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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان
بشأن حماية المستهلك،  2012( لسنة 35االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد  ،وتعديالته

 .فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

 الخامسالفصل التشريعي الدور الثالث من اقتراح من مجلس الشورى الموقر في  أصل مشروع القانون

 الفصل التشريعي الخامس –الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - م2020 ديسمبر 09 السابقة اإلحالة إىل اللجنة

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد السنوي العادي الثالث -م 2021يناير  04 املناقشةاللجنة من انتهاء 

 3 عدد االجتماعات

 اهلدف من االقرتاح

في الخطاب السامي بمناسبة  -حفظه هللا ورعاه-آل خليفة  تلبية دعوة جاللة الملك حمد بن عيسى -
إيجاد ب افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جاللته

حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، ......، تبادر البحرين، بكل جدية، 

 .لتطوير مجاالت االكتفاء الذاتي....."بتبني الحلول المناسبة 
متابعة والتأكد من توافر السلع االستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل ال -

المملكة بصفة مستدامة مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات 

 .االحتكارية

الوطني بدوام توفر السلع االستراتيجية وبصفة خاصة تحقيق أمن المستهلك وحماية االقتصاد  -
األساسية منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط االستراتيجي والرقابة على هذه السلع 

 .وتوفير المخزون اآلمن منها

 مضمونه

بشأن حماية  2012( لسنة 35أن يستبدل بعنوان الفصل التمهيدي )تعاريف( من القانون رقم 

" و"مخزون "المخزون االستراتيجي للسلعالمستهلك، العنوان: "أحكام تمهيدية"، وإضافة تعريفا 
بشأن  2012( لسنة 35( من القانون رقم 1األمان" بعد تعريف )المعلن( الواردة في المادة )

مكرًرا(، كما يضاف بند  3مكرًرا(، و) 1المستهلك، وإضافة مادتان جديدتان برقمي: )حماية 

 (.2( إلى المادة )7جديد برقم )

 مواد 4ديباجة +  بنيته

رأي جلنة الشؤون 
 التشريعية والقانونية

 مبجلس الشورى
 سالمة االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 املختصة اجلهات خالصة آراء
التي حضرت اجتماع جلنة 

 املرافق مبجلس النواب

 راي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية: 

رأت اللجنة أن التعديل الذي أتى به االقتراح ليس من شأأأأأنه التأبير بشأأأأكل مباشأأأأر على الميزانية 

لدولة أو زيادة التزاماتها المالية. وأضأأأأأأأافق أن االقتراح بقانون يعتبر خطوة هامة في  العامة ل

تحقيق أهداف االسأأأتراتيجية الوطنية ل من الئذا ي، األمر الذي يسأأأهم في توفير السأأألع الر يسأأأية 
والحفأأاع على النمو االقتصأأأأأأأأادي. وأكأأدت أن توقيأأق هأأذا االقتراح بشأأأأأأأأأن تنظيم المخزون 

سبًا جدًا خاصة في عل تصاعد المخاوف الع سلع الئذا ية في المملكة يعد منا المية االستراتيجي لل

 خالل الفترة الحالية بشأن توافر هذه السلع، وقيام بعض الدول بدراسة تقييد تدفقها.

ورأت اللجنة أن المخزون االستراتيجي للسلع يرتب آباًرا اقتصادية إيجابية عديدة، حيث يصب في 
، وطمأنة التركيز على استدامة وتعزيز الثروة الئذا ية المستدامة، والمحافظة على استقرار األسواق

المواطنين والمقيمين بتوافر المخزون السلعي االستراتيجي طويل األمد، ويحافظ على استقرار 

 األسعار.

 :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 م باآلتي:2020ديسمبر  23أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 
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وإنما تعتمد في ذلك على القطاع إن الوزارة ال تقوم بعمليات التصدير واالستيراد ألية مادة غذا ية  -

الخاص فيما عدا سلعة الطحين المدعوم الذي تقوم الحكومة الموقرة بدعمه من خالل شركة 

 البحرين لمطاحن الدقيق.

إن موضوع االقتراح يخرج عن مفهوم مصطلح حماية المستهلك، ألن هذا المصطلح ال يتطرق  -

األمر الذي يقع ضمن اختصاص عمل إلى موضوع ضمان توفير مخزون غذا ي معيّن، وهو 
 جهات أخرى.

إن هناك لجنة مشّكلة من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدرس  -

 موضوع األمن الئذا ي.

