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 م2005( لسنة 21قانون حماية المستهلك رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 م وتعديالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 محافظات غزة،هجرية المعمول به في  1266شعبان  8وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في 

 م المعمول به في محافظات الضفة،1966لسنة  12وعلى قانون التجارة رقم 
 م، 2004لسنة  20وعلى قانون الصحة العامة رقم 

 م بشأن البيئة،1999لسنة  7وعلى القانون رقم 
 م، 2000لسنة  1وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم 

 من مجلس الوزراء، وعلى مشروع القانون المقدم 
 م، 27/10/2005وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني، 
 -أصدرنا القانون التالي:

 الفصل األول
 تعريفات وأحكام عامة

 ( 1مادة )
ة لهووا أدنوواه موا لووم توودل القرينوة علووى خووال  يكوون للللمووات والعبووارات ااتيوة الووواردة فووي هوذا القووانون المعوواني المخصصو

 ذلك:
 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة:
 وزارة االقتصاد الوطني  الوزارة:
 وزير االقتصاد الوطني  الوزير:

 المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. المجلس:
 هيئة إدارة المجلس  الهيئة:
ف مصون  وأيوة موادة أخورت تعتبرهوا الووزارة سولعة لطايوات تطبيو  كو  منوتص صوناعي أو زراعوي أو تحوويلي أو نصو السللعة:

 أحكام هذا القانون.
كووو  عموو  يتمثووو  بنشوواح تقنوووي أو حرفووي أو موووادخ تقدمووه أيوووة جهووة متخصصوووة مقابوو  أجووور متفوو  أو محووودد أو  الخدمللة:

 بموجب تسعيرة معلنة.
مؤسسووووة المواصووووفات والمقوووواييس الفلسوووووطينية التعليمووووات الفنيوووووة اللزاميووووة الصووووادرة عوووون  التعليمللللات الفنيللللة ا لزاميللللة:

 بخصوص سلعة معينة.
الشووخص الووذخ يمووارس باسوومه أو لحسوواب الطيور نشوواطًا يتمثوو  بتوزيوو  أو تووداول أو تصووني  أو تووأجير السوول  أو  المللزود:

 تقديم الخدمات.
 ك  مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائ  الدعاية والعالن  المعلن:

 شترخ أو يستفيد من سلعة أو خدمة.ك  من ي المستهلك:
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خطووأ أو نقوص مون حيوود الجوودة واللميوة واللفوواءة، أو عودم مطابقوة للمعووايير والمقواييس التوي يتوجووب االلتوزام بهووا  عيل::
 بموجب القانون أو األنظمة السارية المفعول فيما يتعل  بالمنتص.

 الوسيطة إلى مواد قابلة لالستهالك.الشخص الذخ يقوم بتحوي  أو تجمي  المواد األولية أو  المصنع:
كوو  جمعيوووة غيوور ربحيوووة تؤسووس ألغووراو غيووور سياسووية أو تجاريوووة او اقتصووادية، وتهووود   جمعيللات حمايلللة المسلللتهلك:

رشوووادهم وحمايووووة مصوووالحهم وحقووووقهم وتم يلهم لووودت كافوووة الجهووووات الرسووومية وغيوووور ثووووإلوووى توعيوووة المسووووتهللين وتثقووويفهم واة
 الرسمية.

 ( 2مادة )
 القانون إلى ما يلي:يهد  هذا 

 و غبن أو خسائر اقتصاديةأحماية وضمان حقوق المستهلك بما يكف  له عدم التعرو ألية مخاطر صحية  -1
 توفير السل  والخدمات ومن  االستطالل والتالعب في األسعار. -2
 المعوووووامالت شوووووفافية وتوووووأمين اللزاميووووة، الفنيوووووة التعليموووووات موووو  تتفووووو  وخووووودمات سوووول  علوووووى الحصوووووول فووووي المسوووووتهلك حقووووووق  حمايووووة -3

 فيها. طرفاً  المستهلك يكون  التي االقتصادية
 حماية. من القانون  يكفله وما والمستهلك المزود بين والدقة السرعة وجه على االقتصادية المعامالت ضمان -4

