من رفع نس تھال وم   اس والنظر في إمكانیة فر رس

. ار ا من السلع ال یر  على مشروبات الطاقة و
 

ي امنـا حتيا ا رر املوضو األصلي  تيار م  ا

تیار إعماال لن الما (      ق اللجنة على ا لیة لمجلس الشورى ات حة الدا ) من الال

    من

مة الدكتورة  سعادة .۱ جي رعبدالجبافا ا.  الكو لی  مقررا 

الة رم فایسعادة  .۲ ة  ستا یا.          ا  مقررا احتیا
 

 
 

نة اسعـا  وصية الل

ن اللجنة   راسة مشروع القانون ف ناء  راء أ ار من مناقشات وما أبد من    في ضوء ما 

ي بما یلي  تو

یة   - ابقة (  اللجنةالتمس بتو انون  الموافقة من حی المبد عل  عدمب الس روع  مش

تھ   ی بص ترا بقانون  و اال المعد في  ة  ا روبات ال تھال مش ن الحد من اس بش

 ).المعدلة المقدم من مجل الشور
 

ر التخا الالزم،،، مر معرو عل المجل المو  وا
 

 

اد عبدهللا الفا            ھ ورة  الة رم فای                    الدكت ة  ستا  ا

ات                    نائ رئی لجنة الخدمات           رئی لجنة الخدم



 جلنة اخلدمات
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ااملرفق   ا
 

یا وزارة   التربیة والتعلیمر
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

 2020 / و م ش ن /  2408 الرقــــم:

 م2020يوليــــــــو       23      التاريخ: 

 

 صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح      الموقر 

 رئيس مجلس الشورى 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فبراير  26 خالمؤر  2د5ص م خ ت/ف 31 رقم معـاليكمبـاشاـــــــارا  ل  كتـا  

وزارا التربـية في الحصــــــوم عل  مرئـيات    لجـنة الـددـماتالمتضــــــمن ر ـبة و م 2020

ــوص  والتعليم ــروبات ال اقة   بدصـ ــتاال  مشـ ــدن الحد من امـ ــروا قا ون بشـ مشـ

 . )المعد بناًء عل  االقتراح بقا ون المقدم من مجلس الشورى(
 

حوم   ية والتعليموزير الترب  صــــــاحب الســــــعادارد    لمعاليكميســــــر ي قن قرف   

 الموضوا المشار  ليه قعاله.
 

 واتداذ ما ترو ه في هذا الشدن.باالطالا آملين التكرم 
 

 بقبوم فائ  التحية والتقدير،،،  معاليكم وتفضلوا  

 
 

 

 

 

 

 

 17317095 - 17317214: االتصام عل  لالمتفسار
 

  ا م بن فضل البوعينين 

 ون مجلسي الشورى والنوا ؤوزير ا

Deena 



ahmedaref
البريد الوارد
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ااملرفق   ا
 

شرو راسة  وا  ارنة بین 
انون ا ال ا  و ابل  ی

انونیة   النصو ال
ة البحرینتشر ل  یعا 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



ابلها  النصو  ما  اقة  بات ال د من استه مشر و ا ة ب مواد مشر قا ار دراسة م
ن  ر ة الب ل عات  شر ية   و ا  ال

 ما یقاب� من القوانني النافذة  مرشوع قانون احلد من اس�هتالك مرشو�ت الطاقة 
 
 

ة  ا ال
)۲( 

 
منتجات یحظر تصنیع أو استیراد أو تداول 

مشروبات الطاقة غیر المتوافقة مع اللوائح 
الفنیة المعتمدة من الوزیر المعني بشئون 
التجارة، بالتنسیق مع الوزیر المعني بشؤون 

 الصحة

ة  � ا م ۱ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٥  ن  ۱۲ بش
ایة ل ح ست  ال

آالف یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تزید على عشرة 
دینار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا ضارة بالصحة أو 

تمثل خطراً على السالمة مع علمھ بذلك. ویجوز للمحكمة الحكم 
 بإعادة تصدیرھا إلى المصدر أو إعدامھا على نفقة المخالف.

