
 - 1 - 

  م���2008 )   46   ( ر�� ����ن 

 ا������� ���ن ����  

  :باسم الشعب

  :رئيس الجمهورية

  . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالعبعد 

  .نوابوبعد موافقة مجلس ال

  )أ'&ر�� ا�%���ن ا$#" �! ( 

  ا�-!, ا+ول

 .�0 وا��/�ر�  ا���

  .)قانون حماية المستهلك( لقانون اسمى هذاي) 1(مادة
  :يكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر) 2(ادةم

  .الجمهورية اليمنية  :  وريةالجمهـــ.1 
  .وزارة الصناعة والتجارة  :  وزارةالـــــ.2 
  .وزير الصناعة والتجارة  :  ـوزيــرالــ.3 
  .ية المستهلكاللجنة العليا لحما  :  ةاللجنـــــ.4 
  . بديوان عام الوزارةحماية المستهلكالمعنية بشئون العامة اإلدارة   :  المختصة اإلدارة.5 
،   عامة أو جهاز أو أي جهة رسمية أخـرى        مؤسسة  عامة أو  هيئةأي وزارة أو      :  الجهة المختصة.6 

  .تخولها التشريعات النافذة أعمال رقابية ذات عالقة بأحكام هذا القانون
 طبقاً ألحكـام قـانون الجمعيـات        أسست عنى بحماية المستهلك   تُ أي جمعية أهلية   :  الجمعيــــة.7 

  .والمؤسسات األهلية
 :  ستهـــلكالم.8 

   
عتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستأجرها أو يـستعملها          إكل شخص طبيعي أو     

  .  أو االستخداملالستهالك أو يستفيد منها
إنتـاج سـلعة أو      بتصنيع أو     يقوم بتقديم خدمة أو    خص طبيعي أو اعتباري   كل ش  :     مــــزودال.9 
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    .يستوردها أو يصدرها أو يتاجر بها أو يؤجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها
كل شخص طبيعي أو اعتباري يعلن عـن الـسلعة أو الخدمـة أو يـروج لهـا                    :  معــــلنال.10

  . ةباستخدام مختلف وسائل اإلعالن والدعاي
كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك   :  ــــةالسلع.11

  .المواد األولية والمنتجات نصف المصنعة
عمل يقوم به المزود لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ، وإن كان  كل  :  لخدمــــةا.12

  . بغير قصد تحقيق الربح منهاأياً
  .االستعمالمقابل قيمة المبيع أو بدل اإليجار أو   :  السعــــر.13
أي مستند كاف بذاته إلثبات التعامل أو التعاقد مع المـستهلك علـى الـسلعة أو                  :  الفـــاتورة.14

  .، على أن يكون متضمناً البيانات المحددة في هذا القانون الخدمة
 الغاية المقصودة ببحسة أو الخدمة أو نفعها  السلعكمية أو نوعيةكل نقص في   :  العــــيب.15

يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من االستفادة بها فيما أعدت من أجله ، 
   .بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها

  .المواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية  :  مواصفـاتال.16

  .الالئحة التنفيذية لهذا القانون   :  ةالالئحــــ.17

  ا�-!, ا���1"

  ا+هــ&اف وا��3�ـــ�ن

  :يهدف هذا القانون إلى اآلتي) 3( مادة
 .حماية المستهلك تحديد القواعد العامة التي ترعى . 1
 .وسالمة السلع والخدمات وجودتهاالمستهلك صحة ضمان  . 2
 .لك أحد أطرافهاتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكون المسته . 3
 .حماية المستهلك من الغش واإلعالن الخادع والحيلولة دون استغالله . 4
 .اآلمن القتصاديات السوقالصحي المحافظة على النظام االقتصادي للمجتمع وضمان التطور  . 5

بمختلـف  والخدمات المعروضة   السلع  المعامالت والعقود المرتبطة ب    تسرى أحكام هذا القانون على جميع      - أ )4(مادة  
بما في ذلك التجارة االلكترونية التي تعتمـد تنـاول البيانـات ونقـل              ،   التقليدية والحديثة وسائل التجارة   
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المعلومات االلكترونية من حاسوب إلي حاسوب آخر أو البريد االلكتروني أو البرق أو الفاكس أو النـسخ                 
  .ومحلياً أخرى يتم اعتمادها دولياً ةوأية وسائل مستحدث، أو االنترنت 

