
 القوانين و اللوائح التنفيذيه

يعمل جهاز محاية املستهلك لتطبيق القانون الصادر وذلك من خالل الالئحة التنفيذية الالزمة لتطبيق بنود هذا 
 .القانون، وهذا ىف إطار عمل اجلهات املعنية و األجهزة الرقابية املعاونة بالدولة

 
 
 

89 KB   قانون حماية المستهلك
 
 

  ٢٠٠٦لسنة  ٦٧قانون رقم 

  بإصدار قانون حماية المستهلك

  
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية 

  : قرر جملس الشعب القانون اآلتى نصه ، وقد أصدرناه       
  

  )المادة األولى ( 
  

  يعمل بأحكام القانون املرافق ىف شأن محاية املستهلك        
  
  

  )المادة الثانية (
  

  .يكون الوزير املختص بشئون التجارة والصناعة الوزير املختص بتطبيق أحكام القانون املرافق      



  
  )المادة الثالثة (

  
التجــارة والصــناعة و ذلــك خــالل ثالثــة  تصــدر الالئحــة التنفيذيــة للقــانون املرافــق بقــرار مــن الــوزير املخــتص بشــئون     

ذا القانون    .أشهر من تاريخ العمل 

  
  )المادة الرابعة (

  
  .ينشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية و يعمل به بعد ثالثة شهور من اليوم التاىل لتاريخ نشره      

  .يبصم هذا القانون خبامت الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها      

  هـ ١٤٢٧ربيع اآلخر سنة  ٢١صدر برئاسة اجلمهورية ىف      

  )م  ٢٠٠٦مايو سنة  ١٩املوافق (                             

                                         
   حسنى مبارك                                                  

  
  ) ١٩( مادة 

  ثبوت خمالفة ألى من أحكام هذا القانون إلزام على اجلهاز عند 
املخــالف بتعـــديل أوضـــاعه وإزالــة املخالفـــة فـــورا أو خــالل فـــرتة زمنيـــة حيــددها جملـــس إدارتـــه،  وذلــك كلـــه دون اإلخـــالل 

  .بأحكام املسئولية الناشئة عن هذه املخالفات 

ا وقوع أى ضرر بصحة أو سالمة املستهلك        وإذا ترتب على املخالفة أو كان من شأ



لـس إدارة اجلهــاز وفقـًا للقواعــد الـىت تبينهـا الالئحــة التنفيذيـة هلــذا القـانون ، وحبسـب األحــوال ، إصـدار قــرار  ، يكـون 

ا ، وجيـب بوقف تقدمي اخلدمة ، أو التحفظ على السلع حمل املخالفة حلني انتهاء  التحقيقات أو صدور حكم ىف شـأ

   .أن يتخذ اجلهاز التدابري الالزمة إلعالم املستهلكني باملخالفة 

  
  

  ) ٢٠( مادة 

  . يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها

  قانون حماية المستهلك: وتتكون موارد اجلهاز مما يأتى 
  

  ) ١( مادة 

  :تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باملصطلحات التالية املعىن املبني قرين كل منهاىف 

  
األشخاص الطبيعيون ، و األشخاص االعتبارية و منها الشـركات جبميـع أشـكاهلا و الكيانـات االقتصـادية :  األشخاص

وجتمعـــات األشـــخاص علـــى اخـــتالف و اجلمعيـــات و االحتـــادات و املؤسســـات واملنشـــآت والـــروابط والتجمعـــات املاليـــة 

طرق تأسيسها ، وغري ذلك مـن األطـراف املرتبطـة علـى النحـو الـذى حتـدده الالئحـة التنفيذيـة تطبيقـا ألهـداف وأحكـام 

  .هذا القانون 

  
الســلع و اخلــدمات املقدمــة مــن أشــخاص  القــانون العــام أو اخلــاص ، وتشــمل الســلع املســتعملة الــىت يــتم :  المنتجــات

  .يها من خالل مورد التعاقد عل



كـــل شـــخص تقـــدم إليـــه أحـــد املنتجـــات إلشـــباع احتياجاتـــه الشخصـــية أو العائليـــة أو جيـــرى التعامـــل أو :  لمســـتهلكا

ذا اخلصوص    .التعاقد معه 

  
كـــل شـــخص يقـــوم بتقـــدمي خدمـــة أو بإنتـــاج أو اســـترياد ، أو توزيـــع أو عـــرض أو تـــداول أو االجتـــار ىف احـــد :  المـــورد

ــدف تقــدميها إىل املســـتهلك أو التعاقــد أو التعامــل معــه عليهـــا بأيــة طريقــة مـــن  املنتجــات أو التعامــل عليهــا ، و ذلـــك 

  .الطرق 

  
الـرتويج هلــا بذاتـه أو بواســطة غـريه باســتخدام أى وســيلة  كــل شـخص يقــوم بـاإلعالن عــن سـلعة أو خدمــة أو:  المعلـن

  .من الوسائل 

  
  .جهاز محاية املستهلك املنشأ طبقا ألحكام هذا القانون :  الجهاز

  
  .اجلمعيات واملؤسسات األهلية واالحتادات املشهرة وفقًا للقانون واملعنية حبماية املستهلك :  الجمعيات

  

أى مــن املنتجــات أو نفعهــا حبســب الغايــة املقصــودة يــؤدى إىل حرمــان املســتهلك كليــًا أو كــل نقــص ىف قيمــة : العيــب 

ا فيما أعدت من أجله ، مبا ىف ذلك الـنقص الـذى ينـتج مـن خطـأ ىف مناولـة السـلعة أو ختزينهـا ،  ا من االستفادة  ً جزئي

  .وذلك كله ما مل يكن املستهلك تسبب ىف وقوعه 

  
  

  )  ٢( مادة 



النشـــاط االقتصـــادى مكفولـــة للجميـــع ، و حيظـــر علـــى أى شـــخص إبـــرام أى اتفـــاق أو ممارســـة أى نشـــاط حريــة ممارســـة 

  :يكون من شأنه اإلخالل حبقوق املستهلك األساسية وخاصة 

  
  .احلق ىف الصحة والسالمة عند استعماله العادى للمنتجات )  أ ( 

املنتجـات الـىت يشـرتيها أو يسـتخدمها أو تقـدم  احلق ىف احلصـول علـى املعلومـات و البيانـات الصـحيحة عـن ) ب( 

 .إليه 

 .احلق ىف االختيار احلر ملنتجات تتوافر فيها شروط اجلودة املطابقة للمواصفات) ج( 

 .احلق ىف الكرامة الشخصية و احرتام القيم الدينية و العادات و التقاليد ) د ( 

 .وقه و مصاحله املشروعة احلق ىف احلصول على املعرفة املتعلقة حبماية حق) هـ (

الس و اللجان املتصل عملها حبماية املستهلك ) و(    .احلق ىف املشاركة ىف املؤسسات و ا