ة  � ا م ۱/٤ال انون ر ن  ۲ لسنة    ا   ۱ واص ن ال بش
: ایی  وال
مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة  یعاقب بالحبس

دینار وال تزید على عشرة آالف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل 
) تصنیع أو استیراد أو عرض ٤...    من ارتكب فعالً من األفعال اآلتیة:

الفنیة الوطنیة أو ضارة   حمنتجات أو خدمات للبیع غیر مطابقة للوائ 
بالصحة والسالمة والبیئة أو غیر مالئمة للغرض الذي صنعت من 

.  أجلھ أو غیر موضح علیھا بلد المنشأ
ة  � ا م ۲۱/۲ال انون ر ن  ۲ لسنة  ۳٤أ  انون   ۱ ار  ص ب

ة:  الصحة العا
غراض  یحظر استیراد أو تداول أیة مادة غذائیة أو مضافة سواء ل

 ة أو الشخصیة في األحوال اآلتیة:التجاری 



إذا كانت غیر مطابقة للوائح الفنیة المعتمدة أو لما ھو مبین في  .أ
.  بطاقة البیانات اإلیضاحیة أو البطاقة الغذائیة.....

ة  � ا م  ۳ال انون ر ن رسوم ب ۱ لسنة  ۳  ن ٥ بش
ة ستور یة ال ا وا ال بة ال  را

 المواد الغذائیة من خار البحرین في األحوال اآلتیة : استیرادیحظر 
إذا كانت غیر مطابقة للمواصفات المعتمدة أو لما ھو مبین في        -أ

 .اإلعالمیةالبطاقة 
اآلدمي بأن كانت ضارة بالصحة   لالستھالكإذا كانت غیر صالحة    -ب

 أو تالفة أو فاسدة. 
 إذا كانت مغشوشة.    -

 
ة  ا ال

)۳( 

یحظر بیع منتجات مشروبات الطاقة لمن 
الثامنة عشر، وعلى جمیع بائعي ھذه دون سن  

المنتجات أن یضعوا عبارة واضحة في مكان 
بارز داخل نقطة البیع، وباللغتین العربیة 
واالنجلیزیة، تبین حظر بیعھا لمن ھم دون 

.  سن الثامنة عشر

ة  � ا م ۱٤ال انون ر ن  ۲ لسنة   ا  ۱ واص ن ال بش
: ایی  وال

 استیراد أو تداول المنتجات اآلتیة:یمنع تصنیع أو 
....۲ – .  المنتجات الضارة بالصحة والسالمة والبیئة..
ة  � ا م ۳٤ال انون ر ر بال انون الصحة الصا ن   لسنة ۳٤ 

۲ ۱  
... یحظر تداول األغذیة الخاصة أو اإلعالن عنھا بأیة طریقة من طر 

یص بتداولھا وطریقة اإلعالن، إال بعد تسجیلھا والحصول على ترخ 
اإلعالن عنھا من الوزارة، وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي یصدر 

 بتحدیدھا قرار من الوزیر.
یقصد باألغذیة الخاصة المستحضرات الغذائیة غیر : ) ۳٥مادة (ال

 الدوائیة اآلتیة: 
یبـات ه)  األغـذیـة المقـواة: األغذیة المدعمة بعناصر وترك...  

 كاألمالح والفیتامینـات وغیـرھا بغرض سد النقص الغذائي.
 و)     المستحضرات المنّشطة والمنّبھة والفاتحة للشھیة.



 ز)     أغذیة الریاضیین وبناء العضالت.
وللوزیر أن یصدر قراراً بإضافة مستحضرات غذائیة أخرى إلى تلك 

 المنصوص علیھا في البنود السابقة.
 