  . أحكام هذا القانون على المعامالت فيما بين المزوديني ال تسر-ب
  �6ا�-!, ا��1

������ ا�ق ــــــ�%�  
  

  :يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقاً ألحكام هذا القانون )5( ادةم
 خص الجودة والنوعيـة  للسلعة أو الخدمة فيما ي  مالئمالحفاظ على صحته وسالمته عند استعماله بشكل         . 1

 .ووفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة، 
الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عـن الـسلعة أو الخدمـة التـي يـشتريها أو                   . 2

 .يستخدمها أو تقدم إليه
 محلـي أو  لالستعمال الةالمعدللخدمة او السلعة االستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قبل المزود      . 3

 .للتصدير
 .الحصول على المتطلبات األساسية كضمان الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة . 4
 .الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة . 5
 .إنشاء جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها . 6
  .فاع من خدمةاالنت أو السلعة عن األضرار الناتجة عن استهالك تعويض كامل ومناسب . 7
ـ     الحصول على السلع والخدمات المطابقة للموا     للمستهلك الحق في     . 8 د مـن   صفات القياسية وله حق التأك

 .جودتها
  3ا�8ا�-!, ا�

90��/�  ا��;ا=�ت ا��;ود�9 وا�

بحـسب طبيعـة     السلعة  غالف أو عبوة   علىيضع   لدى عرض أية سلعة للتداول االلتزام بأن         لمزودعلى ا  -أ )6(مادة  
 ،  بطريقة يتعـذر إزالتهـا    و ة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز         السلع

  :وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية
 .نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها . 1
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 .اسم السلعة . 2
حـدها دون    وعلى أال يقتصر على اسم الدولـة و        )اسم الدولة دون حروف االختصار    (بلد المنشأ    . 3

 .نع فيعبارة ص
 .بلد التصدير  . 4
 .اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعالمته التجارية إن وجدت . 5
 .تاريخ اإلنتاج أو التعبئة ، ومدة الصالحية . 6
 .الوزن الصافي . 7
 .شروط التداول والتخزين ، وكيفية االستعمال إن أمكن . 8
 .وحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة . 9

أو الطريقة الصحيحة السـتعمال الـسلعة        فيه   يبينن تفصيلي داخل العبوة     امزود إرفاق بي  يجب على ال   و
   .وكيفية الوقاية من األضرار المحتملة وكيفية عالجها في حالة حدوثهاالخدمة 

 بيانـات الخدمـة التـي يقـدمها         وباللغة العربيـة    أن يحدد بطريقة واضحة    )مقدم الخدمة (المزود  على   -ب
  .زاتها وخصائصهاوأسعارها وممي

بلغة أجنبيـة إلـى جانـب اللغـة          من هذه المادة  ) ب أ ، (الفقرتين  أن تكتب البيانات المذكورة في      وز  يج -ج
  .العربية

   .بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك زودالم يلتزم -د 
والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقـده         أن يضع على جميع المراسالت والمستندات       ب المزود   يلتزم) 7(ادة  م

المستندات والمحررات االلكترونية ، البيانات التي من شأنها تحديـد شخـصيته ،            ذلك  مع المستهلك بما في     
وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعالمته التجارية إن وجدت ، وتحدد الالئحـة البيانـات األخـرى                  

  . وضعهاالواجب
  :زم المزود باآلتييلت )8( مادة

ـ     وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز         السلعةكتابة السعر على     . 1  سلعة في مكان عرض ال
 .وفقاً للشروط التي تحددها الالئحةالخدمة ، تقديم أو 

يفـرض شـراء    ، أو أن     بقصد التحكم في سعر الـسوق        اهأو إخفاء ،   سلعةأي  االمتناع عن بيع    عدم   . 2
 ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الـذي تـم              ا ، أو شراء منتجات أخرى معه      اكميات معينة منه  

  . اإلعالن عنه
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 أو الخدمـة  الـسلعة  بمنح المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علـى     زوديلتزم الم   )9( مادة
يجب أن تتـضمن الفـاتورة البيانـات         ، و  دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية          

