
 

 

 .م2021 أبريل 29خ: التاريـ

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة  المرافق العامة والبيئة بشأنلجنة  تقريرأن أرفع إلى معاليكم  يطيب لي 

العامة لألمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل 

ذ برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخا ،عبدالرحمن المعاودة، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض

 الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،، 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                                                              

 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة
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 ومذكرته اإليضاحية. المذكوراالقتراح بقانون  .7
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ّم
 
 صّتنفيذيّلتقريرّجلنةّاملرافقّالعامةّوالبيئةلخ

ّالعنوان
االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد مهدي الحداد، 

 .الدكتور أحمد سالم العريض

 مجلس الشورىّاالقرتاحأصلّ

 الفصل التشريعي الخامس( – الثالث)دور االنعقاد السنوي العادي م 2021 مارس 09ّاإلحالةّإىلّاللجنة

 الفصل التشريعي الخامس( –السنوي العادي الثالث )دور االنعقاد م 2021 أبريل 26ّاالنتهاءّمنّاملناقشة

 2ّعددّاالجتماعات

ّاملبادئّواألسسّالعامة

إنشاء هيئة عاّمة تعمل على تحقيق األمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المختصة وتنمية  .1

 ة.عية والحيوانية والسمكية والداجنمصادره في القطاعات: الزرا

توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية االستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا  .2

 اإلجراءات التي تكفل تحقيق األمن الغذائي.المخزون من خالل اتخاذ التدابير و

 زيادة القدرة في االعتماد على الذات لتوفير االحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية. .3

إتاحة فُرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين في األنشطة الزراعية والحيوانية  .4

 ة.والسمكية واالستفادة من الموارد الطبيعية غير الُمستغلّ 

 توفير ميزانية ُمستجيبة لبرامج تحقيق األمن الغذائي بالمملكة.  .5

 ( مادة37)ديباجة + ّبنيته

رأيّجلنةّملخصّ
الشؤونّالتشريعيةّ

ّوالقانونية
 والقانونية الدستورية تينمن الناحي االقتراح بقانونسالمة 

ملخصّرأيّجلنةّ
الشؤونّاملاليةّ
ّواالقتصادية

 

بينت اللجنة أن إنشاء الهيئة يترتب عليه أعباء إضافية في الميزانية العامة للدولة، تتطلبها 

مصاريف إنشاء الهيئة، ووضع هيكلها اإلداري والوظيفي، ومصاريفها التشغيلية، األمر الذي 

 2021يستلزم توفير اعتمادات مالية، غير مخصصة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 

( مليون دينار في باب 2.5. هذا مع اإلشارة إلى أنه تم في هذه الميزانية رصد مبلغ قدره )2022و

المصروفات المتكررة مخصص لحساب التكاليف التشغيلية لتأمين مخزون الغذاء االستراتيجي 

 فقط. 2021وذلك للعام 

اجلهاتّملخصّرأيّ
املعنيةّالتيّخاطبتهاّ

ّاللجنة

  :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر كتابها المرسل للجنة بعدم االختصاص بشأن 

 االقتراح بقانون صدد المناقشة.
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  :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 

المنشودة والمرجوة من االقتراح  بينت الوزارة أنها وقبل الدخول في التفاصيل تتفق واألهداف

بقانون، وال شك أن هذه األهداف تتسق مع األهداف التي ترجوها وتسعى الوزارة إلى تحقيقها من 

خالل استراتيجيتها بشأن األمن الغذائي ووفقا لبرنامج الحكومة الموقرة السيما من خالل "مشروع 

لة ملك البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، األمن الغذائي الوطني" الذي وجه به سيدي صاحب الجال

حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية وذات 

العالقة باألمن الغذائي، والذي اليزال مستمرا بين الجهات المعنية رغم تداخل جهات عدة في 

 بالرغم من تغير الظروف التي اجتاحت العالم. األمن الغذائي، ولم تشهد المملكة أي فجوات غذائية

إضافة لما تقدم ذكره فإن الحكومة الموقرة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية لألغذية 

، حيث تم تحليل 2030-2020( أعدت استراتيجية وطنية لألمن الغذائي للفترة FAOوالزراعة )

ترى ضرورة وجود لجنة عليا أو مجلس أو جهة  المحددات المختلفة لألمن الغذائي، وأن الحكومة

تظم كافة الجهات المختصة باألمن الغذائي تحت مظلة واحدة، وأنه جار دراسة ذلك والعرض 

على مجلس الوزراء، وأنه من الصعب في الظروف الحالية إنشاء هيئة مستقلة ألن ذلك يمثل 

من الغذائي سيترتب عليها زيادة في ضغط على الميزانية العامة، كما أن إنشاء هيئة مستقلة لأل

اإلنفاق الحكومي المتمثل في تحميل الخزينة العامة للدولة استقطاع ميزانية خاصة بالهيئة لمواجهة 

تعيين موظفين وخبراء واستشاريين.. إلخ، وهو ما يتعذر معه الموافقة على االقتراح، مع التأكيد 

 د للحكومة الموقرة على ضوء ما يستجد في حينه.على أن الرأي النهائي على هذا االقتراح يعو

  :رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين 

أفادت الغرفة بموافقتها على االقتراح بقانون لما يشكله موضوع األمن الغذائي من أهمية كمبدأ من 

 مبادئ ومقومات لألمن الغذائي، مع الوضع في االعتبار المالحظات التالية:

 تداخل عمل الهيئة العامة لألمن الغذائي مع جهات حكومية أخرى.التأكيد على عدم  .1

( من االقتراح بقانون بأن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس 10( من المادة )1أن يعدّل البند ) .2

وستة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال األمن الغذائي يكون من بينهم عضوين اثنين ترشحهما 

ًرا لكونها الجهة التي تمثل جميع قطاعات أصحاب األعمال غرفة تجارة وصناعة البحرين نظ

 بمملكة البحرين وتعبّر عن آرائهم وتحمي مصالحهم.

( من هذا االقتراح، بأن يُعمل به اعتباًرا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 37تعديل المادة ) .3

 الجريدة الرسمية، ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

ّتوصيةّاللجنة
االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي، والمقدم من أصحاب جواز نظر الموافقة على 

السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد 

 مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض.

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقرير اللجنة
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 أبريل 29التاريخ: 

 (22التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة

 بشأن
االقرتاح بقانون بإنشاء اهليئة العامة لألمن الغذائي، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل 

، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرمحن املعاودة، أمحد مهدي احلداد، الدكتور جاسم الزايد
 أمحد سامل العريض

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس
 

 : مقدمـة

(، أرسل 3د 5ص ل م ب / ف 590م، وبموجب الخطاب رقم )2021مارس  09بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  رئيس مجلس الشورىصاحب المعالي علي بن صالح الصالح 

االقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد مهدي الحداد، 

استه وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن على أن تتم در ،الدكتور أحمد سالم العريض

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.

 

 

 

 إجراءات اللجنة: -أواًل 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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 المذكور في اجتماعاتها التالية: االقتراح بقانونتدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور  التاريخ رقم االجتماع 

 5 3 م2021 أبريل 12 27

 5 3 م2021 أبريل 26 29

 

 

على الوثائق المتعلقة بالقرار موضتتتتوب الب     االقتراح بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها  (2)

 والدراسة والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية.  -

 )مرفق(. والسياحة الصناعة والتجارةرأي وزارة   -

 )مرفق(. والتخطيط العمرانيوزارة األشغال وشؤون البلديات رأي  -

 )مرفق( .رأي غرفة تجارة وصناعة الب رين -

 )مرفق(. االقتراح بقانون المذكور -

 

 

 

 

 

( 29وقد حضتتر اجتماب اللجنة رقم ) بقانون  جميع مقدمي االقتراحدعت اللجنة إلى اجتماعها  (3)

 م، كل من أص اب السعادة:2021أبريل  26المنعقد بتاريخ 
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 الصفة  االسم 

 عضو مجلس الشورى  د ــــم الزايـــدالل جاس .أ

 عضو مجلس الشورى  داد ـــــأحمد مهدي الح .أ

 

 

ــدون البلدياي والتخ ي   دعت اللجنة إلى اجتماعها كما   (4) ــغال وشــ وقد   ،العمرانيوزارة األشــ

 م، كل من:2021أبريل  26( المنعقد بتاريخ 29حضر اجتماب اللجنة رقم )

 الصفة  االسم

 الدكتور نبيل أبو الفتح 
وكيل الوزارة لشدون الزراعة والثروة  

 البحرية. 

 الحيوانية مساعد للثروةالوكيل ال الدكتور خالد أحمد 

 المساعد لشدون الزراعة الوكيل  الدكتور عبدالعزيز عبدالكريم 

 المستشار القانوني السيد محمد األمين الصادق 

 

 

 : كل من حضر االجتماب من األمانة العامة لمجلس الشورى (5)

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشدون اللجان  األستاذ عبدالرحيم علي عمر 

 باحث قانوني. السيد علي نادر الـسلوم 

 شؤون اللجانإدارة 

 مشرف شدون اللجان.  السـيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم.  السيد صادق جعفر الحلواجي 

 

 ثانيًا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( 
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إلى سالمة   بالمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  بقانون من   االقتراحانتهى رأي 

 الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

 ثالثًا: رأي مقدمي االقتراح الذين حضروا اجتماع اللجنة: 

جاء تلبيةً واستجابة لدعوة جاللة الملك   أن االقتراح بقانون  أص اب السعادة ال ضور نبيّ

ورعاه-المفدى الفصل    -حفظه هللا  من  الثاني  االنعقاد  دور  افتتاح  بمناسبة  السامي  الخطاب  في 

  نت ضرورة وضع مشروب استراتيجي لإلنتاج الوطني من الغذاء، التشريعي الخامس، التي تضمّ 

ى ت قيق األمن الغذائي بالتعاون مع الجهات  ة تعمل علجاء هذا االقتراح بهدف إنشاء هيئة عامّ   ولذا

، وكذا توفير ةوالداجني  ةوالسمكي  ةوال يواني  ةالزراعي  :المختصة وتنمية مصادره في القطاعات

مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية االستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من  

 .ت قيق األمن الغذائيخالل اتخاذ التدابير واإلجراءات التي تكفل 

ل بقانون  االقتراح  االحتياجات من  كما جاء  لتوفير  الذات  االعتماد على  القدرة في  زيادة 

السلع الغذائية الرئيسية، وإتاحة فُرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين في األنشطة 

ة، مع توفير ميزانية الُمستغلّ الزراعية وال يوانية والسمكية واالستفادة من الموارد الطبيعية غير  

 .بالمملكة ُمستجيبة لبرامج ت قيق األمن الغذائي

كما أضافا أنه أثناء دراسة موضوب األمن الغذائي أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  

ال اضر وأجمع  الغذائي  باألمن  المختصين  دعوة  تم  هيئة لألمن   ونقد  أهمية وجود  منهم على 

 الغذائي.

أن وأوض ت   والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رئيس  الزايد  دالل  األستاذة  سعادة 

االقتراح بقانون جاء متوافقا والتشريعات النافذة ويتفق مع ما هو متبع في دول مجلس التعاون  

 لدول الخليج العربية، أما عن االعتماد المالي فإنه ممكن تدبيره في المستقبل.

 

 :)مرفق( الشؤون المالية واالقتصاديةلجنة : رأي رابعًا
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بينت اللجنة أن إنشاء الهيئة يترتب عليه أعباء إضافية في الميزانية العامة للدولة، تتطلبها 

مصاريف إنشاء الهيئة، ووضع هيكلها اإلداري والوظيفي، ومصاريفها التشغيلية، األمر الذي يستلزم  

.  2022و  2021الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  توفير اعتمادات مالية، غير مخصصة في  

( مليون دينار في باب المصروفات  2.5هذا مع اإلشارة إلى أنه تم في هذه الميزانية رصد مبلغ قدره )

 2021المتكررة مخصص ل ساب التكاليف التشغيلية لتأمين مخزون الغذاء االستراتيجي وذلك للعام  

 فقط.