  

ـــا أو تقييــدها ، وذلـــك ) ز (  احلــق ىف رفــع الـــدعاوى القضــائية عـــن كــل مـــا مــن شـــأنه اإلخــالل حبقوقـــه واإلضــرار 

 .بإجراءات سريعة و ميسرة و بدون تكلفة

ق ىف اقتضاء تعويض عادل عـن األضـرار الـىت تلحـق بـه أو بأموالـه مـن جـراء شـراء أو اسـتخدام املنتجـات احل) ح ( 

 .أو تلقى اخلدمات 

  
وذلـــك وفـــق أحكـــام هـــذا القـــانون و دون اإلخـــالل مبـــا تقضـــى بـــه املعاهـــدات واالتفاقيـــات الدوليـــة النافـــذة ىف       

  .مصر 

  



  
  )  ٣( مادة 

أن يضـــع باللغـــة العربيـــة علـــى الســـلع البيانـــات الـــىت توجبهـــا املواصـــفات  –حبســـب األحـــوال  –علـــى املنـــتج أو املســـتورد 

القياســـية املصـــرية أو أى قـــانون آخـــر أو الالئحـــة التنفيذيـــة هلـــذا القـــانون ، وذلـــك بشـــكل واضـــح تســـهل قراءتـــه ، وعلـــى 

عــالن عنــه أو عرضـــه أو النحــو الــذى يتحقــق بــه الغــرض مــن وضــع تلــك البيانــات حســب طبيعــة كــل منــتج وطريقــة اإل

  .التعاقد عليه

ا وخصائصها         .وعلى مقدم اخلدمة أن حيدد بطريقة واضحة بيانات اخلدمة إىل يقدمها وأسعارها ومميزا

  
  

  )  ٤( مادة 

على املورد أن يضع على مجيع املراسالت و املستندات واحملـررات الـىت تصـدر عنـه ىف تعاملـه أو تعاقـده مـع املسـتهلك ، 

ا حتديـد شخصــيته ، وخاصـة  بيانــات قيــده ىف   -ىف ذلــك احملـررات واملســتندات االلكرتونيـة  مبـا البيانــات  الــىت مـن شــأ

  . السجل اخلاص بنشاطه وعالمته التجارية إن وجدت

 
  ) ٥( مادة 

ً علــى طلبـــه –يلتــزم املـــورد بـــأن يقــدم إىل املســـتهلك  املنـــتج ، متضـــمنة فـــاتورة تثبــت التعامـــل أو التعاقـــد معــه علـــى  –بنـــاء

بصـــفة خاصـــة تـــاريخ التعامـــل أو التعاقـــد ومثـــن املنـــتج و مواصـــفاته و طبيعتـــه و نوعيتـــه و كميتـــه ، و أيـــة بيانـــات أخـــرى 

  .حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون 

  
  



  ) ٦( مادة 

مـا قــد يــؤدى إىل  علـى كــل مـورد و معلــن إمـداد املســتهلك باملعلومـات الصــحيحة عــن طبيعـة املنــتج وخصائصـه و جتنــب

  . خلق انطباع غري حقيقى أو مضلل لدى املستهلك أو وقوعه ىف خلط أو غلط 

ويعفى املعلن من املسئولية مىت كانت املعلومات الىت تضـمنها اإلعـالن فنيـة يتعـذر علـى املعلـن املعتـاد التأكـد مـن        

ا   . صحتها ،  وكان املورد قد أمده 

  
  ) ٧( مادة 

خالل مدة أقصاها سـبعة أيـام منـذ اكتشـافه أو علمـه بوجـود عيـب ىف منـتج أن يبلـغ اجلهـاز عـن هـذا العيـب  يلتزم املورد

و أضـراره احملتملــة ،  فـإذا كــان يرتتـب علــى هــذا العيـب إضــرار بصـحة أو ســالمة املســتهلك التـزم املــورد بـأن يبلــغ اجلهــاز 

نتاجـه أو التعامـل عليـه وحيـذر املسـتهلكني بعـدم اسـتخدام ذا العيب فور اكتشـافه أو علمـه بـه ، وان يعلـن توقفـه عـن إ

  . جاملنت

وىف هذه األحوال يلتزم املورد ، بناء على طلـب املسـتهلك ،  بإبـدال املنـتج أو إصـالح العيـب أو إرجـاع السـلعة مـع     

  .رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية 

  .ر إىل اجلهاز ليصدر قرارًا ملزمًا ىف هذا الشأن فإذا حدث خالف ىف تطبيق الفقرتني السابقتني حيال األم    

  . وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات تطبيق هذه املادة     

  
  ) ٨( مادة 



مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، و فيما مل حيـدده اجلهـاز مـن مـدد أقـل 

ـــا أو  ً مـــن تســـلم أيــة ســـلعة احلــق ىف اســـتبداهلا أو إعاد بــالنظر إىل طبيعـــة الســلعة ، للمســـتهلك خـــالل أربعــة عشـــر يومــا

ت غــري مطابقــة للموصــفات أو الغــرض الــذى مت التعاقــد عليهــا اســرتداد قيمتهــا ، وذلــك إذا شــاب الســلعة عيــب أو كانــ

ا مــع رد قيمتهــا  –بنــاء علــى طلــب املســتهلك  –مــن أجلــه ، ويلتــزم املــورد ىف هــذه األحــوال  بإبــدال الســلعة أو اســتعاد

  .دون أية تكلفة إضافية 

  . وىف مجيع األحوال تكون مسئولية املوردين ىف هذا اخلصوص مسئولية تضامنية   

و ىف حالة وجود خالف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصـفات أو الغـرض الـذى مت التعاقـد عليهـا مـن    

  .اجله حيال األمر إىل اجلهاز ليصدر قرارًا ملزما ىف شأنه 

  
  

  ) ٩( مادة 

هلك ، وذلـك ىف حالـة يلتـزم كـل مقـدم خدمـة بإعـادة مقابلهـا أو مقابـل مـا جيـرب الـنقص فيهـا أو إعـادة تقـدميها إىل املسـت

ـــا وفقًـــا لطبيعـــة اخلدمـــة وشـــروط التعاقـــد عليهـــا و العـــرف التجـــارى ، وحيـــال أى خـــالف حـــول  وجـــود عيـــب أو نقـــص 

  .اإلخالل باخلدمة إىل اجلهاز ليصدر قرارًا ملزمًا ىف شأنه 

  
  