 الفصل الثاني
 حقوق المستهلك

 ( 3مادة )
 يتمت  المستهلك بالحقوق ااتية:

 المته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيد الجودة والنوعية الحفاظ على صحته وس -1
 الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قب  مزود المنتص أو المصن . -2
 تشكي  جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها. -3
 اللزامية. العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية  -4
االختيووووووار الحوووووور للسوووووول  والخوووووودمات موووووون بووووووين بوووووودائ  سوووووولعية أو خدماتيووووووة، وكووووووذلك لووووووه الحوووووو  فووووووي الحصووووووول علووووووى الصووووووفقات  -5

ة.  العادلة، مث  ضمان الجودة والسعر المعقول، ورفو الصفقات الجباري
مارسووووووة حقووووووه باالختيوووووووار الحصووووووول علووووووى المعلومووووووات الصوووووووحيحة عوووووون المنتجووووووات التوووووووي يشووووووتريها أو يسووووووتخدمها ليتسوووووونى لوووووووه م -6

 الحر والواعي بين كافة السل  والخدمات المعروضة في السوق.
التعوووووويو بالتقاضوووووي مباشووووورة أو بواسووووووطة جمعيوووووات المسوووووتهلك جماعيووووووًا لصوووووون حقوقوووووه وتعويضوووووه عوووووون األضووووورار التوووووي تلووووووون  -7

 قد لحقت به.
التوووووي يكوووووون سووووودادها لقووووواء خدموووووة فوووووي حوووووال عووووودم  اسوووووتبدال السووووولعة أو إصوووووالحها أو اسوووووترجاع ثمنهوووووا وكوووووذلك اسوووووترداد المبوووووال  -8

مطابقتهووووووا لووووووودت اسوووووووتعمالها بشوووووووك  سوووووووليم سووووووواء المواصوووووووفات المتفووووووو  عليهوووووووا أو المعموووووووول بهووووووا أو للطووووووورو الوووووووذخ مووووووون أجلوووووووه توووووووم 
 االستحصال عليها.

 طلب فاتورة من المزود يحدد فيها: -9
 أ( اسم المؤسسة 

 ب( رقم تسجيلها في السج  التجارخ
 ج(عنوانها.
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 ريف السلعة أو الخدمة ووحدة البي  أو التأجير.د( تع
 هو( الثمن واللمية المتف  عليها والقيمة الجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة.

 الفصل الثالث
 المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك

 ( 4مادة )
الفلسووووووطيني لحمايووووووة المسووووووتهلك  ويتلووووووون موووووون الجهوووووووات  ينشووووووأ بموجووووووب أحكووووووام هووووووذا القووووووانون مجلووووووس استشووووووارخ يسوووووومى   المجلووووووس

 ااتية: 
 رئيسًا للمجلسعضو عن وزارة االقتصاد الوطني  -
 عضو عن وزارة المالية. -
 عضو عن وزارة الصحة  -
 عضو عن وزارة الزراعة  -
 عضو عن سلطة البيئة  -
 عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية  -
 ارة عضو عن غرفة التج -
 عضو عن االتحادات الصناعية  -
 عضو عن اتحاد المقاولين  -
 عضو عن جمعية رجال األعمال  -
 خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك  -
 

 ( 5مادة )
 انتفاعوووووه عوووون ناجموووووة أضوووورار أو مخووووواطر أيووووة إلووووى تعرضوووووه عوووودم وضووووومان االقتصووووادية المسووووتهلك حقووووووق  حمايووووة إلوووووى المجلووووس يهوووود 

 ااتي: خالل من وذلك له المقدمة توالخدما بالسل 
 المستهلك. بحماية العالقة ذات الجهات كافة بين ما وتنسيقها العالقة رسم في المشاركة -1
 الوطني. االقتصاد في المستهلك دور وتعزيز دعم -2
 جودتها. رف  على والعم  والخدمات السل  سالمة تأمين سياسات رسم في المشاركة -3
عووووووالم لتوعيوووووة التثقيفيووووووة صالبوووووورام اعتمووووواد -4 رشوووووواد واة  السوووووول  واعتموووووواد الناجعوووووة االسووووووتهالك أنموووووواح اسوووووتعمال علووووووى وحثووووووه المسوووووتهلك واة