 

 : )مرفق( الصناعة والتجارة والسياحة ا: رأي وزارة خامسً 

  بشأن بعدم االختصاص  بينت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبر كتابها المرسل للجنة  

 المذكور.بقانون  االقتراح

 

 

 )مرفق(   :وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيًسا: رأي ساد

في   الدخول  وقبل  أنها  الوزارة  من  بينت  والمرجوة  المنشودة  واألهداف  تتفق  التفاصيل 

إلى  الوزارة  وتسعى  ترجوها  التي  األهداف  تتسق مع  األهداف  هذه  أن  وال شك  بقانون،  االقتراح 

ووفقا لبرنامج ال كومة الموقرة السيما من خالل    ت قيقها من خالل استراتيجيتها بشأن األمن الغذائي

" الذي وجه به سيدي صاحب الجاللة ملك البالد المفدى، حفظه هللا الغذائي الوطني"مشروب األمن  

وذات    حي  تسعى الوزارة إلى تنفيذ هذا المشروب بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنيةورعاه،  

العالقة باألمن الغذائي، والذي اليزال مستمرا بين الجهات المعنية رغم تداخل جهات عدة في األمن  

 تشهد المملكة أي فجوات غذائية بالرغم من تغير الظروف التي اجتاحت العالم. الغذائي، ولم

إضافة لما تقدم ذكره فإن ال كومة الموقرة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية لألغذية  

تم ت ليل  2030-2020للفترة    ( أعدت استراتيجية وطنية لألمن الغذائيFAOوالزراعة ) ، حي  

فة لألمن الغذائي، وأن ال كومة ترى ضرورة وجود لجنة عليا أو مجلس أو جهة  الم ددات المختل

تظم كافة الجهات المختصة باألمن الغذائي ت ت مظلة واحدة، وأنه جار دراسة ذلك والعرض على 
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مجلس الوزراء، وأنه من الصعب في الظروف ال الية إنشاء هيئة مستقلة ألن ذلك يمثل ضغط على 

 ب عليها زيادة في اإلنفاق ال كوميكما أن إنشاء هيئة مستقلة لألمن الغذائي سيترت، الميزانية العامة 

استقطاب   للدولة  العامة  الخزينة  ت ميل  تعيين موظفين  المتمثل في  لمواجهة  بالهيئة  ميزانية خاصة 

التأكيد على أن الرأي  يتعذر معه الموافقة على االقتراح، مع    وخبراء واستشاريين.. إلخ، وهو ما 

 النهائي على هذا االقتراح يعود لل كومة الموقرة على ضوء ما يستجد في حينه. 

 

 )مرفق(  :رأي غرفة تجارة وصناعة البحرينا: بعً سا

موضوب األمن الغذائي من أهمية  أفادت الغرفة بموافقتها على االقتراح بقانون لما يشكله  

 االعتبار المالحظات التالية:، مع الوضع في الغذائيلألمن  كمبدأ من مبادئ ومقومات

 تداخل عمل الهيئة العامة لألمن الغذائي مع جهات حكومية أخرى. التأكيد على عدم   .1

دارة الهيئة من  بأن يشكل مجلس إ  بقانون  ( من االقتراح10( من المادة )1أن يعدّل البند ) .2

ن اثنين  يكون من بينهم عضوي  ة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال األمن الغذائيرئيس وست

ترش هما غرفة تجارة وصناعة الب رين نظًرا لكونها الجهة التي تمثل جميع قطاعات أص اب 

 ر عن آرائهم وت مي مصال هم.األعمال بمملكة الب رين وتعبّ

ا من اليوم التالي لتاريخ نشره في  ( من هذا االقتراح، بأن يُعمل به اعتبارً 37تعديل المادة ) .3

 ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.الجريدة الرسمية، 

 

 :رأي اللجنةا: ثامنً 

الُمقدم من أص اب  وألمن الغذائي،  ل  العامة   هيئةالإنشاء  بتدارست اللجنة االقتراح بقانون  

السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبد الرحمن المعاودة، أحمد  

-الذي جاء تلبيةً واستجابة لدعوة جاللة الملك المفدىداد، الدكتور أحمد سالم العريض،  مهدي ال 

في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي   -حفظه هللا ورعاه
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جاء   ولذانت ضرورة وضع مشروب استراتيجي لإلنتاج الوطني من الغذاء،  الخامس، التي تضمّ 

اال عامّ هذا  هيئة  إنشاء  بهدف  الجهات  قتراح  مع  بالتعاون  الغذائي  األمن  ت قيق  على  تعمل  ة 

توفير  ةوالسمكي  ةوالداجن  ةوال يواني  ةالزراعي  :المختصة وتنمية مصادره في القطاعات ، وكذا 

مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية االستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون من  

زيادة القدرة في    لما يلي:  اي تكفل ت قيق األمن الغذائي وفقً خاذ التدابير واإلجراءات التخالل ات

االعتماد على الذات لتوفير االحتياجات من السلع الغذائية الرئيسية، وإتاحة فُرص استثمارية ذات  

واالستفادة من الموارد  جدوى اقتصادية للمستثمرين في األنشطة الزراعية وال يوانية والسمكية  

 .بالمملكة ة، مع توفير ميزانية ُمستجيبة لبرامج ت قيق األمن الغذائيالطبيعية غير الُمستغلّ 

( مادة تضمنتها ثالثة أبواب، حي  جاء 37فضالً عن الديباجة من )  يتألف االقتراح بقانون

  الفصل األول فصول، تناول  إلى ثالثة    انشاء الهيئة واختصاصاتها" ُمقسمً بعنوان "إ  الباب األول

المصطل ات الوارد باالقتراح، وإنشاء هيئة  الكلمات و ( تعاريف ألهم  5( إلى )1في المواد من )

المالي  باالستقالل  وتتمتع  االعتبارية  الشخصية  لها  تكون  الغذائي،  األمن  هيئة  تُسمى  عامة 

اختصاصات    ا( ُمبينً 9( إلى )6)  في المواد من  الفصل الثانيواإلداري، ولها ميزانية ُمستقلة، وجاء  

بينما   الفصل   تناولالهيئة في المجاالت الزراعية والثروة السمكية والثروة ال يوانية والداجنة، 

)  الثال  من  المواد  )10في  إلى  ومهامه 16(  أعضائه  وُمكافآت  وُمدته  الهيئة  إدارة  مجلس   )

  أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي   ونص على،  واجتماعاته ونظام التصويت على قراراته  ،وصالحياته

 مهامه وصالحياته وحاالت إعفائه من منصبه.  يبينن بمرسوم ويُعيّ

الفصل األمن الغذائي" في فصلين، حي  نظَّم    بعنوان "مجال ت قيق  الباب الثانيوجاء  

( نطاق سريان أحكام هذا الباب وبيَّن اختصاص الهيئة 20( إلى )17منه في المواد من )  األول

ار الُمسجلين مع وضع دليل   في مجال األمن الغذائي، وأناط بالهيئة التعاون مع المزودين والتُجَّ

في   الفصل الثانيمراقبة المخزون إلكترونيًا، وبيَّن    تصنيف وترقيم للسلع االستراتيجية، وكيفية

( من  )21المواد  إلى  المشتركة(  25(  المزودين    ال قوق  من  كل  والتزامات  والمزودين  للهيئة 

 والتُجار وما ي ظر على أّيِّ منهما. 
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 الفصل األولبعنوان "أحكام عامة وختامية" في ثالثة فصول، تناول    الباب الثالثوجاء  

( 34( إلى )30في المواد من )  الفصل الثاني( األحكام العامة، وحدد  29( إلى )26في المواد من )

اشتمل   بينما  لكل جريمة،  المقررة  والعقوبات  الثال الجرائم  في    الفصل  الختامية  على األحكام 

نت النص على أحكام الضبطية القضائية وكذلك المدة البينية  ( حي  تضمّ 37( إلى )35المواد من )

ثم   القانون،  ألحكام  طبقاً  أوضاعهم  بتوفيق  خاللها  والمزودين  التجار  يلتزم  المادة    جاءتالتي 

 األخيرة تنفيذية. 

اطلعت اللجنة على نصوص مواد االقتراح بقانون، كما اطلعت على مرئيات ومالحظات  

رأي  ،  نيةالمعالجهات   والقانونية  وعلى  التشريعية  الشؤون  على  لجنة  مؤكدا  جاء  سالمة الذي 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.  بقانون االقتراح 

الذي قرر أنه يترتب   لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةعلى رأي أيًضا كما اطلعت اللجنة 

متمثلة في مصاريف إنشاء   على األخذ باالقتراح بقانون ت ميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية

لذي يستلزم توفير اعتمادات  الهيئة ووضع هيكلها اإلداري والوظيفي ومصاريفها التشغيلية األمر ا

، وأشارت 2022و  2021الماليتين  ، غير مخصصة في الميزانية العامة للدولة في السنتين  مالية

( مليون دينار في باب المصروفات المتكررة  2.5أنه يوجد في الميزانية ال الية مبلغ )المالية  اللجنة  

 م فقط.2021مخصص ل ساب التكاليف التشغيلية لتأمين مخزون الغذاء االستراتيجي لعام 

وأ اللجنة  أعضاء  السعادة  أص اب  بين  الرأي  وتبادل  تداول  مقدمي  تم  السعادة  ص اب 

جواز  االقتراح بقانون، وبعد االستئناس برأي المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى الموافقة على  

 : االقتراح بقانون المعروض لألسباب اآلتية نظر 

: كون لها الشخصية االعتبارية وتتمتع  تبإنشاء هيئة عامة لألمن الغذائي  جاء االقتراح بقانون    أوالا

باالستقالل المالي واإلداري وتخضع لرقابة وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 

وتمارس اختصاصاتها مع الوزارة وكافة الجهات ذات الصلة باألمن الغذائي وسالمة الغذاء، على 

ذية والرقابية التي تهدف إلى ت قيق األمن  أن تتولى الهيئة كافة االختصاصات التنظيمية والتنفي
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، وذلك وصوالً لت قيق االكتفاء والداجنة  ةوالسمكي  ةوال يواني  ةالغذائي في كافة القطاعات الزراعي

 الذاتي من السلع والمنتجات الغذائية. 

 

االقتراح بقانون ليعالج المشكالت والصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاعات    جاء  ثانياا:

حي   ةوال يواني  ةوالسمكي  ةالزراعي ال  أنه،  دراسة  بالهيئة  الزارعةأناط  تواجه  التي   معوقات 

من خالل دعمهم بالخبرات والمعرفة التقنية في مجال الزراعة   همتشجيععمل على  و،  والمزارعين

المزارعين ال ديثة،   صغار  قدرات  وبناء  الزراعية  األساليب  ت دي   على  العمل  عن  فضالً 

واألسمدة   البذور  من  االنتاج  ومستلزمات  الزراعي  التمويل  مشاريع  دعم  وتشجيع  وت فيزهم، 

التدريبية بهدف االستغالل األمثل للموارد من   والصوبات الزراعية وتنظيم الدورات والبرامج 

 ت لية مياه الب ر واقتراح نظام تأميني للمزارعين.المياه واقامة م طات 

مدونة   تطبيق  على  بالعمل  الهيئة  بقانون  االقتراح  ألزم  فقد  السمكية،  الثروة  مجال  وفي 

السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة، فضاًل عن دراسة الصعوبات 

ا، مع إجراء الدراسات التي تهدف إلى توسعة  التي تواجه الصيادين ووضع ال لول المناسبة له

وزيادة مناطق الصيد وتوجيه الصيادين لتجنب المخالفات والصيد الجائر واقتراح نظام تأميني  

 لهم وتشجيع االستثمار في هذا المجال والعمل على التوسع في إنشاء المزارب السمكية. 