أن هناك قانون موّحد لحماية المستهلك تقوم على دراسته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -

 لية وال يتطرق ذلك إلى األمن أو المخزون الئذا ي.ليحل محل القوانين المح

 أنه من األجدى إعداد قانون مستقل للمخزون الئذا ي االستراتيجي ليكون قانونا خاصا قا ما بذاته. -

توصية اللجنة مبجلس 
 الموافقة على نظر االقتراح بقانون. الشورى

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2021يناير  04التاريخ: 

 (08التقرير: )

 تقريـر جلنة املرافق العامة والبيئة

بشأن محاية  2012( لسنة 35بعض أحكام القانون رقم )خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل 
السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، مجال حممد واملقدم من أصحاب  املستهلك،

 فخرو، الدكتور حممد علي حسن، بسام إمساعيل البنمحمد، علي عبداهلل العرادي.
 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس

 

 :مقدمــة

بن صالح الصالح رئيس مجلس صاحب المعالي/ علي استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب      

، والذي تم بموجبه تكليف 2020ديسمبر  09( المؤرخ في 3د 5ص ل م ب/ ف 473رقم ) الشورى

بشأن  2012( لسنة 35االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )اللجنة بدراسة ومناقشة 

عبدهللا الفاضل، جمال حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد 

على أن ، محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

تتم دراسته وإبداء المالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس 

 الموقر. 
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 :إجراءات اللجنة -أوالا 

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف المذكور أعاله

 

 :هاعمااجتتدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في  (1)

 الفصل الدور التاريخ االجتماع

 5 3 2020ديسمبر  14 11

 5 3 2020ديسمبر  28 13

 5 3 2021ينــــاير  04 14

 

االقتراح باعلاى الوثاا ق المتعلقاة  لالقتراح بقاانون الماذكوراطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 بقانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( انون ومذكرته اإليضاحية.االقتراح بق -

 )مرفق(. بمجلس الشورىوالقانونية التشريعية رأي لجنة الشؤون  -

 )مرفق( راي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. -

 )مرفق( رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. -

 

 مقادمي االقتاراح، حضارأعضاء مجلس الشاورى وبدعوة من اللجنة ألصحاب السعادة  (3)

 م، كل من:2020ديسمبر  28( الموافق 13اجتماع اللجنة رقم ) )عن بعد(

 رو.ـــــــال محمد فخأاألستاذ جم -1

 األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد. -2

 ل.ـــالدكتورة جهاد عبدهللا الفاض -3

 رادي.ـــــاألستاذ علي عبدهللا الع -4
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 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: (4)

 لقانونيينهيئة المستشارين ا

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني. السيد علي نادر الـسلوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصا ي إعالم. السيد صادق جعفر الحلواجي

 

 
ا
 (مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ا: ثاني

نون مان ساالمة االقتاراح بقاا انتهت لجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة فاي رأيهاا إلاى

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا: راي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية:
ا
 (مرفق) رابع

اشار علاى راح ليس من شأنه التأثير بشاكل مباللجنة أن التعديل الذي أتى به االقت رأت

خطاوة  نون يعتبارأن االقتراح بقاا الميزانية العامة للدولة أو زيادة التزاماتها المالية. وأضافت

وفير تاهامة فاي تحقياق أهاداف االساتراتيجية الوطنياة للمان ال اذا ي، األمار الاذي يساهم فاي 

ن تنظايم أن توقيات هاذا االقتاراح بشاأكدت أالسلع الر يسية والحفاظ على النمو االقتصادي. و

صاااعد المخازون االساتراتيجي للسالع ال ذا ياة فاي المملكاة يعاد مناسابخا جادخا خاصاة فاي ظال ت

دراساة بالمخاوف العالمية خاالل الفتارة الحالياة بشاأن تاوافر هاذع السالع، وقياام بعا  الادول 

 تقييد تدفقها.
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ا اقتصادية إيجابورأت اللجنة أن المخزون االستراتيجي للسلع ير ديدة، ية عتب آثارخ

لى فظة عحيث يصب في التركيز على استدامة وتعزيز الثروة ال ذا ية المستدامة، والمحا

ي طويل راتيجاستقرار األسواق، وطمأنة المواطنين والمقيمين بتوافر المخزون السلعي االست

 األمد، ويحافظ على استقرار األسعار.

 

ا: 
ا
 )مرفق( ة والتجارة والسياحة:رأي وزارة الصناعخامس

 م باآلتي:2020ديسمبر  23أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 

لك مد في ذا تعتإن الوزارة ال تقوم بعمليات التصدير واالستيراد ألية مادة غذا ية وإنم -

وقرة على القطاع الخاص فيما عدا سلعة الطحين المدعوم الذي تقوم الحكومة الم

 بحرين لمطاحن الدقيق.بدعمه من خالل شركة ال

لح إن موضوع االقتراح يخرج عن مفهوم مصطلح حماية المستهلك، ألن هذا المصط -

 معيّن، وهو األمر الذي يقع ال يتطرق إلى موضوع ضمان توفير مخزون غذا ي

 ضمن اختصاص عمل جهات أخرى.