  البيئة. على تحافظ التي والخدمات
 حقوقه. وضمان المستهلك عن الدفاع بشأن الخاصة والبرامص الخطط إعداد -5
  .للمستهلك حمايةال توفير على االختصاص جهات وحد الحكومية السياسات متابعة -6
 ودوليًا. عربياً  وغاياتها أهدافها في المماثلة واالتحادات المنظمات في االشتراك -7
 للوزارة. التوصيات ورف  السل  احتلار عدم من التألد -8
 السل . وجودة مواصفات من التألد -9
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 ( 6مادة )
خوواص بجمعيووات حمايوة المسووتهلك، ويحوودد بنظووام يونظم فووي وزارة االقتصوواد الووطني، باعتبارهووا الوووزارة المختصووة، سوج  

 يصدره مجلس الوزراء كافة الجراءات المتعلقة بعالقة هذه الجمعيات بالجهات ذات االختصاص بحماية المستهلك.
 
 

 الفصل الرابع
 سالمة المنتجات

 ( 7مادة )
نتجوات ونوعهوا ومواصوفاتها الجوهريوة يجب أن يكون المنوتص مطابقوًا للتعليموات الفنيوة اللزاميوة، مون حيود بيوان طبيعوة الم

ومكوناتهوا، ويخضوو  لوذلك أيضووًا عمليووات التعبئوة والتطليووف التووي تشوم  عناصوور التعريووف بوالمنتص واالحتياطووات الواجووب 
اتخاذهوووا عنووود االسوووتعمال والمصووودر والمنشوووأ وتووواريخ الصووون  وتووواريخ انتهووواء الصوووالحية، وكوووذلك طريقوووة االسوووتخدام، موووو  

 القوانين واألنظمة والقرارات ذات العالقة، وخصوصًا المتعل  منها بسالمة البيئة.مراعاة ما تنص عليه 
 ( 8مادة )

يحظووور االحتفوووواظ فووووي مواقووو  النتوووواج والصوووون  والتخووووزين والعووورو والبيوووو  وكووووذلك فووووي وسوووائ  نقوووو  البضووووائ  واألسووووواق 
  بما فيها:والمرابو والمسالخ بالمنتجات أو األدوات أو ااالت التي تمكن من غش السل ، 

 الموازين أو المكايي  غير المعتمدة من ااالت غير الصحيحة المعدة لوزن السل  أو كيلها. -1
 السل  المطشوشة أو الفاسدة أو المنتهية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة. -2
 لما توصي به الجهات المختصة. السل  التي ال تتمت  بسالمة التداول القانوني في بلد المنشأ أو جهة المنشأ وفقًا  -3

 ( 9مادة )
كوو  منوووتص ينطوووخ علوووى اسوووتعماله أيووة خطوووورة يجوووب أن يؤشوور أو يرفووو  بوووه تحووذير يبوووين وجوووه الخطووورة والطريقوووة المثلوووى 

 لالستعمال أو االستخدام، وكيفية العالج في حال حدود ضرر ناتص عن االستخدام.
 ( 10مادة )

رر النواجم عون اسوتخدام أو اسووتهالك المنوتص المحلوي أو المسوتورد الوذخ ال تتوووافر يكوون الموزود النهوائي مسوؤواًل عوون الضو
فيوه شوروح السوالمة أو الصوحة للمسوتهلك أو عوودم االلتوزام بالضومانات المعلون عنهوا أو المتفوو  عليهوا، موا لوم يثبوت هويووة 

 من زوده بالمنتص وأثبت كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجم.
 ( 11مادة )

للموووزود بووأن السووولعة أو الخدمووة التوووي وضووعها قيووود التوووداول تتضوومن عيبوووًا أو ألثوور مووون شووأنه أن يضووور بسوووالمة إذا تبووين 
  المستهلك أو صحته أو أنها قد تشك  خطرًا عليه، فعلى المزود أن يتخذ وبشك  فورخ الجراءات ااتية:

عوالم الجمهوور بواسوطة وسوائ  العوالم عون هوذه ا -1 لعيووب وتحوذيره مون المخواطر التوي قود إبوال  الجهوات المختصوة واة
 تنتص عنها.

