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  بشأن قمع التدليس والغش التجاري1966لسنة ) 11(ار بقانون رقم رق
--  
 

 :الس التنفيذي
 .1962 مارس سنة 5 من النظام الدستوري لقطاع غزة يف 28بعد اإلطالع على املادة 

 .وبناء على ما عرضه مدير املالية واالقتصاد
 قرر

 1مادة 
  اخلداع أثناء التعاقد

 تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة جنيهات وال تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خدع أو شرع يعاقب باحلبس ملدة ال
 :يف أن خيدع املتعاقد معه بأية طريقة من الطرق يف أحد األمور اآلتية

 .عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزهنا أو طاقتها أو عيارها -1
 . إذا كان ما سلم منها غري ما مت التعاقد عليهذاتية البضاعة -2
 .حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاا اجلوهرية أو ما حتتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة يف تركيبها -3
صدر املسند غشاً إىل  مبوجب االتفاق أو العرف النوع أو األصل أو امل- نوعها أو أصلها أو مصدرها يف األحوال اليت يعترب فيها  -4

البضاعة سبباً أساسياً يف التعاقد وتكون عقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز سنتني وغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تتجاوز مائة 
ومخسني أو إحدى هاتني العقوبتني إذا ارتكبت اجلرمية أو شرع يف ارتكاا باستعمال موازين أو مقاييس أو دمغات أو آالت فحص 

ى مزيفة أو خمتلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأهنا جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غري صحيحة أخر
 .ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات املذكورة

 
 2مادة 

 الغش يف األغذية واألدوية 
 .اوز مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتنييعاقب باحلبس ملدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة جنيهات وال تتج

 من غش أو شرع يف أن يغش شيئاً من أغذية اإلنسان أو احليوان أو من العقاقري الطبية أو من احلاصالت الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو -1
 .ا أو بفسادهامن طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه املواد أو العقاقري أو احلاصالت مع علمه بغشه

 .ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان املخالف من املشتغلني بالتجارة أو من الباعة املتجولني
 من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل يف غش أغذية اإلنسان أو احليوان أو العقاقري أو احلاصالت الزراعية أو املنتجات -2

تعماهلا استعماالً مشروعاً وكذلك من حرض على استعماهلا بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع الطبيعية على وجه ينفي جواز اس
 .كانت

وتكون العقوبة باحلبس ملدة ال تتجاوز سنتني وغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تتجاوز مائة ومخسني جنيهاً أو إحدى هاتني العقوبتني إذا 
ت املغشوشة أو الفاسدة أو كانت املواد اليت تستعمل يف الغش يف اجلرائم املشار إليها يف الفقرتني السابقتني كانت املواد أو العقاقري أو احلاصال
 .ضارة بصحة اإلنسان أو احليوان

 .وتطبق العقوبات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ولو كان املشتري أو املستهلك عاملاً بغش البضاعة أو فسادها
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 3مادة 
 واد املغشوشة حيازة امل

يعاقب باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالثة شهور وبغرامة ال تتجاوز مخسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حاز بغري سبب مشروع 
 .شيئاً من املواد أو العقاقري الطبية أو احلاصالت املشار إليها يف املادة السابقة وهو عامل بذلك

ة ال تتجاوز ستة شهور والغرامة اليت ال تتجاوز مخسني جنيهاً إذا كانت للمواد أو العقاقري أو احلاصالت اليت وجدت وتكون العقوبة احلبس ملد
 .يف حيازته ضارة بصحة اإلنسان أو احليوان

 4مادة 
 إسترياد األغذية واألدوية الفاسدة 

أو من احلاصالت الزراعية أو الطبيعية يكون مغشوشاً أو فاسداً غري أنه حيظر استرياد شيء من أغذية اإلنسان أو احليوان أو من العقاقري الطبية 
جيوز للسلطة املختصة أن تسمح بإدخاهلا يف القطاع وبتداوهلا أو باستعماهلا ألي غرض آخر ومشروع وذلك يف خالل األربع والعشرين ساعة 