االقتراح بقانون الهيئة بالعمل على رعاية مربي ألزم  والداجنة    وفي مجال الثروة ال يوانية

جمع كافة المعلومات واإلحصائيات المتعلقة بهذا  اط بها  جن واالستثمار في هذا المجال وأنالدوا

مع  والتنسيق  الدواجن  تربية  مجال  في  الالزمة  واللقاحات  واألدوية  األعالف  وتوفير  النشاط 

جيع على االستثمار، فضاًل عن إجراء الدراسات الجهات المعنية لمنح القروض للمربين والتش

والب وث والبرامج ووضع الخطط ل سن استخدام الموارد المتاحة وإقامة مشاريع للثروة ال يوانية  

 والداجنة.
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حي     ثالثاا: كافية،  عناية  الغذائية  السلع  من  االستراتيجي  المخزون  بقانون  االقتراح   أناطأولى 

نشاء قاعدة بيانات عن السلع االستراتيجية، واقتراح السياسات والخطط إعداد الدراسات وإ الهيئة  ب

السلع   وكميات  أصناف  وت ديد  االستراتيجي،  المخزون  ومتابعة  إلنشاء  الالزمة  والبرامج 

االستراتيجية والمدد المقررة ل فظها، وكذلك مراقبة كفاية المخزون االستراتيجي لدى المزودين  

لقائم لمخزون األمان منها، فضاًل عن إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن والتجار ومتابعة الرصيد ا

ورصد حركة المخزون بها، ودراسة وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية وت ديد  

الفائض والعجز بصفة دورية لدى المزودين، وإعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون ومتابعة  

 ري والمفاجئ للمخازن والم ال ومراقبة المخزون الكترونيًا. عمليات التفتيش الدو

 

والعمل  رابعاا: السلع  من  االستراتيجي  المخزون  بإدارة  والتجار  المزودين  االقتراح   على  ألزم 

توفيرها وتزويدهم باألصناف والكميات الالزمة للتخزين على ضوء المعلومات الناتجة، مع الربط  

الكمي بشأن  بالمخزون  اإللكتروني معهم  نظام مالئم لالحتفاظ  واعتماد  بالمخازن،  المتواجدة  ات 

وإخطار  للمخازن  الدوري  الجرد  القياسية، مع  للمواصفات  آمنه طبقًا  االستراتيجي في مخازن 

الُمخزنة والعمل على سد أي عجز يظهر   للهيئة ب الة المخزون وكمية السلع  التنفيذي  الرئيس 

 فيها.

حظر   بالسلع كما  الخاصة  والم ال  المصانع  إغالق  والتجار  المزودين  على  االقتراح 

 االستراتيجية وعدم التالعب في المستندات الورقية أو اإللكترونية الخاصة بالسلع. 

 

أفرد االقتراح عقوبات رادعة للمخالفين لألحكام الواردة فيه، وأجاز للم كمة عند ال كم   خامساا:

بغلق الم ل أو المنشأة التي ارتكبت فيها المخالفة مع نشر ملخص ال كم في  باإلدانة أن ت كم 

لت ق المخالف  نفقة  يوميتين على  الرديص يفتين  المسق  يُعاقب  والخاص، كما  العام  ول عن  ؤب 
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إذا كان قد أخل بالواجبات التي تفرضها إذا ثبت علمه بها، أو  االعتباري بذات العقوبة    الشخص

 عليه القوانين أو ساهم في وقوب الجريمة. 

( المادة  تضمنت  الموظفين 35كما  لبعض  القضائية  الضبطية  منح صفة  االقتراح  من   )

ومن القانون،  هذا  ألحكام  بالمخالفة  تقع  التي  الجرائم  وإثبات  )لضبط  المادة  المزودين  36 ت   )

 هم بما يتفق وأحكام هذا القانون. ستة أشهر لتوفيق أوضاع  لىوالتجار مهلة ال تزيد ع

 

ا:ســاد ( من 35/2ا في أرقام المواد المشتتار إليها بنص المادة )رأت اللجنة أن هناك خطأً ماديً   ســا

(، حتال أن 16( و)15( و)14( و)13)  المواد  االقتراح بقتانون المعروض، حيت  ورد بهتا أرقتام

 (، ولذا قامت اللجنة بتص يح هذا الخطأ المادي.25( و)24( و)23( و)22الص يح أنها أرقام )

 

،  أما بخصتوص مصتاريف إنشتاء الهيئة وهيكلها اإلداري والوظيفي ومصتاريفها التشتغيلية  ـسابعاا:

يصتتدر : "المعروض عالج ذلك بنصتته على أنمن االقتراح بقانون  (  2( من المادة )2البند )  فإن

رة للهيئة بموجب أحكام هذا  مرستوم بت ديد الجهة اإلدارية التي تتولى المهام والصتالحيات المقرَّ

 .القانون، وذلك إلى حين رْصد االعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة...."

 

 االقتراح بقانون المعروض.، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر وعليه

 

 : اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:اتاسعً 

( من الالئ تة التداخليتة لمجلس الشتتتتورى، اتفقتت اللجنتة على اختيتار كتل  39إعمتاالً لنص المتادة )

 من:



 

12 
 

ا.    أ. منى يوسـف خليــل المديـــد  -1 ا أصليـــــــا  مقررا

ا احتياطيـــاا.    أ. رضا إبراهيم عبدهللا منفردي  -2  مقررا

 

 

 

 : توصية اللجنة:عاشًرا

قانون،  االقتراح بفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدى من آراء أثناء دراسة  

 : فإن اللجنة توصي باآلتي

والمقدم من أصحاب   - الغذائي،  لألمن  العامة  الهيئة  بإنشاء  بقانون  االقتراح  جواز نظر 

الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة،  السعادة األعضاء: دالل جاسم  

 أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي                جمعة محمد جمعة الكعبي   

 رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة             نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثايناملرفق 
 

ن التشريعية والقانونية رأي جلنة الشؤو
 باجمللس

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 مارس 10التاريخ: 
 

 
 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
، والمقدم من أصحاب السعادة قتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائيالاالموضوع: 

األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد مهدي 

 الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض.

 
 

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2021مارس  9 بتاريخ     

قتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الا ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  591)م كتابه رق

، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، الغذائي

إلى لجنة الشؤون ، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 

 
 

 الساااااااب عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2021 مارس 10وبتاريخ     

 .ةومذكرته اإليضاحي، المذكورقانون ب قتراحاال ، حيث اطلعت علىينشرعوال
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لمبادئ وأحكام بقانون  االقتراحإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

 .الدستور

 

  

 

 رأي اللجنة:

، والمقدم من أصحاب قتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائيالاسالمة  ترى اللجنة     

السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، عادل عبدالرحمن المعاودة، أحمد 

  .والقانونية الدستورية من الناحيتين، مهدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العريض

 

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 نة الشؤون املالية واالقتصاديةجلرأي 
 باجمللس

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

 



 2021 أبریل 8التاریخ: 

 املوقر صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل    

 رئيس جملس الشورى

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

، م2021 مارس 9 المؤرخ في )3د  5ف /ش شص م  590(رقم  معالیكملى كتاب عطفًا ع    

لجنة واالقتصادي ل المالي رأيالالحصول على  المرافق العامة والبیئةلجنة تضمن طلب ملوا

والمقدم ، الھیئة العامة لألمن الغذائي بإنشاءاالقتراح بقانون  حولالشؤون المالیة واالقتصادیة 

الفضالة، عادل عبدالرحمن ، سبیكة خلیفة دالل جاسم الزایدأصحاب السعادة األعضاء:  من

 المعاودة، أحمد مھدي الحداد، الدكتور أحمد سالم العریض.

برجاء التكرم  المذكور، بقانون رأي اللجنة حول االقتراحیس�������رني أن أرفع إلى معالیكم 

  .ا بشأنھالزمً ما ترونھ بالنظر واتخاذ 

 ،،،والتقدیر معالیكم بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 خالد حسني املسقطي  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المرفق:
 .المذكور أعاله االقتراح بقانون حولرأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  -

١٢ - ٤ - ٢٠٢١م

٥٣٢ و ل م ق
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 الرأي املايل واالقتصادي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية 

االقرتاح بقانون بإنشاء اهليئة العامة لألمن الغذائي، واملقدم من أصحاب السعادة  حول

خليفة الفضالة، عادل عبدالرمحن املعاودة، أمحد مهدي األعضاء: دالل جاسم الزايد، سبيكة 

 ضاحلداد، الدكتور أمحد سامل العري

 
في الحص��ول على رأي لجنة الش��ؤون المالیة  المرافق العامة والبیئةلجنة  رغبةبناء على 

االقتراح بقانون بإنش������اء الھیئة العامة لألمن الغذائي، والمقدم من واالقتص������ادیة بخص������وص 

الس����عادة األعض����اء: دالل جاس����م الزاید، س����بیكة خلیفة الفض����الة، عادل عبدالرحمن أص����حاب 

االقتراح  بحثتبأنھا  اللجنة تفید ،المعاودة، أحمد مھدي الحداد، الدكتور أحمد س�������الم العریض

 :وأعدت رأیھا المالي واالقتصادي بخصوصھاآلتیة ھا اتبقانون المذكور، في اجتماع

 التاریخ رقم االجتماع
 2021مارس  17 الثاني والعشرین
 2021مارس  31 الرابع والعشرین

 2021أبریل  7 الخامس والعشرین
 

 

 رأي اللجنة:
الھیئة العامة  إنشاءب االقتراح بقانون التي یقوم علیھا واألھداف الفكرةاطلعت اللجنة على 

 .لألمن الغذائي

 "تتكون الموارد المالیة للھیئة مما یأتي:على أن  االقتراح بقانونمن  )3(المادة  تنص وحیث

 االعتمادات المخصصة لھا في المیزانیة العامة للدولة. .أ
 ... الھبات واإلعانات، .ب
  أیة مبالغ أخرى تحّصلھا الھیئة بمناسبة ممارسة أنشطتھا المتصلة بأھدافھا". .ج
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العامة للدولة، تتطلبھا أعباء إضافیة في المیزانیة علیھ ب رتّ الھیئة تتھذه أن إنشاء  فإنھ یتبین 

األمر الذي ، مصاریف إنشاء الھیئة، ووضع ھیكلھا اإلداري والوظیفي، ومصاریفھا التشغیلیة

 2021المیزانیة العامة للدولة للسنتین المالیتین غیر مخصصة في  مالیة، اعتماداتتوفیر ستلزم ی

ملیون دینار  2,500.000قدره  مع اإلشارة إلى أنھ تم في ھذه المیزانیة رصد مبلغٍ  ،ھذا .2022و

لحساب التكالیف التشغیلیة لتأمین مخزون الغذاء  في باب المصروفات المتكررة مخصٍص 

 فقط.   2021االستراتیجي وذلك للعام 

أو معطیات أو أرقام تفصیلیة ذات  یة ومالیةدراسة اقتصاد اللجنة توافر لدىإنھ لم ت ثوحی

 التكلفةو ةر االقتصادیالوقوف على اآلثا ھافلم یتسنَّ ل ؛عالقة بإنشاء الھیئة العامة لألمن الغذائي

 .ذلك تنفیذالتقدیریة ل المالیة

 

 

 واألمر معروض على اللجنة المختصة،،،

 

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                        

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية               



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

وزارة الصناعة والتجارة رأي 
 والسياحة

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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hassan
البريد الوارد



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 

وزارة األشغال وشؤون البلديات رأي 
 والتخطيط العمراين

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 / ـه م  2021 / 430090/ ر ص الرقم: 

 م 2021 أبريل 12 التاري    خ: 
 

