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2015-6-25ھجري الموافق 1436-9-8وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
.میالدي

یصدر ما یلي

الباب األول

التعاریف واألھداف وصالحیات الوزیر ومسؤولیاتھ

الفصل األول

التعاریف

1المادة 

..منھا في معرض تطبیق أحكام ھذا القانونیقصد بالتعابیر اآلتیة المعنى المبین إزاء كل 

.الوزارة.. وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك

.الوزیر.. وزیر التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك

.المدیریة.. مدیریة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك في المحافظة

بأنواعھا المختلفة غذائیة كانت أو المستھلك.. كل شخص طبیعي أو اعتباري یشتري سلعا استھالكیة
زراعیة أو صناعیة بھدف التغذیة أو الستخدامھا لألغراض الشخصیة أو المنزلیة أو الذي یستفید من أي 

خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من األفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجاالت المنصوص 
.علیھا في ھذا القانون

.الجزائي المختص بالقضایا التموینیةالمحكمة.. المرجع القضائي

المنتج.. كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد األولیة المكونة للمادة 
.المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جھة خدمیة في مختلف المجاالت

.خدمي معد لالستخدام الشخصي للمستھلكالسلعة.. أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو 

المواد والسلع األساسیة.. ھي المواد والسلع التي تشكل السلة االستھالكیة لذوي الدخل المحدود وتصدر 
.بقائمة بناء على اقتراح الوزیر وتقر باللجنة االقتصادیة المشكلة في مجلس الوزراء



ستھلك من قبل أي فعالیة تجاریة أو صناعیة أو سیاحیة الخدمة.. كل عمل أو نشاط یقدم مقابل أجر إلى الم
.أو مھنیة أو حرفیة أو زراعیة

.الحائز.. كل من وضع یده على شيء من األشیاء التي تحكمھا مواد ھذا القانون

بطاقة البیان.. مجموع البیانات والرموز الخطیة والعالمات التجاریة وأي شيء تصویري أو وصفي سواء 
.مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا ألي مادةكان مكتوبا أم

اإلعالن.. أي طریقة تھدف إلى ترویج أو بیع أو تسویق منتج أو سلعة أو خدمة سواء كان ذلك بطریقة 
.مباشرة أم غیر مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئیا أو بالترمیز

الن الذي یتم بأي وسیلة كانت ویتناول سلعة أو خدمة أو یتضمن عرضا أو بیانا أو اإلعالن المضلل.. اإلع
ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنھا أن تؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى خداع أو تضلیل 

.المستھلك

ح الترمیز بالخطوط.. بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكین المصنع والبائع بواسطة الماس
ھویة المصنع ” بلد المنشأ“االلكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج 

.المشرف علیھا–رقم الطبخة –صالحیتھ -سعره-تصنیفھ 

العامل المفوض.. أي عامل دائم أو خبیر مفوض بكتاب من الوزیر أو أي سلطة محلیة بموافقة من الوزیر 
بتطبیق أحكام ھذا القانون. المواصفات القیاسیة للغذاء.. وثیقة تصدر عن الجھة المختصة یحدد فیھا مجال 

ھا وتخزینھا وتعلیبھا وطرق تطبیقھا ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائیة وطرق تحلیل
ومتطلبات بطاقة البیان والمصطلحات الفنیة المتعلقة بالمواصفات القیاسیة الوطنیة المتوافقة أخذ العینات

.مع المعاییر الدولیة والشروط الفنیة الصادرة عن الجھة المختصة

.نعة أم خاماالغذاء.. أي مادة معدة لالستھالك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أم نصف مص

الغذاء الفاسد.. الغذاء الذي حدث فیھ تغییر فیزیائي أو كیمیائي أو تلوث جرثومي أو حیوي أو كان ناتجا 
عن حیوان نافق أو حیوان غیر معد لحمھ لالستھالك البشري بحیث أصبح غیر مقبول أو غیر صالح 

.لالستھالك البشري

رار بالمستھلك أو صحتھ عند إعدادھا أو تناولھا طبقا سالمة الغذاء.. ضمان أال تتسبب األغذیة باألض
.لالستخدام المقصود منھا

.المخبر.. ھو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعیة في مدیریات الوزارة والجھات التابعة لھا

عند المخبر المعتمد.. أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجھات المختصة والذي یمكن االستعانة بھ 
.اللزوم

الخبیر المعتمد.. كل شخص یملك المعرفة والدرایة العلمیة والعملیة التخصصیة المكتسبة المعتمد من 
.الوزارة

الفصل الثاني



أھداف القانون

2المادة 

یھدف ھذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط االقتصادي للجمیع ومنع االحتكار وحمایة حقوق المستھلك 
..ق اآلتيوالعمل على تحقی

.تلبیة احتیاجات المستھلك من المنتجات والخدمات المختلفة-أ

.ضمان سالمة المستھلك وصحتھ عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات-ب

الحصول على المعلومات واإلرشادات واإلعالن الصحیح عن كل ما یقدم إلى المستھلك من منتجات -ج
.وخدمات

حقوقھ والتزاماتھ االقتصادیة وتوجیھھ من حیث االستھالك وسبل التطویر تثقیف المستھلك وتوعیتھ ب-د
.بشكل مستمر لیتمكن من ممارستھا

والخدمة المتاحة في األسواق وفقا ضمان ممارسة المستھلك لحقوقھ في االختیار األنسب للمنتج-ھـ
.لرغباتھ

الفصل الثالث

صالحیات الوزیر ومسؤولیاتھ

3المادة 

..یمارس الوزیر صالحیاتھ القانونیة ومن بینھا إصدار القرارات المتعلقة باألمور اآلتیة

