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قانون رقم ( )35ل�سنة 2012
ب�ش�أن حماية الم�ستهلك

ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم رقم ( )1مالية ل�سنة  1961الخا�ص ب�إن�شاء ال�سجل التجاري ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1973ب�ش�أن تنظيم االعالنات،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1975بتحديد الأ�سعار والرقابة عليها ،المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1977
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1977الخا�ص بالموازين والمقايي�س والمكاييل،
المعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1983
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1985ب�ش�أن مراقبة المواد الغذائية الم�ستوردة،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1985في �ش�أن الموا�صفات والمقايي�س ،المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة ،1992
وعلى قانون التجارة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1990في �ش�أن الرقابة على المعادن الثمينة،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1990في �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات
القيمة،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1992ب�ش�أن الوكالة التجارية ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1994بالت�صديق على وثيقة ت�أ�سي�س منظمة التجارة
الدولية،
وعلى قانون الإثبات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  ،1996المعدل بالقانون
رقم ( )13ل�سنة ،2005
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997في �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة والمراكز
ال�صيدلية،
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002المعدل
بالقانون رقم ( )41ل�سنة ،2005
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وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2006في �ش�أن العالمات التجارية،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

ف�صل تمهيدي
تعاريف
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية ،المعاني المبنية قرين كل
َ
ُ
خالف ذلك:
ال�سياق
يقت�ض
منها ،ما لم ِ
المنتجات :ال�سلع والخدمات ع��دا الأدوي���ة والم�ستح�ضرات ال�صحية والأغ��ذي��ة ال�صحية
المرخ�ص با�ستيرادها من قبل الجهة المخت�صة في وزارة ال�صحة .وتباع في ال�صيدليات
والمراكز ال�صحية المرخ�صة ،وكذلك الخدمات التي يقدمها �أ�صحاب المهن الحرة كالمهن
الطبية والهند�سية والمحاماة والمحا�سبة والت�أمين.
الم�ستهلك :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يح�صل على المنتجات �إ�شباع ًا لحاجاته �أو
لحاجات التابعين له.
المزود :كل من يقدم المنتجات �سواء كان بائع ًا �أو تاجر ًا بالجملة �أو بالتجزئة �أو وكي ًال تجاري ًا
�أو م�صنع ًا �أو مقدم خدمة.
المعلن :كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري يقوم بالإعالن عن المنتجات �أو الترويج لها بذاته �أو
بوا�سطة غيره با�ستخدام �أية و�سيلة من الو�سائل.
الوزارة :الوزارة المخت�صة ب�ش�ؤون التجارة.
الإدارة المخت�صة :الإدارة المعنية بحماية الم�ستهلك بالوزارة.
الجهة الإدارية المخت�صة� :أية وزارة �أو هيئة �أو جهاز �أو �إدارة حكومية تكون معنية بحماية
الم�ستهلك وغير تابعة للوزارة.
الوزير :الوزير المخت�ص ب�ش�ؤون التجارة.

الف�صل الأول
حقوق الم�ستهلك
مادة ( ) 2

يهــدف هــذا القانون �إل��ى حماية الم�ستهلك و�ضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد ،وب�صفة
خا�صة الحقوق التالية:
 -1الحق في ال�صحة وال�سالمة عند ا�ستعماله العادي للمنتجات.
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 -2الحق في الح�صول على المعلومات والبيانات ال�صحيحة عن المنتجات التي ي�شتريها �أو
ي�ستخدمها �أو تقدم �إليه.
 -3الحق في االختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها �شروط الجودة المطابقة للموا�صفات
المعتمدة قانون ًا.
 -4الحق في الح�صول على المعرفة بحماية حقوقه وم�صالحه الم�شروعة.
 -5حق احترام خ�صو�صية الم�ستهلك ،والحفاظ على معلوماته ال�شخ�صية وعدم ا�ستغاللها
لأغرا�ض �أخرى.
 -6حق الم�ستهلك في الحياة في بيئة �صحية.

