
 ( لسنة     قانون رقم )مشروع 

 تنظيم الرقابة علىشأن ب

  الرضعاالطفال أغذية 

 
 البحرين. ملك مملكة         عيسى آل خليفة      حمد بن نحن 
 طالع على الدستور،الابعد 

 بشأن تنظيم اإلعالنات، 4791( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )
 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة 4791لسنة  (1)وعلى المرسوم بقانون رقم 

 ،وتعديالته
 ،والمقاييسفي شأن المواصفات  4791( لسنة 41وعلى المرسوم بقانون رقم )
   ،4772( لسنة 41المعدل بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 4799( لسنة 9المرسوم بقانون رقم )ب قانون التجارة الصادر وعلى
نظيم الرقابة على استعمال بشأن ت 4771( لسنة 1)بقانون رقم وعلى المرسوم 

  وتسويق وترويج بدائل لبن األم،

  ،حماية المستهلكبشأن  2142( لسنة 11رقم )قانون على الو 

 ،2142( لسنة 19رقم )قانون القانون الطفل الصادر بعلى و 
 

 :وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،نصهأقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي 
 (1)مادة ال

 تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين 

  -ذلك: النص خالف   سياق   كل منها، ما لم يقتض  
 وزارة الصحة. الوزارة:
 وزير الصحة. الوزير:
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 .بالوزارة بشئون التغذية: الجهة المعنية المختصة دارةاإل
 الرضع و صغار االطفال: االطفال الرضع

 .ا  ( شهر 12من الوالدة وحتى عمر) طفالاأل ع:ضالر 
 .ا  شهر  (21)وحتى  ا  ( شهر ٢١من عمر ) طفالاأل :طفالصغار األ

من أغذية الرضع  القانونهذا عليها  يسريالتي المنتجات  :المنتجات المصنفة
آخر  ية وأي منتجدوات المستخدمة في التغذاألالتكميلية و  األغذيةالمتابعة و أغذية و 

  .الرضع على أنه مالئم لتغذية األطفال يسوق
ركب صناعيا   و نباتي أمن أصل حيواني  له و غذاء مشابهأحليب ال أغذية الرضع:

لمعايير دستور األغذية الدولي أو المحلي  وفقا   السنة األولى من العمرحتى للرضع 
 سيولوجية.فلخصائصهم ال للوفاء بالمتطلبات الغذائية االعتيادية ويكيف طبقا  

 صناعيا   ركب أونباتي حيواني أصل من له مشابه غذاء أو الحليب أغذية المتابعة:

 .فما فوق أشهر ستة عمر من األطفال وصغار الرضع لتغذية أنه مالئم على يسوق

أي غذاء سواء كان مصنعا  أو محضرا  محليا  يستخدم كمكمل للبن  األغذية التكميلية:
ويعرف هذا الغذاء أيضا  بغذاء الفطام أو بمكمل للبن  الرضع، غذاء األطفالأو لاألم 
 األم.

 عنايتالتاي  رضااع والحلماات واللهايااتإلجاات ازجا لتغذية:ادوات المستخدمة في األ

 الرضع. يمصها أن أجل من المصنعة الحلمة

ات العاماة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعاه واإلعاالن عناه وكافاة أنشاطة العالقا  التسويق:
 المتعلقة به.

 ساتخدامإ أو شاراء علاى غيرمباشار أو مباشار بشاكل الشاخص حثت طريقة أية الترويج:

 .ةمصنفال اتمنتجي من الأ
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 منتج تصريف أو أوبيع تشجيع لغرض كانت وسيلة بأية تمثيل أي إجراء يعني عالن:اإل

 :على سبيل المثال ال الحصر يتضمن وهو مصنف،

 النقال أو أوالفياديو الساينمائي الفايلم أو الماذياع أو التلفزياون عبار أو الكتاابي النشار-4

 .الهاتفي أو اإللكتروني

 بطاقاات أو بطاقاات التعرياف أو الشاارات أو اإلعالناات لوحاات أو اإلشاعارات-2

 .المنتج عرض طرق أو العرض

 .المجسمات أو الصور معرض-1

 .المصنفةتجات أي شخص يقوم بتسويق المنتج أو المن موظف التسويق:

أي شخص أو شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة تعمل مباشرة أو مان  :نع(ص  )م   نتجم  
 .منتجات مصنفةفي صناعة  –تحت إشرافه أو متعاقد معه  –خالل وكيل 

أي شخص أو شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة تعمل بصاورة مباشارة أو غيار  موزع:
 .ةمصنفأو منتجات نتج مباشرة في تجارة الجملة أو في مجال تسويق م

أيااة بطاقااة أو ساامة أو عالمااة تصااويرية أو وصاافة مكتوبااة أو مطبوعااة  بطاقةةة تعريةةف:
التاي يجاب ة و مصانفت منتجااة أو منسوخة أو مرسومة أو محفورة أو مرتبطاة بعباوة أليا

  .( من هذا القانون1)رقم المادة المنصوص عليها في ن تتضمن البيانات أ
 لبيعها كوحدة تجزئة اعتيادية. المصنفة تعبئة المنتجاتأي شكل من أشكال  عبوة:

 تقدم بالمجان. ةالمصنف اتعبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج عينات:
دور للحضااانة أو جمعيااات و أصااحية أو اجتماعيااة أيااة مؤسسااات  مؤسسةةات الرعايةةة:

لتثقيف باااعاماة أو خاصااة تعمال أو تهااتم بصاورة مباشاارة أو غيار مباشاارة  لرعاياة الطفاال
 والنساء الحوامل. طفالوصغار األ الرعاية الصحية لألمهات والرضعو أ

  .أي شخص يعمل في إحدى مؤسسات الرعاية الصحية :نلصحيواالعاملون 
 .سرة الطفل حتى الدرجة الثالثةأ أفراد األطفال:أقارب 
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 (2)مادة ال
 تسجيل المنتجات المصنفة

ديادها حى يصادر بتتال واإلجراءات للشروط وفقا   المصنفة يجب تسجيل جميع المنتجات .1
  .والتجارة الصناعةبالمختص  قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير

 .دارة المختصةإلالبيانات والعينات التي تطلبها ا قديمتيجب على مقدم طلب التسجيل  .2

   .المنتج تسجيل بعد موافقة الوزارة على التسجيل شهادة الصناعة والتجارةوزارة  تصدر .3

 مطابقا  ألحكام هذا القانون. المنتج يكن لم ما تسجيلال شهادة منح ال يجوز .1

 يجابمناتج مصانف علاى صاحة الرضاع وصاغار األطفاال،  يفي حالة ثبوت ضارر أ .5
  .منع تداولهو  هذا المنتج من السوقدارة المختصة سحب إلل

 

 (3)مادة ال
 معايير ومواصفات المنتجات المصنفة

المصاانفة مطابقااة للمعااايير والمواصاافات المنصااوص عليهااا يجااب أن تكااون المنتجااات 
فااااي المواصاااافات المحليااااة أو المواصاااافات الخليجيااااة الموحاااادة أو فااااي دسااااتور األغذيااااة 

وزير باالتفااق ماع الا( أو التي تصدر بها قرارات مان Codex Alimentarisالدولي )
الف تلاااك وال يسااامح بااادخول األغذياااة التاااي تخااا ،بالصاااناعة والتجاااارةالمخاااتص وزير الااا

 المعايير إلى مملكة البحرين.
 
 
 
 

 (4)مادة ال
 يةبطاقات التعريفمواصفات ال
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 حتااويتأن  يجااب ،مراقبااة الماواد الغذائيااة المسااتوردةب المتعلقااةحكااام القواعااد واألمراعااة ب
تكتاااب بصاااورة  ةمثبتااا تعريفياااةعلاااى بطاقاااة لهاااذا القاااانون  ا  وفقاااي مناااتج مصااانف أعباااوة 

وتتضاامن المعلومااات الضاارورية  ،ءة والفهاام باللغااة العربيااةواضااحة وبااارزة وسااهلة القاارا
 .المصنفعن االستعمال السليم للمنتج 

 -وعلى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية:
 اسم المنتج وعنوانه. -4