عربية ليج اإن هناك لجنة مشّكلة من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخل -

 تدرس موضوع األمن ال ذا ي.

ل ن لدوأن هناك قانون موّحد لحماية المستهلك تقوم على دراسته دول مجلس التعاو -

زون المخ ليحل محل القوانين المحلية وال يتطرق ذلك إلى األمن أو الخليج العربية

 ال ذا ي.

خاصا  نونان قاأنه من األجدى إعداد قانون مستقل للمخزون ال ذا ي االستراتيجي ليكو -

 قا ما بذاته.
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ا
 ا: رأي مقدمو االقرتاح:سادس

ل مح ةوالسياح التجارةالصناعة وفاد أصحاب السعادة مقدمو االقتراح بأن رأي وزارة أ

ن أ بد أن الدولة الأوضحوا وزارة، والوأن االقتراح تم تعديله على ضوء مالحظات  ،نظر

 –ملك ة التلبية لدعوة جالل ستراتيجي للسلعيكون لها دور في المحافظة على المخزون اال

ت المنتجا وتوفير، تبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت االكتفاء الذاتيب -حفظه هللا ورعاع

تقدير وكة، من السلع االستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل الممل

جهة ها لموابفاظ أصنافها وكمياتها واالحت االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية وتحديد

 الظروف الطار ة واألزمات والكوارث.

 

 

اابعس
ا
 رأي اللجنة: -ـ

من اللجنة باالتفاق مع أصحاب  -بصيغته المعدلة- تدارست اللجنة االقتراح بقانون      

ة المادن أربع مواد، نصت م-باجة فضال عن الدي-يتألف والذي  ،السعادة مقدمي االقتراح

( لسنة 35منه على أن يستبدل بعنوان الفصل التمهيدي )تعاريف( من القانون رقم  األولى

ثانية ة الالماد: "أحكام تمهيدية"، فيما نصت اآلتي بشأن حماية المستهلك، العنوان 2012

لن( المع)على إضافة تعريفا "المخزون االستراتيجي للسلع "و"مخزون األمان" بعد تعريف 

كما نصت  بشأن حماية المستهلك، 2012( لسنة 35( من القانون رقم 1لمادة )الواردة في ا

مستهلك بشأن حماية ال 2012( لسنة 35تضاف إلى القانون رقم )على أن  المادة الثالثة

ا(، و) 1مادتان جديدتان برقمي: ) ا(، كما يضاف بند جديد برقم ) 3مكررخ ( إلى 7مكررخ

 تنفيذية. ابعةالمادة الرفيما جاءت (، 2المادة )

 

إلى تلبية دعوة جاللة الملك حمد بن عيسى آل  -بصيغته المعّدلة – االقتراح بقانون يهدف

في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل  -حفظه هللا ورعاع-خليفة 

التشريعي الخامس للمجلس الوطني حيث قال جاللته: "وبالنظر إلى الجهود العالمية 
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رار تمتعه بالعيش الكريم، إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة اإلنسان واستمالمتواصلة في 

......، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني الحلول المناسبة لتطوير مجاالت االكتفاء 

متابعة والتأكد من توافر السلع االستراتيجية ال ىإل بقانون ، كما يهدف االقتراحالذاتي....."

مما يساهم في التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة 

تحقيق أمن  ، وكذلكاستقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات االحتكارية

المستهلك وحماية االقتصاد الوطني بدوام توفر السلع االستراتيجية وبصفة خاصة األساسية 

منها بكميات كافية وآمنة وهو ما يلزم التخطيط االستراتيجي والرقابة على هذع السلع 

ن التعديل المقترح يشكل صورة من صور أ ، إضافة إلىر المخزون اآلمن منهاوتوفي

التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص والتضامن االجتماعي بين أفراد المجتمع 

 بالصورة التي حرص عليها الدستور.

 

واطلعت على مر يات ، االقتراح بقانون المعروضنصوص اللجنة  استعرضت

قدمي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واستمعت آلراء أصحاب السعادة مومالحظات 

اغة االقتراح وتم التوافق بينهم وبين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تعديل صي

ظات وزارة الصناعة والتجارة في ضوء مالح -معروض على النحو ال-االقتراح 

 مؤكدخا ي جاءالتشريعية والقانونية الذ رأي لجنة الشؤونوالسياحة، كما اطلعت اللجنة على 

ا أجنة كما اطلعت الل ،والقانونية الدستورية تينلسالمة االقتراح بقانون من الناحي  علىيضخ

أنه شمن  ت بأن االقتراح ليسأفاد تيرأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس ال