الف�صل الثاني
التزامات المزود
مادة ( ) 3

يجب على المزود التقيد بالقوانين واللوائح واال�شتراطات الفنية �أو �أية ا�شتراطات �أخرى
ب�ش�أن المنتج و�ضمان �سالمته ومالءمته لال�ستخدام وفق ًا لل�ضوابط واال�شتراطات التي ي�صدر
بها قرار من الوزير.

مادة ( ) 4

يجب على المزود �أن ي�ضع على جميع المرا�سالت والم�ستندات والمحررات التي ت�صدر عنه
في تعامله �أو تعاقده مع الم�ستهلك  -بما في ذلك المحررات والم�ستندات الإلكترونية -
البيانات التي من �ش�أنها تحديد �شخ�صيته التجارية.

مادة ( ) 5

�أ -يجب على المزود الإعالن عن �سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة ال�ضمان وذلك كله وفق ًا
للقواعد وال�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير ،وللم�ستهلك الحق في الح�صول على
فاتورة م�ؤرخة تت�ضمن نوع المنتج و�سعره ومدة ال�ضمان �إن وجدت.
ب -يجب عند الإعالن عن التخفي�ضات على �أية منتجات �أن تكون ال�ضمانات المقدمة ب�ش�أنها
�سارية خ�لال فترة التخفي�ضات ،و�أن يعلن ع��ن الأ���س��ع��ار قبل التخفي�ض و�أث��ن��اء فترة
التخفي�ض.
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مادة ( ) 6

على ك��ل م��زود �أو معلن �إم���داد الم�ستهلك بالمعلومات ال�صحيحة ع��ن طبيعة المنتج
وخ�صائ�صه وتجنب ما قد ي���ؤدي �إلى خلق انطباع غير حقيقي �أو م�ضلل لدى الم�ستهلك �أو
وقوعه في غلط �أو خلط.
ويعفى المزود �إذا لم يكن منتج ًا �أو م�صنع ًا لل�سلعة �أو الخدمة من الم�س�ؤولية �إال �إذا كان
المنتج �أو الم�صنع قد �أمده بتلك المعلومات.
كما يعفى المعلن من الم�سئولية متى كانت المعلومات التي ت�ضمنها الإعالن فنية يتعذر على
المعلن الت�أكد من �صحتها وكان المزود قد �أمده بها.

مادة ( ) 7

يلتزم المزود فور اكت�شافه �أو علمه بوجود عيب في المنتج وكان يترتب على هذا العيب �أي
�ضرر ب�صحة �أو �سالمة الم�ستهلك �أن يعلن توقفه عن �إنتاجه �أو التعامل عليه ويحذر الم�ستهلك
بعدم ا�ستخدام المنتج ويبلغ الإدارة المخت�صة بهذا العيب و�أ�ضراره المحتملة وما اتخذه من
�إجراءات في هذا ال�ش�أن.
وفي هذه الأح��وال يلتزم المزود ب�إبدال المنتج �أو �إرجاعه مع رد قيمته دون �أي��ة تكلفة
�إ�ضافية ،وذلك بنا ًء على طلب الم�ستهلك.
ويحظر الن�ص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتج �أو �إبداله ،كما يحظر عر�ض �أية الفتة
تن�ص على ذلك.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون �إجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة ( ) 8

�أ -يلتزم المزود بنا ًء على طلب الم�ستهلك بالآتي:
� -1إبدال ال�سلعة -محل التعاقد – �أو ا�ستعادتها مع رد ثمنها ،دون �أية تكلفة �إ�ضافية،
وذلك متى �شاب ال�سلعة عيب �أو كانت غير مطابقة للموا�صفات المعتمدة قانون ًا �أو
للغر�ض الذي تم التعاقد من �أجله.
� -2إع��ادة مقابل الخدمة – محل التعاقد – �أو مقابل ما يجبر النق�ص فيها �أو �إعادة
تقديمها �إلى الم�ستهلك ،دون �أية تكلفة �إ�ضافية ،وذلك في حالة وجود عيب �أو نق�ص
بها وفق ًا لطبيعة الخدمة و�شروط التعاقد و العرف التجاري �أو المهني.
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ب -وفي حالة وجود خالف يتعلق بتنفيذ هذه االلتزامات ،يعر�ض على الإدارة ،لت�صدر فيه
قرار ًا ملزم ًا للأطراف ،وذلك وفق ًا للأحكام والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من
الوزير.