ة  � ا م ۱ال انون ر رسوم ب ر بال یا الصا انون البل ن   

۲ لسنة ۳٥( ۱ : ت ی  وتع
یختص المجلس البلدي بوجھ عام في حدود السیاسة العامة للدولة  
وخططھا التـنمویة بتـقدیم الخدمات البلدیة في دائرة اختصاصھ ولھ 

 على األخص ما یلي :
( ز) وضع النظم الخاصة باإلعالنات الدعائیة واقـتراح الرسوم 

محال المتعلقة بھا ، وتحدید ضوابط وضع الفـتات المحال التجاریة وال
 العامة .

 
ة  � ا م ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٥  ایة  ۱۲ ن ح بش

ل ست  ال
على كل مزود أو معلن إمداد المستھلك بالمعلومات الصحیحة عن 
طبیعة المنتج وخصائصھ وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر 

 حقیقي أو مضلل لدى المستھلك أو وقوعھ في غلط أو خلط.
ة  � ا ن ۱ال م   ۲ لسنة ۳٥انون ر ایة  ۱۲ ن ح بش

ل ست  ال
مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات 
أو في أي قانون آخر یعاقب بالحبس وبغرامة ال تزید على خمسة آالف 

 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من:



أو اإلعالم أو )    رو عمداً منتجاً بواسطة وسیلة من وسائل النشر  ۲
بأیة وسیلة یكون الغرض منھا إعالم الكافة، وذلك ببیانات كاذبة عن 

 حقیقة ھذا المنتج أو عناصره أو مكوناتھ، أو مواصفاتھ أو منشئھ.
 

ة  ا ال
)٤( 

 
یحظر توزیع منتجات مشروبات الطاقة  

 مجاناً على المستھلكین بجمیع فئاتھم العمریة

ة  � ا انون ۱٤ال ن  م   ۲ لسنة ر ا  ۱ واص ن ال بش
: ایی  وال

 یمنع تصنیع أو استیراد أو تداول المنتجات اآلتیة:
....۲ – .  المنتجات الضارة بالصحة والسالمة والبیئة..
ة ال � ن۳٤ا م    ۲ لسنة ۳٤انون ر انون  ۱ ار  ص ب

ة:  الصحة العا
اإلعالن عنھا بأیة طریقة من طر ... یحظر تداول األغذیة الخاصة أو  

اإلعالن، إال بعد تسجیلھا والحصول على ترخیص بتداولھا وطریقة 
اإلعالن عنھا من الوزارة، وذلك وفقاً للشروط واإلجراءات التي یصدر 

 بتحدیدھا قرار من الوزیر.
یقصد باألغذیة الخاصة المستحضرات الغذائیة غیر  ) ۳٥مادة (

 یة: الدوائیة اآلت
ه)  األغـذیـة المقـواة: األغذیة المدعمة بعناصر وتركیبـات ...  

 كاألمالح والفیتامینـات وغیـرھا بغرض سد النقص الغذائي.
 و)     المستحضرات المنّشطة والمنّبھة والفاتحة للشھیة.

 أغذیة الریاضیین وبناء العضالت.  ز)   
وللوزیر أن یصدر قراراً بإضافة مستحضرات غذائیة أخرى إلى تلك 

 المنصوص علیھا في البنود السابقة.
 
ة  � ا م ۱ال انون ر رسوم ب ر بال یا الصا انون البل ن   

۲ لسنة ۳٥( ۱ : ت ی  وتع



العامة للدولة  یختص المجلس البلدي بوجھ عام في حدود السیاسة 
وخططھا التـنمویة بتـقدیم الخدمات البلدیة في دائرة اختصاصھ ولھ 

 على األخص ما یلي :
( ز) وضع النظم الخاصة باإلعالنات الدعائیة واقـتراح الرسوم 
المتعلقة بھا ، وتحدید ضوابط وضع الفـتات المحال التجاریة والمحال 

 العامة .
 
ة  � ا م ال انون ر ن  ۲لسنة ) ۳٥  ۱۲ 
ل � ست ایة ال ن ح  بش
 

على كل مزود أو معلن إمداد المستھلك بالمعلومات الصحیحة عن 
طبیعة المنتج وخصائصھ وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر 

 حقیقي أو مضلل لدى المستھلك أو وقوعھ في غلط أو خلط.
 