  :التالية
 . التجاريالمزود ، واسم محلهسم إ . 1
 . أو الخدمةالسلعةتاريخ التعامل أو التعاقد على  . 2
 . أو الخدمةالسلعةسعر  . 3
 . وصفاتها الجوهرية أو الخدمةالسلعةنوع  . 4
 .ة مستعملت إذا ما كانالسلعةحالة  . 5
 . من حيث العدد أو الوزنالسلعةكمية  . 6
 .د التسليمميعا . 7
 .أو من يمثله قانوناًالمزود توقيع أو ختم  . 8
 .أية بيانات أخرى تحددها الالئحة . 9

 ا ، وعن مدى وجود عيوب فيه      ا عن حالته  للمستهلك  بتقديم المعلومات الكافية   ة المستعمل السلعةيلتزم مزود    )10(مادة
 انطباع غير حقيقي أو مـضلل      ، وذلك على نحو ال يؤدي إلى خلق        ا لإلصالح قبل استخدامه   ا، ومدى حاجته  

  .لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ، ويحقق متطلبات الصحة والسالمة
  : يلتزم المزود في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك)11(مادة

 . أو الخدمة بالتقسيطللسلعةالمقدمة المعنية الجهة  . 1
 .لخدمة نقداً أو اللسلعةسعر البيع  . 2
 .التكلفة اإلجمالية للبيع . 3
 .عدد األقساط وقيمة كل قسط . 4
 .مدة التقسيط . 5
 .المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد . 6
 .الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع األقساط أو التأخير في سدادها . 7
 . أثناء فترة التقسيطاتصرف فيه والالسلعةحقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية  . 8

يلتزم المزود بإجراء التحريات الالزمة بنفسه أو بواسطة الغير للتأكد من أن ما يقدمه من سلع أو خـدمات                   ) 12(مادة
  .  تتفق مع أحكام هذا القانون والالئحة والتشريعات األخرى ذات الصلة بالمستهلك
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ـ  من شأنه اإلضرار   ايتعامل فيه  سلعةجود عيب في     اكتشافه أو علمه بو    فوريلتزم المزود    )13(مادة صحة وسـالمة   ب
 وكيفيـة    أن يقوم بإبالغ اإلدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة           السلعة عند استخدام    المستهلك

 وسـحبها مـن    بأي شكل مـن األشـكال  بهاتوقف عن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل أن ي و ، الوقاية منه 
إجـراءات  يتخذ اإلجراءات الضرورية إلخطار المستهلكين بعدم اسـتخدام الـسلعة المعيبـة و            ، وأن   السوق

   .وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة، أو إصالحها استبدالها أو ردها 
  :لي بما يملزماً تجاه المستهلكأو الخدمة  مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يكون مزود السلعة -أ ) 14(مادة

 المـستهلك خطيـاً     أشترط جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي            حق ضمان  -1
ن قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلهـا غيـر صـالحة            العيوب الخفية التي تنتقص م    وجودها ، كما يضمن     

  .والمستهلكعقد المبرم بين المزود  أو ألحكام الوفقاً لطبيعتها لالستعمال فيما أعدت له
بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة ال تقل عن             خدمات ما بعد البيع     ن توفير   اضم -2

ويبقى هـذا الحـق     ،   قاً للقواعد التي تحددها الالئحة     ، وف   السلعة خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة     
 .ن الملكية لمستهلك آخر خالل مدة الضمالقائماً عند انتقا

 يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خالل فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ، وفـي                    -ب
حال اإلخالل بأدائها على الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانيـة علـى                  

 . الوجه الصحيح
  . أو االنتفاع بالخدمةاستهالكها وأة يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلع -ج
  . عدا السلع المستخدمة يقع باطالً كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان-د

 تبـين   يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو استبدالها باستثناء السلع االستهالكية القابلة للتلـف الـسريع ، إذا                ) 15(مادة
، شريطة أن يقـدم المـستهلك مـا يثبـت           في السلعة   للمستهلك خالل عشرة أيام من تاريخ شراءها عيب         