مادة ( ) 9

يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار وال�صيانة الالزمة ال�ستعمال المنتج مدة معقولة تتنا�سب مع
طبيعة المنتج ،ويجوز االتفاق مع الم�ستهلك كتابة على مدة معينة ويعفى المزود من هذا
االلتزام حال �إخطار الم�ستهلك كتاب ًة بعدم توافر قطع الغيار للمنتج وموافقة الم�ستهلك على
ذلك.

مادة ( ) 10

مع مراعاة المادة ( )9يقع باط ًال كل �شرط يرد في عقد �أو وثيقة �أو م�ستند �أو غير ذلك
مما يتعلق بالتعاقد مع م�ستهلك �إذا كان من �ش�أن هذا ال�شرط الإعفاء الم�سبق للمزود من
التزاماته الواردة بهذا القانون.

الف�صل الثالث
واجبات الإدارة المخت�صة بحماية الم�ستهلك
مادة ( ) 11

تتولى الإدارة المخت�صة  -بالتن�سيق والتعاون مع الجهات المعنية  -الإ�شراف على تنفيذ
�أحكام هذا القانون وال��ق��رارات ال�صادرة تنفيذ ًا له بهدف تي�سير ح�صول الم�ستهلك على
المنتجات بجودة مقبولة و�سعر منا�سب ،وحمايته من الغ�ش التجاري والممار�سات االحتكارية
ال�ضارة ،وعليها في �سبيل ذلك القيام بالآتي:
 -1تنفيذ ال�سيا�سة العامة ب�ش�أن التدابير الكفيلة بحماية حرية المناف�سة ومنع الممار�سات
االحتكارية ال�ضارة .
 -2تلقي ال�شكاوى من الم�ستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
 -3اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغ�ش التجاري.
 -4النظر في الخالفات التي تن�ش�أ بين المزود والم�ستهلك والعمل على ت�سوية هذه الخالفات
ودي ًا �إذا �أمكن ذلك ،وو�ضع الأنظمة والإجراءات الالزمة لف�ض المنازعات بين المزودين
والم�ستهلكين.
 -5الت�أكد من التزام المزودين بجميع القرارات ال�صادرة ب�ش�أن حماية الم�ستهلك و�صحته
و�سالمته.
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 -6الم�ساهمة في توفير برامج توعية الم�ستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
 -7و�ضع وتنفيذ القواعد والإج���راءات الخا�صة بحماية الم�ستهلك ،بالتن�سيق والتعاون مع
الجهات الإدارية المعنية.
 -8التن�سيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة في مجال
البحوث ،وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية الم�ستهلك.
وتبا�شر الإدارة المخت�صة االخت�صا�صات المقررة لها وفق ًا للقواعد وال�ضوابط والإجراءات
التي تن�ص الالئحة التنفيذية على تحديدها.

الف�صل الرابع
�ضوابط المناف�سة واالحتكار
و�صور الإخالل بقواعدهما
مادة ( ) 12

يكون ا�ستخدام الحق في �إنتاج �أو توزيع المنتجات بما ال ي�ؤدي �إلى منع حرية المناف�سة �أو
تقييدها �أو الإ���ض��رار غير الم�شروع بالغير ،وذل��ك كله وفق �أحكام هذا القانون والقوانين
والأنظمة ذات العالقة ودون �إخالل بما تق�ضي به المعاهدات واالتفاقيات الدولية المعمول بها
في مملكة البحرين.