 سحب السلعة من األسواق. -2
عادة الثمن المدفوع. -3   استرداد السل  التي جرت بيعها أو تأجيرها واة
عادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصالحها. -4  استبدال السل  على نفقته الخاصة واة
 ، وعلى نفقته الخاصة. التخلص منها، بطرق صحيحة وغير مضرة بالبيئة -5
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 ( 12مادة )
يجوب أن توودرج علوى بطاقووة البيووان باللطوة العربيووة المعلوموات التووي تعتموودها مؤسسوة المواصووفات والمقواييس تبعووًا لطبيعووة 

 ك  سلعة ووفقًا لخصائصها. 
 ( 13مادة )

لوى المووزود تتضوومن يجووز للجهووات المختصوة كلمووا بودت عالمووات لوجووود خطور موون منوتص مووا، إصوودار تعليموات مكتوبووة إ
 إخضاع المنتص إلى المراقبة والفحص.

 ( 14ة )ماد
 يجوز للمجلس كلما بدت عالمات لوجوود خطور فوي منوتص معوين أن يطلوب مون الووزير إصودار قورار بوالتحفظ علوى المنوتص

ه، بموووا فووي ذلووك طلووب وقوووف تداولووه أو وقووف اسووتيراده أو تصوووديره أو عرضووه أو سووحبه أو إتالفوووه، ئيووقوورار رخوور يرت أخ أو
 إذا كان التال  هو الوسيلة الوحيدة للحد من الخطر.

 
 

 الفصل الخامس
 نزاهة المعامالت االقتصادية

 ( 15مادة )
  مواصوفات المنتجوات المعلون عنهوا، على ك  من يقوم بالترويص والعالن للمنتجوات أن يراعوي توافو  موا يعلون عنوه وواقو

 ويجب أال ينطوخ ذلك العالن على خداع أو تضلي  للمستهلك.
 ( 16مادة )

لخدموووة أن يحوودد المووودة التووي سوووو  تتووووافر  أويلجوووأ لنعووالن بعووورو خوواص بهووود  التووورويص لسوولعة الووذخ علووى الموووزود 
 ساريًا لمدة شهر من تاريخ أول إعالن. التجديد يعتبر العرو  عدم  خاللها هذه السلعة أو الخدمة، وفي حال

 ( 17مادة )
ذا تعوذر ذلوك تو    ضويجب إعالن السعر بالعملة المتداولة علوى وحودة البيو  المعروضوة للمسوتهلك بشوك  مباشور عليهوا واة

 بشك  بارز في مكان عرضها.
 (18مادة )

 موووون الخدموووة هوووذه ممارسوووة بموجبهوووا لووووه لمصووور ا الرخصوووة عووورو خوووالل موووون الخدموووة تلوووك لممارسوووة أهليتوووه بيووووان خدموووة مقووودم كووو  علوووى

 واضح. وبشك  المختصة الرسمية الجهة
 ( 19مادة )

يكوون المووزود مسوؤواًل عوون إصووال  أو اسوترجاع المنتجووات المضومونة إذا تبووين أن بهووا عيبوًا خووالل مودة وشووروح الضوومان 
بووة المسوووتهلك، وال يجووووز لوووه االتفووواق المتفوو  عليهوووا مووو  المسوووتهلك، وعليووه اسوووتبدالها أو اسوووترجاعها ورد ثمنهوووا حسوووب رغ

 على خال  ذلك.
 ( 20مادة )