او حفظها او    شراءها من نفس المزود ، وعلى أن ال يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة               
  . وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة،سوء تخزينها

و قياساً ، بتوفير ميزان أو مكيال أو أداة القياس المعتمدة           يلتزم المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزناً أو كيالً أ         ) 16(مادة
  .في مكان البيع ، الستخدامها في عملية البيع

  :باالمتناع عن القيام بأي من األعمال التاليةيلتزم المزود ) 17(مادة
صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة ، بـشكل يخفـي حقيقتهـا أو                        . 1

 . الجوهرية أو نسبة العناصر األساسية المكونة منهاصفاتها
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 .سلعة معينة تخص الغيرأو تزوير  تقليد . 2
 من حيـث كميتهـا أو نوعهـا أو خصائـصها أو           ، أو المتفق عليه    سلعة غير مطابقة للمواصفات      بيع . 3

 .منشأها
أو ع المعروضـة للبيـع      يلتزم المزود بعدم اإلعالن عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئيـة ألسـعار الـسل              ) 18(مادة

  .الجهات المختصة والهدايا ، إال وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها ، أو تقديم الجوائزالخدمات
إذا كان   أو خادعاً ، ويعتبر اإلعالن مضلالً      المستهلك   أو يخدع   أي إعالن يضلل   أو بث  يلتزم المعلن بعدم نشر    )19(مادة

 : متعلقاً بما يلي
  .و تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصرطبيعة السلعة أ . 1
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صالحيتها أو شروط استعمالها أو                  . 2

  . محاذير هذا االستعمال
 الجوهرية سواء فيما يتعلـق      نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها          . 3

  .  بصالحيتها للغاية المتوخاة منهابنوعيتها أو
  . شروط التعاقد ومقدار الثمن اإلجمالي وكيفية تسديده . 4
  . هوية ومؤهالت مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهالت محل اعتبار عند التعاقد . 5
ثل السم تجاري للغير أو لعالمتـه  استعمال اسم تجاري أو عالمة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مما           . 6

  . التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك
  : التاليةاألعمالالقيام بأي من يلتزم المعلن بعدم ) 20(مادة

 .أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر أو غير مرخص لسلعة نشر إعالن لنشاط محظور -1
  . نشر اإلعالنات والحمالت الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سالمة المستهلك-2
  . صالحيتها لالستهالكالتأكد من قبل أو الترويج لها سلعالعن  ات نشر إعالن-3

 المعلن بناء على طلب اإلدارة المختصة أو الجهة المختصة بحـسب األحـوال ، بتـصحيح أو تعـديل                    يلتزم) 21(مادة
تم النـشر  التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي     وإعادة نشر أ الخادع الذي قام بنشره ،     وألل  المض اإلعالن

  .فيها
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 مـن ضـمن   يكـون    النافذة يجوز أن تنشأ جمعية أو أكثر لحماية المستهلك           قوانينمع مراعاة ما ورد في ال     ) 22(مادة
  :اختصاصاتها ما يلي

االستهالك واإلنفـاق   وبترشيد   ة في نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم         المساهم . 1
 .  ، وإنشاء قواعد للبيانات الالزمة للقيام باختصاصاتهااألسري

والتأكد من صحة البيانات الخاصة بهـا ، والتـي   والخدمات القيام بمسح ومقارنة ألسعار وجودة السلع    . 2
  .الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأنتحدد محتواها ، وإبالغ 

تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقـوق ومـصالح المـستهلكين ، وتقـديم                  . 3
 . مقترحات معالجتها

المساهمة في خلق عالقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتـشاور مـع                 . 4
 .ا يتعلق بحماية المستهلكم فيمعنيةالالجهات 

وذلك أثناء مراحل إعدادها     ذات الصلة بالمستهلك ،     التشريعات  مشاريع تقديم المقترحات واآلراء بشأن    . 5
 .من قبل الحكومة

 . صحتها ورفعها إلى الجهات المختصةتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من . 6
راء سلعة أو تلقي خدمـة فـي تقـديم          معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام أو ش          . 7

 اإلجراءات القانونية الالزمـة لحمايـة حقـوقهم         تخاذإلالشكاوى للجهات المختصة واإلدارة المختصة      
 .ومصالحهم