مادة ( ) 13

يحظر �إبرام �أي اتفاق يهدف �إلى �أو يترتب عليه الإخالل بقواعد المناف�سة الحرة ،ويعتبر
من قبيل ذلك ما يلي:
 -1التالعب في �أ�سعار المنتجات محل التعامل بزيادتها �أو بخف�ضها دون م�سوغ.
 -2الحد من حرية تدفق المنتجات �إلى الأ�سواق� ،أو خروجها ب�صفة كلية �أو جزئية ،ب�إخفائها
�أو تخزينها دون وجه حق� ،أو االمتناع عن التعامل فيها.
 -3افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات ت�ؤدي �إلى تداولها ب�سعر غير حقيقي ي�ؤثر على اقت�صاديات
باقي المتناف�سين.
 -4حجب المنتجات المتاحة بال�سوق ب�صفة كلية �أو جزئية عن �شخ�ص معين.
 -5حجب المعلومات ال�ضرورية �أو الت�ضليل ب�ش�أن منتج معين.
ويخرج عن نطاق هذا الحظر االتفاقات المقيدة للمناف�سة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى
خف�ض التكاليف �أو تح�سين ظروف الإنتاج �أو التوزيع� ،إذا كانت تحقق فائدة للم�ستهلك تفوق
�آثار الحد من حرية المناف�سة ،وذلك وفقـًا للقواعد وال�ضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية
للقانون.
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مادة ( ) 14

مع مراعاة حرية التجارة ال يجوز القيام ب�أية ممار�سات تجارية �أو احتكارية �ضارة ،وتحدد
الالئحة التنفيذية الأ�س�س والإجراءات المبينة لهذه الممار�سات.

مادة ()15

�أ� -إذا ما طر�أت �أزمة �أو ظروف ا�ستثنائية لل�سوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في �أ�سعار
ال�سلع ال�ضرورية ،فللوزير بقرار م�سبب اتخاذ �إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة.
ب -يجوز للوزير اتخاذ �أي �إج��راء من �ش�أنه وقف �أي انتهاك �أو تجاوز لحقوق الم�ستهلكين
والإ���ض��رار بهم ،ول��ه ف��ي ك��ل الأح����وال ات��خ��اذ م��ا ي��راه م��ن �إج����راءات لمنع الممار�سات
االحتكارية.
ج -تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأ�س�س التي ي�ستند عليها الوزير في تقدير الزيادة
غير الطبيعية في الأ�سعار والإج���راءات التي يتخذها للحد من تلك الزيادة ،كما تبين
التفا�صيل وال�ضوابط التي تمنع االحتكار.

مادة ( ) 16

يجوز للوزير في حالة خطر حال �أو و�شيك الوقوع ،بنا ًء على معلومات م�ؤكدة ومعايير
محددة في الالئحة التنفيذية لهذا القانون� ،أن ي�صدر قرار ًا ب�إيقاف ا�ستيراد منتج معين �أو
ت�صديره �أو عر�ضه في ال�سوق �أو �سحبه منه �أو �إتالفه �إذا كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة
لو�ضع حد للخطر الناجم عنه وللوزير �أن ي�صدر تنبيهات �أو �أن يتخذ �أية احتياطات يعلن عنها
وبما يكفل علم الم�ستهلك بها.

الف�صل الخام�س
�ضبط المخالفات والت�صرف فيها
مادة ( ) 17

تكون للموظفين ،الذين يعينهم الوزير ،للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات
التي ت�صدر تنفيذ ًا له �سلطة دخول المحال ذات ال�صلة.
وتكون للموظفين ال��ذي يعينهم وزي��ر العدل باالتفاق مع الوزير� ،صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي وذلك بالن�سبة �إلى الجرائم التي تقع في دوائر اخت�صا�صاتهم وتكون متعلقة ب�أعمال
وظائفهم.
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وتحال المحا�ضر المحررة بالن�سبة لهذه الجرائم �إلى النيابة العامة بقرار ي�صدر عن الوزير
�أو من يفو�ضه.

