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وزارة ال�سناعة والتجارة

قرار رقم )66( ل�سنة 2014

باإ�سدار الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )35( ل�سنة 2012 ب�ساأن حماية الم�ستهلك

وزير ال�شناعة والتجارة:

وعلى   ،2012 ل�شنة    )35( رقــــــم  الم�شـتهلك  حمــــــايــة  قـــــــانـــــون  على  الطــــــــــالع  بعد 

الأخـــ�س الـمــــادة )24( منـــــه،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون حماية الم�شتهلك رقم )35( ل�شنة 2012 ، المرافقة 

لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل وزارة ال�شناعة والتجارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

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

           وزير ال�سناعة والتجارة

د. ح�سن بن عبداهلل فخرو

�شدر بتاريخ: 8 رم�شان 1435هـ

المــــــوافــــــق: 6 يـــوليـــــو 2014م
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الالئحة التنفيذية 

للقانون رقم )35( ل�سنة 2012 

ب�ساأن حماية الم�ستهلك

ف�سل تمهيدي

تعاريف

مادة )1(

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل 

منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة المخت�شة ب�شئون التجارة.

الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون التجارة.

القانون: قانون حماية الم�شتهلك رقم )35(  ل�شنة 2012.

الإدارة المخت�سة: الإدارة المعنية بحماية الم�شتهلك بالوزارة.

ماأمورو ال�سبط الق�سائي: موظفو الإدارة المخت�شة ممن لهم �شفة ال�شبطية الق�شائية. 

اإدارة حكومية تكون معنية بحماية  اأو  اأو جهاز  اأو هيئة  اأية وزارة  المخت�شة:  الإداري��ة  الجهة 

الم�شتهلك وغير تابعة للوزارة.

ال�شحية  والأغــذيــة  ال�شحية  والم�شتح�شرات  الأدويـــة  عــدا  والخدمات  ال�شلع  المنتجات: 

ال�شيدليات  في  وتباع  ال�شحة،  وزارة  في  المخت�شة  الجهة  قبل  من  با�شتيرادها  المرخ�س 

الحرة كالمهن  المهن  اأ�شحاب  التي يقدمها  المرخ�شة، وكذلك الخدمات  والمراكز ال�شحية 

الطبية والهند�شية والمحاماة والمحا�شبة والتاأمين.

الأولية  العنا�شر  ذلك  في  بما  تحويلي،  اأو  حيواني  اأو  زراعــي  اأو  �شناعي  منتج  كل  ال�سلعة: 

والمواد والمكونات والمنتجات ن�شف الم�شنعة.

الخدمة: كل عمل يقوم به المزود مقابل اأجر متفق عليه اأو بموجب ت�شعيرة معلنة.

المنتجات  خ�شائ�س  تحدد  التي  الإلزامية  الفنية  اللوائح  قانوناً:  المعتمدة  الموا�سفات 

والعمليات المرتبطة بها وطرق اإنتاجها، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها. وقد ت�شمل 

ب�شكل خا�س الم�شطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�شع العالمات اأو المل�شقات والتي 

اأو  باأي منتج  اأو طرق الإنتاج، وقد تكون لوائح فنية خا�شة  العمليات  اأو  تنطبق على المنتجات 

ب�شاأنها  تتوفر  ل  التي  المنتجات  ل�شالمة  العامة  المتطلبات  تحدد  عامة  فنية  لوائح  تكون  قد 

لوائح فنية خا�شة.
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الم�ستهلك:كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يح�شل على المنتجات اإ�شباعًا لحاجاته اأو لحاجات 

التابعين له.

وكياًل  اأو  بالتجزئة  اأو  بالجملة  تاجرًا  اأو  بائعًا  كان  �شواء  المنتجات،  يقدم  من  كل  ال��م��زود: 

تجاريًا اأو م�شّنعًا اأو مقدم خدمة.

المعلن: كل �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يقوم بالإعالن عن المنتجات اأو الترويج لها بذاته، اأو 

بوا�شطة غيره با�شتخدام اأية و�شيلة من الو�شائل.

من  ال�شمان  مو�شوع  المنتج  بخلو  يمثله،  ممن  اأو  المزود  من  �شادر  كتابي  اإقــرار  ال�سمان: 

عليه  يطراأ  اأو عطب  اأي خلل  باإ�شالح  وتعهده  قانونًا،  المعتمدة  للموا�شفات  ومطابقته  العيوب 

خالل مدة محددة.

الفاتورة: اأي م�شتند كاٍف بذاته لإثبات التعامل اأو التعاقد مع الم�شتهلك على المنتج، على اأن 

يكون مت�شمنًا البيانات التي يتطلبها القانون وهذه الالئحة.

يوؤدي  اأن  �شاأنه  تخزينها، من  اأو  اإنتاجها  اأو  ت�شنيعها  اأو  ال�شلعة  ت�شميم  في  اأي خطاأ  العيب: 

اأو  اأو نق�س في قيمتها  ال�شتفادة منها،  اأو جزئيًا من  كليًا  اأو حرمانه  بالم�شتهلك  اإ�شرار  اإلى 

منفعتها.

الخلل: اأي طارئ على ال�شلعة اأو الخدمة من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى نق�س في قيمتها اأو منفعتها 

اأو حرمان الم�شتهلك كليًا اأو جزئيًا من ال�شتفادة منها، ما لم يكن الم�شتهلك هو المت�شبب في 

ذلك. 

بطاقة بيانات: اأية بطاقة اأو عالمة اأو ماركة اأو �شورة اأو اأية بيانات و�شفية اأخرى مكتوبة اأو 

مطبوعة اأو مختومة اأو مو�شوعة على العبوة.