ية واالقتصاد إذا رفض الطلب ومل يتم صاحب الشأن إعادة تصديرها إىل من الطلب املقدم إليها وبالشروط اليت يصدر ا قرار من مديرية املال
 .اخلارج يف امليعاد الذي حتدده السلطة املختصة تعدم املواد أو العقاقري أو احلاصالت على نفقة املرسل إليه

 . ذلك بقرار من مدير املالية واالقتصادوجيوز أن تبني احلاالت اليت تعترب فيها املواد أو العقاقري أو احلاصالت مغشوشة أو فاسدة ويكون
 
 5مادة 

 تركيب األدوية واألغذية 
جيوز بقرار من احلاكم العام فرض حد أدىن أو حد معني من العناصر يف تركيب العقاقري الطبية أو املواد املستعملة يف غذاء اإلنسان أو احليوان 

 .و منتجات أخرىأو يف املواد املعدة للبيع باسم معني أو يف أية بضائع أ
ويعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة جنيهات وال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ركب أو 

 .صنع أو انتج بقصد البيع مواد باملخالفة ألحكام هذا القرار
أو املنتجة باملخالفة هلذه األحكام أو استريادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها وجيوز أن ينص القرار على حظر تصدير املواد املركبة أو املصنوعة 

 .للبيع أو حيازا بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف هذه األحكام مع علمه بذلك
 
 6مادة 

  أوعية حتضري األدوية واألغذية
خمتلفة أو تنظيم استعماهلا يف حتضري ما يكون معداً للبيع من العقاقري الطبية واملواد جيوز بقرار من احلاكم العام فرض استعمال أوعية أو أشياء 

 .الغذائية وغريها أو يف صنعها أو وزهنا أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازا أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها
الك هذه العقاقري أو املواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازا أو بيان احلاالت اليت وجيوز بقرار من احلاكم العام أيضاً إجياب بيان شروط استه

 .تكون فيها غري صاحلة لالستهالك أو بيان مصدرها أو حمل صنعها أو اسم صانعها أو غري ذلك من البيانات
ملنتجات أياً كانت وجيوز كذلك ملنع الغش والتدليس يف البضائع كما جيوز بقرار من احلاكم العام فرض قيود وشروط استعمال البضائع وا

املبيعة أن ينظم بقرار من احلاكم العام تصدير البضائع اليت يسري عليها هذا القانون أو استريادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها 
 .للبيع أو حيازا بقصد البيع

قتصاد الكيفية اليت تكتب ا البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجالت والدفاتر وإمساكها وجيوز أن يبني بقرار من مدير املالية واال
ومراجعتها أو إعطاء الشهادات واعتمادها أو حتديد املدة الالزمة لتصريف املنتجات والبضائع اليت تكون خمالفة ألحكام هذا القانون أو 

 .ية واالقتصاد الصادرة تنفيذاً لهقرارات احلاكم العام أو قرارات مدير املال
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 .ويعاقب على خمالفة أحكام قرارات احلاكم العام أو قرارات مدير املالية واالقتصاد املذكورة بالعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة
 
 7مادة 

 مصادرة جسم اجلرمية 
اصالت اليت تكون جسم اجلرمية فإذا مل ترفع الدعوى اجلنائية لسبب ما جيب أن يقضي احلكم يف مجيع األحوال مبصادرة املواد أو العقاقري أو احل

 .فيصدر قرار املصادرة من النيابة العامة
 8مادة 

 نشر احلكم 
يف حالة احلكم بعقوبة بسبب خمالفة أحكام املواد السابقة جيوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر احلكم يف جريدة أو جريدتني أو بلصقه يف األمكنة 

 . تعينها احملكمة ملدة ال تتجاوز سبعة أيام وذلك على نفقة احملكوم عليهاليت
ملاذا أتلفت اإلعالنات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل احملكوم عليه أو بتحريضه أو باتفاقه عوقب بغرامة ال تتجاوز عشرين جنيهاً 