 .ليةدة التزاماتها الماالتأثير بشكل مباشر على الميزانية العامة للدولة أو زيا

ح االقترا جهات النظر التي دارت حولاستعراض وو تبادل الرأيبعد تداول وو  

 قانونيالمستشار البعد االستئناس برأي أعضاء اللجنة وأصحاب السعادة من قبل  بقانون

  انتهت اللجنة إلى اآلتي: ،لشؤون اللجان

( لسنة 35أحكام القانون رقم )مع ا ء متفقخ جا -بصي ته المعدلة- بقانون أن االقتراح: أواًل 

التي تُلِزم اإلدارة المختصة  ه( من11المادة )وخاصة  ،بشأن حماية المستهلك 2012

الكفيلة  التدابيربشأن  بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة للمملكة 
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اجات المواطنين والمقيمين من السلع تحقيق احتيبحماية حرية المنافسة، وهذا ال يتأتى إال ب

مراقبة التجار وإلزامهم بجميع القرارات و، وضمان توافر المخزون منها االستراتيجية

وحمايته من  سعر مناسببالالزمة لتيسير حصول المستهلك على السلع بجودة مقبولة و

 .ال ش التجاري والممارسات االحتكارية

 

فصل ال"ن عنوا"أحكام تمهيدية" ب عنوان لتتراح استبدالمادة األولى من االق أن ثانيًا:

ثر كون أكيوذلك لكي  فقط، تعاريفا على الالذي كان قاصرخ الوارد في القانون،  "التمهيدي

ويشمل  القا م ن( من القانو1 واتساعخا بحيث يشمل "التعاريف" المشار إليها بالمادة )شموالخ 

ا ا( 1ة )المقررات القانونية الواردة بالماد أيضخ ، من االقتراحالثة المضافة بالمادة الث مكررخ

ا كما اضافت المادة الثانية من االقتراح ع" جي للسلراتيتعريفا "المخزون االست بقانون أيضخ

ك لكي وذلمن القانون، ( 1و"مخزون األمان" بعد تعريف "المعلن" الواردة في المادة )

 .القا مسجمة مع أحكام القانون تكون المصطلحات الواردة باالقتراح معّرفة ومن

 

وزارة  اهاتعمل بمقتض مكررا( 1)أضاف االقتراح بموجب المادة الثالثة منه مادة ا: ثالثً 

لع الس الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة على توافر

ن خزومونسبة  وتحديد حجم المخزون االستراتيجي للسلع ،بكميات كافية ومستدامة وآمنة

دير دراسة وتقواالستراتيجية الواجب توافرها، األمان، وتحديد أصناف وكمات السلع 

ذ اتخاكل منها، ومتابعة حجم استهالك االحتياجات الفعلية من السلع االستراتيجية، و

ن، اإلجراءات التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون األمان، ومتابعتها مع المزودي

، لعللس خطط والبرامج المتعلقة بحجم وكميات المخزون االستراتيجياقتراح الكذلك و

وزراء س الوبيانات عنها ومتابعتها مع المزودين، ورفع تقارير دورية لمجل وإعداد قواعد

 ..بشأنها.

 

ا( ألزمت  3بموجب المادة الثالثة منه مادة برقم )بقانون أضاف االقتراح رابعا:  مكررخ

آمنة ار ومقدمي الخدمة بتخزين السلع االستراتيجية في مخازن المزّود من الباعة والتجّ 
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...، كما أضافت المادة المواصفات التي تحددها الال حة التنفيذيةتتوافر فيها االشتراطات و

( من القانون القا م 2( إلى المادة )7الثالثة أيضا من االقتراح بقانون بندخا جديدخا برقم )

، كي يكون ةاالستراتيجيالسلع المخزون وكفاية توفير ضمان تقرير الحق في مقتضاع 

ا مع أحكام قانون حماية المستهلك. متسقخا واالقتراح بقانون   منسجمخ

 

نه تنص على أ لمجلس الشورى ( من الال حة الداخلية94ومن حيث أن المادة ) خامسا:

خذ ة أن تأللجن، وتهفكر)يحيل الر يس االقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي في 

 مجلسرأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه، وتعد اللجنة تقريرا يعرض على ال

 ، أو رفضه أو إرجا ه....(جواز نظر االقتراحمتضمنا الرأي في 

-قانون هذا االقتراح بنظر  جوازرأت اللجنة فقد ، من حيث أنه لما كان ما تقدمو

تنمية أهداف اليسهم في تحقيق س السابقة، حيث أنه سبابمبررات واأللل -بصي ته المعدّلة

ملية ات عبإجراء االستراتيجي من السلعالمستدامة، وكذلك تسريع الخطى نحو تحقيق األمن 

  .تكفل له االستقرار واالستمرار

 