الف�سل الأول

التزامات المزود

مادة )2(

ومالءمته  المنتج  �شالمة  ا�شتراطات  بكافة  للتداول  المنتج  عر�س  لــدى  الــمــزود  يلتزم 

المنتج - ب�شكل وا�شح ومقروء  توافرها عن  المطلوب  البيانات  يلتزم بو�شع  لال�شتخدام، كما 

وبطريقة يتعذر اإزالتها –على غالف المنتج  اأو عبوته، وذلك  باللغة العربية اأو بلغتين اأو اأكثر، 

�شريطة اأن تكون اإحداها اللغة العربية، بالبيانات التالية:

اأو  الكيل  اأو  العدد  اأو  القيا�س  اأو  الوزن  في  �شواًء  ومقداره،  ومكوناته  وطبيعته  المنتج  ا�شم   -1

الطاقة اأو المعيار، اأو اأية مقايي�س اأخرى توؤثر في قيمة المنتج.
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2- بلد المن�شاأ )ا�شم الدولة م�شبوقًا بعبارة: �شنع في(.

3- ا�شم الُمنِتج اأو الم�شتورد وا�شمه التجاري وعنوانه.

4- �شروط التداول والتخزين وطريقة ال�شتعمال، بح�شب طبيعة المنتج.

5- ما قد ينطوي عليه ا�شتعمال المنتج من مخاطر.

ويتعين على المزود اإرفاق بيان تف�شيلي داخل عبوة المنتج، يت�شمن ب�شكل وا�شح مكونات 

المنتج وموا�شفاته ومخاطره.

وفقًا  للتداول،  ُيعر�س  الذي  المنتج  اأخرى عن  بيانات  اأية  اإ�شافة  المخت�شة طلب  ولالإدارة 

المعتمدة  الموا�شفات  في  الــواردة  الأخــرى  الإ�شافية  للمتطلبات  ووفقًا  المادة،  هذه  لأحكام 

قانونا. 

اأو اأغلفتها، يلتزم المزود باأن  وبالن�شبة للمنتجات غير القابلة لو�شع البيانات على عبواتها 

يرفق بالمنتج بطاقة بيانات تت�شمن كافة البيانات الواردة في هذه المادة.

مادة )3(

اأن ي�شع على جميع المرا�شالت والم�شتندات والمحررات التي ت�شدر عنه في  على المزود 

تعامله اأو تعاقده مع الم�شتهلك – بما في ذلك المحررات والم�شتندات الإلكترونية – البيانات 

التي من �شاأنها تحديد �شخ�شيته التجارية، وب�شفة خا�شة البيانات الآتية:

1- ا�شم المزود التجاري، وعنوانه، واأرقام هواتفه.

2- رقم ال�شجل التجاري للمزود.

مادة )4(

يلتزم المزود باأن يقدم للم�شتهلك – بناًء على طلبه – فاتورة مكتوبة بخط وا�شح ومقروء 

تثبت التعامل اأو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل الم�شتهلك اأية اأعباء اإ�شافية مالية كانت 

اأم غير مالية، على اأن تت�شمن الفاتورة البيانات الآتية:

1- ا�شم المزود وا�شم محله التجاري.

2- تاريخ التعامل اأو التعاقد على المنتج.

3- ثمن المنتج.

4- نوع المنتج و�شفاته الجوهرية ومدة ال�شمان.

5- حالة المنتج، اإذا ما كان م�شتعماًل.

6- كمية المنتج من حيث العدد اأو الوزن.

7-  ميعاد ت�شليم المنتج.

8- توقيع اأو ختم المزود اأو من يمثله قانونًا.
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المركزي  البحرين  م�شرف  قانون  مراعاة  المزود  على  يجب  بالتق�شيط،  البيع  حالة  وفي 

والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 واللوائح ال�شادرة بموجبه، على 

اأن تت�شمن الفاتورة البيانات الإ�شافية التالية:

1- اإجمالي مبلغ التق�شيط. 

2- ال�شعر الفعلي للفائدة ال�شنوية وكيفية احت�شابها.

3- تاريخ بدء احت�شاب الفائدة.

4- عدد الأق�شاط وقيمة كل ق�شط.

5- مدة التق�شيط.

التاأخير في  اأو  6- الجزاءات التي تفر�س على الم�شتهلك في حالة التخلف عن دفع الأق�شاط 

�شدادها.

فترة  اأثناء  فيه  والت�شرف  المنتج  بملكية  المتعلقة  التعاقد  طرفي  والتزامات  حقوق   -7  

التق�شيط.

8 - ما يفيد اطالع الم�شتهلك على البيانات الإ�شافية المذكورة وقبوله لها.

المقدمة  ال�شمانات  تكون  اأن  يجب  منتجات،  اأية  على  التخفي�شات  عن  الإعالن  حالة  وفي 

فترة  واأثناء  التخفي�س  قبل  الأ�شعار  عن  ُيعلن  واأن  التخفي�شات،  فترة  خالل  �شارية  ب�شاأنها 

التخفي�س، وي�شدر الوزير قرارًا ب�شاأن ال�شوابط الخا�شة بالتخفي�شات.

وي�شدر الوزير قرارًا بتنظيم الحمالت الترويجية، وت�شري ال�شمانات على المنتجات والجوائز 

محل الحمالت الترويجية.

مادة )5(

وطبيعته  المنتج  حالة  عن  للم�شتهلك  الكافية  المعلومات  بتقديم  المعلن  اأو  المزود  يلتزم 

وخ�شائ�شه، وذلك على نحو ل يوؤدي اإلى خلق انطباع غير حقيقي اأو م�شلل لدى الم�شتهلك اأو 

وقوعه في خلط اأو غلط، ويحقق متطلبات ال�شحة وال�شالمة.

ويعفى المزود من الم�شئولية اإذا لم يكن منتجًا اأو م�شنعًا للمنتج، ولم يكن المنتج قد اأمده 

بتلك المعلومات.

كما يعفى المعلن من الم�شئولية متى كانت المعلومات التي ت�شمنها الإعالن فنية يتعذر على 

المعلن التاأكد من �شحتها وكان المزود قد اأمده بها. 