ة  � ا م ۱ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٥  ایة  ۱۲ ن ح بش

ل ست  ال
مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات 
أو في أي قانون آخر یعاقب بالحبس وبغرامة ال تزید على خمسة آالف 

 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من:
)    رو عمداً منتجاً بواسطة وسیلة من وسائل النشر أو اإلعالم أو ۲

إعالم الكافة، وذلك ببیانات كاذبة عن بأیة وسیلة یكون الغرض منھا 
 حقیقة ھذا المنتج أو عناصره أو مكوناتھ، أو مواصفاتھ أو منشئھ.

 
ة  ا ال

)٥( 

ة  �  ا م ۳ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٤ب  انون  ۱ ار  ص ب
ة:  الصحة العا



یحظر بیع منتجات مشروبات الطاقة في 
المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعلیمیة 

 والصحیة

تضع اإلدارة المختصة االشتراطات والمعاییر الصحیة الواجب 
توافرھا في األغذیة وفق معاییر التغذیة الصحیحة، ولھا على األخص 

 ما یأتي:
طفال وطلبة المدارس،  –ب  رصد ومراقبة الحالة الغذائیة ل

واإلشراف الصحي على محالت إعداد وجبات الطعام المقدمة إلیھم، 
مراقبة المقاصف في دور الحضانة وریاض األطفال والمدارس، و 

.  والعمل على إلزامیة توفیر الوجبات الصحیة فیھا
 

 
 
 

ة  ا ال
)( 

 
 

تحظر الدعایة أو الترویج أو اإلعالن عن 
منتجات مشروبات الطاقة، وذلك في جمیع 
األماكن العامة وبكافة الوسائل، إال ما استثنى 

الوزیر بعد التنسیق مع الوزیر بقرار من 
 المختص

ة  � ن ۳٤ا م   ۲ لسنة ۳٤انون ر انون  ۱ ار  ص ب
ة:  الصحة العا

... یحظر تداول األغذیة الخاصة أو اإلعالن عنھا بأیة طریقة من 
طر اإلعالن، إال بعد تسجیلھا والحصول على ترخیص بتداولھا 

لك وفقاً للشروط واإلجراءات وطریقة اإلعالن عنھا من الوزارة، وذ
 .التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر

  (۳٥) مادة
  یقصد باألغذیة الخاصة المستحضرات الغذائیة غیر الدوائیة اآلتیة:

األغـذیـة المقـواة: األغذیة المدعمة بعناصر وتركیبـات        ه)...  
 سد النقص الغذائي.كاألمالح والفیتامینـات وغیـرھا بغرض 

 المستحضرات المنّشطة والمنّبھة والفاتحة للشھیة.     و)
 أغذیة الریاضیین وبناء العضالت.     ز)

وللوزیر أن یصدر قراراً بإضافة مستحضرات غذائیة أخرى إلى تلك 
 المنصوص علیھا في البنود السابقة.

 



ةال � ر   )۱( ا یا الصا م انون البل انون ر رسوم ب ) ۳٥بال
۲لسنة  ۱ : ت ی  وتع

یختص المجلس البلدي بوجھ عام في حدود السیاسة العامة للدولة  
وخططھا التـنمویة بتـقدیم الخدمات البلدیة في دائرة اختصاصھ ولھ 

 على األخص ما یلي :
( ز) وضع النظم الخاصة باإلعالنات الدعائیة واقـتراح الرسوم 

، وتحدید ضوابط وضع الفـتات المحال التجاریة والمحال المتعلقة بھا 
 العامة .