 

م األخ الفاضل غانم بن فضل البوعيني    سعادة   المحتر

  وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،، 

 

اح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن  الموضوع:  ي االقتر
 الغذائ 

وم / 1399وباإلش         ار  ع  تت         ا  ا         عا تكم رق          م ه         د  ا         عا تكم           ال  الت ي         ا ، أيطي              أ  

المتض                ما ر ا                ة ل                  ة المرا                   العام                ة وال                   ة و  م2021 م                ار  14الم                 ر   2021ش  / 

  ال ص            ع         ى ش          ر بم ل           ال
ا  ب          ا    ب  ش         ا  ال            ة  ف  مرئي         ا  ال           ار  بنص          ص ا ق           

. العامة لألما   
 الغذائ 

ا  ب           ا    ب  ش          ا  ال             ة العام          ة لألم          ا  ، ر             لس          عا تكم مرئي          ا  ال            ار  ع          ى ا ق              
 الغ          ذائ 

 م كم التفضل باتناذ اإلجرا ا  الال مة     ع ا   معا   رئي  م ل  الش ر . 
 راجي  

 ،، والتقدير، وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق التحية  
 

 

 

  هللا خلف عصام بن عبد 

      

 

 

 

 

hassan
البريد الوارد
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ي 
اح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائ   مرئيات الوزارة عىل االقتر

ا  ب        ا    ال        ذ              ع        ى    إنشاااااااااء الهيئااااااااة العامااااااااة لألماااااااان            أ            ي   أ         ه تم           راا        ة ا ق          

ي 
:  ( الغذائ   ما يى 

  هذا اإلطار     أ    ي  
 وف 

  التفاا      يل،  تف        م        ا ه      دا  الم ش          والمرج         م      ا 
: م      ا حي      ل الما      دأ وقا      ل ال      د    ف 

ُ
أوال

ا  ب       ا   ، حي      ل أ       ه م      ا أه      م تل         ( مس      تدام، ا ق            م       ى 
  وط        

ا ه      دا  ت           أم      ا        ذائ 

  وقط       اع 
  وال       داج  

  ال ط       اع ال        را   وال ط       اع ال          ائ 
وذل         بص مي       ة مص       ا ري الم لي       ة المتمال       ة ف 

و     ا عتم        ا  ع        ى ال        ذا  لت             ا حتياج        ا  م        ا ال          
  ا        تيل  ي        ا   ال         در  ف 

الس        مكية، وذل          ف 

 السل  الغذائية الرئيسية. 

  ترج ه          ا و س            ع  ت  ي            ا ال            ار  م          ا 
 ش            أ  ه          ذي ا ه          دا  تصس            م            ا ه          دا  ال            

 ل             ام  ال ك م          ة 
 
  و            ا

اتي  ت ا فش             ا م          ا الغ          ذائ             ال   م          ا الم           قر   ا          يما            ال  اا            

وع ا م       ا " ال       ذ  وج       ه ب       ه ا       يد  ا       اح  ال الل       ة مل         ال       اال  المف       د ،  "مش       ن  
  ال        ط  

الغ       ذائ 

  م         ا الفص         ل الصش                     ال  تفض         له با تت         ا  ورع         اي،حفظ         ه هللا 
ري   الن         ام    ور ا  ع          ا  الا         ائ 

وع بالت س              لم لس            ي الش           ر  وال            ا  حي          ل  س            ه          ذي ال            ار  ع          ى ت في          ذ ذل            المش          ن

 .  
 والتعاو  م  كا ة ال  ا  المع ية وذا  العالقة با ما الغذائ 

  الم       ذتر  ا يض       احية أ  " م م       ة العم       ل ع       ى ت            الغ       ذا  وت        مي   من        و  
 لم       ا ج       ا  ف 

 
: و         ا

 
ثا ي       ا

اتيت   م          ه تت         دا ل             ا ع         د  و ارا  وه           ا  و  ارا  حك مي         ة منتلف         ة ا م         ر ال         ذ  أ   
اا           

ا  الماث        ل ب  ش        ا  ه          ة ع    ي        ا  الت س          ( الم ش             ب        ي   ه        ذي ال          ا  ول        ذل  ج        ا  ه        ذا اق          

 مست لة". 

  تت      دا ل  ي      ه ج       ا  ع      د  ع  أ  
  ه      ذا الص      د  ت ت      د ال        ار  أ       ه و   ك      ا  م ة       ع ا م      ا الغ      ذائ 

وف 

 ب       ي   ال         ا  المع ي       ة وب م       د هللا ل       م  ش        د الممل        ة أ            ا  
 
الت س          ك       ا  و           ا  مس       تمرا

  اجتاح              الع            الم والم             ي  اإلقل            ي    ذائي            ة ب            الر م م            ا الظ             
رو  المتغ                والطارئ            ة ال              

ه      ا و           لي      ل ع      ى ذل        م      ا يم      ر ب      ه الع      الم  للممل       ة ا       ا  كا         ت       ارا ط يعي      ة أو ا       ية أو    
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  ظ         ل جائ          ة           ا رو  ت رو          ا 
حي         ل أ          ه وبفض         ل ت ج           ا  ال ك م         ة الرش         يد  وتظ         ا ر اآل  ف 

  وت       ذل  تع       او  ال ط       اع الن       اص          د ج           ال         ا  الرا       مية ال ك مي       ة المع ي       ة ب       ا
 ما الغ       ذائ 

 .  
  ا ما الغذائ 

 ف 
 
 واكتفا ا

 
 ش د  الممل ة اات رارا

: باإلة           ا ة ع  م           ا ت            دم ذت           ري                حك م           ة ممل            ة الا            ريا وبالت س              والتع           او  م             
 
ثالا           ا

اتي ية وط ي           ة لألم           ا FAOالم ظم           ة العالمي           ة لأل ذي           ة وال راع           ة    (              د قام             ب ع           دا  "اا             

" للف              الغ             
اتي ية ت لي          ل "الم           د ا  المنتلف          ة 2030-2020ذائ    تل            ا ا            

، حي          ل ت          م ف 

اتي ية ا م        ا    ك        ا  ال         د  م          ا ة        ما  التنط        ي  والت في        ذ الفع        ا   ا          
  "وال          

لألم        ا الغ        ذائ 

، ويمك       ا   
  المس      تدام للممل       ة م       ا        ال  عج      را ا  واياا      ا   اعم       ة لتع ي        ا م      ا الغ      ذائ 

الغ      ذائ 

  : تلني  م د ا  ا
اتي ية ف   لتل  ا ا  

 
  و  ا

  ما الغذائ 

-  .   الم ى 
 اإل تاج الغذائ 

 ا اصامارا  الدا لية والنارجية.  -

 الت ار .  -

اتي ية.  -   وا حتياطا  ا ا  
 المن و  الغذائ 

 الفاقد والم در ما ا  ذية.  -

 السالمة الغذائية.  -

 تغ   الم ا  و  ار  الم ار  الط يعية وا اتدامة.  -

   الم ار  والا  ا. ال يا ا  و  ار  -

 التنطي  والت س   والت فيذ.  -

  متع       د   ا بع       ا  
اتي ية ا م       ا الغ       ذائ   ل           أ  م        د ا  اا         

 
ال           الم        ي   أع       الي(   ع       ىو ظ       را

  ت في       ذها،            الم            ال        ائم اآل  
  ت في       ذها ع       ى ج        ة واح       د  أو ج ت       ي   ف 

و  يمك       ا ا عتم       ا  ف 

  عض          يته ممال         ي   ع         ا كا          ة ال           ا  
  يض         م ف 

ه           العم         ل ع         ى تك          يم م ل           لألم         ا الغ         ذائ 

  وذل       م     ا أج     ل ت          الت س        وت حي     د ال         ، وذل       
م     ا أج     ل المع ي     ة بمل     ذ ا م     ا الغ     ذائ 

اتي ية وت دي        د أول ي        ا  الت في        ذ حس           وة          النط          الال م        ة لت في        ذ ب        رام  وما        ا را  ا ا          

    أهمية 
 للن  ال م  

 
ام  والماا را  و  ا  ا  ا (.  10 –ا  ا   5تل  ال  
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ا  ب           ا     م          ا ا             م          ا            ال   ذت          ري،  تض            ب             ا ه          دا  المرج             والم ش              م          ا ا ق            

  واق  ا مر  الم دم،
  ه  ف 

 . أرض ال اق  معم   به ف 

ا  ع ش     ا  ه       ة مس     ت لة لألم      ا  ،أم     ا  يم     ا  تعل       ب      اق    
   الغ     ذائ 

ت  ع      ى ذل       م     ا  ي      ا   ف  وم     ا ا        

  ت مي          ل الن ي           ة العام          ة للدول          ة اا          ت 
ا ي          ة  اا          ة بتل            اإل ف          اا ال ك              المتما          ل ف  طاع م   

ا  وااصشاريي   علخ  . ال   ة لم اج ة تع ي   م ظفي   و   

 لم      ا ه        مش      ار علي      ه أع      الي
 
ا  و        ا ، م        وب       ا ا ع      ى م      ا ا                  ه  تع      ذر الم ا        ة ع      ى ه      ذا ا ق        

  
ا  يع         لل ك م      ة الم       قر  ع      ى ة         م      ا  س      ت د ف    ع      ى ه      ذا ا ق        

الت كي      د ع      ى أ  ال      رأ  ال        ائ 

 . ح  ه



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 السادساملرفق 
 

 غرفة جتارة وصناعة البحرينرأي 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

 



٧ - ٤ - ٢٠٢١م

٥٤٧ و أ خ



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 بعالسااملرفق 
 

ومذكرته  االقتراح بقانون املذكور
 اإليضاحية

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 علي   احملرتم  / حممد علي حسن   سعادة الدكتور 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ   ــ  ال امــــ ــا  ال   ــــ ــا  ال     ــــ ــةا    ــــ ــم ائقــــ ــن لإــــ ــم اال ارحــــ ــن لــــ يطيــــ
ــم  ــا : دئل  ا ـــــ ــ اد  ا   ـــــ ــ اب ال ـــــ ــئ امـــــ ــألم مـــــ ــناأمح باا ـــــ ــئ الوـــــ لألمـــــ
ــادل   ــــــألالر  ئ اا ــــــابد ح ا  ــــــأل  ــألح  ــــــل إ  ة، عــــــ  الع ــــــال ح  ــــ الزايــــ

 م ألي ال ألادح الألكت ر ا  أل  الم ال ريض..
ــ  ت ــر   ـــــــ ــألاد   ريـــــــ ــتتح ب  ـــــــ ــتت بدرا ـــــــ ــا  مراق ـــــــ ــ را    ر ـــــــ مت ـــــــ

رايإــــــم ل ر ــــــت  ،ــــــق اا ،ــــــا ةــــــ ل م  ــــــأل اق ــــــا     ــــــ  ا ــــــا    مــــــئ 
      اريخت.