  ) ١٠(مادة 

عاقـد مـع مسـتهلك ، إذا كـان مـن شـأن يقع باطال كل شرط يرد ىف عقد أو وثيقـة أو مسـتند أو غـري ذلـك ممـا يتعلـق بالت

ذا القانون    .هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم اخلدمة من أى من التزاماته الواردة 



  ) ١١( مادة 

  :يلتزم املورد ىف حالة البيع بالتقسيط و قبل التعاقد بتقدمي البيانات اآلتية للمستهلك 

  .اجلهة املقدمة للمنتج بالتقسيط) أ (  

ً ) ب (    .سعر البيع للمنتج نقدا

  .مدة التقسيط ) ج ( 

  .التكلفة اإلمجالية للبيع ) د ( 

  .عدد األقساط و قيمة كل قسط ) هـ ( 

  .املبلغ الذى يتعني على املستهلك دفعة مقدما إن وجد ) و ( 

  
  

  ) ١٢( مادة 

إىل محايـة املسـتهلك و صـون مصـاحله يهـدف " جهـاز محايـة املسـتهلك"ينشأ لتطبيق أحكام هذا القـانون جهـاز يسـمى 

،  تكــون لــه الشخصــية اإلعتباريــه العامــة ، و يتبــع الــوزير املخــتص و يكــون مركــزه الرئيســى مدينــة القــاهرة و لــه فــروع أو 

  :مكاتب باحملافظات ، و للجهاز القيام مبا يلزم ىف سبيل حتقيق أهدافه و من ذلك 

  
  .وق املستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل حتقيق ذلك وضع اخلطط و برامج العمل حلماية حق) أ ( 

  تلقى الشكاوى من املستهلكني و اجلمعيات والتحقيق فيها ) ب( 



التنسيق مع أجهزة الدولة املختلفة لتطبيق أحكام هذا القـانون علـى النحـو الـذى حتـدده الالئحـة التنفيذيـة ، ) ج ( 

ـــا اجلهــــاز وذلــــك فيمــــا يتعلــــق بشــــكاوى وتلتــــزم هــــذه األجهــــزة بتقــــدمي البيانــــات واملشــــورة  الفنيــــة الــــىت يطلبهـ

  .املستهلكني واجلمعيات 

دراســـــة االقرتاحـــــات والتوصـــــيات الـــــىت تـــــرد إىل اجلهـــــاز فيمـــــا يتصـــــل حبقـــــوق املســـــتهلك ، وإعـــــداد البحـــــوث ) د ( 

  .ا والدراسات اخلاصة 

 
  ) ١٣( مادة 

ر املختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من مخسة يكون للجهاز جملس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزي

  :عشر عضوا ، على النحو اآلتى 

  
  .رئيس متفرغ من ذوى اخلربة الواسعة باختصاصات اجلهاز و أعماله  

  .عضوان ميثالن الوزارة املختصة بالتجارة والصناعة 

لس الد   .ولة احد نواب رئيس جملس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون املنظم 

ا      ً على ترشيح جمالس إدار   .أربعة أعضاء ميثلون اجلمعيات خيتارهم الوزير املختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء

ً على ترشيح جمالس إدارته       .عضو ميثل االحتاد النوعى حلماية املستهلك بناء

ً على ترشيح جملس إدارته       .عضو ميثل االحتاد التعاوىن االستهالكى املركزى بناء

ً على ترشيح جمالس إدارتيهما      .عضو ميثل اإلحتاد العام للغرف التجارية و عضو ميثل إحتاد الصناعات املصرية بناء

  .ثالثة أعضاء من ذوى اخلربة   

  



وتكـون مـدة العضــوية ثـالث سـنوات و جيــوز جتديـدها ملــرة واحـدة ويتضـمن قــرار التشـكيل تعيـني نائــب للـرئيس مــن      

بني األعضاء وحتديد املعاملة املالية لرئيس وأعضاء اجلهاز دون التقيد باللوائح والـنظم احلكوميـة املنصـوص عليهـا ىف أى 

  .قانون آخر 

  
  ) ١٤( مادة 

لـس بطلـب جيتمع ا لـس ـبدعوة مـن رئيسـه أو نائبـه مـرة علـى األقـل كـل شـهر وكلمـا دعـت الضـرورة ، و جيـوز دعـوة ا

ثلثى أعضائه، و تكون إجتماعاته صحيحة حبضور تسـعة أعضـاء ، و تصـدر قراراتـه باألغلبيـة املطلقـة للحاضـرين ، وإذا 

جلهـاز نافـذة دون احلاجـة إىل إعتمـاد أو تصـديق ا تتساوت األصوات يرجح اجلانب الذى منـه الـرئيس ، و تكـون قـرارا

 .  

لـس يكـون لـه أو       لس أن يشارك ىف املداوالت أو التصـويت ىف أى حالـة تعـرض علـى ا وال جيوز ألى عضو ىف ا

ملــن ميثلــه فيهــا مصــلحة أو خصــومه أو بينــه وبــني احــد أطرافهــا صــلة قرابــة إىل الدرجــة الرابعــة أو يكــون قــد مثــل أو ميثــل 

أحـد األطــراف املعنيـة ، وللمجلــس أن يـدعو حلضــور إجتماعاتـه مــن يـرى اإلســتعانة بـه مــن املتخصصـني وذلــك دون أن 

  .يكون له صوت معدود عند التصويت 

  
  ) ١٥( مادة 

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه و بتحديد معاملته املالية قرار من جملس إدارة اجلهاز بناء علـى ترشـيح 

  . رئيسه ، وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون إختصاصات املدير التنفيذى من

  
  



  ) ١٦( مادة 

يضع جملس إدارة اجلهاز لوائح لتنظيم العمل فيه ، وتنظيم أمانته الفنيـة وشـئون العـاملني والشـئون املاليـة واإلداريـة وذلـك 

  . دون التقيد بالنظم احلكومية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير املختص 

  
  

  ) ١٧( مادة 

 املنازعـات الناجتـة عـن تطبيـق أحكـام هـذا القـانون والـىت تقـع تشكل بقرار من جملس إدارة اجلهاز جلـان تتـوىل الفصـل ىف

م للحضور إلبداء دفاعهم ، و يكون تشـكيل اللجنـة برئاسـة رئـيس  بني املستهلكني وبني املوردين أو املعلنني بعد دعو

تـــاره الـــوزير القضـــائية ، وواحـــد مـــن ذوى اخلـــربة خي حمكمـــة ابتدائيـــة وعضـــوية قـــاض يـــتم إختيارمهـــا طبقـــًا لقـــانون الســـلطة

املختص بتطبيق أحكام هذا القـانون بنـاء علـى ترشـيح مـن جملـس إدارة اجلهـاز ، وللجنـة أن تسـتعني ىف أداء عملهـا مبـن 