 . بموجب توكيل  القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيهامباشرة الدعاوىرفع وحق  . 8
  .وليتهائنشرها وعلى مس  وق المستهلك  المتعلقة بحقوإجراء الدراسات والبحوث . 9

  :ما يلي حماية المستهلك ةلجمعييحق  )23(مادة
ـ              -1  المختـصة ضـد     اتالحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها اإلدارة المختصة أو الجه

  .ات التي يترتب عليها إلحاق الضررالمخالف
 .ذات الصلة بنشاطهاعلى البيانات والمعلومات الحصول من الجهات الحكومية  -2
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ويكون للجمعيـة مـوارد ماليـة       ،  دين أو المعلنين    زويحظر على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من الم        )24(مادة
  -:تتكون من اآلتي

  رسوم االنتساب واشتراكات االعضاء -1
 الهبات والتبرعات غير المشروطة -2

 .الهبات والتبرعات الخارجية شريطة اعالم الوزير -3
  .السنويمي الدعم الحكو -4

كين التـي تبثهـا     المتعلقة باإلعالنات التجارية الخاصة ببرامج توعية المـستهل       رسوم  التعفى الجمعيات من    ) 25(مادة
أجور الفحص المختبـري والفنـي للـسلع    تعفى من رسوم أو    كما،    الرسمية عبر وسائل اإلعالم  الجمعيات  
  .لجهات المختصةالتابعة لمختبرات المعامل والمحل البحث لدى والخدمات 

  ��دسا�-!, ا�
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  : على النحو التاليوذلك) اللجنة العليا لحماية المستهلك(تسمى  لجنة تشكل – أ )26(مادة

  رئيســــاً    وزير الصناعة والتجارة
  باً للرئيسـنائ     لقطاع التجارة والتجارةوكيل وزارة الصناعة

  ـواًـعضــ    لــريوكيل وزارة الـزراعة وا
  ـواًـعضــ    وكيل وزارة االعالم 

  ـواًـعضــ    وكيل وزارة االدارة المحلية
  ـواًـعضــ    وكيل وزارة حقوق االنسان

  ــواًـعضـ    رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة                 
  ــواًـضـع      مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

 ــواًـضـع    عام الهيئة العليا لألدوية والمستلزمات الطبيةمدير 

  ــواًـضـع        ممثل عن جمعيات حماية المستهلك االكثر فاعلية
 ممثل عن االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يرشحه االتحاد 

  واًعضــ          لعام  للغرف التجارية الصناعية  
  نـواـعض  الوزير يعينهمااالت االستهالك  األكاديميين أو المختصين في مجن منرايخب
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  عضواً ومقرراً            مدير عام اإلدارة المختصة .1
من الوزير بناء على قرار من هذه المادة ) أ(المنصوص عليهم في الفقرة بممثلي الجهات الحكوميةيصدر  -ب

  .الجهات التي يمثلونهامن قبل  همترشيح
ة واحدة ويجوز استبدال ر قابلة للتجديد لممن الوزير لمدة سنتين  اًر بتسمية بقية اعضاء اللجنة قراريصد -ج

  .أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه بها
  :المهام واالختصاصات التاليةتتولى اللجنة  )27(مادة

  .إقرار السياسة العامة لحماية المستهلك .1
  .اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك .2
 . مع الجهات المختصة تهلكصيات في مجاالت حماية المسداء الرأي وتقديم التوإب .3
 .لمستهلكل البرامج االعالمية تطوير مستوى  .4
 .ل على تحسين جودة السلع والخدماتالعم .5
  .أية مهام أو اختصاصات أخرى تحددها الالئحة .6

  .اجتماعاتها قرار من الوزيرتنظيم نظام عمل اللجنة وب يصدر )28(مادة
  ���8ا�-!, ا�

ــ!ـا��?� اEدارة  

 كخطوة اولى في سـبيل       تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون إدارة عامة بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة              )29(مادة
  ، وتتبـع الـوزير    والالئحة حماية المستهلك وتطبيق أحكام هذا القانون     بتُعنى  انشاء جهاز حماية المستهلك     