مادة )6(

ُيعد �شلوكًا خادعًا كل فعل اأو امتناع من جانب المزود اأو المعلن يوؤدي اإلى خلق انطباع غير 

حقيقي اأو م�شلل لدى الم�شتهلك، اأو يوؤدي اإلى وقوعه في خلط اأو غلط، وذلك متى ان�شب هذا 

ال�شلوك على اأي عن�شر من العنا�شر المذكورة في المادة )7( من هذه الالئحة.
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مادة )7(

ُيعد اإعالنًا خادعًا – اأيًا كانت و�شيلته- الإعالن الذي يتناول منتجًا ويت�شمن عر�شًا اأو بيانًا 

اإلى خلق  مبا�شرة  اأو غير  مبا�شرة  بطريقة  يوؤدي  اأن  �شاأنه  اآخر من  اأمر  اأي  اأو  كاذبًا  ادعاًء  اأو 

اأكثر  اأو  اإذا ان�شب على عن�شر  اأو م�شلل لدى الم�شتهلك، وب�شفة خا�شة  انطباع غير حقيقي 

من العنا�شر التالية: 

اأو  المنتج  يتكون منها هذا  التي  العنا�شر  اأو  الجوهرية  اأو �شفاته  تركيبه  اأو  المنتج  1- طبيعة 

كميته.

اأو  �شالحيته  تاريخ  اأو  اإنتاجه  تاريخ  اأو  �شنعه  طريقة  اأو  حجمه  اأو  وزنه  اأو  المنتج  م�شدر   -2

�شروط ا�شتعماله اأو محاذير هذا ال�شتعمال.

3- جهة اإنتاج المنتج اأو جهة تقديمه.

هذه  ان�شبت  �شواًء  الجوهرية،  و�شفاته  ا�شتخدامه  ومحاذير  تقديمه  ومكان  المنتج  نوع   -4

ال�شفات على نوعية المنتج اأو الفوائد من وراء ا�شتخدامه.

وكيفية  والثمن  وال�شمان  البيع  بعد  ما  خدمة  ذلك  في  بما  التعاقد،  واإجـــراءات  �شروط   -5

�شداده.

6- الجوائز اأو ال�شهادات اأو عالمات الجودة.

7- العالمات التجارية اأو البيانات اأو ال�شعارات.

8- خ�شائ�س المنتج والنتائج المتوقعة من ا�شتخدامه.

مادة )8(

مدة  خالل  وذلــك  المنتج،  في  عيوب  اأيــة  بوجود  المخت�شة  الإدارة  باإبالغ  المزود  يلتزم 

اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ  اكت�شافه للعيب اأو علمه به، ويكون الإبالغ ب�شكل فوري اإذا كان 

العيب في المنتج من �شاأنه الإ�شرار ب�شحة اأو �شالمة الم�شتهلك، وفي جميع الأحوال يتم اإبالغ  

توقفه  باإعالن  المزود  يلتزم  كما  الغر�س،  لهذا  تعدها  التي  ال�شتمارة  على  المخت�شة  الإدارة 

عن اإنتاج المنتج المعيب اأو تعامله عليه وتحذير الم�شتهلكين بعدم ا�شتخدامه.

اإليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق الن�شر  ويتم الإعالن والتحذير الم�شار 

المنتج  تداول  طبيعة  �شمحت  كلما  بالم�شتهلكين  المبا�شر  الت�شال  اأو  اليومية،  ال�شحف  في 

بذلك.

ويلتزم المزود، بناًء على طلب الم�شتهلك، باإبدال المنتج اأو اإ�شالح العيب اأو اإرجاع ال�شلعة 

مع رد قيمتها دون اأية تكلفة اإ�شافية.
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مادة )9(

للم�شتهلك حق اختيار طريقة معالجة المنتج المعيب، اإما با�شتبداله اأو اإ�شالحه اأو ا�شترداد 

اأن يوؤخذ في العتبار نوع وطبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية التي �شت�شتغرقها  ثمنه، على 

لحين  به  ينتفع  بديل  منتج  على  مقابل-  بدون   - الح�شول  حق  وللم�شتهلك  الإ�شالح،  عملية 

الزمنية  والمدة  المعيب  المنتج  طبيعة  بح�شب  وذلــك  المعيب،  المنتج  اإ�شالح  من  النتهاء 

الالزمة لإ�شالحه. 

مادة )10(

على المزود، في حال ا�شترداده للمنتج المعيب، اأن يقوم با�شتبداله اأو اإ�شالحه اأو رد ثمنه 

ونوع  وطبيعته  المنتج  لنوع  تبعًا  وذلك  مقابل،  دون  منه  المعيب  الجزء  اإ�شالح  اأو  ا�شتبدال  اأو 

العيب المكت�شف فيه.

مادة )11(

اأو  ل�شتبدال  الفنيين  اإر�شال  تكاليف  وكذلك  المعيب،  المنتج  نقل  تكاليف  المزود  يتحمل 

اإ�شالح الجزء المعيب منه، وجميع التكاليف المترتبة على ا�شترداد المنتج.

مادة )12(

المنتجات  عن  �شهر  كل  نهاية  في  تقريرًا  المخت�شة  لــالإدارة  يقدم  اأن  المزود  على  يجب 

المعيبة التي تم ا�شتبدالها اأو اإ�شالحها اأو التي تم اإرجاعها واإعادة ثمنها، على اأن يت�شمن هذا 

التقرير ما يلي:

1- الكمية المباعة من نوع المنتج المعيب، والكمية المخزونة منه لديه. 

2- كمية  المنتجات المعيبة التي تم ا�شتردادها.

3- كمية المنتجات المعيبة التي تم ا�شتبدالها اأو اإ�شالحها اأو اإرجاعها واإعادة ثمنها.

4- الإجراءات التي �شيتم اتخاذها لتفادي العيب المكت�شف في المنتج، اإن اأمكن.

مادة )13(

بالمنتج  عالقة  ذات  اأخــرى  م�شتندات  اأية  في  اأو  العقد  في  اأو  الفاتورة  في  الن�س  ُيحظر 

تن�س على  اأية لفتة  كما يحظر عر�س  ا�شتبداله،  اأو  المباع  المنتج  رد  قبول  المباع على عدم 

ذلك بالمحل.

