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قانون رقم )19( ل�سنة 2014

بالموافقة على قانون )نظام( الم�صتح�صرات البيطرية

بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

والمراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  في   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية،

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  بدول  البيطرية  الم�شتح�شرات  )نظام(  قانون  وعلى 

ال�شادر باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية في 

الثنين  يومي  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الريا�س  في  المنعقدة  والثالثين  الثانية  دورتــه 

والثالثاء 24 – 25 محرم 1433هـ الموافق 19 – 20 دي�شمبر 2011م،

اأقر مجل�س النواب ومجل�س ال�شورى القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة االأولى

الخليج  لــدول  التعاون  مجل�س  بــدول  البيطرية  الم�شتح�شرات  )نظام(  قانون  على  ووفــق 

الخليج  لدول  التعاون  لمجل�س  الأعلى  المجل�س  قرار  اإلزامي  ب�شكل  باعتماده  ال�شادر  العربية 

يومي  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الريا�س  في  المنعقدة  والثالثين  الثانية  دورته  في  العربية 

الثنين والثالثاء 24 – 25 محرم 1433هـ الموافق 19 – 20 دي�شمبر 2011م، المرافق لهذا 

القانون.

المادة الثانية

المخت�شة" الإدارة  " الجهة  بعبارة  يق�شد  المرافق  )النظام(  القانون  اأحكام  تطبيق  في 

الثروة  ب�شئون  المخت�شة  ــوزارة  ال في  البيطرية  والم�شتح�شرات  الحيوانية  بالثروة  المعنية 

الحيوانية، ويق�شد بعبارة "الوزير المخت�س" الوزير المعني ب�شوؤون الثروة الحيوانية.
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المادة الثالثة

ي�شدر بتحديد فئات الر�شوم الم�شتحقة عن الخدمات والتراخي�س التي تقدم طبقًا لأحكام 

الثروة  ب�شئون  المخت�س  الوزير  من  قــرار  التنفيذية  ولئحته  المرافق  )النظام(  القانون 

الحيوانية بعد موافقة مجل�س الوزراء.

المادة الرابعة

)النظام(  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذًا  ال�شادرة  القرارات  من  التظلم  ال�شاأن  ل�شاحب 

اأو  اإعالنها  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  المخت�س  الوزير  اإلــى  التنفيذية  ولئحته  المرافق 

ن�شرها، ويجب البت في التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه، فاإذا رف�س التظلم وجب 

رف�س  بمثابة  رد  دون  تقديمه  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  مرور  ويعتبر  م�شببًا،  الرف�س  يكون  اأن 

�شمني له، ويحق ل�شاحب ال�شاأن الطعن على القرار ال�شادر برف�س التظلم خالل ثالثين يومًا 

من تاريخ اإخطاره بالرف�س اأو اعتباره مرفو�شًا.

المخت�شة اإل  المحكمة  اأمام  مبا�شرة  اإليها  الم�شار  القرارات  من  اأي  على  الطعن  ُيقبل  ول 

بعد التظلم منها.

المادة الخام�صة

اآخر،  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  في  عليها  اأ�شد من�شو�س  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم  اأ- 

القانون  من   )27( المادة  في  عليها  المن�شو�س  الأفــعــال  من  ــًا  اأي ارتكب  من  كل  يعاقب 

اآلف  تقل عن خم�شة  ل  وبغرامة  اأ�شهر  ثالثة  تقل عن  ل  مدة  بالحب�س  المرافق  )النظام( 

دينار ول تجاوز خم�شين األف دينار اأو باإحدى هاتين العقوبتين.

ب- وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة اأن تق�شي باإتالف المواد وم�شادرة الآلت الم�شتخدمة 

في ارتكاب المخالفة ل�شالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والم�شتح�شرات البيطرية.

ج- كما اأن لها اأن تق�شي باإلغاء ترخي�س الم�شنع اأو الم�شتودع الذي ارتكبت فيه المخالفة اأو 

لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحددها  التي  لالإجراءات  وفقًا  المخالفة،  ت�شحيح  لحين  اإغالقه 

القانون.

وت�شاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خالل �شنة من 

تاريخ انق�شاء العقوبة اأو �شقوطها بالتقادم.

د- ولالإدارة الم�شار اإليها الحق في وقف ترخي�س الم�شنع اأو الم�شتودع اأو غلقه والتحفظ على 

المواد والآلت الم�شتخدمة حتى يتم الف�شل في المخالفة.
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المادة ال�صاد�صة

هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الحيوانية  الثروة  ب�شئون  المخت�س  الوزير  ي�شدر 

القانون، واإلى اأن يتم اإ�شدار هذه القرارات ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا 

فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

المادة ال�صابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 5 رم�شان 1435هـ

الموافق: 3 يوليـــــو 2014م
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