  .مباشرة
  :المهام واالختصاصات التاليةسة ممار اإلدارة المختصة تتولى )30(مادة

 .اإلشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المختصة .1
 الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك بالتعاون مع تنفيذ .2

 .الجهات المختصة
 أحكام هذا القانون ، وتلتزم هذه األجهزة بتقديم البيانات التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق .3

 .والمشورة الفنية التي تطلبها اإلدارة المختصة وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات
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التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والجمعيات في نشر الوعي االستهالكي حول السلع والخدمات ،  .4
 .وقهم وطرق المطالبة بهاوتعريف المستهلكين بحق

، أو  واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها  أو من جمعيات حماية المستهلك ،المستهلكين من شكاوىالتلقي  .5
 .إحالتها للجهات المختصة

 .مما ال يدخل ضمن اختصاص جهة أخرىوالالئحة   ألحكام هذا القانونة المخالف الممارساتضبط ومتابعة .6
والبحـوث   صيات التي ترد إليها فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد الدراسات          دراسة االقتراحات والتو   . 7

 .الخاصة بها
للوزير تفويض مكاتب   و ،وذلك بحسب الحاجة  مكاتب الوزارة    لإلدارة المختصة في     فروعتنشأ بقرار وزاري     )31(مادة

  .المختصةمهام واختصاصات اإلدارة ببعض  لقياملالوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات 
  ا�-!, ا��1=9

FGH3ي وا�Bإ@3اءات ا��  

 اإلدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير بصفة               و يتمتع موظف  -أ)32(مادة
  : ولهم في سبيل ذلك ممارسة المهام التالية،الضبطية القضائية

  .اء عمل المنشأةاثنالتفتيش على أي منشأة صناعية أو تجارية بأنواعها  -1
مـن صـالحيتها    أخذ عينات من السلع بغرض فحصها واختبارها أو تحليلهـا أو معايرتهـا للتأكـد                 -2

  .ثبت سالمتها إلى اصحابها اذا ومطابقتها للمواصفات واعادتها 
 .ألحكام هذا القانون التي يتم ضبطها وفقاً المخالفات بتحرير محاضر ضبط  -3
  .هذه المادة إلى النيابة العامةوفقاً الحكام تحال المخالفات التي يتم ضبطها  -4

 على طلب من الجهة المختصة ، تكليف اإلدارة المختصة بـضبط ومتابعـة المخالفـات                 يجوز للوزير بناء   -ب
  .تدخل ضمن اختصاص تلك الجهةال والتي والالئحة ألحكام هذا القانون 

حوال فحص الشكاوى المقدمة إليها من المستهلكين أو         تتولى اإلدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب األ        )33(مادة
جمعيات حماية المستهلك ، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع االستدالالت والبت في الـشكاوى وفقـاً             

  . للقواعد واإلجراءات المحددة في الالئحة
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 او  يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القـانون         تهلك بالتعويض ،    المسويحق   بأية عقوبة اشد   اإلخالل   مع عدم  )34(مادة
مع نشر الحكم الصادر باإلدانة على نفقة المحكـوم عليـه فـي             بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،         ،او الالئحة 

ويعاقب بـذات العقوبـة   ، ة  تكرار المخالفة تضاعف العقوب   في حالة و صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار ،    
كما يعاقب بـذات   ، والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها  وحائزها  و الخدمة موضوع المخالفة     مروج السلعة أ  

العقوبة المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفـة وكـان إخاللـه                 
العتباري مـسئوالً   ويكون الشخص ا  ،  قوع الجريمة   بالواجبات التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم في و         

 لديـه بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل أحـد العـاملين                   
  .باسمه أو لصالحه

موظفي اإلدارة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القـضائية  أياً من يعاقب كل من أعترض أو أعاق أو منع   )35(مادة
مائـة  ) 100.000( ال تقل عن     ، بغرامة مالية  او الالئحة يها في هذا القانون      أداء مهامهم المنصوص عل    عن

  .وتورد المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ألف ريال
هـذا  ضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام      همال في اإل  اإلبب بسلوكه عمداً أو ب    كل من تس   )36(مادة