ضومان العيوووب الخفيوة التوي توونقص مون قيمووة السولعة أو الخدموة نقصووًا محسووبًا أو تجعلهووا غيور صووالحة  دعلوى كو  مووزو 
 لالستعمال فيما أعدت إليها وفقًا لطبيعتها أو ألحكام العقد.
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 ( 21مادة )
الحقيقوووووي وعالمتووووه التجاريووووة المسووووجلة علووووى السووووول  المطروحووووة للتووووداول فووووي األسووووواق، وكافوووووة  علووووى المووووزود أن يبووووين بوضووووو  اسوووومه
  .المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان

 ( 22مادة )
 يحظر على ك  مزود ما يلي:

 تسليم أو استعمال أو محاولة استعمال عالمات الجودة بقصد الطش. -1
 ادة الجودة.االدعاء أو اليهام بأن السلعة تتمت  بشه-2
  .االمتناع عن بي  أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع -3
اشتراح البي  بشراء كميوة مفروضوة أو بشوراء سول  أو خودمات أخورت فوي الوقوت نفسوه إال إذا أعطوى للمسوتهلك الحو   -4

 في شرائها منفصلة بسعر مختلف. 
 سلعة. اشتراح شراء خدمة بإسداء خدمة أخرت أو بشراء -5
 إخفاء أية مادة أو سلعة مخزونة لدت المزود عن أخ شخص يود شراءها دون سبب مشروع. -6
 بي  سلعة أو تقديم خدمة بسعر أو بربح يزيد عن السعر المعلن عنه. -7
  اللزامية، أو الممنوعة قانونًا.استيراد أو تداول السل  مجهولة المصدر، أو المخالفة للتعليمات الفنية  -8
اسووووووتيراد أو إدخووووووال سوووووول  انقضووووووى علووووووى توووووواريخ إنتاجهووووووا أو تعبئتهووووووا ألثوووووور موووووون ثلوووووود موووووودة الصووووووالحية، إال إذا كانووووووت السووووووولعة  -9

ق.  متبرع بها، على أن يحظر تداولها باألسوا
 ( 23مادة )

 يجوووز للمجلووس أن يراجوو  مووودت معقوليووة وعدالووة الشوووروح الووواردة فووي عقووود االسوووتهالك والعقووود النموذجيووة، وأن يوصوووى
إلى الوزير أو الجهة التي تصدر عنها هوذه العقوود إزالوة الشوروح التوي تورت أنهوا مجحفوة بحو  المسوتهلك أو يطلوب إعوادة 
النظوور بهووا، علوووى أن يصوودر مجلوووس الوووزراء نظامووًا يحووودد معووايير لتقووودير البنووود التووي يمكووون اعتبارهووا تعسوووفية فووي عقوووود 

 االستهالك.
 ( 24مادة )

 -االستهالك ما يلي: يجب ان يتوافر في عقود -1
 أ( نسخة مصاغة باللطة العربية وبعبارات واضحة ومفهومة 

ب( حوو  المسووتهلك فووي االطووالع علووى أيووة نصوووص أو وثووائ  يحيوو  إليهووا العقوود، علووى أن يووتم ذلووك قبوو  التوقيوو  عليوووه.
  

  أو الخدمة. ج( قيمة الثمن بشك  واضح وصريح وتاريخ وكيفية التسديد، وكذلك تاريخ ومكان تسليم السلعة
 على المزود تسليم المستهلك نسخة عن العقد الموق  معه. -2

 ( 25مادة )
يجوب أن تتوووافر المواصووفات التووي حووددها المووزود أو تلووك التووي اشووترح المسووتهلك خطيووًا وجودهووا فووي السوولعة أو الخدمووة 

 المتف  عليها.
 ( 26مادة )

 المتعلقة بحماية المستهلك من ااتي:بناًء على تنسيب الوزارة يصدر مجلس الوزراء األنظمة 
 تداول المنتجات عن طري  استخدام وسائ  التلنولوجيا الحديثة -1



 

 7 

 تداول المنتجات عبر الباعة المتجولين ومن في حكمهم. -2
 
 