الف�صل ال�ساد�س
العقوبات
مادة ()18

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها في قانون العقوبات �أو في �أي قانون �آخر
يعاقب بالحب�س وبغرامة ال تزيد على خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من:
� -1أنتج �أو حاز بنية البيع �أو عر�ض للبيع �أو باع موا َّد �أو عبوات �أو �أغلفة مما ي�ستعمل في غ�ش
�أو تقليد �سلعة من ال�سلع مع علمه بذلك ،وكل من حر�ض �أو �ساعد على ذلك بوا�سطة ن�شرات
�أو مطبوعات �أو �أية و�سيلة �أخرى.
 -2روج عمد ًا منتج ًا بوا�سطة و�سيلة من و�سائل الن�شر �أو الإعالم �أو ب�أية و�سيلة يكون الغر�ض
منها �إعالم الكافة ،وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج �أو عنا�صره �أو مكوناته� ،أو
موا�صفاته �أو من�شئه.
عمدا �سلعـًا بتغيير طبيعتها �أو �صفة من �صفاتها �أو بيان من بياناتها.
 -3غ�ش ً
 -4خدع �أو ا�ستعمل و�سائل من �ش�أنها �أن تخدع الم�ستهلك ب�أية طريقة من الطرق.

مادة ()19

يعاقب بالحب�س مدة ال تقل عن �سنة وبغرامة ال تزيد على ع�شرة �آالف دينار كل من ا�ستورد
�أو جلب �إلى المملكة �سلعـًا �ضارة بال�صحة �أو تمثل خطر ًا على ال�سالمة مع علمه بذلك .ويجوز
للمحكمة الحكم ب�إعادة ت�صديرها �إلى الم�صدر �أو �إعدامها على نفقة المخالف.

مادة ( ) 20

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها في قانون العقوبات �أو في قانون �آخر
يعاقب بغرامة ال تزيد على ع�شرة �آالف دينار كل من خالف �أي حكم من الأحكام المن�صو�ص
عليها في المواد ( )3و( )4و( )5فقرة (�أ) و( )6و( )7و( )8و(.)9

مادة ( ) 21

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد
على خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن خم�سة �آالف دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين
كل من خالف حكم المادة (� )13أو المادة ( )14من هذا القانون.

العدد - 3063 :الخميس  2أغسطس 2012

مادة ( ) 22

في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة �أن تق�ضي ف�ض ًال عن العقوبة المقررة بم�صادرة �أو �إعدام
ال�سلع مو�ضوع الجريمة والمواد والأدوات التي ا�ستخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم
عليه ،ويجوز للمحكمة �أن ت�أمر بن�شر الحكم في جريدتين يوميتين �إحداهما باللغة العربية على
نفقة المحكوم عليه.
وف��ي حالة العود خ�لال ث�لاث �سنوات من تاريخ �صدور الحكم النهائي ب��الإدان��ة يجب على
المحكمة �أن تق�ضي بالحد الأق�صى للعقوبة المقررة وبوقف الن�شاط لمدة ال تزيد على ثالثة
�أ�شهر �أو بمحو القيد من ال�سجل التجاري نهائيـًا.

الف�صل ال�سابع
�أحكام عامة
مادة ( ) 23

مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية �أو المدنية – للوزير الحق في �أن يوجه – بنا ًء على
تو�صية الإدارة المخت�صة – �إن��ذار ًا �إلى ذوي ال�ش�أن بكتاب م�سجل بعلم الو�صول بت�صحيح
الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خالل مدة منا�سبة تحدد لذلك – ف�إذا امتنعوا عن
التنفيذ يكون للوزير �إ�صدار قرار بغلق المن�ش�أة لمدة ال تقل عن �سبعة �أيام وال تجاوز ثالثة
�أ�شهر �أو محو القيد من ال�سجل التجاري وفي هذه الحالة ال يجوز �إعادة القيد في ال�سجل �إال
بعد انق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور قرار المحو.
ويجوز التظلم من هذه القرارات �إلى الوزير المخت�ص خالل خم�سة ع�شر يومـًا من تاريخ
�إعالنها لذوي ال�ش�أن ،ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خالل �سبعة �أيام و�إال ع ّد ذلك بمثابة
رف�ض للتظلم.
ويكون ميعاد الطعن في ق��رارات الوزير �أم��ام المحكمة المخت�صة خالل �ستين يومـًا من
تاريخ �إعالن ذوي ال�ش�أن برف�ض التظلم �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ضـًا.

مادة ( ) 24

ي�صدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.

مادة ( ) 25

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانونُ ،ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
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