أو التشريعات األخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك ، يكون مسئوالً بمفرده أو بالتضامن             او الالئحة   القانون  
ـ                   ضات مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضالً عن دفـع التعوي

إلى الوفاة تعتبر الجريمـة     على المستهلك   رر  ضلوصل ا  الالئحة واذا في  ده  ي تحد  يتم فقاً لما والمترتبة عليها   
  .يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوباتجنائية 

  /�3Mا�-!, ا�

0=��N م�O�أ  

مع مراعاة أحكام القوانين النافذة ، يكون لإلدارة المختصة أو الجهـة المختـصة بحـسب األحـوال أو ألي          ) 37(مادة

بالتراضـي او بـصورة     حل أي نزاع أو شكوى       التدخل لمحاولة    جمعية أن تتولى بناء على طلب المستهلك      

  .كلستهمليهما وتكون ذات عالقة بالإترد ودية 
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يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع               تعسفيشرط   كل   اً بطالناً مطلق   باطل يكون) 38(مادة

ـ  أن يؤدي إلى اإل   إذا كان من شأن هذا الشرط       المستهلك ،    زود ـخالل بالتوازن فيما بين حقوق وواجبات الم

 أوإعفاء المزود من أي من التزاماته الواردة فـي هـذا القـانون              والمستهلك لغير مصلحة المستهلك ، أو       

   . وتحدد الالئحة تلك الشروطالقوانين األخرى النافذةأوالالئحة 

ات الماسة بالمستهلك أو من قدم شكوى أو بيانـات  يحظر التعرض بأي شكل من األشكال للمبلغ عن االعتداء  )39(مادة

  .أو معلومات حقيقية عن سلع أو خدمات تؤثر على صحة وسالمة المستهلك

 هاو يلحق الضرر بمـصالح    المستهلك  وسالمة  في حال وجود خطر يهدد صحة       و النافذةمع مراعاة القوانين     )40(مادة

  : للوزير اتخاذ اإلجراءات التالية،المادية 

بمـا   في السوق سواء مجاناً أو بمقابل أو سحبها أو حجزها            اأو عرضه او الخدمة    السلعةوريد  وقف ت  . 1

 . إخطار المستهلكين بذلكي ذلك ف

  .إخضاعها لشروط خاصةأو الخدمات او  سلعمنع تداول بعض ال . 2

فقة مجلس الوزراء   يجوز للوزير بعد موا   في حالة حدوث زيادة غير مبررة في أسعار السلع االستهالكية            -أ )41(مادة

، ومـن تلـك    الح المستهلكين وعدم اإلضرار بهم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من تلك الزيادة وحماية مص        

  :اآلتياإلجراءات 

 .والجمارك  الضرائب األساسية المعفية منلسلع العليا ألسعار اسقوفتحديد ال . 1

  .ة كل سلعة على حدهبحسب أهميمن السلع محل الزيادة تحديد هامش الربح لكل سلعة  . 2

  . سس وإجراءات تحديد ما هو زيادة غير مبررة في األسعاراألتبين الالئحة  -ب

  . هذا القانون االجراءات بالعقوبة المقررة في احكامكزم بتلت يعاقب كل من اليل-ج

 يتفق مع أحكام    على نحو ال يضر بالمستهلك وال يمس بحقوقه ، وذلك بما          يكون ممارسة النشاط االقتصادي      )42(مادة

    . والنشاط االقتصادي والتشريعات األخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلكالئحته التنفيذيةهذا القانون و

اقامة دعوى التعويض عن االضرار التي تعرض لها المستهلك جـراء اسـتهالكه             اليسقط بالتقادم الحق في       )43(مادة

  .سلعة او تلقية خدمة
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لمتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة ، وتُنظـر أمـام القـضاء وفقـاً للقواعـد                تعتبر القضايا ا   )44(مادة

  .واإلجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات

  .لقانون والئحته التنفيذية يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة ألحكام هذا ا)45(مادة

 الـصناعة  وزيـر ة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علـى عـرض   تصدر الالئح  )46(مادة

  .خالل ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ، وبعد موافقة مجلس الوزراء , والتجارة

  . الرسميةالجريدةوينشر في ، صدوره بعد ثالثين يوماً من تاريخ  القانونيعمل بهذا ) 47(مادة
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