مادة )14(

مع عدم الإخالل باأية �شمانات اأو �شروط قانونية اأو اتفاقية اأف�شل للم�شتهلك، وما لم تحدد 

الإدارة المخت�شة مدد اأقل بالنظر اإلى طبيعة ال�شلعة، للم�شتهلك الحق في ا�شتبدال ال�شلعة اأو 

اإذا  وذلك  ال�شلعة،  ا�شتالم  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  قيمتها،  ا�شترداد  مع  اإرجاعها 

للغر�س الذي  اأو  المعتمدة قانونًا  للموا�شفات  اأو كانت غير مطابقة  اأو خلل  ال�شلعة عيب  �شاب 
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 – الم�شتهلك  على طلب  – بناًء  الأحوال  هذه  في  المزود  ويلتزم  اأجله،  من  عليها  التعاقد  تم 

باإبدال ال�شلعة  اأو ا�شتردادها مع رد ثمنها دون اأية تكلفة اإ�شافية على الم�شتهلك.

وفي جميع الأحوال، تكون م�شئولية المزودين م�شئولية ت�شامنية.

مطابقتها  اأو  بال�شلعة  عيب  وجــود  حول  والم�شتهلك  المزود  بين  خالف  وجــود  حالة  وفي 

للموا�شفات المعتمدة قانونًا اأو الغر�س الذي تم التعاقد عليه من اأجله، يحال الأمر اإلى الإدارة 

المخت�شة لت�شدر فيه قرارًا ملزمًا لالأطراف.

مادة )15(

يلتزم كل مقدم خدمة باإعادة مقابلها اأو مقابل ما يجبر النق�س فيها اأو اإعادة تقديمها اإلى 

الم�شتهلك، وذلك في حالة وجود عيب اأو نق�س بالخدمة وفقًا لطبيعة الخدمة و�شروط التعاقد 

عليها والعرف التجاري اأو المهني.

ملزمًا  قرارًا  فيه  لت�شدر  المخت�شة  الإدارة  اإلى  بالخدمة  الإخالل  حول  خالف  اأي  ويحال 

لالأطراف.

مادة )16(

اأق�شاها  مدة  خالل  المنتج  ل�شتعمال  الالزمة  وال�شيانة  الغيار  قطع  بتوفير  المزود  يلتزم 

الم�شتهلك  التفاق مع  للمزود  الم�شتهلك لذلك، ويجوز  تاريخ طلب  يوم عمل من  خم�شة ع�شر 

كتابة على مدة معينة، وُيعفى المزود من هذا اللتزام حال اإخطار الم�شتهلك كتابًة بعدم توافر 

قطع الغيار للمنتج وموافقة الم�شتهلك على ذلك.   

مادة )17(

اأو  عقد  في  يرد  �شرط  كل  باطاًل  يقع  الالئحة،  هذه  من   )16( المادة  اأحكام  مراعاة  مع 

وثيقة اأو م�شتند اأو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع الم�شتهلك، اإذا كان من �شاأن هذا ال�شرط 

اإعفاء مورد ال�شلعة اأو مقدم الخدمة من اأي من التزاماته الواردة بهذه الالئحة.

الف�سل الثاني

واجبات الإدارة المخت�سة 

مادة )18(

الإ�شراف   - المخت�شة  الإدارية  الجهات  والتعاون مع  – بالتن�شيق  المخت�شة  الإدارة  تتولى 

على تنفيذ اأحكام القانون واأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، بهدف تي�شير 

التجاري  الغ�س  المنتجات بجودة مقبولة وبثمن منا�شب، وحمايته من  الم�شتهلك على  ح�شول 

الأخ�س  �شبيل تحقيق ذلك، وعلى  يلزم في  بما  القيام  ولها  ال�شارة،  والممار�شات الحتكارية 

ما يلي:
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الممار�شات  ومنع  المناف�شة  حرية  بحماية  الكفيلة  التدابير  ب�شاأن  العامة  ال�شيا�شة  تنفيذ   -1

الحتكارية ال�شارة.

2- تلقي ال�شكاوى من الم�شتهلكين وجمعيات حماية الم�شتهلك والتحقيق فيها.

3- اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغ�س التجاري.

وحلها  والم�شتهلكين  المزودين  بين  المنازعات  لف�س  الالزمة  والإجــراءات  الأنظمة  و�شع   -4

وديًا اإذا اأمكن ذلك.

و�شحته  الم�شتهلك  حماية  ب�شاأن  ال�شادرة  القرارات  بجميع  المزودين  التزام  من  التاأكد   -5

و�شالمته،  ما لم تكن المنتجات تحت اإ�شراف جهٍة اإداريٍة اأخرى.

6- الم�شاهمة في توفير برامج توعية الم�شتهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

وتبادل  البحوث  مجال  في  الخا�شة  والموؤ�ش�شات  المختلفة  الدولة  اأجهزة  مع  التن�شيق   -7

الخبرات المتعلقة بحماية الم�شتهلك.

الف�سل الثالث

تقديم ال�سكاوى واإجراءات فح�سها 

و�سبط المخالفات والت�سرف فيها

مادة )19(

يجوز للم�شتهلك ولجمعيات حماية الم�شتهلك التقدم ب�شكاوى اإلى الإدارة المخت�شة عن اأية 

تتقا�شى  ول  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  واأحكام  القانون  لأحكام  مخالفة 

الإدارة المخت�شة مقاباًل عن تلقي ال�شكاوى ول عما تتخذه من اإجراءات حيالها.

مادة )20(

ال�شكوى  تكون  اأن  كتابة، على  الالئحة  المادة )19( من هذه  في  المذكورة  ال�شكاوى  تقدم 

م�شفوعة بالبيانات والم�شتندات الآتية:

لهذه  الموؤيدة  والم�شتندات  تقديمها  في  و�شفته  وعمله  وعنوانه  ال�شكوى  مقدم  ا�شم   -1

البيانات.

