اﻟﻘﺎﻧﻮن  ٤٧ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠٠١اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺶ
واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﮫ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ /١٤٢٢ /٤/٧ /ھـ /٢٠٠١ /٦/٢٨م.
ﯾﺼﺪر ﻣﺎﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺎدة :١/ﺗﻌﺪل اﻟﻤﻮاد /٢٣ /١٨ /١٦ /١٤ /١٢ /١١ /١٠ /٧ /ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﯿﺲ
رﻗﻢ /١٥٨/ﻟﻌﺎم /١٩٦٠ /وﺗﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻤﺎدة/٧/
أ -ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﯿﻨﺎت اﻟﻤﻮاد واﻟﺴﻠﻊ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ واﻟﻤﮭﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﯿﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
و أﺟﻮر اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﺪى ﻣﺨﺎﺑﺮ وزارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
ب -ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد اﻷﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ إذا ﺷﺎب ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺺ أو ﻋﯿﺐ أو ﻏﻤﻮض أو
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر أو ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاض وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
ج -ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﺎدة اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة:١٠/
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٢٠٠٠ /إﻟﻰ /٥٠٠٠٠ /ل٠س /أو ﺑﺈﺣﺪى
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺪع أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﺧﺪاع اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﮫ ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻵﺗﯿﺔ.
 -١ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﻘﺪارھﺎ أو ﻣﻘﺎﺳﮭﺎ أو ﻛﯿﻠﮭﺎ أو وزﻧﮭﺎ أو ﻃﺎﻗﺘﮭﺎ أو ﻋﯿﺎرھﺎ.
 -٢ﻓﻲ ذات اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺳﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﯿﮫ.
 -٣ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ أو ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻮم اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ.
 -٤ﻓﻲ ﻧﻮﻋﮭﺎ أو اﺻﻠﮭﺎ أو ﻣﺼﺪرھﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻮع أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻤﺼﺪر ﺳﺒﺒﺎ
أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻌﺮف.
ﺗﺰاد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز/
 /١٠٠٠٠٠ل٠س /أو إﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻃﺮق أو ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ أو ﻣﻜﺎﯾﯿﻞ أو دﻣﻐﺎت أو آﻻت ﻓﺤﺺ أﺧﺮى ﻣﺰﯾﻔﺔ أو ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق
أو وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ وزن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ أو ﻛﯿﻠﮭﺎ أو ﻓﺤﺼﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻟﻮ
ﺣﺼﻞ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أو ﺗﻜﺮارھﺎ.
اﻟﻤﺎدة:١١/
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٥٠٠٠ /ل٠س /إﻟﻰ /٧٥٠٠٠/ﻟﯿﺮة ﺳﻮرﯾﺔ
أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ:
 -١ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺶ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﻏﺶ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻏﺬﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﯿﻮان أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ أو
اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻌﺪا ﻟﻠﺒﯿﻊ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺑﺎع ﺷﯿﺌﺎ
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﻐﺸﮭﺎ أو ﺑﻔﺴﺎدھﺎ وﯾﻔﺘﺮض اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ
واﻟﻔﺴﺎد إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
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 -٢ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح أو ﻋﺮض ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺑﺎع ﻣﻮاد ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺶ أﻏﺬﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﯿﻮان أو
اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﺰراﻋﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﻠﻐﻲ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺣﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻛﺮاﺳﺎت أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎن.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٥٠٠٠٠ /إﻟﻰ/١٥٠٠٠٠ /
ل٠س /إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو
اﻟﺤﯿﻮان أو ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮي أو اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻐﺶ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻓﺴﺎدھﺎ ﻋﻠﻤﺎ
أن أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻄﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻤﺮة.
اﻟﻤﺎدة:١٢ /
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٣٠٠٠ /إﻟﻰ /٧٥٠٠٠ /أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ
اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ أو اﻟﺤﺎﺻﻼت اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺬﻟﻚ.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ /٧٥٠٠٠ /ﻟﯿﺮة ﺳﻮرﯾﺔ/
إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻮاد أو اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أو اﻟﺤﺎﺻﻼت ﺿﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﯿﻮان.
وﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻄﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻤﺮة.
اﻟﻤﺎدة:١٤/
ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﺮض ﺣﺪ ادﻧﻲ أو ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻏﺬاء اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﯿﻮان أو ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪة
ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ أو ﻓﻲ أي ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى وﻟﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﯿﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أو اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺣﻜﺎم وﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٣٠٠٠ /إﻟﻰ /٧٥٠٠٠ /ل٠س /أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺒﯿﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ أو ﺑﺎع ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت
أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺣﺎزھﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﯿﻊ أو وﺿﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ.
اﻟﻤﺎدة:١٦ /
إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ أو ﻛﯿﻠﮭﺎ أو ﻃﺎﻗﺘﮭﺎ أو وزﻧﮭﺎ أو ﻣﺼﺪرھﺎ أو ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺻﻨﻌﮭﺎ أو
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ دﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺟﺎز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻨﻊ ﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت
ﺑﺄوﺻﺎﻓﮭﺎ وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻘﺮار أﺷﻜﺎل ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وأوﺻﺎﻓﮭﺎ.
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /١٠٠٠ /إﻟﻰ  /١٥٠٠٠ /ﻟﯿﺮة ﺳﻮرﯾﺔ.
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ /٢٠٠٠ /إﻟﻰ /٣٠٠٠٠ /ل٠س /وﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
اﺷﮭﺮ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ.
اﻟﻤﺎدة:١٨/
 -١ﺗﺸﮭﺮ ﺧﻼﺻﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪھﺎ وزارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ ﺑﺘﻌﻠﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ واﺟﮭﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻤﻌﻤﻞ أو
اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺤﺮوف ﻛﺒﯿﺮة وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺗﻌﺎدل ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﮭﺎ وﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ إذا ﻛﺎن
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ.
 -٢ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة أو ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻜﺮار.
 -٣ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺰع ھﺬه اﻟﺨﻼﺻﺎت أو إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻘﺔ أو إﺗﻼﻓﮭﺎ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز/١٠٠٠ /
ل٠س /ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﻋﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﺤﻞ أو ﺑﺘﺤﺮﯾﺾ ﻣﻨﮫ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮه
ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  /١٠٠٠٠ /ل٠س /وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ  /١٠٠٠٠ /ل٠س/
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑﻐﺮاﻣﺔ  /٢٠٠٠٠ /ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة :٢٣/
أ -ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ
أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ.
ب -ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎﻣﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
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اﻟﻤﺎدة:٢/
أ-ﯾﺤﺪد وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﮫ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرات ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.
ب -ﺗﻮزع ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ /٦٠ /ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻟﻠﻤﺼﺎدرﯾﻦ /٢٠ /ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻟﻠﻤﺨﺒﺮﯾﯿﻦ /٩/ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  /وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺒﺮﯾﯿﻦ ﺗﻌﻮد ﺣﺼﺘﮭﻢ ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ.
ﻻﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدع /١ /ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ /١٠ /ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.
ج-ﺗﻘﯿﺪ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص وﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ وﺗﺤﺪد ﺣﺼﺼﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻘﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة:٣/
إذا ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد أو ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺟﺎز ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ إﻏﻼق اﻟﻤﺤﻞ
إدارﯾﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻮزﯾﺮ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻼزم
أﻣﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﺤﻞ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ إﻏﻼﻗﮫ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﮭﺮا وﺗﻨﺘﮭﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺼﺪور ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﺎدة:٤ /
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن واﻟﻔﻨﯿﻮن واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷدوات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ
وزارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ أدﻧﺎه ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻨﺎﻓﺬ وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ رﻗﻢ /٣/ﻟﻌﺎم .١٩٨٩
أ /٥٠ -ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﺟﺎزة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ب /٣٠ -ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
ج /٢٠ -ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻷدوات واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ.
اﻟﻤﺎدة:٥/
ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة:٦ /
ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
دﻣﺸﻖ ﻓﻲ  /١٤٢٢ /٤ /١٨/ھـ  /٢٠٠١ /٧ /٩/م.
رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ
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