 
ا
 :مقرري املوضوع األصلي واالحتياطياختيار  -اثامن

 

على اختيار  ، اتفقت اللجنةداخلية لمجلس الشورى( من الال حة ال39إعماالخ لنص المادة )     

 :كل من

 

 ـًا.مقرًرا أصليـ  األستاذ جمعـة محمد جمعة الكعبـــيسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيـًا.  األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسريسعادة  .2
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اعستا
ا
 :توصية اللجنة -ـ

 

 بما يلي: توصي في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة     

 

( 35نون رقم )بتعديل بعض أحكام القا -لمعّدلةبصيغته ا- االقتراح بقانون جواز نظر -

بشأن حماية المستهلك، المقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  2012لسنة 

بسام  الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن،

 . العراديإسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 

  سن عليد.حممد علي ح                              مجعة حممد مجعة الكعبي               
 لجنة الرئيس                 لجنة النائب رئيس                        



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 



 

1 

 

 

 

 م2020مبر ديس 15التاريخ: 

 
 

 

 المحترمسعادة الدكتور/ محمد علي حسن       

 المرافق العامة والبيئة رئيــس لجنة 

 

 
بشأن  2012( لسنة 35االقتــراح بقانـــون بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم )الموضوع: 

حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال 

 محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعيل البنمحمد، علي عبدهللا العرادي.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، ضمن رئيس المجلس معالي السيد علي بن صالح الصالحم، أرفق 2020مبر ديس 9بتاريخ      

االقتــراح بقانـــون بتعديـــل بعض أحكام  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  474م )كتابه رق

بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  2012( لسنة 35القانون رقم )

إسماعيل الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، البنمحمد، علي عبدهللا العرادي

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه المالحظات 



2 

 

 

، العاش   رعقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا  م2020مبر ديس    15وبتاريخ     

 .، ومذكرته اإليضاحيةالمذكوراالقتراح بقانون حيث اطلعت على 

 

لمبادئ وأحكام االقتراح بقانون إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

( لسنة 35بقانـــون بتعديـــل بعض أحكام القانون رقم )االقتــراح  ترى اللجنة سالمة     

بش  أن حماية المس  تهلك، والمقدم من أص  حاب الس  عادة األعض  اء: الدكتورة جهاد  2012

سماعيل البنمحمد،  سام إ سن، ب ضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي ح عبدهللا الفا

  .ةوالقانوني الدستورية من الناحيتين، علي عبدهللا العرادي

 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                            

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
 رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



 2020 دیسمبر 30التاریخ: 

 املوقر     صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

 رئيس جملس الشورى 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

، م2020  دیسمبر  20  المؤرخ في  )3د    5ف  /م بص م    43(رقم    معالیكملى كتاب  عطفًا ع       

لجنة واالقتصادي ل المالي رأيالالحصول على  مة والبیئةاالمرافق العلجنة تضمن طلب ملوا

) لسنة 35االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( حولالشؤون المالیة واالقتصادیة 

والمقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة جھاد عبدهللا ،  وتعدیالتھ  ،بشأن حمایة المستھلك  2012

الفاضل، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، بسام إسماعیل البنمحمد، علي عبدهللا 

 العرادي.

ــرني أن أرفع إلى مـعالیكم  برـجاء التكرم ـبالنظر   رأي اللجـنة حول االقتراح الـمذكور،یســ

   .ا بشأنھالزمً ما ترونھ واتخاذ 

 ،،،والتقدیر معالیكم بقبول فائق االحترام وتفضلوا

 خالد حسني املسقطي  

 ون املالية واالقتصاديةؤرئيس جلنة الش  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المرفق: 

 .المذكور أعاله االقتراح بقانون حولرأي لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  -
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 الرأي املايل واالقتصادي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية  

بشأن محاية   2012) لسنة 35االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( حول

، وتعديالته، واملقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل، مجال  املستهلك

 حممد فخرو، الدكتور حممد علي حسن، بسام إمساعيل البنمحمد، علي عبداهللا العرادي 

 
في الحصـول على رأي لجنة الشـؤون المالیة  المرافق العامة والبیئةلجنة  رغبةبناء على 

ــوص  ــادیة بخص  2012) لســنة 35االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (واالقتص

ــتھـلك وتـعدیالـتھ ة المســ اـی د ،بشـــــأن حـم ا  اللجـنة تفـی أنـھ انون بحـثتـب في الـمذكور،  االقتراح بـق

اع ا رقمی اجتـم د )11و( )10( يـھ اریخ  ینالمنعـق ــمبر  30و  23 يبـت ا 2020دیســ م، وأـعدت رأیـھ

   المالي واالقتصادي بخصوصھ.

