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 ،وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي

 م،29/03/2017ي جلسته المنعقدة بتاريخ وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي ف
 وتعديالته، 2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقوة المادة )
 بسم هللا ثم بسم الشعب العربي الفلسطيني،

 ي:ـصدر القانون التال
 (1المادة )

 م بإضافة التعريفات التالية:2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك رقم )1ُيعدل نص المادة )
 دائرة حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد الوطني.  الدائرة:

 الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة الختصاص وزارته. الوزير المختص:
 (2المادة )

  :التالي م لتصبح على النحـــو2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك رقم )14ُتعّدل المادة )
لـلدائرة بـناًء على طـلب من الوزير المختص المـا ـبدت عالمـات لوجود خطر في منتج معين أن يصــــــــــــــدر  .1

قرارًا بالتحفظ على المنتج و/أو وقف تداوله أو استيراده أو تصديره أو عرضه أو سحبه أو إتالفه، إذا اان  
 .اإلتالف هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر

 قرار لتحديد الحد األقصى ألسعار بعض السلع و/أو الخدمات في حاالت الضرورة.للوزير اصدار  .2
 (3المادة )

 :م تنص على التالي2005( لسنة 21( مكرر من قانون حماية المستهلك رقم )31تضاف المادة )



دة او للدائرة في حال عرض أو بيع ســـــلع تموينية فاســـــ  ،( من هذا القانون 31اســـــتعناء على ما ورد في المادة )
ــأة لمدة ال   ــدار قرار بإاالت المحأ التجاري أو المنشـــ تالفة أو تالعب في تاريخ صـــــالحياتها او احت,ارهاا اصـــ

 تتجاوز ثالثين يومًا.
 (4المادة )

ــتهلك رقم )27( من المادة )1تعدل الفقرة ) ــنة 21( من قانون حماية المســـــ ــبح على النحو  2005( لســـــ م لتصـــــ
 :التالي

ســـــلع تموينية فاســـــدة أو تالفة أو منتهية الصـــــالحية، أو تالعب بتاريخ صـــــالحيتها، أو كأ من عرض أو باع  
احتفظ بالموازين أو المكاييأ اير المعتمدة من اآلالت اير الصحيحة المعدة لوزن السلع أو ايلها في األماكن  

بغرامة ال تتجاوز    ( من هذا القانون، يعاقب بالســــجن لمدة ال تعيد عن عشــــر ســــنوات أو8المحددة في المادة )
عشــــــــــــــرين ألف ديـنار أردني أو ـما يـعادلـها ـبالعمـلة المـتداوـلة ـقانوـنا، أو بكلـتا العقوبتين، مع إتالف البضــــــــــــــاعة  

 الفاسدة، وضبط الموازين والمكاييأ اير المعتمدة.
 (5المادة )

 :م تنص على التالي2005( لسنة 21( مكرر لقانون حماية المستهلك رقم )29تضاف المادة )
ع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشــــد ألية نتيجة جرمية ناشــــئة عن ارت,اا أية مخالفة ألحكام هذا القانون يعاقب م

( من القانون األصـــــــلي بالحبس مدة ال تعيد عن ثال  ســـــــنوات أو بغرامة ال  22كأ من يخالف أحكام المادة )
 نونا، أو بكلتا العقوبتين.تتجاوز ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قا

 (6المادة )
 م تنص على التالي:2005( لسنة 21( مكرر لقانون حماية المستهلك رقم )32تضاف المادة )

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح مع المتهم قبأ صدور حكم بات في الدعوى الجعائية في المخالفات   .1
ــهر،  ــتة أشـــ ــى  والجنح التي ال تتجاوز مدة الحبس فيها ســـ مقابأ أداء مبلغ ال يتجاوز ضـــــعفي الحد االقصـــ
 .للغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجعائية

 للوزير منح صفة الضبطية القضائية ألي من موظفي الوزارة.  .2
 (7المادة )

 ,م يخالف أحكام هذا القانون.يلغى اأ حُ 
 
 
 



 (8المادة )
أحكام هذا القانون، ويعمأ به فور نشــــــره في الجريدة تنفيذ    -فيما يخصــــــه كأ  -على الجهات المختصــــــة ا فة  

 الرسمية.
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