م دون أن يكون هلم صوت معدود ىف التصويت    .ترى االستعانة 

ملقــررة ىف قــانون املرافعـــات ويكــون الطعــن علــى قــرارات اللجــان أمــام حمكمـــة اإلســتئناف املختصــة وفقــًا للقواعــد ا       

  . املدنية و التجارية 

  
  ) ١٨( مادة 

حيظـــر علــــى العــــاملني باجلهـــاز اإلفصــــاح أو إفشــــاء املعلومـــات والبيانــــات ومصــــادرها املتعلقـــة باحلــــاالت اخلاصــــة بتطبيــــق 

أحكـــام هـــذا القـــانون ، والـــىت يـــتم تقـــدميها أو تـــداوهلا أثنـــاء فحـــص هـــذه احلـــاالت واختـــاذ اإلجـــراءات وإصـــدار القـــرارات 

ا    .    اخلاصة 

  . ومات والبيانات ومصادرها لغري األغراض الىت قدمت من أجلها وال جيوز استخدام هذه املعل     



كمــا حيظــر علــى العــاملني باجلهــاز القيــام بــأى عمــل ملــدة عــامني مــن تــاريخ تــركهم للخدمــة لــدى األشــخاص الــذين       

  .خضعوا للفحص أو اخلاضعني له ىف هذا التاريخ 

  
  .املوازنة العامة للدولة اإلعتمادات الىت ختصص للجهاز ىف ) أ (      

  اهلبات و املنح و اإلعانات وأية موارد اخرى يقرر اجلهاز قبوهلا بأغلبيه ثلثى) ب (     

  .أعضائه على األقل ومبا ال يتعارض مع اهداف اجلهاز 

الت حقــوق الدولــة للجهـاز مــن هبــات أو مـنح أو إعانــات ، ممــا تقـرر اتفاقيــات دوليــة توجيهـه إىل جمــا همـا ختصصــ) ج (    

 املستهلك 

  
و ينشأ حساب خاص حلصيلة هذه املوارد ىف أحد البنوك اخلاضـعة لرقابـة البنـك املركـزى  املصـرى بعـد موافقـة وزيـر      

اية كل سنة مالية إىل موازنة اجلهاز للسنة التالية   . املالية ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا احلساب ىف 

 عــن الشــكاوى الــىت يتلقاهــا مــن املســتهلك وال عمــا يتخــذه مــن إجــراءات حياهلــا ، وال وال يتقاضــى اجلهــاز مقــابال     

  .جيوز للعاملني باجلهاز احلصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة اهلبات واملنح واإلعانات

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ) ٢١( مادة 

باالتفــاق مــع الــوزير املخــتص بنــاء علــى اقــرتاح  العــدليكــون للعــاملني باجلهــاز الــذين يصــدر بتحديــدهم قــرار مــن وزيــر 

  . جملس إدارة اجلهاز صفة الضبطية القضائية ىف تطبيق أحكام هذا القانون 

ويكــــون هلــــؤالء العــــاملني احلــــق ىف اإلطــــالع لــــدى أيــــة جهــــة حكوميــــة أو غــــري حكوميــــة علــــى الــــدفاتر واملســــتندات     

  . فحص احلاالت املعروضة على اجلهازواحلصول على املعلومات والبيانات الالزمة ل

  
  ) ٢٢( مادة 

ائيــة و يكــون الطعــن عليهــا مباشــرة أمــام حمكمــة القضــاء  القــرارات الــىت يصــدرها اجلهــاز تطبيقــا ألحكــام هــذا القــانون 

  .اإلدارى

التوفيـق  ىف شـأن إنشـاء جلـان ٢٠٠٠لسـنة  ٧وتستثىن القرارات الصادرة من اجلهاز مـن تطبيـق أحكـام القـانون رقـم     

  . ىف بعض املنازعات الىت تكون الوزارات واألشخاص االعتبارية العامة طرفًا فيها 

  

  ) ٢٣( مادة 

ـــا  باختصــــاص مــــع عــــدم اإلخــــالل ــانون اجلمعيــــات األهليــــة يكــــون هلـ اجلمعيــــات الــــىت تنشــــأ حلمايــــة املســــتهلك طبقــــا لقــ

  :االختصاصات التالية 

  
  . حق مباشرة الدعاوى الىت تتعلق مبصاحل املستهلكني أو التدخل فيها ) أ  (            



ــا والـىت حتـدد حمتواهــا ) ب (              عمـل مسـح ومقارنـة ألســعار وجـودة املنتجـات والتأكـد مــن صـحة البيانـات اخلاصـة 

  . وإبالغ األجهزة املعنية مبا يقع من خمالفات ىف هذا الشأن 

تقـــدمي معلومـــات للجهـــات احلكوميـــة املختصـــة عـــن املشـــاكل املتعلقـــة حبقـــوق ومصـــاحل املســـتهلكني وتقـــدمي ) ج (          

 . مقرتحات عالجها 

ا) د (            .تلقى شكاوى املستهلكني والتحقق منها والعمل على إزالة أسبا

راء اســـتخدام أو شـــراء ســلعة أو تلقـــى خدمـــة ىف تقـــدمي معاونـــة املســـتهلكني الــذين وقـــع علـــيهم ضـــرر مــن جـــ) هـــ (          

الشـــكاوى للجهـــات املختصـــة و منهـــا جهـــاز محايـــة املســـتهلك و اختـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة حلمايـــة 

 .حقوقهم ومصاحلهم

الالزمــة ألداء املســامهة ىف نشــر ثقافــة حقــوق املســتهلك ، وتوعيــة املــواطنني حبقــوقهم وإنشــاء قواعــد للبيانــات ) و (         

ا  .اختصاصا

و حيظــر علـــى مجعيــات محايـــة املســـتهلك واالحتــاد النـــوعى هلـــذه اجلمعيــات تلقـــى املـــنح أو اهلبــات أو التربعـــات مـــن      

  . املوردين أو املعلنني

  
  ) ٢٤( مادة 

املســتهلك ىف التعـويض ، يعاقــب مـع عـدم اإلخــالل بأيـة عقوبــة أشـد يـنص عليهــا أى قـانون أخــر و دون اإلخـالل حبـق 

، والفقــرة  ١٨،  ١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣علـى كــل خمالفــة أحكـام هــذا القــانون املنصـوص عليهــا ىف املــواد 

بغرامـــة ال تقـــل عـــن مخســـة آالف جنيـــه ، وال تتجـــاوز مائـــة ألـــف جنيـــه وىف حالـــة )  ٢٣( مـــن املـــادة     األخـــرية       

  .مة حبديها العود تضاعف الغرا



ويعاقب املسئول عن اإلدارة الفعليـة للشـخص االعتبـارى املخـالف بـذات العقوبـة إذا ثبـت علمـه باملخالفـة و كـان       