 

 رأي اللجنة:
، التي یرمي إلیـھاالتي یقوم علیـھا، واألـھداف  الفكرةاالقتراح بـقانون و اطلـعت اللجـنة على 

ا للظروف الـحالـیة التي تمر بـھا مملـكة البحرینھ ـیأتي وترى أنـ  ا بـعد ـجائـحة   مواكبـً ــً ــوصــ خصــ

 بشــكل مباشــر التعدیل الذي أتى بھ لیس من شــأنھ التأثیرأن ترى و  .)19فیروس كورونا (كوفید 

ــراكة لم تقرر الحكومة الدخول في  ما، المیزانیة العامة للدولة أو زیادة التزاماتھا المالیة على شــ

 .ذائیةالسلع الغمن  االكتفاء الذاتيتأمین و  سلع االستراتیجیةاللتوفیر مع القطاع الخاص 

االستراتیجیة الوطنیة   أھدافخطوة ھامة في تحقیق  یعتبر    االقتراح بقانونأن    اللجنة  وترى

ومما والحفاظ على النمو االقتصادي.  توفیر السلع الرئیسیةاألمر الذي یسھم في  لألمن الغذائي،

 المملكةأن توقیت ھذا االقتراح بشأن تنظیم المخزون االستراتیجي للسلع الغذائیة في  ال شك فیھ

ھذه توافر ا خاصة في ظل تصاعد المخاوف العالمیة خالل الفترة الحالیة بشأن جدً  ایعد مناسًب 

 ھا.، وقیام بعض الدول بدراسة تقیید تدفقالسلع
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المخزون االستراتیجي ئیسیة بشأن تأمین االحتیاجات والمتطلبات الروترى اللجنة أن 

 ثروةتعزیز الاستدامة و التركیز علىفي  یصب حیث ،عدیدة إیجابیة اقتصادیة اآثارً  یرتب للسلع

بتوافر  المواطنین والمقیمینطمأنة و، والمحافظة على استقرار األسواق، ة المستدامةالغذائی 

المخزون السلعي االستراتیجي طویل األمد، ویحافظ على استقرار أسعار المواد الغذائیة بصفة 

ھذه   تحققعدم    ترتب علىت . في حین  ضد تضخم األسعار العالمیة  الكافیة  الحمایةیوفر  ومستدامة،  

وزیادة  ،التكالیف المالیة الحكومیة زیادة تتمثل في االقتصاد الوطنيعلى آثار سلبیة  المتطلبات

 .بعیدركود النمو االقتصادي على المدى الو اإلنفاق العام، 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                           

 ون املالية واالقتصادية ؤرئيس جلنة الش                



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحةرأي 

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



AKD 

Deena
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ahmedaref
البريد الوارد





 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 اخلامساملرفق 
 االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



 

 

 

 3د 5ف /ص ل م ب 473الرقـــم: 
م 2020  ديسمرب 9التاريخ:   



احملرتم    حممد علي حسن عليسعادة الدكتور  

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 
 

ا   ـــــا     ت ـــــ ي    ـــــ  مضوـــــام  يطيـــــأ لـــــل م  مراـــــق لوـــــم اقباضـــــم
ــم   ــا    رقــــــ ــ   35ال ــــــ ــ   2012( لســــــ ــ م  ــــــ ــت      ان ــــــ ــ  انســــــ ــ   ضمايــــــ  شــــــ

ــ    مــــــال  ــ ا  ال ا ــــ ــاد ر ــــ ــ  ت رد   ــــ ــاب: الــــ ــ ادد اورةــــ ــساب الســــ مصــــ
 سمـــــــــ  اتـــــــــر   الـــــــــ  ت ر  سمـــــــــ  ر ـــــــــل ضســـــــــ    ســـــــــام   ـــــــــمار   

 ال  مسم   ر ل ر  ا  ال رادي.
ــم ام  ــ  ت  تةـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتت    رـــــــ ــتت  درا ـــــــ ــاب   اقشـــــــ  ر ـــــــ
رميوــــــم ل ر ــــــت ر ــــــق ان  ــــــا يــــــ ل   رــــــ  مق ــــــا     ــــــ  م ــــــا     ــــــ  

  اريتت.
     