2- ا�شم الم�شكو في حقه وعنوانه.

3- نوع المخالفة محل ال�شكوى.

4- الأدلة التي تقوم عليها ال�شكوى، والم�شتندات المت�شلة بها اإن وجدت.

5- بيان ال�شرر الواقع على ال�شاكي اإن وجد.

ولالإدارة المخت�شة عدم فح�س اأي �شكوى غير م�شتوفاة للبيانات والم�شتندات المذكورة.

تراها  التي  بالطرق  الم�شتهلكين  �شكاوى  تلقي  المخت�شة  لــالإدارة  يكون  الأحــوال،  جميع  وفي 

منا�شبة لتحقيق حماية فاعلة للم�شتهلكين.
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مادة )21(

اأن  على  الغر�س،  لهذا  ُيعد  �شجل خا�س  في  المخت�شة  لالإدارة  المقدمة  ال�شكاوى  قيد  يتم 

تدّون فيه البيانات والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها، وُيحرر اإي�شال برقم وتاريخ قيد 

ال�شكوى وُي�شّلم ل�شاحب ال�شاأن اإذا طلب ذلك.

فيه  المقيدة  ال�شكاوى  �شاأن  اإجراءات في  يتخذ من  ال�شجل، ب�شفة منتظمة، ما  ويثبت في 

وما ي�شدر في �شاأنها من قرارات اأو اأحكام.

مادة )22(

تتولى الإدارة المخت�شة فح�س ال�شكوى المقدمة اإليها خالل مدة ل تتجاوز �شتين يومًا من 

تاريخ تقديمها، وتحرر مح�شرًا )تقريرًا( بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها.

مادة )23(

والمجال  ال�شفة،  بهذه  بيانًا  تت�شمن  تعريف  الق�شائي بحمل بطاقة  ال�شبط  ماأمورو  يلتزم 

ال�شاأن  اأ�شحاب  واإطالع  هوياتهم  الك�شف عن  عليهم  ويجب  فيه �شالحياتهم،  يمار�شون  الذي 

عليها. 

الم�شكو في  التالية، في مواجهة المزودين  القيام بالإجراءات  ولماأموري ال�شبط الق�شائي 

حقهم:

1- الدخول اإلى اأماكن ومقار عمل المزودين، ويجوز لهم ال�شتعانة برجال ال�شلطة العامة اإذا 

تطلب الأمر ذلك.

لفح�س  الالزمة  والبيانات  المعلومات  على  والح�شول  والم�شتندات  الدفاتر  على  الطالع   -2

ال�شكاوى. 

اأي �شخ�س في �شاأن  3- اتخاذ اإجراءات جمع ال�شتدللت الالزمة لفح�س ال�شكاوى، و�شوؤال 

ارتكابه اأية مخالفة.

مادة )24(

يقوم  الالئحة،  هذه  من   )23( المادة  في  عليها  المن�شو�س  بمهامهم  القيام  �شبيل  في 

والمخازن،  المتاجر  من  للتداول  المعدة  لل�شلع  عينات  ثالث  باأخذ  الق�شائي  ال�شبط  ماأمورو 

متى تطلب الأمر ذلك، ويتم اإثبات تلك العينات بال�شتمارة التي تعدها الإدارة لهذا الغر�س، 

يرتادها  التي  العامة  والمحال  الإنتاجية  والوحدات  بالم�شانع  الإجــراءات  ا�شتكمال  ويجوز 

في  تدخل  دون  كله  وذلــك  ال�شلع،  تلك  فيها  تعر�س  التي  الوحدات  من  ذلك  وغير  الجمهور 

العملية الإنتاجية.
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مادة )25(

اأو  المن�شاأة  �شاحب  ا�شتدعاء  العينات  اأخذ  بهم  المنوط  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  على 

ال�شلعة  م�شدر  على  الدالة  الم�شتندات  بتقديم  ومطالبته  دخولهم،  فور  اإدارتها  عن  الم�شئول 

تف�شياًل  اإثباتها  يتم  ذلك  على  الدالة  الم�شتندات  قدمت  فــاإذا  منها،  عينات  اأخذ  المطلوب 

بمح�شر اأخذ العينات واإرفاق �شورة منها بعد مطابقتها بالأ�شل.

واإذا عجز �شاحب المن�شاأة اأو الم�شئول عن اإدارتها عن تقديم تلك الم�شتندات، يتم التحفظ 

على ال�شلعة محل المخالفة اإلى حين تقديم تلك الم�شتندات، وُيحرر مح�شر بذلك مع ا�شتمرار 

المواد  في  الواردة  لالأحكام  طبقًا  ال�شلعة  تلك  عن  الالزمة  العينات  اأخذ  اإجراءات  في  ال�شير 

من )26( اإلى )31( من هذه الالئحة. 

وفي جميع الأحوال، يجب على ماأمور ال�شبط الق�شائي مراعاة كافة الموا�شفات المعتمدة 

قانونًا والقرارات المنظمة لطرق اأخذ العينات.

مادة )26(

على ماأمور ال�شبط الق�شائي المخت�س اأن يحرر مح�شرًا باإثبات حالة ال�شلعة واأخذ العينات 

اتخذه  ما  بالمح�شر  يدون  اأن  ويجب  اإدارتها،  عن  الم�شئول  اأو  المن�شاأة  �شاحب  بح�شور  منها 

من اإجراءات ، وعلى الأخ�س ما يلي:

1- تاريخ و�شاعة ومكان فتح المح�شر.

2- ا�شم و�شفة محرر المح�شر، وبيانات الأمر ال�شادر بتكليفه بالماأمورية.

اأو  المن�شاأة  كان �شاحب  �شواء  مواجهته،  في  الإجــراءات  تمت  الذي  ال�شخ�س  و�شفة  ا�شم   -3

الم�شئول عن اإدارتها.

4- نتيجة معاينة المكان المودع به ال�شلعة.