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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صاحب المعالي / السيد علي بن صالح الصالح      الموقـر

 رئيـس مجلـس الشـورى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

الموضوع: اقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي

ومذكرته  بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي،اقتراحـًا بقانون يطيب لنا أن نرفع لمعاليكم طي هذا الكتاب      

( من الدستور واألحكام المنظمة ذات العالقة بالالئحة الداخلية للمجلس.92وفقـًا لنص المادة )وذلك  اإليضاحية،

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم نحو إحالته إلى اللجنة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،

مقدمو االقتراح بقانون:

 الزايدجاسم دالل  .1

 الفضالة خليفة سبيكة .2

 المعاودةعبدالرحمن عادل  .3

 الحداد مهدي أحمد .4

  العريضسالم أحمد  .د .5

٢ مارس ٢٠٢١م

٣٨ ق ف٥ د٣
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 اقتراح بقانون

 ألمن الغذائيهيئة ا بإنشاء

 

 ملك مملكة البحرين.              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

 بشأن مراقبة وتنظيم التََّحكُّم في المياه، 1971( لسنة 2وعلى المرسوم بقانون رقم )

األسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بتحديد  1975( لسنة 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،1977( لسنة 11بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976( لسنة 15وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل، المعدل  1977( لسنة 6وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،1983( لسنة 8بالمرسوم بقانون رقم )

 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، وتعديالته، 1980( لسنة 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإنشاء مجلس الموارد المائية، المعدل بالقانون رقم  1982( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،2009( لسنة 36)

 في شأن حماية النخيل، 1983( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1987( لسنة 7انون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )وعلى ق

 بشأن الوكالة التجارية، وتعديالته، 1992( لسنة 10وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية، 1994( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن حماية الحياة الفطرية وتعديالته، 1995ة ( لسن2وعلى المرسوم بقانون رقم )

( 13، المعدل بالقانون رقم )1996( لسنة 14وعلى قانون اإلثبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،2005لسنة 

 بشأن البيئة وتعديالته، 1996( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )
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( 27المعدل بالقانون رقم ) ،2001لسنة ( 19وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،2017لسنة 

 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديالته، 2001( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002( لسنة 46نون رقم )وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقا

تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية، بشأن  2002( لسنة 20وعلى المرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،

الهيئة اإلقليمية  بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء 2002( لسنة 40وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ك،لمصايد األسما

بالموافقة على نظام )قانون( الحْجر الزراعي في دول مجلس  2003( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 الخليج العربية،التعاون لدول 

بالموافقة على نظام الحْجر البيطري في دول مجلس التعاون  2003( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 لدول الخليج العربية،

 بشأن الصَّْرف الصحي وصْرف المياه السطحية، 2006( لسنة 33وعلى القانون رقم )

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

 وتعديالته،

 بشأن حماية المستهلك، 2012( لسنة 35وعلى القانون رقم )

 وتعديالته، 2012( لسنة 36وعلى قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

بالتصديق على النظام األساسي لمركز مجلس التعاون لدول  2014( لسنة 2وعلى القانون رقم )

 العربية إلدارة حاالت الطوارئ، الخليج

بالموافقة على قانون )نظام( مزاولة المهن الطبية البيطرية  2014( لسنة 17وعلى القانون رقم )

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، 2014( لسنة 37وعلى القانون رقم )

 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، 2015( لسنة 21ن رقم )وعلى المرسوم بقانو
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بشأن السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم  2015( لسنة 27وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،2018( لسنة 52)

 بشأن المواصفات والمقاييس، 2016( لسنة 9وعلى القانون رقم )

د لمكافحة الِغش بالموافقة على  2018( لسنة 12وعلى القانون رقم ) القانون )النظام( الموحَّ

 التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

 بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة،  2018( لسنة 31وعلى القانون رقم )

 ،بإصدار قانون الصحة العامة 2018( لسنة 34قانون رقم )وعلى 

البلديات في وزارة  وشئون م شئون األشغالبإعادة تنظي 2019( لسنة 50وعلى المرسوم رقم )

 ،العمراني والتخطيط البلديات وشئون األشغال

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

 

 األول الباب

 إنشاء الهيئة واختصاصاتها

 الفصل األول

 

 (1مادة )ال

 تعاريف

بالكلمات والعبارات التالية، المعانَي الموضَّحةَ قريَن ُكل ٍّ منها،  في تطبيق أحكام هذا القانون يُقَصد

 ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:

 العمراني. والتخطيط البلديات ونوشؤ األشغال وزارة الوزارة:

 .العمراني والتخطيط البلديات ونوشؤ وزير األشغال الوزير:

والمخولة قانوناً  باألمن الغذائي في مملكة البحرينلمعنية واألمن الغذائي، العامة لهيئة ال :الهيئة

 صالحية التنظيم والمراقبة واإلشراف على المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية.

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس
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 رئيس مجلس إدارة الهيئة.: رئيس المجلس

 الرئيس التنفيذي للهيئة. :الرئيس التنفيذي

 العالقة بكل ما يتصل باألمن الغذائي.الجهات ذات : الجهات المختصة

توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية االستراتيجية لجميع أفراد  األمن الغذائي:

 .المجتمع بالكمية والنوعية الالزمتين للوفاء باحتياجاتهم

هو حق كل فرد، بمفرده أو مع غيره من األشخاص، في أن تتاح له مادياً  الحق في الغذاء:

ً في كافة األوقات سبل الحصول على غذاء كاف ٍّ ومنا سب يُنتج ويُستهلك بصورة واقتصاديا

 مستدامة.

: السلع الغذائية واالستهالكية المحلية أو المستوردة والتي تكتسب من حيث السلع االستراتيجية

  ستهلك.طبيعتها أو الحاجة إليها أهمية حيوية للم

في المخازن وما  الذي يتم االحتفاظ به من السلع االستراتيجية: المخزون المخزون االستراتيجي

 ا ولمواجهة حاالت الظروف الطارئة، بغرض تجنب نفادهفي حكمها، لمدد يُحددها المجلس

  .واألزمات والكوارث

الحروب واألزمات السياسية الكبرى، سواء  واألزمات والكوارث: حاالت الظروف الطارئة

وما يترتب عليها، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والزالزل اإلقليمية أو الدولية، 

عنها، أو من شأنها أن تؤدي إلى، حصول  داث أخرى مهما كانت طبيعتها، ينجموغيرها، وأية أح

 .اضطراب خطير في تزويد األسواق المحلية باحتياجاتها من السلع االستراتيجيةف أو توق  

الحد األدنى من مخزون السلع االستراتيجية، وفقاً للنسب التي تحدد بقرار من  مخزون األمان:

 .الوزير

تخطيط وإدارة ومراقبة السلع االستراتيجية المخزنة خالل فترة إدارة المخزون االستراتيجي: 

  .زمنية وبما يتناسب وطبيعة ونوعية كل سلعة

االستراتيجية وحفظها كمخزون  إليداع السلع ماكن التي يخصصها المزوداأل المخازن:

 .استراتيجي
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نظام قائم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتخزين وتبادل المعلومات  النظام اإللكتروني:

والحفاظ عليها وفقاً والبيانات المتعلقة بحركة السلع االستراتيجية، ومتابعة الكميات المخزنة منها، 

 .مجلسحددها الللمدد التي ي

وفقاً ألحكام هذا القانون، يتولى  ، مسجل بقائمة المزودينياعتباركل شخص طبيعي أو  :دالمزو

ً أو مستورداً لها، أو مستغالً  تزويد التجار المسجلين بالسلع االستراتيجية، سواًء بصفته منتجا

 .لمخزن بغاية تخصيصه إليداع السلع االستراتيجية وحفظها كمخزون استراتيجي

يشتغل بتجارة التجزئة في السلع االستراتيجية أو يجعلها حرفة معتادة تاجر كل  التاجر المسجل:

 .له ومسجل بقائمة التجار المسجلين وفقاً ألحكام هذا القانون

 .التجار وتصنيفهملقيد سجل سجل لقيد المزودين و السجل:

 (2مادة )

 إنشاء الهيئة

، تكون لها الشخصية االعتبارية وتتمتع باالستقالل ألمن الغذائي"هيئة اهيئة عامة تسمى "تنشأ ـ 1

 .راف الوزيرإشوتخضع لرقابة والمالي واإلداري، 

رة للهيئة بموجب ـ 2 يصدر مرسوم بتحديد الجهة اإلدارية التي تتولى المهام والصالحيات المقرَّ

العامة للدولة، وصدور أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين رْصد االعتماد المالي للهيئة في الميزانية 

د ذلك المرسوم َمن يتولى بالجهة اإلدارية المشار إليها المهام  مرسوم بتشكيل مجلس اإلدارة، ويحد ِ

رة بموجب هذا القانون لكل من مجلس اإلدارة ورئيس المجلس والرئيس  والصالحيات المقرَّ

 التنفيذي.

 ابلديات والتخطيط العمراني، ويكون لهوزارة األشغال وشؤون الب هيئةرئيسي للمقر الاليكون ـ 3

 .فرع في كل بلدية أو أمانة
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 (3مادة )

 ميزانية الهيئة ومواردها المالية

 المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة ـ 1

 ـ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يأتي:2

 االعتمادات المخصَّصة لها في الميزانية العامة للدولة.أـ 

ب ـ الهبات واإلعانات، بما ال يتعارض مع أهداف الهيئة، وبشرط الموافقة المسبقة لمجلس 

 الوزراء.

لها الهيئة بمناسبة ممارسة أنشطتها المتصلة بأهدافها.  ج ـ أية مبالغ أخرى تَُحص ِ

 

 

 (4مادة )

 موظفو الهيئة

في الهيئة عدد كافٍّ من الموظفين من ذوي الخبرة واالختصاص في كافة مجاالت  ـ يعيَّن1

عمل الهيئة، ويُلحق بهم عدد كافٍّ من الموظفين اإلداريين وغيرهم من ذوي الوظائف 

 االعتيادية.

ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الئحة شئون الموظفين بالهيئة، تسري على موظفي الهيئة 2

، كما تسري 2010( لسنة 48دمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )أحكام قانون الخ

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي  1975( لسنة 13عليهم أحكام القانون رقم )

 الحكومة.
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 (5مادة )

 مع الوزارات والجهات الهيئةتعاون 

بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات كما تعمل بالتنسيق مع الوزارة،  ختصاصاتهاا الهيئة تمارس

 ذات الصلة باألمن الغذائي وسالمة الغذاء.

وأن تطلب من أي جهة  ،تعانة بهم من المتخصصين والخبراءللهيئة أن تستعين بمن ترى االس

البيانات والمعلومات  ،تنمية الغذائية أو األمن الغذائيحكومية أو خاصة تمارس نشاطا متعلقاً بال

التي  الدراسات والبحوثوالمستندات التي تراها ضرورية لتحقيق األمن الغذائي، أو إجراء 

 .تساعدها على القيام بأعمالها

والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملكها الدولة وزارات واألجهزة الحكومية وعلى ال

مع الهيئة فيما يتعلق باألعمال الداخلة في اختصاصاتها وموافاتها بما تطلبه  فيها، التعاونأو تساهم 

 .من معلومات وبيانات الزمة ألداء عملها

 الفصل الثاني

 (6مادة )

 الهيئة اتختصاصا

إلى هدف التي ت مية والتنفيذية والرقابية،التنظيمباشرة كافة المهام واالختصاصات الهيئة  تتولى

 تية:اآلفي المجاالت تحقيق األمن الغذائي لمملكة البحرين، وذلك 

 .ـ المجال الزراعي1

 .ـ المجال السمكي2

 والداجني. المجال الحيوانيـ 3

 مجال العمل على تحقيق األمن الغذائي واإلشراف على المخزون االستراتيجي وإدارته.ـ 4
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 (7مادة )

 اختصاص الهيئة في المجال الزراعي

 هات التي تواجدراسة المعوقعلى الهيئة في سبيل النهوض بمهامها في المجال الزراعي  تعمل

عن طريق لجنة مشتركة ها تدارسوزراعة لقة بالجمع المعلومات المتعو الزراعة والمزارعين

دائمة تضم الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين لدراسة الوضع الزراعي 

 :تياآل علىبصفة خاصة  والعمل، هالتحديات التي تواجهومواجهة 

بالخبرة والمعرفة دعمهم العمل على و الزراعي مزارعين وجميع العاملين في القطاعال ـ تشجيع1

 .التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة، بما في ذلك التصدي لمشاكل تآكل التربة والتملح

لمستدامة والبيانات واألبحاث والدراسات حول التنمية الزراعية اتبادل المعلومات جمع وـ 2

وأساليب ونماذج اإلنتاج، بما في ذلك الري وإنتاج البذور والمبيدات الزراعية  والتكنولوجيا

 .واإلدارة الزراعية

لزراعية ومتابعتها من أجل تحقيق التنمية اية وإدارتها الزراعالموارد المالية تعبئة اإلرشاد نحو ـ 3

 المستدامة.

