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مر�سوم بقانون رقم )٦5( ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم بقانون رقم )10( ل�سنة 1990 

في �ساأن �لرقابة على �للوؤلوؤ و�الأحجار ذ�ت �لقيمة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة                  ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، 

ذات  والأحجار  اللوؤلوؤ  على  الرقابة  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
القيمة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �الآتي:
�ملادة �الأولى

ُي�شاف اإلى املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على اللوؤلوؤ والأحجار ذات 
القيمة مادتني جديدتني برقمي  )3 مكررًا( و)9 مكررًا(، كما ي�شاف اإلى الفقرة )اأ( من املادة 

)9( من ذات املر�شوم بقانون بندين جديدين برقمي )4( و)5(، ن�شو�شها كالتايل:
مادة )٣ مكرر�ً(:

بع�شها  اأو  مهامها  ت�شند  اأن  الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد  التجارة  ب�شئون  املعنية  للوزارة  اأ- 
اإلى  فيما يتعلق بفح�س اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة وم�شغولتها واإ�شدار �شهادات بذلك، 
املرخ�س  ال�شركة  لدي  تتوافر  اأن  ويجب  القانون،  هذا  لأحكام  وفقًا  لها  يرخ�س  �شركات 
لها الإمكانيات والتجهيزات الفنية ملبا�شرة اأعمالها بكفاءة عالية ووفقًا لأف�شل املمار�شات 

واملعايري الدولية.
ب-  للوزير املعني ب�شئون التجارة، الرتخي�س باإن�شاء �شركات تخت�س بفح�س اللوؤلوؤ والأحجار 
ذات القيمة وم�شغولتها وكذلك اإ�شدار �شهادات بالفح�س، ويجوز اأن يت�شمن الرتخي�س 

املمنوح لتلك ال�شركات �شروطًا و�شوابط تتطلبها الطبيعة اخلا�شة ملمار�شة مهامها.
وال�شوابط  والإجراءات  ال�شرتاطات  بتحديد  قرارًا  التجارة  ب�شئون  املعني  الوزير  ي�شدر  ج- 
الواجب توافرها  يف ال�شركات املرخ�س لها وتلك التي يجب مراعاتها عند مبا�شرتها لإعمالها 

واملتعلقة بفح�س اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة وم�شغولتها واإ�شدار �شهادات الفح�س.
د-  للوزير املعني ب�شئون التجارة، بعد موافقة جمل�س الوزراء، حتديد احلد الأق�شى للمقابل 
ذات  والأحجار  اللوؤلوؤ  بفح�س  خدماتها  عن  لها  املرخ�س  ال�شركات  تتقا�شاه  الذي  املايل 
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القيمة وم�شغولتها واإ�شدار �شهادات بالفح�س.
هـ- تتولى الوزارة املعنية ب�شئون التجارة م�شئولية الإ�شراف والرقابة على ال�شركات املرخ�س 
لها بفح�ص اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة للتحقق من التزامها ب�شروط و�شوابط الرتخي�ص 

والتاأكد من تنفيذ اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة لأحكامه.
مادة )9 مكرر�ً(:

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاقب ال�شخ�س الإعتباري بالغرامة 
التي ل جتاوز )...ر50( خم�شني األف دينار اإذا ارتكبت اأي من اجلرائم املقررة مبوجب اأحكام 
هذا القانون با�شمه اأو حل�شابه اأو ملنفعته، وكان ذلك نتيجة موافقة اأو ت�شرت اأو اإهمال ج�شيم من 
ع�شو جمل�س اإدارة اأو رئي�س اأو مدير اأو اأي م�شئول اآخر مفو�س من قبل ذلك ال�شخ�س العتباري.
ال�شخ�س  على  الإداري  اجلزاء  توقيع  يف  التجارة  ب�شئون  املعنية  الوزارة  حق  ذلك  يخل  ول 

الإعتباري.
مادة )9( فقرة )�أ(:

�شحة  بعدم  علمه  مع  م�شغولتها  اأو  القيمة  ذات  الأحجار  اأو  اللوؤلوؤ  فح�س  �شهادة  اأ�شدر   -4
ال�شهادة اأو عدم �شحة بع�س البيانات الواردة فيها.

5- كل من اأن�شاأ يف مملكة البحرين بغري ترخي�س من�شاأة لفح�س اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة 
وم�شغولتها اأو اأ�شدر �شهادات بالفح�س لها.

�ملادة �لثانية
وعبارة  والزراعة"،  التجارة  "وزير  التجارة" بعبارة  ب�شئون  املعني  "الوزير  عبارة  ت�شتبدل 
ن�شو�س  يف  وردت  والزراعة" اأينما  التجارة  "وزارة  التجارة" بعبارة  ب�شئون  املعنية  "الوزارة 

املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1990 يف �شاأن الرقابة على اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة.
�ملادة �لثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كٌل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مـــلك مــمــلــكــة �لـبــحـرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 4 �شــفـــــر 1436هـ
املوافق: 26 نوفمرب 2014م