5- الم�شتندات الدالة على م�شدر ال�شلعة.

العينة  ونقل  �شحب  وكيفية  في ذلك طريقة  بما  العينات،  لإعداد  اتخذها  التي  الإجراءات   -6

وعدد العينات.

7- كافة البيانات المدونة على ال�شلعة المتحفظ عليها.

8- توقيع �شاحب المن�شاأة اأو الم�شئول عن اإدارتها على المح�شر، اأو اإثبات واقعة امتناعه عن 

التوقيع.

مادة )27(

التي  المحا�شر  تقت�شر  اأن  مراعاة  الأحــوال،  جميع  في  الق�شائي،  ال�شبط  ماأموري  على 

يقومون بتحريرها على اإثبات الوقائع والم�شتندات والأقوال دون التعر�س لتكييفها القانوني.
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مادة )28(

اإذا ثبتت �شالحية العينة الأولى من العينات الثالث الماأخوذة من ال�شلعة بمقت�شى المادة 

المعامل  لتقارير  وفقًا  قانونًا  المعتمدة  للموا�شفات  مطابقتها  اأو  الالئحة  هذه  من   )24(

المزود  المخت�شة  الإدارة  وتخطر  عليها،  المتحفظ  الكمية  عن  التحفظ  رفع  يتم  المخت�شة، 

اأيام عمل من تاريخ ثبوت �شالحية  التحليل في غ�شون ثالثة  اإليه المخالفة بنتيجة  المن�شوب 

العينة المذكورة، وذلك بموجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوان المن�شاأة.

مادة )29(

المادة )28( من هذه  المذكور في  النحو  لل�شلعة على  الأولى  العينة  تثبت �شالحية  لم  اإذا 

الالئحة، تخطر الإدارة المخت�شة المزود المن�شوب اإليه المخالفة بنتيجة التحليل في غ�شون 

كتاب م�شجل  بموجب  وذلك  المذكورة،  العينة  ثبوت عدم �شالحية  تاريخ  اأيام عمل من  ثالثة 

اأن يطلب - خالل  المخالفة  اإليه  المن�شوب  للمزود  ويجوز  المن�شاأة،  الو�شول على عنوان  بعلم 

مرجعي  معمل  في  الأخريين  العينتين  اإحدى  تحليل  اإعادة  بالنتيجة-  اإخطاره  من  اأيام  ع�شرة 

معتمد من الجهة الإدارية المخت�شة يختاره بنف�شه.

 ، اإليه المخالفة تحليلها  المن�شوب  المزود  التي طلب  العينة  وفي حالة عدم ثبوت �شالحية 

يفو�شه-  من  اأو  وللوزير-  الوزير،  اإلى  وترفعها  المو�شوع  في  تو�شية  المخت�شة  الإدارة  ُتعد 

اتخاذ ما يراه من تدابير منا�شبة بمقت�شى القانون اأو هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا 

لهما، وله اأن يحيل الأمر اإلى النيابة العامة متى راأى مبررًا لذلك.

وفي حالة ثبوت �شالحية العينة التي طلب المزود المن�شوب اإليه المخالفة تحليلها، لالإدارة 

المخت�شة طلب تحليل العينة المتبقية لدى معمل اآخر من المعامل المعتمدة لديها، واإذا ثبتت 

�شالحية العينة ُيطبق حكم المادة )28( من هذه الالئحة، اأما في حالة عدم ثبوت �شالحية 

العينة ، فُيطبق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة. 

مادة )30(

المخالفة  اإليه  المن�شوب  المزود  طلب  وعدم  الأولــى  العينة  �شالحية  ثبوت  عدم  حالة  في 

اإعادة تحليل اإحدى العينتين الأخريين في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من المادة )29( 

اإعادة التحليل وعدم ثبوت  اإليه المخالفة  من هذه الالئحة، وفي حالة طلب المزود المن�شوب 

�شالحية العينة مو�شوع هذا التحليل، ُتعد الإدارة المخت�شة تو�شية في المو�شوع وترفعها اإلى 

اأو هذه  القانون  تدابير منا�شبة بمقت�شى  يراه من  اتخاذ ما  اأو من يفو�شه-  وللوزير-  الوزير، 

راأى  متى  العامة  النيابة  اإلى  الأمر  يحيل  اأن  وله  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة 

مبررًا لذلك.
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مادة )31(

هذا  مــواد  في  المذكورة  العينات  تحليل  نفقات  المخالفة  اإليه  المن�شوب  المزود  يتحمل 

الف�شل.

مادة )32(

ثمة  باأن  العتقاد  على  تحملهم  قوية  اأ�شباب  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  لدى  توافرت  اإذا 

المواد من )23(  الواردة في  الإجراءات  نف�س  اتخاذ  لهم  الالئحة، جاز  مخالفة لأحكام هذه 

اإلى )31( من هذه الالئحة.

الف�سل الرابع

�سوابط المناف�سة والحتكار 

و�سور الإخالل بقواعدهما

مادة )33(

اأو  اإلى منع حرية المناف�شة  اأو توزيع المنتجات بما ل يوؤدي  اإنتاج  يكون ا�شتخدام الحق في 

تقييدها اأو الإ�شرار غير الم�شروع بالغير، وذلك كله وفق القوانين والأنظمة ذات العالقة ووفق 

بما  الإخــالل  ودون  لهما،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  واأحكام  القانون  اأحكام 

تق�شي به المعاهدات والتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين. 

مادة )34(

ت�شمل التفاقات التي تتم بين الأ�شخا�س المتناف�شة، التفاقات المكتوبة وال�شفوية.

مادة )35(

مما  اأي  اإحــداث  التفاق  �شاأن  من  كان  اإذا  متناف�شة  اأ�شخا�س  بين  اتفاق  اأي  اإبــرام  يحظر 

ياأتي:

في  ويدخل  م�شّوغ.  دون  اأو بخف�شها  بزيادتها  التعامل  المنتجات محل  اأ�شعار  في  التالعب   -1

تحديد ال�شعر، العائد الم�شتحق على الأق�شاط ومدة ال�شمان وخدمات ما بعد البيع، وغير 

ذلك من ال�شروط التعاقدية الموؤثرة في قرار ال�شراء اأو البيع.