مع التوجيه الزراعية لصغار المزارعين، الزراعية وبناء القدرات  تحديث األساليبالعمل على ـ 4

 وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة. لتنسيق ووضع

مستلزمات اإلنتاج كاألسمدة ومستلزمات الري لزراعي وتشجيع دعم مشاريع التمويل اتحفيز وـ 5

 والبيوت المحمية. 

وضع اآلليات الالزمة لتقديم المساعدة الضرورية في حاالت الطوارئ الغذائية الناجمة عن ـ 6

 نقص الغذاء والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والجفاف والظروف الطارئة.

قتراح اإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باألمن الغذائي، وـ 7

وحماية األراضي الزراعية وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر  هبالمياالتشريعات المتعلقة 

 والمستثمرين في المجال الزراعي.
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 .ع دعم القروض الزراعيةـ العمل على تشجي8

 إبداء الرأي وتقديم المشورة للوزير بشأن األمور المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.ـ 9

تشييد موارد الطبيعية للمياه، بهدف لألمثل لستغالل ابشأن االتنظيم دورات وبرامج تدريبية ـ 10

مواقع من  باره مورد دائم وقريبمحطات تحلية لمياه البحر واستغاللها في الزراعة باعت

 االستغالل.

رفع ـ التوصية برفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه وتطوير نظم الري و11

 .المياه كفاءة الري وتوزيع

 مياه من مخرجاتها لتحسين الصحي الصرف لمياه المعالجة محطات كفاءة فعرنحو  هالتوجيـ 12

 .الزراعية األغراض في الستخدامها المعالجة الصرف

سهم في رفع اإلنتاجية اط الزراعية اإلنتاجية الحديثة التي تتقييم األنشطة الزراعية وتبني األنمـ 13

 وتقليل تكاليف اإلنتاج.

العمل على تطوير البنية الزراعية التحتية في مجال الري والصرف وتحسين إنتاجية ـ 14

 األراضي الزراعية.

العاملة في القطاع المهنية  التعاونية الزراعية وكافة الجمعيات الجمعياتتطوير تشجيع ـ 15

 .  نتستطيع من خالله تقديم خدمات للمزارعيدعمها لوالزراعي 

اعي في مواجهة كافة المعوقات التي دعم المزارعين والعاملين في المجال الزر نحو هـ التوجي16

 استحداث المزيد من األنظمة التسويقية للمنتج الزراعي.تحد من اإلنتاج الزراعي، مع 

استثمار أراضي األوقاف السنية والجعفرية في المشاريع الزراعية، ب ـ اتخاذ التدابير الكفيلة17

 ثمار طويل األجل. وعلى أن يكون است
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حكومية أو  ات أو هيئاتالمزارعين الذين ال يعملون في مؤسساقتراح نظام تأميني بشأن  ـ18

  خاصة حتى يشملهم قانون التأمين االجتماعي.

 (8مادة )

 يةالثروة السمكمجال في  اختصاص الهيئة

وعليها أن تتخذ اإلجراءات لزيادة اإلنتاج  بيل تطوير اإلنتاج السمكي بدراسةتعمل الهيئة في س

 التالية:

ـ العمل على تطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة 1

)الفاو( بوقف الصيد الجائر ووقف استنزاف المصائد وتخفيض جهد الصيد لبقاء الموارد السمكية 

 آمنه ومستدامة.

ضع حلول لها بالتعاون مع الجمعيات والجهات الصيادين وو هالمعوقات التي تواج ـ دراسة2

 والمطالبة بوضعه في إطار تشريعي دعما لزيادة اإلنتاج.المختصة في هذا المجال 

صلة بتنمية الثروة السمكية، بم يكفل إجراء دراسات وأبحاث تعاونية مع كافة الجهات ذات الـ 3

 الحفاظ عليها وتنميتها كمورد دائم ومتجدد.

 توسعة وزيادة مناطق الصيد. ـ إجراء الدراسات التي تهدف إلى4

بالنتائج اإليجابية المترتبة على تناسب رخص الصيد مع اإلنتاج السمكي، واقتصار  ـ التوعية5

 كل صياد على رخصة صيد واحدة. 

 بتجنب مخالفات الصيد وما يؤثر على الثروة السمكية واإلنتاج السمكي. ـ التوجيه6

 على عدم التوسع في دفان البحر لتأثيره على اإلنتاج السمكي. ـ العمل7

حكومية أو خاصة  الصيادين الذين ال يعملون في مؤسسات أو هيئاتاقتراح نظام تأميني بشأن ـ 8

 حتى يشملهم قانون التأمين االجتماعي. –



 

11 
 

داخل  بتقنيات مختلفة ية في مجال استزراع األسماك المحليةتدريبالبرامج ال ـ التوسع في تقديم9

 .وخارج مملكة البحرين

صاحب الرخصة ضرورة وجود في تطبيق قانون النوخذة البحريني، بـ الحث على التشدد 10

فرص عمل جديدة للشباب، ووقف االعتماد الكلي على  العمل على إيجادعلى ظهر المركب، مع 

 .العمالة الوافدة فقط

سماك المرغوبة محليًّا وذات الجودة العالية لألتشجيع االستثمار في قطاع االستزراع السمكي ـ 11

  .ائيالمزارع السمكية وتربية األسماك باعتباره جزء من األمن الغذ إنشاءتشجيع التوسع في مع 

 (9مادة )ال

 اختصاص الهيئة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة 

الهيئة على رعاية المصالح المشتركة لمربي الدواجن، وتسعى إلى حماية وزيادة الثروة  تعمل

الداجنة وتنمية االستثمار في األنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها وفقاً 

 .للمواصفات القياسية العالمية

ة وبالتعاون مع جهات وللهيئة في سبيل تحقيق األمن الغذائي في إطار الخطة العامة للدول

 :االختصاص، القيام بما يلي

ـ جمع كافة المعلومات واإلحصاءات التي تتعلق بالنشاط، والمساعدة في وضع خطة االستيراد 1

 .والتصدير، وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات لظروف واحتياجات األسواق الداخلية والخارجية

واألعالف واألدوية واللقاحات وغيرها مما يلزم  توفير الخامات والمهماتأن يتم ـ العمل على 2

تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها، وذلك من السوق المحلية واألجنبية ووضع نظم توزيعها على 

 .المربين والشركات

ـ اقتراح شروط وقواعد الحصول من جهات االختصاص على تراخيص مزاولة األنشطة 3

عمال المكملة لها، وكذلك المواصفات الفنية والصحية المتعلقة بإنتاج وصناعات الدواجن، واأل

 .الالزمة
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ـ التنسيق مع الجهات المختصة لالستفادة من القروض والمنح والمعونات المقدمة في مجاالت 4

 .إنتاج وصناعات الدواجن

ـ إنشاء ودعم المشروعات واألجهزة والمراكز العلمية في مجال البحوث والتدريب لتطوير إنتاج 5

 .عة الدواجن ووسائل الدعاية واإلعالن في الداخل والخارجوصنا

إنشاء المشروعات التي يحتاجها إنتاج وصناعات الدواجن وتشجيع مربي الدواجن على  اقتراحـ 6

 .تكوين شركات أو جمعيات تعاونية

راضي البعيدة عن العمران ودعمها وتخصيصها إلنتاج الثروة ـ دراسة التوسع في توفير األ7

 الحيوانية والداجنة، واقتراح أصلح وأنسب المواقع لهذا النشاط.

تربية الحيوان  الكافي لتشجيع المستثمرين لالستثمار في أنشطةالدعم  توفيرالعمل على ـ 8

 رتبطة بها.مال والدواجن واألنشطة

والكفاءة البحوث والبرامج ووضع الخطط التي تكفل تعزيز وتطوير اإلنتاج والدراسات  ـ إجراء9

اإلنتاجية والتنوع وإحكام الرقابة على جودة اإلنتاج وحسن استخدام الموارد المتاحة وكل ما من 

 شأنه زيادة وكفاية اإلنتاج.

تشجيع القائمة عليها، ب والصناعات مشاريع الثروة الحيوانية والداجنة إقامة العمل على دعمـ 10

 الكهرباء والماء.دعم رسوم 

بزيادة اإلنتاج وجودته عني يُ  أو اللحوم على إنشاء اتحاد عام لمنتجي الدواجنـ تشجيع العمل 11

إنتاج األعالف والمركزات واإلضافات الغذائية يهتم بوجه خاص بمن صناعات ل وما ارتبط به

 زر، فضالً عن توحيد العاملين في تلك المجاالت.واألدوية واللقاحات والمجا

ة، ووضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية اإلنتاجية للعاملين االقتصاديـ دراسة خطط التنمية 12

 .وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات اإلنتاجية وانتظام العمل بها

 ليب اإلنتاج ووسائل تحسينه وزيادتهـ ربط البحوث العلمية بواقع اإلنتاج، وذلك بدراسة أسا13

 .وتخصيص تكاليفه
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ويراعى في ذلك الفنية للعاملين لجدد ولرفع الكفاية وضع الخطط الالزمة لتدريب العاملين اـ 14

 .المتخصصة ئة أجيال جديدة من العمالةاستيفاء التخصصات المطلوبة وتنش

وحظائر تربية المواشي  يألرباح منشآت اإلنتاج الداجن ـ بحث واقتراح اإلعفاء الضريبي15

 وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع األسماك، وذلك من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

 الفصل الثالث 

 (10مادة )

 مجلس اإلدارة

، من ذوي الخبرة في مجال األمن الغذائي ة أعضاءرئيس وست منمجلس إدارة  ـ يكون للهيئة1

 بناًء على اقتراح الوزير وعرض من رئيس مجلس الوزراء.  يصدر بتشكيلهم مرسوم

 تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.ـ 2

يختار مجلس اإلدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه ـ 3

 أو قيام مانع لديه.

  اإلدارة بموجب مرسوم.تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس ـ 4

 (11مادة )

 المهام والصالحيات

واعتماد الخطط والبرامج التي تحكم سير  مجلس اإلدارة هو السلطة العليا التي تتولى شئون الهيئة

ً لمباشرة مهامها  العمل بها واإلشراف على تنفيذها، وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه الزما

 وصالحياتها، بما في ذلك:

 إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ـ 1

دراسة التشريعات ذات العالقة باألمن الغذائي، والتوصية بالتعديالت التي تراها مناسبة  -2

 للجهات المعنية.
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تعيينهم  تتضمن إجراءات وقواعد إعداد الهيكل التنظيمي والئحة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة -3

 وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم.

 الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة. -4

ـ دراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم 5

 بشأنها.

 العالوات والمزايا األخرى.ـ تحديد أجر الرئيس التنفيذي، بما في ذلك 6

 

 القيام بالمهام والصالحيات األخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ـ7

 

 (12مادة )

 االجتماعات

يجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين على األقل، كما يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناًء ـ 1

 المجلس أو من الوزير.على دعوة من رئيس المجلس أو طلب مقدم من عضوين من أعضاء 

ويجب في جميع األحوال إخطار أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس قبل الموعد المحدد 

 لالجتماع بخمسة أيام على األقل.

وي لمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذ -2

ي من هؤالء صوت معدود عند التصويت على رائهم وال يكون ألالشأن لمناقشتهم واالستماع آل

 قرار المجلس.