 و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

 علي بن صاحل الصاحل              
 رئيس جملس الشورى



  التاريخ:

صاحب املعالي / السيد علي بن صالح الصالح      املوقـر 

 رئيـس مجلـس الشـورى 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

2012( لسنة  35انون رقم ) الق  بعض أحكامبتعديل    2020اقتراح بقانون رقم )   ( لسنة  املوضوع:  

 بشأن حماية املستهلك 

قانون  البتعديل بعض أحكام    2020اقتراح بقانون رقم )   ( لسنة   ملعاليكم طي هذا الكتابرفع  ن أن    لنايطيب  

 لنص املادة )،  ، ومذكرته اإليضاحيةبشأن حماية املستهلك2012( لسنة  35رقم )
ً
 ( من الدستور  92وذلك وفقا

 وتعديالته. 2002( لسنة 55والالئحة الداخلية ملجلس الشورى الصادرة باملرسوم رقم )

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم نحو إحالته إلى اللجنة املختصة. 

،،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 التوقيع       االقتراح و مقدم 

د.جهاد عبد هللا الفاضل -1

أ. جمال محمد فخرو -2

د.محمد علي حسن علي  -3

أ. بسام إسماعيل البنمحمد -4

أ. علي عبد هللا علي العرادي -5

۲٦ نوفمبر ۲۰۲۰م

۳٦ ق ف٥ د۳



 )   ( اقتراح بقانون رقم )   ( لسنة 

 بشأن حماية املستهلك  2012( لسنة 35بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 

 بصيغته املعدلة( (

 ملك مملكة البحرين.               نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور، 

   .، وتعديالتهاملستهلكبشأن حماية   2012 ( لسنة35رقم ) وعلى القانون 

قنا عليه وأصدرناه:  ه، وقد صدَّ  أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصُّ

 املادة األولى: 

  :، العنوان اآلتيبشأن حماية املستهلك 2012( لسنة 35قانون رقم )المن   الفصل التمهيدي )تعاريف(ُيستبَدل بعنوان  

 ". أحكام تمهيدية "

 الثانية املادة 

(  35قانون رقم )ال( من 1الوارد في املادة ) (املعلن)بعد تعريف   األمان"مخزون "و  ،"سلعللاملخزون االستراتيجي "   اتعريفضاف ي

 ي:   اآلت  اميكون نصه  ،بشأن حماية املستهلك 2012لسنة 

 

 ألحكام هذا القانون.  الواجب توافرهااملحددة أسماؤها وكمياتها   السلعجميع  :للسلع املخزون االستراتيجي  
ً
 وفقا

 ألحكام هذا القانون.  للسلعاملحددة التي يجب أال يقل عنها املخزون االستراتيجي  ة النسب :مخزون األمان
ً
 وفقا

 

 الثالثة املادة 

 
ُ
 مكرر   1)  :مادتان جديدتان برقمي بشأن حماية املستهلك  2012( لسنة  35قانون رقم )الضاف إلى  ت

ً
(،    3)  و،  (ا

ً
ضاف  يكما  مكررا

 : اآلتية  نصوصها(، 2) إلى املادة  (7) بند جديد برقم



(:  1مادة ) 
ً
 مكررا

مةاإلدارية املختصةبالتنسيق مع الجهات   الوزارة  تعمل -أ  ِّ
 
  السلع فر  اتو تحقيق متطلبات  على  ،  ، وبمقتض ى التشريعات املنظ

 :، ولها على وجه الخصوص ما يليمنةآبكميات كافية ومستدامة و 

 ونسبة مخزون األمان.  للسلعاالستراتيجي   تحديد حجم املخزون .1

 . الواجب توافرها    تحديد أصناف وكميات السلع االستراتيجية  .2

 .ستهالك كل منهامتابعة حجم ا و ة من السلع االستراتيجية دراسة وتقدير االحتياجات الفعلي .3

 .املزودين  معومتابعتها مواجهة أي نقص في مخزون األمان   اتخاذ اإلجراءات التي تكفل  .4

 . للسلعاالستراتيجي   املخزون  والبرامج املتعلقة بحجم وكميةاقتراح الخطط   .5

 املزودين.  معوبلدان املنشأ ومتابعتها  اململكةفي وتوافر السلع االستراتيجية إعداد قواعد بيانات عن إنتاج  .6

 كفاية املخزون القائم من السلع االستراتيجية.  املختصة للتحقق من اتاملراجعة الدورية مع الجهإجراء  .7

  ، لتحقيق مخزون استراتيجي آمن للسلعاالستراتيجي    الوطني  تنفيذ سياسات تأمين وإدامة وسالمة املخزونمتابعة   .8

   .ودائم منها

 .للسلعملجلس الوزراء بشأن املخزون االستراتيجي   دوريةرفع تقارير  .9

أو أية وزارة أخرى يصدر بتسميتها    الوزارة املختصة بشؤون التجارة  "الوزارة " مصطلح لغايات تطبيق هذه املادة يشمل    - ب

 مرسوم.

 

 مكرر  3مادة ) 
ً
 : ( ا

تتوافر فيها االشتراطات واملواصفات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا  آمنة  يلتزم املزود بتخزين السلع في مخازن   .1

 القانون. 