2- الحد من حرية تدفق المنتجات اإلى الأ�شواق اأو خروجها ب�شفة كلية اأو جزئية باإخفائها اأو 

تخزينها دون وجه حق اأو المتناع عن التعامل فيها.

على  يوؤثر  حقيقي  غير  ب�شعر  تداولها  اإلــى  تــوؤدي  المنتجات  في  مفاجئة  وفــرة  افتعال   -3

اقت�شاديات باقي المتناف�شين.

اأو جزئية عن �شخ�س معين على نحو يوؤدي  4- حجب المنتجات المتاحة بال�شوق ب�شفة كلية 

اإلى الحد من حريته في دخول ال�شوق اأو الخروج منه في اأي وقت بما في ذلك فر�س �شروط 

ول  التعامل  الن�شاط محل  ماألوفة في  اأو غير  تع�شفية  تعاقدية  اأو �شروط  التزامات  اأو  مالية 
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يعد المتناع عن اإبرام ال�شفقات اأو وقف التعامل معه محظورًا اإذا وجدت له مبررات تتعلق 

بعدم قدرة هذا ال�شخ�س على الوفاء بالتزاماته النا�شئة عن العقد.

5- حجب المعلومات ال�شرورية اأو الت�شليل ب�شاأن منتج معين.

مادة )36(

لتقديم  حاجة  دون   - ولها  �شكاوى،  من  اإليها  ُيقدم  ما  فح�س  المخت�شة  الإدارة  تتولى 

�شكوى- اتخاذ اإجراءات التق�شي والبحث وجمع ال�شتدللت، وذلك بالن�شبة لحالت التفاقات 

اأية  التي يترتب عليها الإخالل بقواعد المناف�شة الحرة، ولها التن�شيق في هذا الخ�شو�س مع 

جهة اأخرى حكومية كانت اأو غير حكومية.

مادة )37(

تكون اإجراءات التق�شي والبحث وجمع ال�شتدللت، بالن�شبة لحالت التفاقات التي يترتب 

هذه  واأحكام  القانون  لأحكام  اأخرى  مخالفة  اأية  اأو  الحرة  المناف�شة  بقواعد  الإخــالل  عليها 

الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، على النحو المبين في المواد التالية.

مادة )38(

اإي�شال  وُيحرر  لذلك،  المعد  ال�شجل  المخت�شة في  لالإدارة  تقديمها  ال�شكوى عند  قيد  يتم 

برقم و تاريخ قيد ال�شكوى وُي�شّلم ل�شاحب ال�شاأن اإذا طلب ذلك.

اتخاذ  المخت�شة  الإدارة  تتولى  التي  الحالت  الغر�س،  لهذا  ُيعد  اآخــر  �شجل  في  وُتقيد 

هذه  باتخاذ  تاأمر  اأو  نف�شها  تلقاء  من  فيها  ال�شتدللت  وجمع  والبحث  التق�شي  اإجــراءات 

الإجراءات.

في  اإجــراءات  من  اتخاذه  يتم  ما  منتظمة  ب�شفة  المذكورين  ال�شجلين  من  كل  في  وُيثبت 

الحالت المقيدة فيه، وما ي�شدر فيها من قرارات اأو اأحكام.

مادة )39(

ال�شتدللت، بحفظ  والبحث وجمع  التق�شي  اإجراءات  اإتمام  بعد  المخت�شة،  الإدارة  تقوم 

المو�شوع اإذا لم تثبت المخالفة، اأو بتكليف المخالف بتعديل اأو�شاعه واإزالة المخالفة فورًا اأو 

لم  فاإذا  الو�شول،  بعلم  م�شحوب  عليه  مو�شى  خطاب  بموجب  له  تحددها  زمنية  فترة  خالل 

يمتثل المخالف لتكليف الإدارة المخت�شة، ُتعد الإدارة المخت�شة تو�شية في المو�شوع وترفعها 

اأو  القانون  بمقت�شى  منا�شبة  تدابير  من  يراه  ما  اتخاذ  يفو�شه-  اأو من  وللوزير-  الوزير،  اإلى 

هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذا لهما، وله اأن يحيل الأمر اإلى النيابة العامة متى راأى 

مبررًا لذلك.
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مادة )40(

تلك  اأمثلة   ومن  �شــــــارة،  احتكـاريــة  اأو  تجـــــاريــــة  مـمـــار�شــــات  باأيـــة  القيـــــام  يجـــــوز  ل 

المـمـــــار�شــــــات مايلي:

ال�شوق يترتب عليه  التكلفة لخلق و�شع احتكاري في  اأ�شعار  باأ�شعار تقل عن  المنتجات  بيع   -1

اإلحاق ال�شرر بالم�شتهلكين.

اأو  الوطني  بالقت�شاد  اإ�شرارًا  ي�شكل  بحيث  بينهم،  فيما  بالتحالف  مزود  من  اأكثر  قيام   -2

بم�شالح الم�شتهلكين.

اأو  معلنة  ب�شورة  ال�شعر  رفع  اأو  خف�س  اأو  تثبيت  على  �شمنًا  اأو  �شراحة  المزودين   اتفاق   -3

�شرية بما ي�شكل اإ�شرارا بالقت�شاد الوطني اأو بم�شالح الم�شتهلكين.

حجم  اأو  الجغرافي  للتوزيع  وفــقــًا  بينهم  فيما  ال�شوق  تق�شيم  على  المناف�شين  اتــفــاق   -4

المبيعات.

5- قيام المزود ب�شراء ال�شلع اأو الخدمات المناف�شة من ال�شوق بغر�س التحكم في الأ�شعار.

6- المتناع اأو التوقف عن الإنتاج اأو التوريد اأو عر�س ال�شلع والخدمات اأو تحديد كمياتها.