 الفصل السادس
 العقوبات

 ( 27مادة )
مووون  حكوووام هووذا القوووانون يعاقووبموو  عوودم الخوووالل بأيووة عقوبوووة أشوود أليووة نتيجوووة جرميووة ناشوووئة عوون ارتلووواب أيووة مخالفووة أل

 تي:يرتلب المخالفات التالية باا
كووووو  مووووون عووووورو أو بووووواع سووووول  تموينيوووووة فاسووووودة أو تالفوووووة، أو تالعوووووب بتووووواريخ صوووووالحيتها، أو احوووووتفظ بوووووالموازين أو  -1

( 8المكاييو  غيوور المعتموودة مون ااالت غيوور الصووحيحة المعودة لوووزن السوول  أو كيلهوا فووي األمووالن المحوددة فووي المووادة  
موون هووذا القووانون، يعاقووب بالسووجن لموودة ال تزيوود عوون عشوور سوونوات أو بطرامووة ال تتجوواوز عشوورة رال  دينووار أردنووي أو مووا 
يعادلهووا بالعملوووة المتداولوووة قانونوووا، أو بكلتوووا العقووووبتين، مووو  إتووال  البضووواعة الفاسووودة، وضوووبط المووووازين والمكاييووو  غيووور 

 المعتمدة.
لتعليمووات الفنيوووة اللزاميووة، يعاقووب بالسووجن لموودة ال تزيوود عوون سووتة أشوووهر أو كوو  موون عوورو أو بوواع منووتص مخووالف ل -2

  بطرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، أو بكلتا العقوبتين. 
وجووووه  ينطوووووخ علوووى اسووووتعماله خطوووورة موووا، دون أن يؤشوووور أو يرفووو  بوووه تحووووذير يبوووين اكووو  مووون عوووورو أو بووواع منتجووو -3

الخطووورة والطريقوووة المثلوووى لالسوووتعمال أو االسووتخدام، وكيفيوووة العوووالج فوووي حوووال حوودود ضووورر نووواتص عووون االسوووتخدام، أو 
( موون هوووذا القوووانون، يعاقووب بالسوووجن لمووودة ال تزيوود عووون سوووتة أشووهر أو بطراموووة ال تتجووواوز 19-11خووالف أحكوووام الموووواد  

 قانونًا، أو بكلتا العقوبتين.  خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
كو  موون امتنوو  عوون عوورو أو بيو  السوول  التموينيووة أو أرغووم المشووترخ علووى شوراء كميووة معينووة منهووا أو سوولعة أخوورت  -4

معهوا، أو اشووترح شووراء خدمووة بإسووداء خدمووة أخوورت أو بشووراء سولعة، يعاقووب بالسووجن موودة ال تزيوود عوون سوونة أو بطرامووة ال 
 و ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.تتجاوز ألف دينار أردني أ

كوووو  موووون امتنووووو  عوووون وضوووو  قووووووائم أسووووعار السوووول  أو الخووووودمات فووووي أمووووالن ظووووواهرة أو خووووالف التسووووعيرة المعلنوووووة يعاقووووب بالسوووووجن  -5
لوووووة قانونووووووًا أو بكلتووووووا مووووودة ال تزيوووووود عووووون سووووووتة أشوووووهر أو بطرامووووووة ال تتجووووواوز خمسوووووومائة دينووووووار أردنوووووي أو مووووووا يعادلهوووووا بالعملووووووة المتداو 

 العقوبتين. 
مووووودة ال تزيوووود عووووون ثوووووالد سووووونوات أو  تموينيوووووة أدخلوووووت للبلوووود بطووووورق غيووووور شووووورعية، يعاقووووب بالسوووووجن اكوووو  مووووون صووووور  سوووولع -6

   .بطرامة ال تتجاوز ثالثة رال  دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين
( مون هوذا 21-15العربية فوي العوالن عون السولعة أو الخدموة، أو خوالف أحكوام الموواد  ك  معلن لم يستعم  اللطة -7

 القانون، يعاقب بطرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا. 
 