  .اجلرمية  عإخالله بالواجبات الىت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم ىف وقو 

ن عقوبـــات ماليــة وتعويضــات إذا كانـــت ويكــون الشــخص االعتبـــارى مســئوالً بالتضــامن عـــن الوفــاء مبــا حيكـــم بــه مــ    

  .املخالفة قد ارتكبت من احد العاملني به بامسه أو لصاحله

  .و تقضى احملكمة بنشر احلكم الصادر باإلدانة على نفقة احملكوم عليه ىف جريدتني يوميتني واسعىت االنتشار       

ر حكـم بـات ىف الـدعوى اجلنائيـة مقابـل أداء مبلـغ وجيوز لرئيس جملـس إدارة اجلهـاز التصـاحل مـع املـتهم قبـل صـدو       

  .ال يقل عن عشرة آالف جنيه ويرتتب على التصاحل انقضاء الدعوى اجلنائية

       

الالئحة التنفيذية 
 
 
 

                                       
  

                                              
 قرار

  وزير التجارة الصناعة
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  لقانون حماية المستهلك بإصدار الالئحة التنفيذية
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   وزير التجارة والصناعة
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  التجارة والصناعة  

  
  رشـــيد محمد رشـــيد                                                 
              

  
  الالئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

  ٢٠٠٦لسنة )  ٦٧( الصادر بالقانون رقم 
  

  الباب األول
  فأحكام عامة وتعار ي

  )الفصل األول ( 
  أحكام عامة

  



  )١(مادة 
)  ٦٧( في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصـادر بالقـانون رقـم       
، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك ٢٠٠٦لسنة 

  .ية المستهلكجهاز حما المنشأ طبقا ألحكام القانون، وبمجلس اإلدارة مجلس إدارة
 
  
 
  )٢(مادة 

تكون ممارسة النشاط االقتصادى على النحو الذى ال يؤدى إلى اإلخالل بحقوق المستهلك األساسية،        
وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه الالئحة، ودون إخالل بما تقضى به المعاهدات واالتفاقيات الدولية 

  .النافذة فى مصر
 
 
 

  )الفصل الثاني(
  تعاريف
  
  )٣(مادة 

فى تطبيق أحكام القانون وهذه الالئحة، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد االتية       
  ٠المعنى المبين فيها 

  
  )٤(مادة 

  األشخاص
يقصد باألشخاص، األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها       

والكيانات االقتصادية والجمعيات واالتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية 
أو مراكز  وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه األشخاص أو جنسياتها

  .إدارتها أو المراكز الرئيسية ألنشطتها



و يعد من األشخاص المشار إليها فى الفقرة األولى، األطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر      
لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر 

  .مملوكة لطرف واحد للطرف اآلخر أو تكون
كما يعد من هذه األطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص       

أخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية ألسهم أو حصص أيا كانت نسبتها، وذلك 
  .           تعلى نحو يؤدى إلى التحكم فى اإلدارة أو فى إتخاذ القرارا

        
  ) ٥( مادة 

  المنتجات
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم       

   ٠التعاقد عليها من خالل المورد 
  
  

  )٦(مادة 
  المستهلك

ائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو الع      
  .    معه بهذا الخصوص

  
  )٧(مادة 

  المـــورد
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو       

التعامل معه  االتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو
   . عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل اإللكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة

  
  )٨( مادة

  المعـلن



كل شخص طبيعي أو اعتباري  يقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره        
   .ذلك الوسائل اإللكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة  باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما فى

ويعد معلنا طالب اإلعالن ، والوسيط اإلعالني ، والوكالة اإلعالنية ، ووسيلة اإلعالن  ، وذلك وفقا      
  ٠للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات اإلعالن عن السلع والخدمات 

  
  )   ٩(    مادة  

  ورةالفات
أي مستند كاف بذاته إلثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا       

  ٠البيانات التي يتطلبها القانون وهذه الالئحة 
                           

  )  ١٠(مادة 
  الجمعيات

الجمعيات والمؤسسات األهلية واتحاداتها المشهرة وفقا ألحكام قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية       
والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية 

ت حماية المستهلك، وتعتبر معنية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجاال
  .بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجاالت عملها

        
  

  الباب الثاني
  التزامات المنتجين و المستوردين

  والموردين والمعلنين
  )الفصل األول ( 

  التزامات المنتج و المستورد 
  ) ١١(  مادة   



نتج أو المستورد     ُ كل أو بعض البيانات التالية  منتجأن يضع على ال –بحسب األحوال  –على الم
وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن عنه أو عرضه أو التعاقد عليه     وفقا للمواصفات القياسية 

  :المصرية 
  .   السلعة اسم .١
 .   بلد المنشأ .٢

 .  إن وجدت  وعالمته التجارية أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه   اسم المنتج  .٣

 ٠تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية  .٤

  ٠شروط التداول والتخزين وطريقة االستعمال  .٥

  ٠األنواع والسمات واألبعاد واألوزان والمكونات  .٦

 .من البيانات المشار إليها ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر       

   
  ) ١٢( مادة 

في األحوال التي يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى اإلضرار بصحة وسالمة المستهلك ،        
يلتزم المنتج بأن  يبين الطريقة الصحيحة الستخدام المنتج وكيفية الوقاية من األضرار المحتملة وكيفية 

 ٠عالجها في حالة حدوثها 

     
  )  ١٣( مادة  

نتج أو المستورد         ُ يلزمه القانون وهذه الالئحة أن يضع البيانات التي  –بحسب األحوال  –على الم
، وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك اتسهل قراءته ظاهر وواضح بشكلوذلك  بوضعها

وذلك كله وفقا للمواصفات  أو التعاقد عليه البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة اإلعالن عنه أو عرضه
  :  ياتى ، مع مراعاة ما القياسية المصرية

اللغة أو أكثر على أن تكون إحداها   يجوز كتابتها بلغتين و، أن تكتب البيانات باللغة العربية  -  ١
    .العربية



   .يتعذر إزالتها  بطريقةأن تكتب البيانات  -  ٢    
تلصق عليها أو على على بطاقات تكتب استحال ذلك  ذافإ، على السلعة ذاتها البيانات  تكتبأن  -  ٣

 .  عبوتها  

  باالمتناع عن وضع أية بيانات يكون  –حبسب األحوال  –ويلتزم املنتج أو املستورد 

ا خداع أو تضليل املستهلك    ٠من شأ

  
  )الفصل الثاني  (  

  التزامات المورد والمعلن
  )  ١٤(    مادة

  
على المورد أن يضع على جميع المراسالت والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو   