 .اً كامالًوذلك دون اإلخالل بتنفيذ نصوص احلكم املتعلقة باإلعالن تنفيذ
 

 9مادة 
 استثناء الغرامة 

 . على عقوبة الغرامة يف األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون1950 لسنة - 120 -ال تطبق أحكام املادة األوىل من األمر رقم 
 
 
 10مادة 

  العود
ه وتعترب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يف حالة العودة بارتكاب جرم مماثل جيب احلكم على املتهم بعقوبيت احلبس ونشر احلكم أو لصق

واجلرائم املنصوص عليها يف قانون العالمات التجارية وقانون املوازين واملقاييس واملكاييل وكذلك اجلرائم املنصوص عليها يف أي قانون آخر 
 .خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة يف العود

 11مادة 
 صالحية الدخول 
حكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه وأحكام قرارات احلاكم العام املنصوص عليها يف املادتني اخلامسة يثبت املخالفات أل

والسادسة املوظفون املعينون خصيصاً لذلك ويعترب هؤالء من مأموري الضبيطة القضائية وجيوز هلم أن يدخلوا هلذا الغرض يف مجيع األماكن 
 . فيها للبيع أو املودعة فيها املواد اخلاضعة ألحكام هذا القانون ما عدا األجزاء املخصصة منها للسكن فقطاملطروحة أو املعروضة

 .وهلم احلق يف أن يأخذوا عينات من تلك املواد وفقاً ملا تقرره اللوائح
 

 12مادة 
  ضبط املواد املشتبه ا

سباب قوية حتملهم على االعتقاد بأن هناك خمالفة ألحكام هذا القانون جاز هلم ضبط إذا وجدت لدى املوظفني املشار إليهم يف املادة السابقة أ
 .املواد املشتبه فيها بصفة وقتية
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ويف هذه احلالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ مخس عينات على األقل بقصد حتليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن وحيرر ذه 
 .لبيانات الالزمة للتثبيت من ذات العينات واملواد اليت أخذت منهاالعملية حمضر حيتوي على مجيع ا

مع عدم اإلخالل حبق املتهم يف طلب اإلفراج عن البضاعة املضبوطة من قاضي الصلح حبسب األحوال يفرج عنها حبكم القانون إذا مل يصدر 
 .ضبطأمر من القاضي بتأييد عملية الضبط يف خالل السبعة األيام التالية ليوم ال

 
 13مادة 

 منح املوظفني من تادية وظائفهم 
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن مخسة جنيهات وال تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حال دون تأدية 

ن أو املتاجر أو من احلصول على عينات أو بأية  أعمال وظائفهم سواء مبنعهم من دخول املصانع أو املخاز11املوظفني املشار إليهم باملادة 
 .طريقة أخرى

 
 14مادة 

 العود خالل السنوات الثالث الالحقة 
يف حالة ارتكاب خمالفة جديدة ألحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون يف خالل الثالث سنوات التالية لصدور احلكم بالعقوبة يف 

حيكم املخالف بغرامة ال تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك احلكم يف املخالفات املنصوص عليها يف املادة املخالفة السابقة جيوز للقاضي أن 
 .السابقة

 15مادة 
 التنفيذ 

 .على مدير املالية واالقتصاد ومدير الصحة ومدير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما خيصه
قرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون بعد أخذ رأي مدير الصحة ومدير الشؤون البلدية والقروية كل فيما وملدير املالية واالقتصاد إصدار ال

 .خيصه
 16مادة 

  إلغاء بالتعارض والنفاذ
 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية

 
 

 19/06/1966صدر بغزة يف 
 لواء

 نعم حسن حسينعبد امل
 احلاكم العام لقطاع غزة ورئيس الس التنفيذي

 
 
 

 
 )املقتفي(عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 

 