املتوفرة    االستراتيجية  السلعيجب على املزود إخطار اإلدارة املختصة بكافة املعلومات والبيانات ذات الصلة بمخزون   .2

 لديه خالل أسبوع من تاريخ طلبها.

لضمان استمرار متابعة كميات    املزودالربط اإللكتروني مع إجراء   املختصة  داريةالجهة اإل بالتعاون مع يجوز للوزارة   .3

 مان. ومخزون األ  للسلعوأصناف وحالة املخزون االستراتيجي 

 (: 7بند )  ( 2مادة ) 

 . في ضمان توفر وكفاية السلع االستراتيجيةالحق   -7

 الرابعة املادة 

اليوم التالي لتاريخ نشره في تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من   –كل فيما يخصه  –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 الجريدة الرسمية. 

 

 البحرين مملكة ملك

 خليفة  آل عيسى بن حمد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املذكرة االيضاحية 

 بشأن حماية املستهلك  2012( لسنة 35بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2020لالقتراح بقانون رقم )   ( لسنة   

وتعديالته فإن   2002( لسنة  55رقم )  بقانون   الداخلية ملجلس الشورى الصادرة باملرسوم( من الالئحة  92عمال بأحكام املادة )

 هذا االقتراح بقانون يستند الى اآلتي: 

 أوال: نصوص الدستور املتعلقة باالقتراح بقانون: 

    والتي تنص على اآلتي:  دستور ال ( من 4) ادة امل -1

الحكم، والتعاون والتراحم صلة  )) املواطنين، والحرية واملساواة واألمن والطمأنينة والعلم  العدل أساس  بين  وثقى 

 . ((والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين املواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

 والتي تنص على اآلتي:   دستور ال ( من 5) ادة امل -2

الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل أو  تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة    -ج  

ن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من   اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤم 

 براثن الجهل والخوف والفاقة. 

 :والتي تنص على اآلتي   دستور ال( من 10) ادة امل -3

أساسه    -أ   الوطني  الخاص،  االقتصاد  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  التعاون  وقوامه  االجتماعية،  العدالة 

 وهدفه التنمية االقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

 :والتي تنص على اآلتي ( من الدستور   12) ادة امل -4



 األعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة..."ل م  "تكفل الدولة تضامن املجتمع في تح

 

 

 ثانيا: األهداف واملبادئ األساسية التي يقوم عليها االقتراح: 

تلبية ً لألولويات الوطنية التي دعا إليها جاللة امللك حمد بن عيس ى آل خليفة حفظه هللا ورعاه في    -1

للمجلس  الخامس  التشريعي  الفصل  من  الثاني  االنعقاد  دور  افتتاح  بمناسبة  السامي  الخطاب 

ترتقي بجودة حياة اإلنسان  وبالنظر إلى الجهود العاملية املتواصلة في إيجاد حلول  : "  الوطني حيث قال جاللته

 في مجال تحقيق األمن الغذائي
ً
تبادر البحرين، بكل جدية، بتبني ،  واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصا

 ". الحلول املناسبة لتطوير مجاالت االكتفاء الذاتي

افر  السلع    -2 بصفة  اخل اململكة  التي تفي باحتياجات املواطنين واملقيمين د  االستراتيجيةمتابعة والتأكد من تو

 .و منع املمارسات االحتكارية السلع  أسعار  استقرار  السوق املحلي و هم في  ايس مما مستدامة 

وبصفة خاصة األساسية منها   االستراتيجية  السلع دوام توفر  تحقيق أمن املستهلك وحماية االقتصاد الوطني ب -3

 على هذه السلع وتوفير املخزون اآلمن منها. التخطيط االستراتيجي والرقابة وهو ما يلزم بكميات كافية وآمنة 

صور   -4 من  صورة  يشكل  املقترح  التعديل  الخاصإن  والنشاط  العام  النشاط  بين  العادل  والتضامن    التعاون 

 تي حرص عليها الدستور.بين أفراد املجتمع بالصورة الاالجتماعي 

حيث عرف    من السلع االستراتيجية،تحقيق مفهوم أكثر شموال لألمن املرتبط باحتياجات املستهلك األساسية   -5

أنه   )املستهلك(  املستهلك مصطلح    "قانون حماية 
ً
املنتجات إشباعا اعتباري يحصل على  أو  كل شخص طبيعي 

ما يحقق اشباع الحاجات    للسلع ، وفي الحرص على توفر مخزون استراتيجي  "لحاجاته أو لحاجات التابعين له

لألشخاص   واالعتباريين األساسية  االعتبارية    الطبيعيين  واألشخاص  والشركات  والتجار  االفراد  هذا  ويشمل 

   . االخرى 
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