تشااير إلااى أهميااة الرضاااعة الطبيعيااة وتفوقهااا علااى أي منااتج ضااافة مالحظااة إ -2
( بحياااث م هاااو أفضااال غاااذاء لطفلاااكلياااة: )حلياااب األوتكتاااب بالصااايغة التا غاااذائي آخااار

 .سم المنتجاتكون بحروف كبيرة ال يقل حجمها عن ثلث حجم الحروف المكتوب بها 

ة رضااع علاى الرضااععبارات تحذيرية تتضمن مخااطر اساتخدام زجاجاات اإل -1
   .عداد غير المالئمعن مخاطر اإلو ن مسحوق الحليب المصنع غير معقم الطبيعية وأ

وضارورة  ورسما   ادات التنظيف والتعقيم والتحضير واالستخدام كتابة  رشإوضع  -1
 التخلص من الحليب المتبقي بعد االستعمال.

 . باألرقام يناسبهم استخدام المنتج نالذيطفال صغار األعمر الرضع و تحديد  -1

بيان بوجوب عادم اساتعمال المناتج إال للضارورة الملحاة وبمشاورة أحاد األطبااء  -1
فيما يتعلق بالحاجة إلاى و صغار االطفال في مجال تغذية الرضع املين الفنيين العأو 

 .لالستعمالاستعماله والطريقة الصحية 

 العناصر الداخلة في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنصر. -9

قباال وبعااد فااتح العبااوة مااع األخااذ باالعتبااار الظااروف  شااروط التخاازين المطلوبااة -9
 .ةالمناخي

 دفعة( وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية لالستعمال.رقم التشغيلة )ال -7

 .ضافتهاإوزارة الترى أخرى تفاصيل  أى -41
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أو صاورة  ةويجب في جميع األحوال أال يوضع على العبوة أو بطاقة التعرياف أيا     
 .  المنتجات المصنفةبمثالية استعمال يوحي أو إدعاء رمز أو نص 

 
 (5)مادة ال

 عالم والتثقيفاإل
تغذيااة  حااول والتثقيفياةرشاادية اإل الماواد باث عان مساائولة المختصاة اإلدارة تكاون   

الاوزارة مباشارة أو  باأي وسايلة كانات عان طرياقيكاون الباث و  األطفاال وصاغار الرضاع
أياة  بشاكل مباشارال يكاون لهاا أهاا يلعيشاترط فاي الجهاة التاي ياتم الموافقاة و بموافقتها، 

 .تغذية الرضع وصغار األطفالاهتمامات تجارية في مجال 
 -األمور التالية: رشادية والتثقيفيةإلا المواد يجب أن تتضمنو 
 .على غيرها فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها  -4
عدادهن للرضاعة الطبيعية واإلستمرار بها.  -2  أهمية تغذية األمهات وا 
لتغذيااااة الجزئيااااة التااااأثيرات الساااالبية علااااى الرضاااااعة الطبيعيااااة ماااان جااااراء إدخااااال ا  -1

 بالزجاجة.
 المخااااااطر الصاااااحية الناجماااااة عااااان االساااااتعمال غيااااار الضاااااروري أو غيااااار الساااااليم  -1

 .للمنتجات المصنفة
  .ضافتهاإالوزارة  أخرى ترىتثقيفية  وأإرشادية مواد  ةيأ -1

 
أو  و رمااوزأأال تتضاامن هااذه المااواد أيااة صااور أو نصااوص يجااب فااي جميااع األحااوال 

 .طفالألأغذية  الرضع وصغار ااستعمال  توحي بمثاليةادعاءات 
 أو أي تجارياة عالماة أو رسام أو شاعار أو ساما علاىالماواد  هاذه تحتاوي الأكما يجاب  

 . مصنف منتج ألي خرآ وصف
 (6)مادة ال



9 

 

 التوعية بالمنتجات المصنفة
ل أغذيااااة الرضااااع لألمهااااات اشاااارف كيفيااااة اسااااتعمالعاااااملين الصااااحيين ال يجااااوز لغياااار 

علااايهم فاااي و  ،فاااي الحااااالت التاااي تااادعو إلاااى اساااتعمالها مباااررات طبياااةوذلاااك  قااااربهم أو 
   .تشجيع الرضاعة الطبيعيةحوال دعم و جميع األ