.تقریر الوسائل الالزمة لمنع التالعب بأسعار المواد والسلع االستھالكیة األساسیة-أ

تعیین الحد األقصى للربح الذي یرخص بھ للمنتجین والمستوردین وتجار الجملة ونصف الجملة -ب
.ق وذلك بالنسبة للمواد والسلع األساسیةوالمفر

تصدیق قرارات اللجان اإلداریة التي تعین للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة -ج
.بتوزیعھا على المشتغلین في الصناعة أو التجارة

ائق التي تطلبھا الزام المستوردین كافة من تجار وصناعیین بتقدیم البیانات الجمركیة وجمیع الوث-د
.الوزارة

تحدید الوسائل الالزمة لمنع التالعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات األساسیة وتحدید الحد األقصى -ه
.للربح في تقدیم ھذه البدالت والمنتجات األساسیة



لعة من إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة أو س- و
السلع األساسیة بتقدیم تصریح عن المواد والسلع األساسیة التي یحوزھا وتعفى ھذه التصاریح من رسم 

.الطابع

إلزام أصحاب الفعالیات التجاریة والصناعیة والخدمیة بأنواعھا كافة باإلعالن عن األسعار وبدل -ز
الخدمات المقدمة وااللتزام بالنصوص القانونیة والقرارات الصادرة تنفیذا ألحكام ھذا القانون والتقید 

ند بیع المنتج أو عرض بالقواعد االقتصادیة المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة ع
.األسعار بما یؤمن حریة االختیار للمستھلك

4المادة 

تشكل لجان 2011لعام 107مع مراعاة أحكام قانون اإلدارة المحلیة الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 
..لتحدید األسعار في كل محافظة وتحدد ھیكلیة ھذه اللجان بقرار من الوزیر وتختص باآلتي

ل أداء الخدمات التي لھا تأثیر على أسعار السلع االستھالكیة والخدمات التجاریة التي تحددھا تحدید بد-أ
.اللجنة االقتصادیة في مجلس الوزراء ولم یجر تحدید بدل أداء خدماتھا

والمالھي والمتنزھات وجمیع تحدید أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاھي-ب
.قدم الطعام والشراب غیر المؤھلة أو المصنفة سیاحیاالمحالت التي ت

االلتزام بتعلیمات الوزارة حول األسس التي یجب أن یجري تحدید األسعار وبدل الخدمات وفقا لھا -ج
.وإصدار القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذه الفقرة بالتنسیق مع وزارة السیاحة

5المادة 

اللجان لمدة أسبوع بعد إعالنھا ضمن دائرة المحافظة ذات العالقة تسري األسعار المحددة من قبل-أ
ویكون إعالن الجداول من خالل لصقھا في األسواق وأمام مراكز الشرطة والمدیریات وبكل وسیلة أخرى 
یرى الوزیر أو رئیس لجنة التسعیر أنھا كفیلة بإذاعتھا على التجار والمستھلكین وتصبح الجداول المعلنة 

.نحو المذكور ملزمة لكل من یتاجر بالمواد والسلع المحددة األسعار طیلة مدة نفادھاعلى ال

.للوزیر بقرار معلل یصدره تعدیل مواعید إعالن جداول األسعار ومدة نفادھا-ب

.یحدد الوزیر اآللیة التي یتم من خاللھا اإلعالن عن بدل الخدمات-ج

6المادة 

ن تحدید األسعار واألرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات تسري القرارات الصادرة عن لجا–
.التي یتم تسلیمھا أو أداؤھا فور العمل بھذه القرارات

7المادة 



یشكل الوزیر بقرار منھ لجنة في كل محافظة یرأسھا ممثل الوزارة وتضم أعضاء یمثلون وزارة -أ
لمحلیة وأعضاء یمثلون غرف التجارة والصناعة والزراعة االقتصاد والتجارة الخارجیة ووزارة اإلدارة ا

.والسیاحة واتحاد الحرفیین وجمعیة حمایة المستھلك

تتولى ھذه اللجنة البت في االعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان تحدید األسعار -ب
ساعة من 24للجنة خالل باألكثریة المطلقة وفي حال تساوي األصوات یرجح الجانب الذي فیھ رئیس ا

.تاریخ تقدیمھا ویبقى العمل ساریا بالسعر الذي حددتھ لجان تحدید األسعار إلى حین البت في االعتراض

.وفي حال كانت المادة مستوردة یوقف البیع حتى یتم البت باالعتراض

لمھن التقلیدیة یمارس الوزیر الصالحیة المنصوص علیھا في الفقرة أ بالنسبة لمقدمي الخدمات وا-ج
والیدویة والتحف الشرقیة على أن یكون أعضاء اللجنة من الوزارة المختصة ومن اتحاد الغرف المختص 

.أو النقابة المختصة

8المادة 

یتم التنسیق بین الوزیر ووزیر المالیة بشأن تحدید رسم لقاء إصدار بطاقات التموین ومنح التراخیص -أ
.ي ذلك المفقود أو التالف وفق الواقع والظروفوالمعامالت التموینیة بما ف

.تحدد طریقة تحصیل ھذا الرسم باالتفاق بین الوزیرین-ب

.تؤول حصیلة ھذا الرسم الى الخزینة العامة للدولة-ج

9المادة 

یقع باطال كل شرط یرد في عقد أو وثیقة أو مستند أو غیر ذلك مما یتعلق بالتعاقد مع مستھلك إذا كان –
شأن ھذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماتھ الواردة في ھذا القانون من 

باستثناء العقود التي یكون القطاع العام طرفا فیھا حیث تعرض على الوزیر للنظر في إمكانیة تطبیق أحكام 
.ھذا القانون علیھا من عدمھا