البيانات التي من شأنها تحديد  –بما في ذلك المحررات والمستندات اإللكترونية  –تعاقده مع المستهلك 
  : اآلتية شخصيته، وبصفة خاصة البيانات 

  .  وأرقام هواتفه، ، وعنوانه، وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبياً  اسم المورد ولقبه - ١
، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي للمنشأة وأرقام  - ٢ إذا كان المورد شخصًا اعتباريًا

 . هواتفها، وعنوان الفرع في حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه

 .  السجل التجاري للمورد رقم - ٣

   .العالمة التجارية للمورد، إن وجدت - ٤

  . رقم الملف الضريبي للمورد - ٥
 

  
  



  )  ١٥(  مادة  
فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على  –بناء على طلبه  –يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك         

  :مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن  البيانات اآلتيةالمنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية 

  اسم المورد واسم محله التجاري  -  ١    
 . تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج   - ٢

  .ثمن المنتج   - ٣
  ٠نوع المنتج وصفاته الجوهرية   - ٤
    ٠حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة   - ٥
 . كمية المنتج  من حيث العدد أو الوزن  - ٦

  .ميعاد التسليم  - ٧
 .توقيع أو ختم  المورد أو من يمثله قانونا  - ٨

   ٠ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها     
  : وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات اإلضافية اآلتية          
   ٠اجمالى مبلغ التقسيط للمنتج  -
  ٠السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها  -
  ٠تاريخ بدء احتساب الفائدة  -

  ٠عدد األقساط وقيمة كل قسط  -

  ٠مدة التقسيط  -

    ٠مشترى فى حالة التخلف عن دفع األقساط أو التأخير فى سدادها الجزاءات التي تفرض على ال -
 ٠حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط  -

  إطالع المستهلك على تلك البيانات اإلضافية وقبوله لها دما يفي -



  )  ١٦(   مادة   
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو       

مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط ، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي 
   ٠من هذه الالئحة)  ١٧( عنصر من العناصر المبينة فى المادة 

  
  )  ١٧(   مادة  

ً كاذبا أو أى أمر آخر        يعد إعالنا خادعا اإلعالن الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء
ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير 

  : هذا اإلعالن مباشرة إلى خلق إنطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت وسيلة 
طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها   -  ١       

٠  
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو   -  ٢   

 ٠شروط استعمالها أو محاذير هذا االستعمال 

   ٠جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة  - ٣  

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت     على  -  ٤   
 ٠نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها 

  ٠شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده  - ٥

 ٠أو الشهادات أو عالمات الجودة    الجوائز - ٦

 ٠العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات   - ٧

 ٠خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه  - ٨

  
  



  ) ١٨( مادة  
يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى       

إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى  ىحاجتها لإلصالح قبل استعمالها ، وذلك على نحو ال يؤد
  . المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، و يحقق متطلبات الصحة والسالمة

                    
  )  ١٩(   مادة                                

 يتعامل فيهاكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج  من تاريخ يلتزم المورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام       
  . أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة

االستمارة  إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على ويكون التبليغ      
  : يأتي  بصفة خاصة ما على أن يتضمن، المعدة لذلك 

التبليغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار في جمهورية مصر العربية ، فإذا كان  المبلغاسم وصفة  - ١
  . موثق بالوكالة ذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند بواسطة من ينوب عن المبلغ في قد تم

  . بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها - ٢
 ٠اسم المنتج وعنوانه  - ٣

 . في حالة كون المنتج مستوردا، المستورد و عنوانه  اسم - ٤

 . للعيب أو علمه به بلغ تاريخ اكتشاف الم - ٥

 . التبليغ التحديد الفني الدقيق للعيب محل  - ٦

وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة اآلثار  التبليغ ،لمحتمل حدوثها من العيب محل األضرار ا - ٧
 . الناجمة عنه في حالة حدوثه

  
  
  



من استبدال المنتج  حال طلبه ذلك ،،  مستهلكلتمكين ال اإلجراءات والوسائل التي يتيحها المورد - ٨
 . نفقات إضافية وذلك كله دون اىمع استرداد ثمنه  إرجاعهأو   هأو إصالح

 . أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البالغ - ٩

بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله  إيصاالً  ويسلم المبلغفي سجل خاص ،  ويقيد التبليغ         
٠   
  

  )  ٢٠(   ادةم
يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج يكون من شأنه اإلضرار بصحة أو سالمة       

تعامله على المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو 
  ٠المعيب  نتجوأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام الم، بأي شكل من األشكال  المنتج المعيب ،

ويتم اإلعالن والتحذير من خالل النشر فى الصحف اليومية أو باالتصال المباشر بالمستهلكين فى      
األحوال التي تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة 

   ٠جهاز حماية المستهلك 
   ٠من هذه الالئحة )  ١٩( إلجراءات المنصوص عليها في المادة ويكون التبليغ وفقا لألوضاع وا   

  
  
  

  الباب الثالث 
  اجتماعات مجلس إدارة الجهاز 

  و اختصاصات مجلس اإلدارة و رئيسه 
  

  )الفصل األول ( 
  اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه

                      



  ) ٢١(  مادة 
( يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة  يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا ألحكام المادة      
من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من )  ١٣

  .المجلس 
                            

 
  ) ٢٢(  مادة 

لس اإلدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، كما يجتمع مج     
يجتمع بطلب ثلثي أعضائه ، وتوجه الدعوة إلى اإلجتماع كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على 

  .األقل ، ويرفق بالدعوة جدول األعمال 
باألغلبية المطلقة  هسعة من أعضائه  وتصدر قراراتوتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ت    

للحاضرين ، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون 
  .اعتماد أو تصديق 

      
  )  ٢٣(  مادة 

تكون له أو ال يجوز ألى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداوالت أو التصويت فى حالة معروضة      
لمن يمثله فيها أو للجهة التي يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه  وبين أحد األطراف فيها 
خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف فيها، ويلتزم العضو 

وذلك قبل البدء فى المداوالت أو التصويت بشأن  باإلفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ،
الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة اإلفصاح إلى رئيس اإلجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما 

  .يفيد االستالم 
  
  
  
  
  



  )  ٢٤(   مادة 
وذلك دون أن يكون  لمجلس اإلدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى االستعانة به من المتخصصين     

له صوت معدود فى التصويت ، ويتولى الرئيس توجيه الدعوة وذلك بأية وسيلة إلى ما قبل االجتماع المحدد 
  .بيومين على األقل

  
 

  )  ٢٥(  مادة  
تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ، ويوقع عليها      