إلاااى المنتجاااات المصااانفة يجاااوز للمنتجاااين أو الماااوزعين تقاااديم النشااارات العلمياااة حاااول و 
، علااى أن تقتصاار المعلومااات الااواردة بهااذه النشاارات علااى الحقااائق الصااحيين العاااملين

أو  ن المنااتج يفااوقأعتقاااد باالااى اإلإشااارة تااؤدي إ أيعلااى ال تحتااوى المؤكاادة، وأ ةميااالعل
 .الرضاعة الطبيعية عادلي

 (7)مادة ال
 حظر اإلعالن والترويج

ماااان  أى وتعتباااار. بأيااااة وساااايلة كاناااات للمنتجااااات المصاااانفةوالتاااارويج  اإلعااااالنيحظاااار 
 -الترويج المحظور: ضمنمن التالية الممارسات 

ن والموزعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية عينات من تقديم المنتجي  -4
و صغار األطفال أو ع إلى النساء الحوامل أو أمهات الرض المنتجات المصنفة

 .قاربهمأ
خصومات أو و أأو كوبونات تخفيض أو أدوات  دتقديم أية هدايا أو موا  -2

 .المنتجات المصنفةع على استعمال قد تشج عروض
بهدف الترويج  معالإلمن وسائل ا يأو المسابقات أو أليات استخدام الفعا -1

  .للمنتجات المصنفة
أي اتصال مباشر أو غير مباشر  –يجب أال يكون لموظفي التسويق بحكم عملهم و 
 .قاربهمأمع النساء الحوامل أو أمهات الرضع أو صغار األطفال أو  –

 ( 8مادة ) ال
 الهبات محظر تقدي
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 : ما القيام بالتاليعنه ينوبو من أ عوز  الم   وأ عصن  الم  يحظر على 
أي  منكمية  أيةهما بو تزويدأللعاملين الصحيين أو مؤسسات الرعاية هبة منح -4

يجوز لمؤسسات الرعاية الصحية قبول و  ،البيع سعر من أقل بسعر مصنف منتج
لضوابط باو دارة المختصة اإلوزعين أو المصنعين بشرط موافقة مالهبات المقدمة من ال

 التي تضعها لهذا الغرض.
 أو شعار أو سما تحمل خدماتأو  معداتتقديم  أوالرعاية  لمؤسساتمنح هبة -2

 . مصنف منتج خر يشير بطريقة أو بأخرى أليآ ي وصفأ أو تجارية عالمة أو رسم

 ةيأتزويدهم بأو العاملين الصحيين أو و هبات لمؤسسات الرعاية أهدايا  ةيأتقديم -1
 واأللعاب النمو لوحاتكذلك و  والملصقات والتقاويم قرطاسية كاألقالم تبية أومكمواد 

 وصف يشير ألي منتج أي أو تجارية عالمة أو رسم أو أو شعار سمإ تحملالتي 

 .أخرىمنتجات دعائية أي أو  مصنف

لغاارض البحااث الحكوميااة لمؤسسااات الرعايااة الصااحية  يسااتثنى ماان ذلااك تقااديم الهباااتو 
على توصية  الوزارة بناء  موافقة ذلك بعد الحصول على و ل التخصص في مجاالعلمي 

 .التي تضعها لهذا الغرضبالضوابط دارة المختصة و اإلمن 

 
 

 (9)مادة ال
 التزامات العاملين الصحيين

 :بالتالي القيام الصحيين العاملين على يحظر

 أي أو الموزع أو عالم َصن   من و عينية أنقدية  مزايا أو مساهمات أو هدايا أي قبول -4

 .للمنتجات المصنفةعنهما  ينوب شخص

 .ألي شخص المصنفة المنتجات من أوعرض عينات إعطاء -2
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 وصاف كاان أي تحات أنشاطة أوعمال اساتبيان أو أياة بحاث أو مهناي بتقيايم القياام -3