 ( 28مادة )

ألحكام هذا القانون، يعاقب م  عدم الخالل بأية عقوبة أشد ألية نتيجة جرمية ناشئة عن ارتلاب أية مخالفة 
س لمدة ال تزيد عن ثالد سنوات أو بطرامة ال تتجاوز ثالثة رال  دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة حببال
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قانونا، أو بكلتا العقوبتين، ك  من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق في إحدت األمور 
 ااتية:

تجووات أو طبيعتهووا أو صووفاتها الجوهريووة أو مووا تحتويوووه موون عناصوور خطوورة وبوجووه عووام العناصوور الداخلوووة حقيقووة المن -1
 .في تركيبها

 .عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها -2
هوووذه  - تفووواق أو العوور عتبوور فيهوووا بموجووب االنوووع المنتجوووات أو منشووؤها أو أصووولها أو مصوودرها فوووي األحوووال التوووي ت -3

 سببًا أساسيًا في التعاقد. –االمور 
 ( 29مادة )

موووو  عوووودم الخووووالل بأيووووة عقوبووووة أشوووود أليووووة نتيجووووة جرميووووة ناشوووووئة عوووون ارتلوووواب أيووووة مخالفووووة ألحكووووام هووووذا القووووانون، يعاقووووب بوووووالحبس 
بالعملوووووة المتداولووووووة قانونووووووًا، أو  لمووووودة ال تزيوووووود عوووووون ثوووووالد سوووووونوات أو بطرامووووووة ال تتجووووواوز ثالثووووووة رال  دينووووووار أردنوووووي أو مووووووا يعادلهووووووا

بكلتوووووا العقووووووبتين، كووووو  موووووون صووووون  أو بووووواع أو عوووووورو للبيووووو  أو زرع أيوووووة موووووواد أو سوووووول  أو معووووودات مموووووا تسووووووتعم  فوووووي الطوووووش موووووو  
ها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعالنات أو تعليمات أخرت.  علمه بذلك وكذلك التحريو على استعمال

 ( 30مادة )
 ( في حال العود.29، 28، 27ت المذكورة في المواد  تضاعف العقوبا

 ( 31مادة )
تقووم المحكموة فوي جميو  األحوووال السوابقة بمصوادرة الموواد التالفوة أو الخطوورة أو المسوتخدمة للطوش أو توأمر بإتالفهووا  -1

حب رخصوة أو على نفقة المحكووم عليوه، كموا يجووز لهوا الحكوم بوإغالق المحو  التجوارخ بشوك  مؤقوت أو بشوك  دائوم وبسو
 وقف مزود الخدمة عن مزاولة عمله بشك  مؤقت أو بشك  دائم.

توووأمر المحكموووة بنشووور أخ حكووووم تصووودره فوووي هوووذه الجوووورائم فوووي صوووحيفة أو ألثووور موووون الصوووحف المحليوووة وعلوووى نفقووووة  -2
 المحكوم عليه.

 
 

 الفصل السابع
 أحكام ختامية

 ( 32ة )ماد
هلك رفوو  الوودعوة فووي حووال التشووا  أخ خطووأ أو عيووب غيوور متفووو  تعتبوور موودة شووهر هووي الفتوورة الزمنيووة التووي يحوو  للمسووت

عليووه إال إذا كانوووت السووولعة معمووورة، فتعتبوور المووودة الزمنيوووة هوووي سوونة كاملوووة وتبووودأ هوووذه الموودة منوووذ اليووووم األول اللتشوووا  
 العيب في السلعة أو الخدمة التي تم االتفاق عليها. 

 ( 33مادة )
 ن.يلطى ك  ما يتعارو م  أحكام هذا القانو 

 ( 34مادة )
 على مجلس الوزراء إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
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 ( 35مادة )
تنفيوذ أحكووام هووذا القوانون ويعموو  بووه بعود ثالثووين يومووًا مون توواريخ نشووره فووي  -كو  فيمووا يخصووه –علوى الجهووات المختصووة 

 الجريدة الرسمية. 
 خ ميالد 1/11/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هجرخ  1426رمضان  29المواف :                   
 محمود عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