  .سررئيس المجلس وأمين ال
  
  
  

  )الفصل الثاني(
  اختصاصات مجلس اإلدارة ورئيسه

  
  )   ٢٦(  مادة 

  :المقررة في القانون وعلى األخص ما يأتي  تيباشر مجلس اإلدارة االختصاصا
  .قبول الهبات والمنح واإلعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما ال يتعارض  مع أهدافه ) أ ( 
وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز، وبالشئون المالية واإلدارية للعاملين فيه ، دون التقيد  )ب(

  .بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص إلصدارها 
اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية الالزمة لتطبيق أحكام القانون ، ) ج(

  .  والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص 
الناتجة عن من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة ) ١٧(تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة ) د(

    تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين
  .  من القانون ) ١٧(ترشيح عضو اللجنة من ذوىالخبرة المشار إليه فى المادة ) هـ(
 ٠اعتماد التقرير السنوي للجهاز عن أنشطته ) و(



تعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الم) ز(
  .   االساسية

  ٠تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء علـى ترشيح رئيس الجهـاز ، وتحـديد معاملته المالية ) ح(
    
  
  

  ) ٢٧(  مادة 
راف لمجلس اإلدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعضائه بالقيام بعمل معين أو باإلش      

على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو اإلشراف محل هذا التكليف 
  ٠تعرض على المجلس 

  
  ) ٢٨(  مادة 

  
  : يختص رئيس مجلس اإلدارة بما يأتى        

،   على أن يعرض التنسيق مع األجهزة النظيرة فى الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات االهتمام المشترك) أ (  
  ٠ما يتصل بذلك على مجلس اإلدارة 

إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس اإلدارة ) ب ( 
  ٠العتماده 

  ٠ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجـلس اإلدارة إلصدار قرار تعيينه ) ج ( 
  ٠وضع الخطط وبرامج العمل الالزمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها اإلشراف على ) د  ( 
اإلشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن االقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون ) هـ ( 

  .متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث الالزمة لذلك
ل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ ال يقل عن عشرة التصالح مع المتهمين ، قب) و ( 

  . أالف جنيه على أن يعرض على مجلس اإلدارة تقريرا دوريا بحاالت التصالح وأسباب ومبررات قبولها 
   

  



  الباب الرابع
  تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها

  
  )الفصل األول ( 

  تقديم الشكاوى
  

 ) ٢٩(  مادة 
يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة ألحكام         

  .القانون ، وال يتقاضى الجهاز مقابالً عن الشكاوى التى يتلقاها وال عما يتخذه من إجراءات حيالها 
  

  )  ٣٠(   مادة 
  :فوعة بالبيانات والمستندات اآلتية تقدم الشكوى إلى الجهاز كتابة مش           

اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه  - ١
  .البيانات

 .اسم المشكو في حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه - ٢
 .نوع المخالفة محل الشكوى - ٣
 .وجدتاألدلة التي تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلة بها إن  - ٤
 .بيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد - ٥
  .وللجهاز أن يلتفت عن فحص اى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها  

وفى جميع األحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية      
  . فاعلة للمستهلكين

  
  
  
  
  



  
  )ني الفصل الثا( 

  إجراءات فحص الشكوى
  

  ) ٣١( مادة 
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية       

  ٠المستهلك وذلك على النحو المبين في المواد التالية 
 

  )  ٣٢( مادة 
يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز في سجل يعد لذلك ، على أن تدون فيه البيانات         

  .واإلجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ، و يعطى الشاكي إيصاال برقم وتاريخ قيد الشكوى
وما يصدر ويثبت في السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه،          

  .في شأنها من قرارات أو أحكام 
  

  ) ٣٣(  مادة 
  

تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات       
من هذه الالئحة، وإحالة ما يكون مستوفيا منها إلى اإلدارة )  ٣٠( المنصوص عليها في المادة 

  .هذه اإلحالة المختصة، وإخطار رئيس الجهاز ب
  .ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير   
  
  
  
  
  

  



  )  ٣٤(  مادة 
  

تتولى اإلدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذي فور تلقيها ،        
  .وذلك فى مدة ال تجاوز ثالثين يوما ، ويحرر محضرًا بجميع اإلجراءات التى اتخذت حيالها

هزة المعنية في وفى جميع األحوال يكون للمدير التنفيذي إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى األج      
  ٠الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات 

  
  

  ) ٣٥(   مادة 
يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه       

اء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم الصفة والمجال الذي يمارسون فيه صالحيتهم بن
   ٠وإطالع صاحب الشأن عليها 

  :ويكون لهم بناء على ذلك القيام باإلجراءات اآلتية      
اإلطالع لدى أية جهة من الجهات حكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات  - ١

  .لحاالت محل الشكاوى المعروضة على الجهازوالحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لفحص ا
الدخول خالل ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل  األشخاص الخاضعين للفحص ،  - ٢

وذلك بعد الحصول على إذن كتابي صريح من المدير التنفيذى للجهازموضحا فيه على وجه الخصوص 
  .ال السلطة العامة إذا تطلب األمر ذلك  تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم االستعانة برج

اتخاذ إجراءات جمع االستدالالت الالزمة للفحص وسؤال اى شخص في شان ارتكابه أية مخالفة  - ٣
  . ألحكام القانون

  
  
  
  
  
  



  
 ) ٣٦(  مادة  

يتم اخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثالجات ويجوز   
استكمال اإلجراءات بالمصانع والوحدات اإلنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من 

  .الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كله دون تدخل في العملية اإلنتاجية 
  
  

  )  ٣٧(  مادة  
على مأمورى الضبط القضائي المنوط بهم اخذ العينات استدعاء صاحب المنشاة أو المسئول عن        

إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب اخذ عينات منها ، 
محضر اخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيال ب

   ٠مطابقتها باألصل  
وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على        

السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات الالزمة عن 
  ٠كام الواردة في المواد التالية تلك السلعة طبقا لألح

وفى جميع األحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية       
   ٠والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ) ٣٨(  مادة   
محضر بإثبات حالة السلعة واخذ العينات منها على مأمورى الضبط القضائي المختص تحرير         

بحضور صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها ، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات 
  : وعلى األخص البيانات اآلتية 

 ٠تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر  -  ١
 ٠اسم وصفة محرر المحضر وبيانات األمر الصادر بتكليفه بالمأمورية  -  ٢
اسم وصفة الشخص الـذي تمت اإلجراءات فـي مـواجهته سواء كان صاحب المنشاة أو  -  ٣