الباب الثاني

األحكام التموینیة

ع والتخزینأحكام البی

10المادة 



یحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردین أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف جملة أو –
أو أن یرفض التعامل بھا بالشروط المألوفة ” أیا كان نوعھا“المفرق أن یحجب عن التداول مواد أو سلعا 

مزورة أو كاذبة أو اتباع أي طرق أخرى غیر مشروعة في تجارتھا أو صناعتھا أو بنشر أخبار أو إعالنات 
االشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجین أو المشتغلین في التجارة في تكوین جماعة بقصد العمل على أو

التأثیر في األسعار أو تموین السوق بأي وسیلة كانت كما ال یجوز أن تسبب أي حالة من األحوال كالتغییر 
البضاعة أو تدخل الوسطاء والسماسرة واألشخاص الذین ال تبرر تدخلھم غیر الجوھري في صفة

الضرورات التجاریة زیادة ما في األسعار ما لم تكن ھذه الزیادة قد اقتضتھا النفقات الناجمة عن سبب 
.معقول أو قوة قاھرة وذلك بقرار من الوزیر

11المادة 

..یحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة

.أن یرفض تلبیة طلبات الزبائن التي یمكنھ تلبیتھا ما لم تتخذ شكال غیر عادي-أ

.أن یغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبیع المواد الغذائیة أو المواد االستھالكیة األساسیة-ب

.أن یخفي أو یھرب المواد أو السلع أو المنتجات-ج

12المادة 

یحظر على كل مشتغل في التجارة أو صاحب مھنة أن یحوز مباشرة أو بالواسطة المواد االستھالكیة التي 
.ال تدخل في نطاق تجارتھ أو مھنتھ االعتیادیة إال بعد الحصول على الترخیص الالزم

13المادة 

التي یصدر قرار یحظر على أصحاب المصانع والتجار الذین ینتجون أو یتاجرون في السلع األساسیة-أ
بتحدیدھا ترك أعمالھم أو االمتناع عن ممارسة تجارتھم على الوجھ المعتاد إال بإذن صادر عن الوزیر أو 

.من یفوضھ بذلك

یعطى ھذا اإلذن لكل شخص یثبت أنھ ال یستطیع االستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة -ب
.آخر یقبلھ الوزیرتعوقھ عن االستمرار في عملھ أو ألي عذر جدي

یفصل الوزیر أو من یفوضھ في طلب اإلذن خالل شھر من تاریخ تقدیمھ ویكون قراره في حالة الرفض -ج
.معلال فإذا لم یصدر القرار معلال بالرفض خالل المدة المذكورة عد ذلك إذنا

14المادة 

أو متعھد أن یملك أو یحوز یحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق
بأي صفة كانت مقادیر تتجاوز االحتیاج العادي لتجارتھ أو صناعتھ أو عملھ من المواد أو السلع األساسیة 

.إال بقرار من الوزیر

الباب الثالث



الجودة

الفصل األول

ضبط الجودة

15المادة 

ت ومشروبات ومواد ومنتجات مما نص على كل منتج أو مستورد أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع ماكوال..
علیھ في ھذا القانون أن یسلم عینتین من المادة المشتبھ بھا إلى العاملین الدائمین المفوضین بتنفیذ أحكام 
ھذا القانون وفي حال رفضھ یحق لھؤالء العاملین أخذھا بدون موافقتھ ویكون أخذ العینات وفق التعلیمات 

.التي یحددھا الوزیر

16المادة

..ینظم فور أخذ العینات محضر من أربع نسخ یتضمن البیانات اآلتیة..

.أ.. التاریخ والساعة

.ب.. أسماء العاملین المنظمین لمحضر ضبط العینة ونسبتھم وصفتھم

.ج.. المكان الذي جرى فیھ أخذ العینة وتنظیم محضر الضبط

ى عنده أخذ العینات وإذا وقع أخذ العینات د.. اسم ونسبة ومھنة ومحل إقامة أو سكن الشخص الذي جر
أثناء نقل األشیاء فیذكر اسم ومحل إقامة األشخاص المذكورین في أوراق الشحن أو البوالص بصفتھم 

.مرسلین أو مرسال إلیھم

ه.. خالصة وجیزة عن الظروف التي جرى فیھا أخذ العینة وذكر كمیة البضائع التي أخذت منھا العینات 
للصاقات الموضوعة على الغالفات واألوعیة وجمیع المعلومات المفیدة إلثبات صحة العینات والماركة وا

.الماخوذة وھویة البضاعة واالسم الذي كانت ھذه البضاعة تسمى بھ عند عرضھا للبیع أو حیازتھا

17المادة 

اقلھا على صفتھم أ.. على منظمي محضر ضبط العینة أن یطلعوا صاحب البضاعة أو واضع الید علیھا أو ن
الرسمیة قبل البدء فیھ وأن یعطوه إیصاال یذكر فیھ نوع وكمیة العینة الماخوذة وقیمتھا ورقم التسجیل 

واسم كل من المرسل والمرسل إلیھ ونسبتھ وبلده ویوقع علیھ منظمو محضر ضبط العینة وصاحب 
.البضاعة أو واضع الید علیھا

ب.. تدمغ العینة بخاتم خاص بالرصاص أو الشمع األحمر ویوضع علیھا صورة طبق األصل من اإلیصال 
المعطى لصاحب البضاعة وال ینزع الخاتم إال في المخبر أو أمام أھل الخبرة ویجب أن یذكر في اإلیصال 

.نوع البضاعة وتاریخ أخذ العینة والرقم الذي سجل لدى منظمي الضبط



اضر الضبوط المنظمة مع العینة الى المدیریة التي تسجلھا في سجل خاص معد لھذه الغایة ج.. تحال مح
.ویقید ورودھا على اإلیصال المرفق بالعینة وترسلھا إلى المخبر أو المخبر المعتمد أو الخبیر