 (13مادة )

 النصاب والتصويت

ً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس  يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا

المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي عدد 

 منه الرئيس. األصوات يُرجح الجانب الذي
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 (14مادة )

 تعيين الرئيس التنفيذي

ات، بناًء على توصية من يكون للهيئة رئيس تنفيذي متفرغ يعيَّن بمرسوم لمدة ثالث سنوـ 1

 ، وال تجوز إعادة تعيينه ألكثر من مرتين متتاليتين، كل منهما لمدة ثالث سنوات.المجلس

ِ ـ 2 سبب، يعيَّن َمن يحل محله بذات األداة والطريقة في حالة ُخلُو منصب الرئيس التنفيذي ألي 

المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، ويجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرار بتعيين نائب للرئيس 

 التنفيذي يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو ُخلُو منصبه.

 

 (15مادة )

 صالحياتالمهام وال

عن المجلس م القضاء وفي صالتها بالغير، ويكون مسئوالً أمام يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أما

رة  سْير أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويباشر كافة صالحيات الهيئة فيما عدا الصالحيات المقرَّ

 لمجلس اإلدارة ِوْفقاً ألحكام هذا القانون، ويتولى بوجه خاص ما يأتي:

 واإلشراف على سْير العمل بها وعلى موظفيها.إدارة الهيئة وتصريف شئونها، أ ـ 

 تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.ب ـ 

 .بشأنه، وعرضهما على المجلس إعداد مشروع ميزانية الهيئة وكذلك تقريرج ـ 

خالل شهرين  المجلسإعداد الحساب الختامي للهيئة وكذلك تقرير بشأنه، وعرضهما على د ـ 

 للهيئة للموافقة عليهما.من تاريخ انتهاء السنة المالية 

من أجل  –، خالل السنة المالية السابقة وعرضه شاط الهيئةإعداد تقرير سنوي عن نهـ ـ 

على مجلس اإلدارة خالل ثالثة أشهر على األكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية  –إقراره 

 مشفوعاً بنسخة من الحسابات المدقَّقة للهيئة عن ذات السنة المالية.
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إعداد تقارير دورية وعْرضها كل ثالثة أشهر على مجلس اإلدارة عن نشاط الهيئة وسْير ـ ز 

د يالعمل بها، تتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه ِوْفقاً للخطط والبرامج الموضوعة وتحد ِ 

ر  مدة أقل  المجلسمعوقات األداء إْن ُوِجدت، والحلول المقتَرحة لتفاديها، وذلك ما لم يقر ِ

 ذه التقارير.لتقديم ه

 (16مادة )

 اإلعفاء من المنصب

يعفى الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته في حالة إخالله بواجبات وظيفته أو عْجزه  - 1

عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، أو عدم التزامه بمقتضيات األمانة والسلوك القويم. ويكون اإلعفاء 

 در بأغلبية أعضائه.بناًء على توصية من مجلس اإلدارة تص

على مجلس اإلدارة تمكين الرئيس التنفيذي من إبداء أوجه دفاعه قبل التوصية بإعفائه من  - 2

منصبه وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصية باإلعفاء يستمر الرئيس التنفيذي في 

ما لم تكن جديد، القيام بمهامه وممارسة صالحياته إلى أن يصدر مرسوم بتعيين رئيس تنفيذي 

 عدم التزامه بمقتضيات األمانة والسلوك القويم.التوصية باإلعفاء بسبب 

 

  الباب الثاني

 األمن الغذائي مجال تحقيق  

 الفصل األول 

 (17مادة )

  أحكام هذا البابسريان 

 تسري أحكام هذا الباب على المزودين والتجار المسجلين.
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 .المجلسويصدر بشروط ونظام التسجيل واإلعفاء منه، قرار من الوزير بناًء على اقتراح 

ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من التسجيل بقائمة المزودين أو قائمة التجار، 

 الوزير.  باالتفاق معالمجلس ضعها وابط التي يوذلك وفقاً للمعايير والض

 المجلس.لسلع االستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناًء على اقتراح ويصدر بتحديد قائمة ا

 

 (18مادة )

 اختصاص الهيئة في مجال األمن الغذائي 

اإلشراف على المخزون االستراتيجي وإدارته، وتمارس و على تحقيق األمن الغذائيالهيئة عمل ت

 :لهذا الغرض االختصاصات التالية

قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع االستراتيجية محلياً وببلدان المنشأ ـ إعداد الدراسات وإنشاء 1

 .أو التوريد

بالتعاون  ـ اقتراح السياسات والخطط والبرامج الالزمة إلنشاء ومتابعة المخزون االستراتيجي،2

 .وعرضها على مجلس الوزراء لالعتمادمع الوزارة 

 .والمدد المقررة لالحتفاظ بها ـ تحديد أصناف وكميات السلع االستراتيجية3

ـ مراقبة كفاية المخزون االستراتيجي لدى المزودين والتجار، ومتابعة الرصيد القائم لمخزون 4

 .األمان حسب األصناف

 .ـ إعداد سجل خاص للسلع االستراتيجية، يعتمده الوزير5

االستراتيجية بالدولة ـ إنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقة التخزينية للسلع 6

 .وموجودات المخازن وحركة المخزون ومعدالت االستخدام الكلي حسب الصنف
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ـ دراسة وتقدير االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية، وقياس ومتابعة حجم استهالك كل 7

بالتنسيق سلعة منها، وتحديد الفائض والعجز دورياً لدى المزودين والتجار مع بيان األسباب، وذلك 

 .مع الجهات المختصة

، ووضع المعايير ا يطرأ عليه من تغييراتـ متابعة رصيد المخزون االستراتيجي، وتحليل م8

 .واإلجراءات واآلليات المالئمة لتدويره

مخزون األمان واتخاذ التدابير الالزمة لسد العجز، واقتراح زيادة أو استدامة المحافظة على ـ 9

 .بالدولة عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقةتخفيض سعة التخزين 

اإلشراف على المخازن ومراقبة النواحي الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع االستراتيجية ـ 10

 .وتدويرها

إعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون االستراتيجي والتغييرات التي تطرأ على السلع ـ 11

 .للوزيراالستراتيجية، ورفعها 

متابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع ـ 12

االستراتيجية، ومراقبة الفواتير وغيرها من المستندات المثبتة لما يتم تداوله من السلع 

هذا والتجار المسجلين بالتزاماتهم بمقتضى  ق من مدى تقيد المزوديناالستراتيجية، والتحق

 .القانون

التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن األنظمة االلكترونية ذات الصلة بإدارة المخزون ـ 13

 .االستراتيجي والتعامل في السلع االستراتيجية

، أي مهام أخرى تتعلق بالمخزون االستراتيجي للسلع االستراتيجية تحال إليها من الوزيرـ 14

 .ة أو أكثر لتنفيذ االختصاصات المشار إليها في هذه المادةويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعي

لمجلس الوزراء بشأن المخزون االستراتيجي للسلع  للوزير لرفعها ـ رفع تقارير بشكل دوري15

 .الغذائية
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 (19مادة )

 التعاون مع المزودين والتجار المسجلين والجهات المعنية

المسجلين والجهات المعنية، وضع دليل لتصنيف ، بالتعاون مع المزودين والتجار تولى الهيئةت

 :وترقيم السلع االستراتيجية بناًء على طبيعة استخدامها وأهميتها، وذلك بهدف

ـ الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون االستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف أو انتهاء 1

 .الصالحية

 .السلع االستراتيجيةـ ضمان االحتفاظ الدائم بمخزون األمان من 2

باختيار أوقات الشراء المناسبة، بناًء على وضع المخزون  ينر المسجلاجـ توجيه المزودين والت3

 .االستراتيجي القائم

آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع االستراتيجية، وإجراءات مراجعته،  الهيئةوتُحدد 

 نية به.ومتابعة مدى تقيد الجهات المع

 (20مادة )

 مراقبة المخزون إلكترونيا  

إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون االستراتيجي واإلشراف عليه،  تتولى الهيئة

التاجر المسجل، تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة  ومسك سجل إلكتروني للمزود أو

 .المعامالت التجارية المتعلقة بالسلع االستراتيجية

قة به ويلتزم كل مزود أو تاجر مسجل، باستيفاء شروط التسجيل بالنظام، وتوفير البيانات المتعل

 .، وباإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على تلك البياناتوالتي تُحددها الهيئة

 .الوزير شروط وإجراءات التسجيل بالنظامالمجلس باالتفاق مع وتُحدد بقرار من 
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 الفصل الثاني

 (21مادة )

  لمزودول الحقوق المشتركة للهيئة

يسمى "عقد التخزين  إدراجه بقائمة المزودين، قبل بإبرام عقد مع المزود يقوم الرئيس التنفيذي

فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون  قد حقوق والتزامات المزودويتضمن هذا الع"، اإلجباري

 :االستراتيجي، وبخاصة ما يلي

مهمة توريدها أو إنتاجها أو حفظها كميات السلع االستراتيجية الموكل للمزود تحديد أصناف وـ 1

 .بالمخازن التابعة له

لتخزين السلع االستراتيجية، وأماكنها ومواصفاتها  ن المستغلة من قبل المزودبيان قائمة المخازـ 2

 .وسعتها وطاقتها التخزينية القصوى

 .االستراتيجية ونظام التأمين اإلجباري عليهاتحديد آليات تمويل شراء السلع ـ 3

تحديد آلية تحمل أو تغطية مصروفات التخزين اإلجباري، والخسائر التي يمكن أن تلحق بالسلع ـ 4

 .ية ألسباب ال ترجع للمزوداالستراتيج

إجراءات التصرف في السلع االستراتيجية ونظام تحديد أسعار بيعها في حال تحقق الظروف ـ 5

 .ة واألزمات والكوارث أو األسباب التي تم من أجلها إنشاء المخزون االستراتيجيالطارئ

إنشاء أي رهن أو تقديم ضمان لصالح الدولة على السلع االستراتيجية ضمن حدود الكميات ـ 6

 .واألصناف المتفق عليها

تيجية، وإدارتها، استالم المخازن التي توجد بها السلع االسترا ، طلبلهيئةـ النص على أنه يجوز ل7

 ، وذلك في الحاالت التي تحددها.وتوجيه التصرف فيها

 .النص على حق الوزارة بالتوجيه بشراء كميات من السلع االستراتيجية وتخزينهاـ 8
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 .وفقاً ألحكام القانون يازات يتقرر منحها للمزودأي حوافز أو امتـ النص على 9

 (22مادة )

 المزود  التزامات

 :بما يلييلتزم المزود 

 .ـ إدارة المخزون االستراتيجي في المخازن1

2 ً  لألصناف والكميات والنسب ـ توفير السلع االستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون األمان، وفقا

 .والمعتمدة من الوزير المجلسحددها التي يُ 

لنسب كميات واـ تزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع االستراتيجية وفقاً لألصناف وال3

 .، وذلك بغرض عرضها للمستهلكينالتي يُحددها المجلس

للتعامل في السلع االستراتيجية، والتقيد بما  المجلسضعه استخدام النظام اإللكتروني الذي يـ 4

 .يصدر عنها من قرارات وتعاميم

والتسليم والحفظ ـ اعتماد النظام المالئم لالحتفاظ بالمخزون االستراتيجي، ووسائل المناولة 5

 .والوقاية والصرف، من خالل التقيد بدليل تصنيف وترقيم السلع االستراتيجية

ـ مراعاة المواصفات القياسية المقررة للسلع االستراتيجية والمخازن، وشروط وضوابط 6

 .التخزين والصالحية

 .ـ اتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون االستراتيجي7

مان، وإبالغ الرئيس للمخازن، وتوثيق ومعالجة أي تراجع في مخزون األـ الجرد الدوري 8

 .فوراً عند فقدان أي سلع استراتيجية أو سجالت متعلقة بها التنفيذي

 .عن حالة المخزون وكمية السلع االستراتيجية المخزنة لديه ـ إخطار الرئيس التنفيذي9

 .تة لما يتم تداوله من السلع االستراتيجيةـ االحتفاظ بالفواتير وغيرها من المستندات المثب10
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 (23مادة )