 ٠ المسئول عن إدارتها
 ٠نتيجة معاينة المكان المودع  به السلعة  -  ٤
  ٠المستندات الدالة على مصدر السلعة  -  ٥
وكيفية سحب ونقل اإلجراءات التي اتخذها محرر المحضر إلعداد العينات بما فى ذلك طريقة  -  ٦

  ٠العينة وعدد العينات 
   ٠تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها  –  ٧        

توقيع صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع  -  ٨
٠    

                       
  

  )  ٣٩(  مادة 
على مأمورى الضبط القضائي في جميع األحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها      

  . على إثبات الوقائع والمستندات واألقوال دون التعرض لتكييفها القانوني
  
  
  
  
  

  



  )  ٤٠(   مادة 
إذا ثبت صالحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل المختصة ، يتم رفع          

   ٠التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ، ويخطر الجهاز صاحب الشأن بنتيجة الفحص 
  

  )  ٤١(  مادة 
إعادة تحليل إحدى العينتين االخريين  –بناء على طلب المشكو فى حقه  –يجوز لرئيس الجهاز             

  ٠فى معمل مرجعي معتمد من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل تلك العينات 
  

 
 الفصل الثالث

  التصرف في الشكوى
  

  ) ٤٢(  مادة 
بإعداد تقرير بالرأي ورفعه إلى  - بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى  - تقوم اإلدارة المختصة       

   ٠المدير التنفيذى للجهاز 
ويعرض المدير التنفيذي التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء       

  ٠قيه التقرير سبعة أيام من تل زحياله ، وذلك فى موعد ال يجاو 
  

 )  ٤٣(  مادة 
  

أن  - بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة  –لرئيس مجلس إدارة الجهاز       
يصدر قرارًا مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها ،         أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة 

  . لشأن بقرار الحفظ اإلدارة المختصة بالجهاز ، ويتم إخطار ذوى ا
ويعرض رئيس مجلس اإلدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما اتخذه من قرارات حيالها       

   ٠فى أول جلسة تالية 
                             



  ) ٤٤(  مادة  
 
على مجلس اإلدارة، عند ثبوت مخالفة اى من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة        

  .المخالفة فورًا أو خالل فترة زمنية يحددها المجلس 
مصحوب بعلم  هالمخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى علي رويتولى المدير التنفيذي إخطا       

ترتب علـى المخالفة أو كان من شانها أن يترتب عليها وقوع اى ضرر بصحة أو الوصول ، وللمجلس إذا 
سالمة المستهلك أن يصدر قرارًا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء 

  .الفحص أو صدور حكم في شأنها 
ة وبالقرار الذي ينتهي إليه مجلس اإلدارة ويتولى المدير التنفيذي إعالم المخالف والمستهلكين بالمخالف      

  .في شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
    

  
 

  ) ٤٥( مادة 
تفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو      

  .   منه) ١٧(المعلنين اللجان المنصوص عليها في المادة 
  

  ) ٤٦( مادة  
مــن هــذه )  ٤٥( مــن القــانون والمــادة ) ١٧(تشــكل كــل لجنــة مــن اللجــان المنصــوص عليهــا فــي المــادة      

  -:الالئحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو اآلتي 
  )رئيساً (                  رئيس بالمحكمة االبتدائية 
  عضوا                  قاض بالمحكمة االبتدائية 

  عضوا                                                    أحد ذوي الخبرة
ويكــون اختيــار رئــيس اللجنــة وعضــوها مــن القضــاة وفقــًا ألحكــام قــانون الســلطة القضــائية ، ويكــون اختيــار      

  . عضو اللجنة من ذوي الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز 
  



  )  ٤٧(  مادة 
يراعي في اختيار عضو اللجنة مـن ذوي الخبـرة أال يكـون قـد أبـدى رأيـًا فـي النـزاع المعـروض ولـو فـي هيئـة      

  . تقرير استشاري ، وأال يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أي نحو كان 
  

 ) ٤٨( مادة  
أن يكون لهم صوت معدود في التصـويت ،  للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى االستعانة بهم دون     

بما فـى ذلـك ذوى الخبـرة مـن الغـرف التجاريـة واتحـاد الصـناعات وذلـك بحسـب طبيعـة كـل نـزاع ونـوع المنـتج 
   ٠محل المنازعة 

  
  

  
  ) ٤٩( مادة 

يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم علـى النمـوذج المعـد لـذلك مـن صـورتين، ويحـدد رئـيس اللجنـة جلسـة       
لنظر النزاع ، ويخطر الخصـوم بميعادهـا ، ويكلفهـم بالحضـور أمـام اللجنـة قبـل عشـرة أيـام علـى األقـل مـن هـذا 

  .ألصول العامة للتقاضي الميعاد بموجب كتاب موصـى عليه مصحوب بعـلم الوصـول ، وذلك وفقا ل
  
  
  

  )  ٥٠(  مادة 
  -:إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها اآلتي       

  .بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير - ١    
 .األجل المحدد إليداع تقرير الخبير - ٢    
  .تاريخ الجلسة التي تحدد لمناقشة التقرير - ٣    
  
 

  



  )   ٥١( مادة 
 .  إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا االختيار        
وإذا كان الخبيـر مـن العـاملين بالحكومـة أو الوحـدات التابعـة لهـا أعلنتـه اللجنـة بقـرار ندبـه عـن طريـق جهـة      

  .عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعالنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 
  
  
  

    )   ٥٢(  مادة 
تفصــل اللجنــة فــي النــزاع علــى وجــه الســرعة بقــرار مســبب مــع مراعــاة طبيعــة النــزاع مــن حيــث نــوع الســلعة       

ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمة والمدى الزمني ألدائها ، ويكون قرارهـا فـي هـذا الخصـوص بمثابـة حكـم 
   ٠صادر عن محكمة أول درجة 

) ١٧(ى هـذا القـرار أمـام المحكمـة االسـتئنافيه المختصـة وفقـًا ألحكـام المـادة ويجوز للخصـوم الطعـن علـ      
  . من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

  
  

  )  ٥٣(  مادة            
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مـع المـتهم قبـل صـدور حكـم بـات فـى الـدعوى الجنائيـة مقابـل      

  :يقل عن عشرة آالف جنيه ، على أن يراعى عند التصالح على األخص ما يأتي أداء مبلغ ال 
  ٠إزالة أسباب المخالفة  -  
   ٠تنازل الشاكي عن شكواه  - 

  ٠ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية    
االت وفـى جميــع األحـوال يعــرض رئـيس مجلــس اإلدارة تقريـر شــهري علـى مجلــس اإلدارة يتضـمن بيــان بحــ    

  .التصالح ومبرراته 
  
  

                                             