الجویة د.. تؤخذ العینة في ظروف صحیة تراعى فیھا الشروط الواجب اتباعھا لحفظھا من التاثر بالظروف 
.والحرارة والرطوبة

18المادة 

أ.. تحدد بقرار من الوزیر المخابر المعتمدة الختبار عینات المواد والسلع الموضوعة في االستھالك المحلي 
والتحلیل وأجور التحلیل واالختبار والمعایرة وبدل أو المنتجة وتحلیلھا والمھل الالزمة لبیان نتائج االختبار

.دى مخابر الوزارةالخدمات العلمیة ل

ب.. إذا نفى تقریر الخبرة مخالفة العینة ألحكام ھذا القانون اشعرت المدیریة التي تتبع الیھا المخالفة على 
الفور صاحب العالقة بذلك وأعادت إلیھ النسخة الثانیة من العینة لقاء استردادھا لالیصال المنصوص علیھ 

.تاریخ التبلیغفي المادة السابقة خالل مدة ستین یوما من

ج.. إذا أثبت تقریر الخبرة وجود مخالفة یتم إبالغ صاحب العالقة بالنتیجة ولھ الحق باالعتراض خالل 
ثمانیة أیام من الیوم التالي لتاریخ التبلیغ على أن یقدم االعتراض إلى المدیریة التابعة لھا المخالفة وفي 

.عامة وفي حال قبول االعتراض یتم إعادة التحلیلحال رد االعتراض یتم إرسال التقریر للنیابة ال

د.. تعد تقاریر المخابر نھائیة بالنسبة للمواد سریعة التلف التي تحدد بقرار من الوزیر وغیر قابلة إلعادة 
االختبار أو التحلیل أما بالنسبة للمواد األخرى فتعد قابلة إلعادة االختبار والتحلیل إذا شاب نتیجة االختبار 

حلیل نقص أو عیب أو غموض أو تناقض في العینة وللمحكمة أن تقرر إعادة االختبار أو تحلیل النسخة والت
.الثانیة على نفقة المعترض لدى أحد المخابر المعتمدة

19المادة 

والمتطلبات الصحیة والبیئیة واألمان الخاصة یجب أن یكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القیاسیة-أ
حال عدم وجودھا فتخضع للقرارات والتعلیمات الصادرة عن الوزارة ویلتزم المنتج والبائع بھ وفي 

باإلعالن عن مواصفات المنتج ونوعھ وطریقة حفظھ وتخزینھ واستعمالھ ومدة الصالحیة إذا كانت طبیعة 
.المنتج تتطلب ذلك

منتج أو استھالك مادة فإن في حال وقوع أضرار شخصیة على المستھلك من جراء شراء أو استخدام -ب
المنتج ومقدم الخدمة مسؤوالن بالتضامن عن جبر الضرر بالتعویض ویتم التعویض علیھ أو إعادة المنتج 

.أو استبدالھ أو استرداد المبالغ التي دفعھا لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة لھ

20المادة 



من ھذا القانون محجوزة حتى 55في المادة تعد المواد المشتبھ بھا من قبل العاملین المنصوص علیھم
تظھر نتیجة تحلیل العینات فإذا ثبت عدم وجود مخالفة یرفع الحجز وتعاد المحجوزات إلى صاحبھا وإذا 

ثبت أنھا مخالفة تحجز وترسل إلى أحد المستودعات التي یحددھا الوزیر وأن تعذر ذلك سلمت إلى شخص 
عدم التصرف فیھا وإذا كانت المواد المحجوزة معرضة للتلف بمرور ثالث كأمانة كونھا محجوزة یتعھد ب

الزمن أو یستلزم حفظھا نفقات تعادل قیمتھا فإنھ یجوز للمحكمة أن تأمر ببیعھا بطریق المزاد العلني إذا 
كانت غیر ضارة بالصحة وفي ھذه الحالة یحفظ ثمنھا أمانة في صندوق الخزانة العامة إلى أن یبت القضاء 

.األمرفي 

الفصل الثاني

ضمان الجودة والكفالة

21المادة 

یضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكیتھا إلى المستھلك ضمن مدة الكفالة.. 
ویعد باطال كل شرط عقدي یتعارض مع حق المستھلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصیانة.. ویصدر 

زمة حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج والتزاماتھ في حال اكتشاف عیب الحق.. الوزیر التعلیمات الال
ولھ الحق باستشارة غرفة التجارة أو الصناعة أو السیاحة أو اتحاد الحرفیین أو جمعیة حمایة المستھلك 

.بھذا الخصوص

22المادة 

اقع المنتج أو المقلدة والتي من یحظر اإلعالن أو الترویج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكاال غیر مطابقة لو
..شأنھا أن تؤدي إلى الخداع أو التضلیل مھما كانت الوسیلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات اآلتیة

أ.. جودة المنتج وتركیبھ وصفاتھ الجوھریة وصنفھ ونوعھ وكمیتھ وطریقة صنعھ ومنشاه وتاریخ إنتاجھ 
.وعالمتھ التجاریة

.ب.. الكفاءات والصفات المصرح بھا على المنتج بالنسبة لخواصھ ونتائجھ المتوقعة

.ج.. أسلوب اإلعالن والترویج المضلل

.د.. طریقة الصنع واالستعمال

.ه.. شروط وأسلوب البیع وعرض المنتج

.لشخص طبیعي أو اعتباري من دون موافقتھ” باركود“و.. استخدام الترمیز بالخطوط 

لرابعالباب ا

عقوبات مخالفات التموین وضبط الجودة

الفصل األول



عقوبات مخالفات التموین

23المادة 

..أ .. یعاقب بغرامة مالیة مقدارھا خمسة وعشرون ألف لیرة سوریة كل من

.علق بیع سلعة على بیع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاریا-1

أعلن عن بیع سلعة أو مادة أساسیة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لھا أو باع سلعة -2
.بسعر أعلى من السعر المعلن

.أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب ھذا القانون یزید على البدل المحدد لھا3

.احي والرخص السنویةخالف مضمون قرارات التسجیل في السجل التجاري أو السی-4

.لم یعلن عن األسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي یحددھا الوزیر المختص-5

لم یذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السیاحي أو الترخیص الصحي أو اسم المنتج أو -6
.عنوانھ على بطاقة البیان

.المواد التي یتعامل بھا أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستھلكباع بالمفرق وھو غیر حائز فواتیر -7

أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغیر اللیرة السوریة ویستثنى من ذلك المؤسسات -8
والفعالیات التي تقتضي طبیعة عملھا اإلعالن أو التعامل بالعمالت األجنبیة وفق القوانین واألنظمة الخاصة 

.بھا

م المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المدیریة التابع لھا مكان تنظیم الضبط خالل مدة خمسة األیام ب.. یلز
.التالیة لتاریخ تنظیم الضبط وفي حال الدفع یحفظ الضبط

أو منشأتھ أو مخزنھ أو “ج.. في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعاله یتم إغالق محلھ 
.ة عشرة أیام مع بقاء الغرامة ساریة المفعول ویلغى قرار اإلغالق إذا دفعت الغرامةمد…” حجز مركبتھ

المالیة التابع لھا مكان تنظیم د.. في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسدید الغرامة تحال إلى مدیریة
ن قبلھا الضبط الضبط لتحصیلھا وفق قانون جبایة األموال العامة ویحفظ الضبط لدى المدیریة المنظم م

.لحین ورود إشعار بالدفع من مدیریة المالیة

24المادة 

یعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین وبغرامة مالیة من ثالثین الف لیرة سوریة إلى ستین ألف لیرة -
.سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبین كل من

امتنع عن بیع سلعة مسعرة بناء أ.. امتنع عن بیع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لھا أو
.على شكوى خطیة مسجلة أصوال



المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولیة ” على اختالفھا“ب.. تصرف أو تاجر في المساعدات اإلغاثیة 
.اإلنسانیة لغیر الغایة المخصصة لھا

25المادة 

مسین ألف لیرة سوریة إلى مئة ألف لیرة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وبغرامة مالیة من خ–
..سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

.أ.. من خالف القیود الرسمیة المفروضة على نقل السلع

.ب.. من توقف عن عمل أو ممارسة مھنة من المھن التي یحددھا الوزیر بقرار منھ دون إذن مسبق

26المادة 

..ن ألف لیرة سوریة كلیعاقب بغرامة مالیة مقدارھا مئة وخمسو..

أ.. مستورد أو منتج امتنع عن تقدیم بیان جمركي والوثائق الالزمة المطلوبة من قبل العاملین المكلفین من 
.الوزارة

ب.. من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامیة أو من أعطى فاتورة غیر نظامیة بالمواد المباعة سواء أكان 
.ف جملةمستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نص

ج.. مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسھ أو بناء على طلبھا بمعلومات أو 
بیانات كاذبة أو مزورة أو وھمیة عن سلعة معینة أو یخفي عن الوزارة بقصد التاثیر في رأي السلطة 

.ربح فیھاالمختصة في تحدید سعر سلعة أو سلع أیا كانت أو في تقدیر نسبة ال

.د.. بائع الجملة الذي ال یحوز فواتیر شراء للمواد التي یتعامل بھا

27المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنة 2013لعام 3من قانون العقوبات االقتصادیة رقم 20مع مراعاة أحكام المادة ..
..العقوبتین كل منوبغرامة مالیة قدرھا ملیون لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین

.أ.. أخفى مواد وسلعا أساسیة بقصد االحتكار أو التأثیر بأسعار السوق

.ب.. خالف القیود الرسمیة المفروضة إلخضاع السلع لنظام التوزیع المراقب المقنن

ج.. تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغایات تموینیة على غیر الوجھ أو الغایة 
.دیر التي تحدد بقرار من الوزیرالمخصصة لھا وفقا للمقا

من المرسوم 3من المادة رقم 4د.. رفض تسلیم المقادیر التي یحددھا الوزیر استنادا للفقرة رقم 
.أو بأي طریقة كانت2007لعام 21التشریعي رقم 

.من ھذا القانون10ه.. خالف أحكام المادة 



28المادة 

ة سوریة إلى خمسة وعشرین ألف لیرة سوریة كل من أجرى یعاقب بالغرامة المالیة من عشرة آالف لیر
.تنزیالت سعریة في تجارتھ بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزیالت

29المادة 

یعفى من العقوبات المقررة في ھذا القانون كل من یقوم بإبالغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث 
والتفتیش عن مرتكبیھا إذا كان ھو منھم ویجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث اإلبالغ بعد البدء في البحث 

.على مرتكبیھاوالتفتیش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض 

30المادة 

أ.. یجب الحكم في جمیع األحوال بإغالق المحل مدة ال تقل عن أسبوع وال تتجاوز الشھر ویجوز للمحكمة 
أن تأمر بوقف المحكوم علیھ عن مزاولة مھنتھ أو تجارتھ بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة 

الق أو اإلیقاف إعاقة لتموین منطقة معینة بإحدى مواد إیقافا لمدة تحددھا ما لم یكن في تنفیذ حكم اإلغ
.التموین األساسیة

ب.. إذا قبض على الفاعل بالجرم المشھود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع األساسیة التي یصدر قرار 
حل بتحدیدھا من الوزیر جاز لرجال الضابطة العدلیة من العاملین الدائمین المفوضین في الوزارة إغالق الم