ة  � ا م ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٥  ن  ۱۲ بش
ایة ل ح ست  ال

على كل مزود أو معلن إمداد المستھلك بالمعلومات الصحیحة عن 
طبیعة المنتج وخصائصھ وتجنب ما قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر 

 .ھلك أو وقوعھ في غلط أو خلطحقیقي أو مضلل لدى المست 
ة ال � م ن  )۱ا ۲ لسنة ۳٥انون ر ن   ۱۲ بش

ایة ل ح ست  ال
مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون العقوبات 

أو في أي قانون آخر یعاقب بالحبس وبغرامة ال تزید على خمسة 
 آالف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من:

رو عمداً منتجاً بواسطة وسیلة من وسائل النشر أو     )۲
اإلعالم أو بأیة وسیلة یكون الغرض منھا إعالم الكافة، وذلك 
ببیانات كاذبة عن حقیقة ھذا المنتج أو عناصره أو مكوناتھ، 

 أو مواصفاتھ أو منشئھ.
 



 
ة  ا ال

)( 
یلتزم المصنعون والمستوردون والموزعون 

مشروبات الطاقة بوضع نص لمنتجات 
تحذیري على منتجات مشروبات الطاقة، 
باللغتین العربیة واالنجلیزیة، یحذر من اآلثار 

.  الضارة لھا

ة  � ا م ۳ال انون ر ن ال ۲ لسنة ۳٥  ایة  ۱۲ ن ح بش
: ل ست  ال

یجب على المزود التقید بالقوانین واللوائح واالشتراطات الفنیة أو أیة 
رى بشأن المنتج وضمان سالمتھ ومالءمتھ لالستخدام اشتراطات أخ 

 وفقاً للضوابط واالشتراطات التي یصدر بھا قرار من الوزیر
ة  � ا م ۲ال رار ر ن  ۲ لسنة   حة  ۱٤ ار ال ص ب

م  انون ر یة لل ی ۲ لسنة  ۳٥التن ۱۲  : ل ست ایة ال ن ح  بش
اشتراطات سالمة  یلتزم المزود لدى عرض المنتج للتداول بكافة

المنتج ومالءمتھ لالستخدام، كما یلتزم بوضع البیانات المطلوب 
 –بشكل واضح ومقروء وبطریقة یتعذر إزالتھا  –توافرھا عن المنتج  

على غالف المنتج أو عبوتھ، وذلك باللغة العربیة أو بلغتین أو أكثر، 
 شریطة أن تكون إحداھا اللغة العربیة، بالبیانات التالیة:

 ما قد ینطوي علیھ استعمال المنتج من مخاطر -٥... 
ة  ا ال

)( 
مع عدم االخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیھا 

 أي قانون آخر، یعاقب :
بالغرامة التي ال تقل عن مائة دینار  -۱

وال تجاوز ألف دینار ، كل من یخالف 
 ) من ھذا القانون ...۷،  ٦،    ٤المواد (

مائة بالغرامة التي ال تقل عن خمس -
دینار وال تجاوز ألفي دینار ، كل من 

) من ٥، ۳، ۲خالف أحكام المواد( 
 ھذا القانون...

ة  � ا م ۱ال انون ر ن  ۲ لسنة ۳٥  ن  ۱۲ بش
ایة ل ح ست  ال

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تزید على عشرة آالف 
ضارة بالصحة أو دینار كل من استورد أو جلب إلى المملكة سلعًا 

تمثل خطراً على السالمة مع علمھ بذلك. ویجوز للمحكمة الحكم 
 بإعادة تصدیرھا إلى المصدر أو إعدامھا على نفقة المخالف.

 
ة  � ا م ۱/٤ال انون ر ن  ۲ لسنة    ا   ۱ واص ن ال بش

: ایی  وال



 یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة
دینار وال تزید على عشرة آالف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل 

) تصنیع أو استیراد أو عرض ٤من ارتكب فعالً من األفعال اآلتیة: ...  
منتجات أو خدمات للبیع غیر مطابقة للوائح الفنیة الوطنیة أو ضارة  
بالصحة والسالمة والبیئة أو غیر مالئمة للغرض الذي صنعت من 

. أجلھ أو   غیر موضح علیھا بلد المنشأ
 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

رااملرفق   ا
 

ة  ا الساب ریر لجنة ال ت
ات ر  و

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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