 موافقاة علاى الحصاول بادون بالمنتجات المصانفة تتعلق الصحية المؤسسة مستوى على

 .دارة المختصةمن اإل مسبقة
 (11)مادة ال

 حماية الرضاعة الطبيعية
 هذا أهداف وتعزيز الطبيعية الرضاعة حمايةكاملة عن   مسئولية مسئولةوزارة تكون ال

 .  القانون

الماواد العلميااة التااي  إدراجعلاى  التعليمياة المؤسسااتتعماال الاوزارة بالتنساايق مااع كماا 
 .التعليمية امناهجه تدعم وتشجع الرضاعة الطبيعية ضمن
 (11)مادة ال

 التفتيش والضبطية القضائية
الاااذين يحاااددهم الاااوزير القياااام بأعماااال فتشاااين مااان ماااوظفي اإلدارة المختصاااة يكاااون للم 

والرقاباااة علاااى منافاااذ اساااتيراد أو تصااانيع أو بياااع أو تخااازين أو اإلعاااالن عااان التفتاااي  
والقرارات الصادرة تنفياذا  التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون المنتجات المصنفة، وكذا 

 .له
يكاااون للماااوظفين الاااذين يخاااولهم وزيااار العااادل باالتفااااق ماااع الاااوزير صااافة ماااأموري كماااا 

هذا القاانون، وتحاال التي تقع بالمخالفة ألحكام  للجرائمالضبط القضائي وذلك بالنسبة 
أو مان  بقارار مان الاوزير هذه المخالفات إلى النياباة العاماةل بالنسبة ضر المحررةالمحا

 .يفوضه في ذلك
 (12مادة )ال

 العقوبات
بغرامة ال تقل عن خمسامائة ديناار وال تتجااوز يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر و 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعال  من األفعال اآلتية: ألف دينار
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 .استيراد أو تسويق منتجات غير مصنفة-4
صاانفة مخالفااة للمعااايير أو المواصاافات المقااررة التااي اسااتيراد أو تسااويق منتجااات م -2

 منحت شهادة التسجيل على أساسها.
اسااتيراد أو تسااويق منتجااات مصاانفة مخالفااة للبطاقااة التعريفيااة التااي منحاات شااهادة  -1

 التسجيل على أساسها.
باااث ماااواد إرشااااديه أو تثقيفياااة عااان المنتجاااات المصااانفة بأياااة وسااايلة كانااات بااادون  -1

ة المختصاااة، أو تحتاااوي علاااى صاااور أو نصاااوص أو رماااوز أو إدعااااءات موافقاااة اإلدار 
اسااتعمال أغذيااة األطفااال الرضااع، أو تحماال اساام أو شااعار أو رساام أو  تااوحي بمثاليااة

 عالمة تجارية أو أي وصف آخر ألي منتج مصنف.
 الترويج أو اإلعالن عن المنتجات المصنفة بأية وسيلة كانت. -1
 ( من هذا القانون.9ادة )مخالفة أي بند من بنود الم -1
 

وفااي حالااة الحكاام باإلدانااة تحكاام المحكمااة بمصااادرة المنتجااات المخالفااة أو وقااف بااث 
 وال.حومصادرة المواد اإلرشادية والتثقيفية المخالفة بحسب األ

 
 
 

 (13)مادة ال
 اإللغاء

بشاااأن الرقاباااة علاااى اساااتعمال وتساااويق  4771( لسااانة 1رقااام )المرساااوم بقاااانون لغاااى ي  
 .نص يتعارض مع أحكام هذا القانونلغى كل يج بدائل لبن األم، كما ي  وترو 

 (14مادة )ال
 تنفيذ أحكام القانون
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 القانون. هذاأحكام القرارات الالزمة لتنفيذ وزير اليصدر 
 (15)مادة ال

 توفيق األوضاع
يجب على منتجي وموزعي المنتجات المصنفة توفيق أوضاعهم وفقا  ألحكام هذا 

 ل سنة من تاريخ العمل به.القانون خال
  (16المادة )

 العمل بالقانون
هااذا القااانون، أحكااام تنفيااذ  –كاال فيمااا يخصااه  – الااوزراءرئاايس مجلااس الااوزراء و علااى 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.اليوم التالي لعمل به من وي  
 
 