إداریا لمدة ثالثة أیام على أن یعرض الموضوع على الوزیر أو من یفوضھ خالل ھذه المدة التخاذ القرار 
.الالزم أما بفتح المحل أو االستمرار في إغالقھ لمدة ال تتجاوز الشھر

ج.. في جمیع األحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ویحكم بمصادرتھا ویحدد الوزیر بقرار 
.در عنھ القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكیفیة التصرف بھایص

31المادة 

أ.. تشھر خالصة األحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص علیھا في 
كبیرة ھذا القانون بتعلیقھا على واجھة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف

.وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بھا ولمدة شھر إذا كان الحكم بالغرامة المالیة

ب.. یجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحیفة یومیة أو صحیفتین ویكون نشر الحكم على 
.نفقة المحكوم علیھ في جمیع األحوال

ریقة أو إتالفھا بالحبس مدة ال تزید على شھر ج.. یعاقب على نزع ھذه الخالصات أو إخفائھا بأي ط
.وبغرامة من خمسة وعشرین ألف لیرة سوریة إلى خمسین ألف لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

32المادة 

یجب الحكم في جمیع االحوال على المحكوم علیھ بدفع نفقات أخذ العینات ونفقات التحلیل التي تصرف 
.ینتھا باإلضافة إلى النفقات العادیةللبحث عن المخالفات ومعا



33المادة 

یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة وبغرامة مالیة من خمسة وعشرین ألف لیرة سوریة إلى خمسین ألف 
..لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من

.یستخدم غیر اللغة العربیة في بطاقة البیان أو اإلعالن عن المعلومات-أ

.یعلن أو یروج للمنتج بغیر الحقیقة التي تعبر عن جوھره دون لبس أو غموضیصف أو-ب

الفصل الثاني

عقوبات مخالفة ضبط الجودة

34المادة 

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشھر وغرامة مالیة من مئة ألف لیرة سوریة إلى ثالثمئة ألف لیرة -أ
سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ویحكم بإغالق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معھ بأي طریقة 

..من الطرق اآلتیة

ریة أو ما تحتوي من عناصر نافعة أو في أي من في حقیقة البضاعة أو طبیعتھا أو صفاتھا الجوھ-1
.العناصر الداخلة في تركیبھا وتاریخ إنتاجھا وعالمتھا التجاریة

.في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منھا غیر ما تم التعاقد علیھ-2

.في عدد البضاعة أو مقدارھا أو مقاییسھا أو كیلھا أو وزنھا أو طاقتھا أو عیارھا-3

النوع أو ” بموجب االتفاق أو العرف“البضاعة أو أصلھا أو مصدرھا في األحوال التي یعد فیھا في نوع -4
.األصل أو المصدر السبب األساسي للتعاقد

.المنتجات التي یعلم حائزھا أنھا مغشوشة أو سامة أو غیر مطابقة لمتطلبات الصحة والسالمة-5

الحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر والغرامة المالیة من تشدد العقوبة في جمیع الحاالت السابقة إلى-ب
ثالثمئة ألف لیرة سوریة إلى ستمئة ألف لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا ارتكب الجرم باستعمال 

طرق أو مقاییس أو مكاییل أو دمغات أو آالت فحص اخرى مزیفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو 
للمواصفة أو أي شھادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن المنتجشھادات مطابقة

الجھات المختصة بقصد غش المستھلك أو إیھامھ بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب یوھم 
المستھلك بقرب نفاد المنتج من شأنھ جعل عملیة وزن البضاعة أو قیاسھا أو كیلھا أو فحصھا غیر 

.المذكورةحصل ذلك قبل إجراء العملیاتصحیحة ولو

35المادة 

یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وبغرامة مالیة مقدارھا مئتان وخمسون ألف لیرة سوریة أو -أ
..بإحدى ھاتین العقوبتین كل من



لبیع وكل غش شیئا من أغذیة اإلنسان أو الحیوان أو الحاصالت الزراعیة أو الطبیعیة متى كان معدا ل-1
من طرح أو عرض للبیع أو باع شیئا من ھذه المواد أو الحاصالت مع علمھ بغشھا أو فسادھا ویفترض 

.العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلین في صناعتھا أو التجارة بھا

ت الزراعیة طرح أو عرض للبیع أو باع مواد تستعمل في غش أغذیة اإلنسان أو الحیوان أو الحاصال-2
أو المنتجات الطبیعیة وتحدد ھذه المواد بقرار من الوزیر على وجھ یلغي جواز استعمالھا وكذلك كل من 

.حرض على استعمالھا بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان

تشدد العقوبة الى الحبس بما ال یقل عن سنة وبغرامة مالیة قدرھا خمسمئة ألف لیرة سوریة وتغلق -ب
أو المحل لمدة ال تتجاوز ستة أشھر إذا كانت المواد أو العقاقیر أو الحاصالت ” جزئیا أو كلیا“لمنشأة ا

المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إلیھا في الفقرة السابقة 
.ضارة بصحة اإلنسان أو الحیوان أو كانت سامة

.ه المادة في حالة الثمار الطریة المختمرةال تسري أحكام ھذ-ج

36المادة 

یعاقب بالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وبغرامة مالیة من خمسة وعشرین ألف لیرة سوریة إلى خمسین 
ألف لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القیاس وأجھزتھ 

المكاییل / األوزان 2003-11-22تاریخ 31من قانون القیاس رقم 10المرفوضة استنادا للمادة
.أدوات القیاس وكذلك اآلالت واألدوات التي تساعد على الغشوغیرھا من