7- ا�شتراط المزود على الم�شتهلك �شراء �شلعة اأو خدمة اإ�شافية اإلى جانب ال�شلعة اأو الخدمة 

التي يراد الح�شول عليها.

مادة )41(

يخرج عن نطاق حظر اإبرام اأي اتفاق يهدف اإلى اأو يترتب عليه الإخالل بقواعد المناف�شة 

اأو  الإنتاج  اأو تح�شين ظروف  التكاليف  اإلى خف�س  توؤدي  اأن  �شاأنها  التي من  التفاقات  الحرة، 

بناًء على  المناف�شة  الحد من حرية  اأثرها في  تفوق  للم�شتهلك  فائدة  اإذا كانت تحقق  التوزيع 

الفح�س الذي تجريه الإدارة المخت�شة لكل حالة على حده، وذلك في �شوء العوامل التالية:

1- تاأثير التفاق اأو التعاقد على حرية المناف�شة في ال�شوق.

2- وجود فوائد تعود على الم�شتهلك من التفاق اأو التعاقد.

وال�شالمة، وذلك كله  الأمن  �شمعته ومقت�شيات  اأو  المنتج  المحافظة على جودة  اعتبارات   -3

على النحو الذي ل ي�شر بالمناف�شة.

الن�شاط محل  في  الم�شتقرة  التجارية  الأعراف  مع  التعاقد  اأو  التفاق  �شروط  توافق  مدى   -4

الفح�س.
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الف�سل الخام�س

اأحكام عامة

مادة )42(

اإذا طراأت اأزمة اأو ظروف ا�شتثنائية لل�شوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في اأ�شعار ال�شلع 

حظر  اأو  محددة  زمنية  لفترة  ال�شلع  تلك  بيع  اأ�شعار  تحديد  م�شبب  بقرار  فللوزير  ال�شرورية، 

ت�شديرها خارج مملكة البحرين خالل تلك الفترة. 

مادة )43(

يتم تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأ�شعار بالرجوع اإلى الأ�ش�س التالية:

1- ن�شبة الت�شخم في مملكة البحرين.

2- �شعر ال�شلعة في الفترات ال�شابقة.

3- الم�شتوى العام لالأ�شعار في مملكة البحرين.

4- الم�شتوى العام لالأ�شعار في الدول المجاورة.

5- �شعر ال�شلعة في الدول المجاورة.

6- معدل ن�شبة الزيادة في �شعر ال�شلعة.

7- قيمة �شرف العملة الأجنبية وقت ا�شتيراد ال�شلعة اأو المواد الأولية.

8- �شكاوى الم�شتهلكين اإلى الإدارة المخت�شة.

9- الرتفاع في اأ�شعار ال�شحن والتاأمين.

10- ارتفاع الأ�شعار في بلد المن�شاأ.

مادة )44(

يجوز للوزير - في حالة وجود خطر حال اأو و�شيك الوقوع، بناًء على معلومات موؤكدة، فيما 

يخ�س المنتجات التي تدخل تحت رقابة الإدارة المخت�شة - اأن ي�شدر قرارًا باإيقاف ا�شتيراد 

اإذا  باإتالفه  اأو  ال�شوق  ب�شحب منتج معين من  اأو  ال�شوق،  اأو عر�شه في  اأو ت�شدير منتج معين 

كان الإتالف هو الو�شيلة الوحيدة لو�شع حد للخطر الناجم عنه، وذلك وفقًا للمعايير الآتية:

1- اأن تكون المعلومات الخا�شة بالمنتج موؤكدة و�شادرة عن جهة ر�شمية محلية اأو اأجنبية.

2- اأن يكون من �شاأن ا�شتخدام المنتج حدوث �شرر ب�شحة اأو �شالمة الم�شتهلك.

وللوزير اأن ي�شدر تنبيهات لإعالم المزودين والم�شتهلكين بما ي�شدره من قرارات بمقت�شى 

الفقرة الأولى من هذه المادة، ومبررات هذه القرارات.
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مادة )45( 

هذه  باأحكام  الإخالل  عن  تنتج  قد  التي  المدنية  اأو  الجنائية  بالم�شئولية  الإخالل  عدم  مع 

الالئحة، للوزير اأن يوجه – بناًء على تو�شيات الإدارة المخت�شة – اإنذارًا اإلى كل من يخالف 

اأحكام القانون واأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لهما، بكتاب م�شجل م�شحوب 

بعلم الو�شول، بت�شحيح الأعمال المخالفة خالل مدة منا�شبة يحددها لذلك. 

واإذا امتنع المخالف عن التنفيذ، يكون للوزير اإ�شدار قرار بغلق المن�شاأة المخالفة اأو الجزء 

اأو  اأ�شهر،  اأيام ول تجاوز ثالثة  من المن�شاأة الذي ارُتكبت فيه المخالفة لمدة لتقل عن �شبعة 

اأ�شهر  اإل بعد انق�شاء �شتة  اإعادة القيد في ال�شجل  محو القيد من ال�شجل التجاري، ول يجوز 

من تاريخ �شدور قرار المحو. 

ثالثة  الوزير خالل  بقرار  عنوانه  على  الو�شول  بعلم  م�شجل  بكتاب  ال�شاأن  �شاحب  وُيخطر 

خالل  الوزير  لدى  القرار  من  التظلم  ال�شاأن  ل�شاحب  ويجوز  �شدوره.  تاريخ  من  عمل  اأيــام 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإبالغه به.

 وعلى الوزير الرد على التظلم واإخطار �شاحب ال�شاأن بذلك، بكتاب م�شجل بعلم الو�شول 

خالل �شبعة اأيام، واإل عّد ذلك بمثابة رف�س للتظلم.

ويجوز ل�شاحب ال�شاأن الطعن في قرار الوزير اأمام المحكمة  المخت�شة خالل �شتين يوًما 

ا.  من تاريخ اإخطاره برف�س التظلم، اأو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�شً