 ما يحظر على المزود 

 :يُحظر على المزود ما يلي

ـ إغالق المحال والمصانع المتعاملة في السلع االستراتيجية، أو إيقاف نشاطها أو تغييره، أو 1

 .لحصول على موافقة المجلساالمتناع عن اإلنتاج أو التوريد، دون ا

بأية محررات ورقية أو إلكترونية ُمسجل عليها أو ُمخزن بها بيانات متعلقة بالسلع  ـ التالعب2

 .االستراتيجية

 

 (24مادة )

 التاجر المسجل  التزامات

 :يلتزم التاجر المسجل بما يلي

وبما ال لتي يتزود بها من المزود ـ تهيئة جزء من المحال التابعة له لعرض السلع االستراتيجية ا1

، وعرضها للمستهلك بشكل مناسب سب التي يُحددها المجلسعدد األصناف والكميات والنيقل عن 

 .وبدون انقطاع

عند أي تعامل في السلع  بعة له بالنظام اإللكتروني الذي يضعه المجلسـ ربط المحال التا2

 .االستراتيجية، والتقيد بما يصدر عنها من قرارات وتعاميم

 .السلع االستراتيجية ـ التقيد بدليل تصنيف وترقيم3

ـ االحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر تزويده بالسلع االستراتيجية سواًء من المورد أو المنتج 4

 .مباشرة أو من أي مصدر آخر
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فوراً عن كمية السلع االستراتيجية الموجودة بالمحال التابعة له متى  التنفيذي خطار الرئيسـ إ5

 .ُطلب منه ذلك

 .فوراً في حالة فقدان أي سلع استراتيجية أو سجالت متعلقة بها الرئيس التنفيذيـ إبالغ 6

 (25المادة )

 ما يحظر على التاجر المسجل 

 :يُحظر على التاجر المسجل ما يلي

ها عن المستهلك، أو احتكار تداولها، أو إخفاءبيع السلع االستراتيجية، أو التالعب بأسعار ـ 1

 .منها أو فرض شراء سلعة أخرى أو خدمة معهاإرغامه على شراء كمية 

ـ التالعب بأية محررات ورقية أو إلكترونية مسجل عليها أو ُمخزن بها بيانات متعلقة بالسلع 2

 .االستراتيجية

 

 الباب الثالث

 أحكام عامة وختامية

  الفصل األول

 أحكام عامة

 (26) مادة

بشراء  المزودينة، توجيه المختصة بالدولالتنسيق مع الجهات وب - عند الحاجة -يجوز للوزير 

من هذا القانون،  (17)المادة ليها في ئمة السلع االستراتيجية الُمشار إكميات من السلع الواردة بقا

 .أو عن طريق استئجار أية مخازن أخرى للدولة أو لدى المزودينوتخزينها بالمخازن التابعة 
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 (27) مادة

الجهات المعنية، دراسة اإلعفاءات واالمتيازات والحوافز ، بالتنسيق مع يتولى المجلس

أو التاجر المسجل، ويصدر بهذه اإلعفاءات واالمتيازات والحوافز  سهيالت التي تُمنح للمزودوالت

 .والتسهيالت قرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير

 

 

 

 (28) مادة

، في حاالت تعويض عادل، يجوز للمجلس لىمع عدم اإلخالل بحقوق ذوي الشأن في الحصول ع

واألزمات والكوارث، وبعد أخذ إذن الوزير كتابةً، استالم المخازن التي توجد  الظروف الطارئة

 .بها السلع االستراتيجية أياً كانت الجهة المالكة لها، وإدارتها إلى حين انقضاء تلك الحاالت

 (29) مادة

جرد للسلع االستراتيجية الموجودة بالمخازن عند استالمها تحرير محضر  الرئيس التنفيذي يتولى

ً تحديد أصنافها، وعددها، وكمياتها، ومواصفاتها، مع بيان  ً ألحكام المادة السابقة، متضمنا وفقا

  .التجهيزات واآلالت والمعدات الموجودة بالمخازن وحالتها

ومن المسؤول عن المخزن، ويوقع محضر الجرد المشار إليه من قبل مأمور الضبط القضائي 

 نسخة من المحضر لدى المجلس. والذي تسلم إليه نسخة من المحضر، وتُحفظ

 

 الفصل الثاني

 العقوبات

 (30مادة )
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 ِ ال تُِخل العقوبات المشار إليها في المواد التالية، بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

 قانون آخر.

 (31) مادة

تزيد على  وال ( ألفي دينار2000ل عن )مدة ال تجاوز سنة، وبالغرامة التي ال تقيعاقب بالحبس 

 (،22) من أحكام المواد ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا( مائة ألف دينار100000)

، أو مارس أعمال المزودين أو التجار دون أن يكون مسجالً من هذا القانون( 25)(، 24) (،23)

 المزودين أو بقائمة التجار وفق أحكام هذا القانون.بقائمة 

كما يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من تصرف بأية طريقة من 

 .من هذا القانون (35لع المتحفظ عليها وفقا للمادة )الطرق في الس

العود، ويعتبر المتهم عائدا وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة 

إذا ارتكب جريمة مماثلة خالل خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها 

بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحاالت 

 .العود

 (32) مادة

يجوز للمحكمة، فضالً عن الحكم بالعقوبة المقررة، مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية، 

الحكم بغلق المحل الذي ارتكبت به المخالفة لمدة ال تزيد على سنة، ويُنشر الحكم على الموقع 

 .اإللكتروني للوزارة، كما يُنشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه

 .لجريمة، وتسليمها للرئيس التنفيذيمحل اكما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع 

بناًء على حكم المحكمة المختصة،  وللمجلس باالتفاق مع الوزير التصرف في السلع المصادرة

 .وإيداع ثمنها في الخزينة العامة للدولة

 (33) المادة
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فعال يُعاقب المسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن األ

التي تُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخالله بالواجبات التي 

 .تفرضها عليه اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة

إذا ارتُِكبَت ويكون الشخص المعنوي مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، 

ليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك أية جريمة من الجرائم المنصوص ع

ِ موظف يعمل لدى الشخص االعتباري. ف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تََستُّر من أي   نتيجة تَصرُّ

 

 (34) المادة

للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى 

أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى الجنائية أو 

 .لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها

 .ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب األحوال

  الفصل الثالث

 أحكام ختامية

 (35مادة )

 الضبطية القضائية

لين صفة يُصِدر الوزير المعني  بشئون العدل باالتفاق مع الوزير قراراً بمْنح الموظفين المخوَّ

ْبط القضائي للتََّحقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنف ِذة له، ويكون لهم  مأموري الضَّ

 .، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانونفي سبيل تحقيق هذا الغرض

سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وجميع األماكن غير المعدة ولهم في 

للسكنى في أي وقت من األوقات للتفتيش واالطالع على السجالت والدفاتر والوثائق والمستندات 

 .الالزمة ألداء مهامهم وأخذ نسخ منها
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(، 24(، )23(، )22) م الموادخالفة أحكاكما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند االشتباه في م

اتخاذ جميع الوسائل  ،أو ممارسة أعمال المزود أو التاجر بدون تسجيل من هذا القانون( 25)

، على أن يتم إثبات ذلك أو إيداعها المخازنالتحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، 

العامة في موعد أقصاه أسبوع  في المحضر الذي يتم إعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة

 .من تاريخ تحرير المحضر

 (36مادة )

 توفيق األوضاع

أْن يقوم بتوفيق أوضاعه ِوْفقاً ألحكام هذا القانون خالل مدة  -مزود أو تاجر  –على كل شخص 

 ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

 (37) مادة

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

 من اليوم التالي لتاريخ نْشِره في الجريدة الرسمية.

                                                                               

 البحرين ملك مملكة                                                                         

            حمد بن عيسى آل خليفة                                                                       

 

   

 لمذكرة اإليضاحيةا

تولي دول العالم أهمية متزايدة لتحقيق األمن الغذائي للمستهلكين، ولما كانت مهمة العمل على 

توفير الغذاء وتأمين مخزون استراتيجي من الغذاء، تتداخل فيها عدة وزارات وهيئات وإدارات 

 إلدارةحكومية مختلفة، األمر الذي أدى إلى غياب التنسيق المنشود بين هذه الجهات المختلفة 

وتنظيم والتصدي للمستجدات المرتبطة بتحقيق األمن الغذائي للمواطنين والتأكد من جودته، 
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وألجل ذلك أوكلت بعض دول العالم المتقدم مهمة تأمين الغذاء إلى جهة واحدة، إما في صورة 

  .موزارة أو عن طريق إنشاء هيئة مستقلة وهو اتجاه جديد تسعى إلى تحقيقه غالبية دول العال

ً للتوجيهات الملكية التي تضمنتها الكلمة السامية لجاللة  ولقد جاء االقتراح بقانون الماثل تحقيقا

الملك المفدى خالل تفضله بافتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي 

الشورى والنواب، على ضرورة وضع مشروع استراتيجي لإلنتاج الوطني للغذاء ليشمل 

خصيص مواقع متعددة لالستزراع السمكي واإلنتاج النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية ت

 في مجال الصناعات الغذائية.

في  إلى إنشاء هيئة عامة تعمل على تحقيق األمن الغذائي المحلي بتنمية مصادره االقتراحويهدف 

ى توفير مخزون استراتيجي آمن تعمل علالقطاعات الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، كما 

من السلع الغذائية االستراتيجية ومتابعة استدامة توافر هذا المخزون، بما يكفل تحقيق مبدأ الحق 

في الغذاء بصورة مستدامة، وذلك من خالل اتخاذ التدابير واإلجراءات التي تكفل تحقيق األمن 

 الغذائي وفقاً لما يلي:

 ة.سييالذات لتوفير االحتياجات من السلع الغذائية الرئ زيادة القدرة في االعتماد على -1

إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية للمستثمرين والشركات والهيئات  -2

والمؤسسات سواء في األنشطة الزراعية أو الحيوانية أو السمكية أو الصناعية أو التجارية 

 والمرتبطة بها لتحقيق األمن الغذائي.

 أقصى استفادة من الموارد الطبيعية غير المستغلة. المساهمة في تحقيق -3

 دعم وتعزيز االستثمار في مشروعات تحسين أوضاع األمن الغذائي. -4

ميزانية مستجيبة لبرامج تحقيق األمن الغذائي لمملكة العمل على أن تقوم الدولة بتوفير  -5

 البحرين. 

تناول الباب األول ها ثالثة أبواب، ت( مادة تضمن37بقانون فضالً عن الديباجة من ) يتألف االقتراح

إشراف خضوعها لرقابة والنص الخاص بإنشاء الهيئة العامة لألمن الغذائي وقدَّر و حكاماً تمهيديةأ
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العمراني، بالنظر إلى أن هدفها  والتخطيط البلديات وشؤون الوزير المختص بوزارة األشغال

 .والحيواني والداجني والسمكي مية اإلنتاج في المجاالت الزراعياألساسي تن

فقد تناول مجال العمل على تحقيق األمن الغذائي واإلشراف على المخزون أما الباب الثاني 

اختصاص الهيئة فتناول  االستراتيجي وإدارته، وهذا يتعلق بتوفير مخزون األمن الغذائي ذاته،

، وبيَّن لمسجلين والجهات المعنيةفي مجال تحقيق األمن الغذائي بالتعاون مع المزودين والتجار ا

 دور والتزامات المزود والتاجر المسجل وما يحظر عليهما. 

النص على عامة في شأن توفير األمن الغذائي، واألحكام ال علىالنص الثالث وتضمن الباب 

لت ح والتي تناوالالقترختامية الحكام قررة على مخالفة أحكام هذا الباب، وانتهى باألالعقوبات الم

 والقرارات التنفيذية.الضبطية القضائية 
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