37المادة 

یجوز بقرار من الوزیر فرض حد أدنى أو حد معین من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء -أ
ي المواد المعدة للبیع باسم معین أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى ولھ كذلك اإلنسان أو الحیوان أو ف

.حظر االستیراد أو التصدیر للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة ألحكام ھذا القانون

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبالغرامة من خمسمئة ألف لیرة سوریة إلى ملیون لیرة -ب
و بإحدى ھاتین العقوبتین كل من صنع منتجات معدة للبیع باسم معین تخالف العناصر التي یجب سوریة أ

أن تدخل في تركیبھا أو باع مثل ھذه المنتجات أو عرضھا للبیع أو حازھا بقصد البیع أو وضع بیانات 
.للحقیقةعلیھا غیر مطابقة

38المادة 

وعیة أو أشیاء أخرى في تحضیر المواد الغذائیة وغیرھا أو للوزیر أن یفرض أو ینظم استعمال أوان أو أ-أ
في صنعھا أو وزنھا أو تعبئتھا أو حزمھا أو حفظھا أو حیازتھا أو توزیعھا أو نقلھا أو عرضھا أو طرحھا 

.للبیع أو بیعھا بالتنسیق مع الوزیر المختص



أو بیان الحاالت التي تكون فیھا للوزیر بیان شروط استھالك ھذه المواد وتسمیتھا وحفظھا وحیازتھا -ب
غیر صالحة لالستھالك أو بیان مصدرھا أو محل صنعھا أو اسم صانعھا أو غیر ذلك من البیانات الالزمة 

ولھ أن یفرض شروطا وقیودا الستعمال البضائع والمنتجات أیا كانت وأن ینظم تصدیرا أو استیرادا أو 
البیع للبضائع التي یسري علیھا ھذا القانون وأن یبین الكیفیة صنعا أو بیعا أو طرحا للبیع أو حیازة بقصد

.التي تكتب بھا البیانات أو كیفیة تنظیم السجالت والدفاتر أو إعطاء الشھادات واعتمادھا

تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بھذا الشأن -ج
.عن الوزیر

39المادة 

یعاقب بالحبس من ثالثة أشھر إلى ستة أشھر وبالغرامة من خمسین ألف لیرة سوریة إلى مئة ألف لیرة -أ
.من ھذا القانون22ج من المادة -ب-سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام الفقرات أ

.ت المخالفةیلغى الترخیص الممنوح للوسیلة المتضمنة اإلعالن المخالف إذا تكرر-ب

40المادة 

یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشھر وبالغرامة من خمسة وعشرین ألف لیرة إلى خمسین ألف لیرة سوریة 
.من ھذا القانون22و من المادة -أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام الفقرات د ه

41المادة 

إذا كان مقدار المنتجات أو قیاسھا أو كیلھا أو طاقتھا أو وزنھا أو مصدرھا أو طریقة صنعھا أو العناصر -أ
الداخلة في تركیبھا من العوامل التي لھا دور في تقدیر قیمتھا جاز بقرار من الوزیر أو الوزیر المختص 

یانات بأوصافھا وتركیبھا ویحدد في القرار منع بیعھا أو عرضھا للبیع أو حیازتھا بقصد البیع ما لم ترفق بب
.أشكال ھذه البیانات وأوصافھا

كل من یخالف القرارات المشار إلیھا في الفقرة السابقة من ھذه المادة یعاقب بالحبس من شھر إلى -ب
.ثالثة أشھر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثالثمئة ألف لیرة سوریة أو بإحدى ھاتین العقوبتین

42المادة 

.تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصالت الزراعیة التي یشكل بیعھا أو استعمالھا أو حیازتھا جرما-أ

إذا كانت البضائع والحاصالت الزراعیة المصادرة صالحة لالستعمال جاز للمحكمة أن تضعھا تحت -ب
وإذا كانت غیر صالحة تصرف الوزارة لتسلیمھا إلى الجمعیات الخیریة وفق تعلیمات تصدر عن الوزارة 

.لالستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم علیھ

الباب الخامس

جمعیات حمایة المستھلك



43المادة 

..جمعیات حمایة المستھلك

ھي جمعیات أھلیة تعنى بمصالح المستھلك في جمیع المجاالت التي یمكن أن یشكل تقدیم السلع أو الخدمات 
.متھ أو ضررا بأموالھ ودخلھفیھا خطرا على صحتھ أو سال

44المادة 

تخضع ھذه الجمعیات في تأسیسھا ونظامھا الداخلي وأمورھا المالیة وشؤونھا الخاصة بھا كافة للقانون 
.ویبقى ارتباطھا بكل أمورھا التنظیمیة والمالیة لوزارة الشؤون االجتماعیة1958لعام 93رقم 

45المادة 

الدفاع عن مصالح المستھلك وتقدیم المقترحات التي تعنى بحقوقھ تقوم جمعیات حمایة المستھلك ب
.ومصالحھ

46المادة 

.تقوم جمعیات حمایة المستھلك بالتنسیق مع الجھات المختصة لمعالجة شكاوى المستھلكین

47المادة 

تعلق تتولى وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك التعاون مع جمعیات حمایة المستھلك في كل ما ی
.بشؤونھا المرتبطة بھذا القانون وبما یحقق مصالح المستھلك

48المادة 

تقوم جمعیات حمایة 1958لعام 93مع مراعاة أحكام قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة رقم 
المستھلك وفقا ألحكام ھذا القانون بالدفاع عن مصالح المستھلكین وتمثیلھم لدى الجھات المعنیة كافة 

..ي إرشادھم وتثقیفھم وفقا للتشریعات النافذة ومن ذلكوتساھم ف

إرشاد المستھلكین إلى طرق االستھالك األفضل وتقدیم االستشارات والخدمات التي تزودھم بالمعلومات -1
.الضروریة لھم

.التنسیق مع الجھات الرسمیة في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستھلك-2

.سارات من الجھات الرسمیة وتقدیم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستھلكطلب االستف-3

.إصدار المجالت والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعیة المستھلك-4

49المادة 



للوزیر دعوة مندوبي جمعیات حمایة المستھلك للمشاركة في مناقشة السیاسات المتعلقة بحقوق ومصالح 
.المستھلك

50المادة 

لجمعیات حمایة المستھلك متابعة معالجة شكاوى المستھلكین للحفاظ على مصالحھم وبالتنسیق مع الجھات 
.الرسمیة ولھا الحق بالتدخل منضمة إلى المستھلك في حال إقامتھ الدعوى ضد مسبب الضرر

51المادة 

تقوم جمعیات حمایة المستھلك بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة بتقدیم برامج تتعلق بتوعیة المستھلك 
.بحقوقھ وواجباتھ ونشر ثقافة االستھالك

الباب السادس

األحكام الختامیة

52المادة 

.ال تخضع كمیات المواد المرخصة بتصدیرھا إلى خارج البالد ألحكام ھذا القانون

53المادة 

اللغة العربیة ھي األساس في اإلعالن عن المعلومات والبیانات ویجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة 
.العربیة

54المادة 

.یحظر نشر اإلعالنات المضللة بأي وسیلة

55المادة 

ضابطة یكون للعاملین الدائمین المفوضین بإعمال الرقابة التموینیة ومن یكلفھم الوزیر أیضا صفة ال-أ
.العدلیة ویتولون مھمة ضبط المخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون والقرارات المنفذة لھ

على العاملین الدائمین المذكورین في الفقرة األولى من ھذه المادة الذین لم یسبق لھم أن أدوا القسم -ب
.”القانوني أن یحلفوا أمام المحكمة وقبل مباشرتھم العمل الیمین اآلتیة.

.”وظیفتي بصدق وأمانة



یكون لرجال الضابطة العدلیة المذكورین حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت -ج
الخدمیة وغیرھا من األماكن المخصصة لصنع أو بیع أو تخزین المواد أو تقدیم الخدمات المشار إلیھا في 

القرارات الصادرة تنفیذا لھ وطلب فحص الدفاتر التجاریة وغیرھا من المستندات والفواتیر ھذا القانون أو 
واألوراق مما یكون لھ عالقة بمراقبة تنفیذ تلك األحكام كما یجوز لھم تفتیش أي مكان یشتبھ بالتخزین فیھ 

الحصول على إذن من دون موافقة شاغلیھ بموجب مھمة رسمیة وإذا كان المكان مأھوال وجب قبل دخولھ
.من النیابة العامة أو القاضي المختص

56المادة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة 
أشھر كل عامل مكلف بمھمة رسمیة بأعمال الرقابة التموینیة لتنفیذ أحكام ھذا القانون إذا ثبت تعمده إفشاء 

.ھنة أو إھمال واجبھ بالمراقبة أو إغفالھ التبلیغ عن أي مخالفة مشمولة بأحكام ھذا القانونسر الم

57المادة 

تحال الضبوط المنظمة وفق أحكام ھذا القانون إلى النیابة العامة فور تنظیمھا مشفوعة بالوثائق واألدلة -أ
.المثبتة لھا

لتي ترفع فیھا الدعاوى استنادا إلى أحكام ھذا تفصل المحكمة على وجھ االستعجال في القضایا ا-ب
.القانون

.تبلغ المدیریات في المحافظات بنتائج وخالصة األحكام الصادرة-ج

58المادة 

بالمئة من اآلجر الشھري 15یمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموینیة تعویض اختصاص شھریا قدره -أ
.بتاریخ االستحقاق

یمنح العاملون المكلفون من قبل الوزیر بتنفیذ أحكام ھذا القانون والذین تستدعي مھمتھم التنقل -ب
.لیرة سوریة5000بصورة مستمرة تعویضا شھریا مقداره 

59المادة 

یمنح المحللون والفنیون والعاملون في أعمال التنظیف وتحضیر األدوات والمواد المخبریة في وزارة 
خلیة وحمایة المستھلك تعویض طبیعة عمل بالنسب المبینة أدناه من األجر الشھري المقطوع التجارة الدا

.بالمئة للمحلل والفني من حملة اإلجازة الجامعیة35بتاریخ االستحقاق.. 

.بالمئة لمساعد المحلل والفني من حملة شھادة المعاھد المتوسطة35

.ألدوات والمواد المخبریةبالمئة للعامل في اعمال التنظیف وتحضیر ا30

60المادة 



ال تطبق أحكام ھذا القانون في كل ما یتعارض مع أحكام القوانین والمراسیم التشریعیة الناظمة لصالحیات 
.وعمل وزارة السیاحة

61المادة 

..ینھي العمل بكل من

158م وتعدیالتھ الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 1960لعام 123قانون التموین والتسعیر رقم -1
.م2000لعام 22م وبالقانون رقم 1969لعام 

2001لعام 47م وتعدیالتھ الصادر بالقانون رقم 1960لعام 158قانون قمع الغش والتدلیس رقم -2
.م

لعام 27م وتعدیالتھ الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 2008ام لع2قانون حمایة المستھلك رقم -3
.م2013

.م2008لعام 19قانون سالمة الغذاء رقم -4

62المادة 

.یصدر الوزیر القرارات والتعلیمات التنفیذیة الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون

63المادة 

.یخ صدورهینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ویعد نافذا من تار

.میالدي2015-7-26ھجري الموافق لـ 1436-10-10دمشق في 
الجمھوریةرئیس

بشار األسد


