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 رــريـتق
 

 ةـاإلنتاجي القطاعاتلجنة 
 

 

 

 

 حــــــــــــول

  31.08من القاهون رقم  202يزمي إلى تغيير وتتميم املادة مقترح قاهون 

  1.11.03الصادر بتنفيذه الظهير الشزيف رقم 

 ( 2011فبرايز  18)1432من ربيع ألاول  14بتاريخ 
 القاض ي بتحذيذ تذابير لحماية املستهلك

 رئيس اللجنة

 أبوبكر اعبيد

 

 مقرر اللجنة

 دمحم عبو
 

 ــــــــــةاألمانــــــــة العامـــ

 والمراقبةمديرية التشريع 

 قســم اللجــان
 اإلنتاجيةالقطاعات مصلحة لجنة 

 2021- 2015الــوالية التشريعية

 2021-2020السنة التشريعية 
 =2020 أكتوبردورة = 

 

 



 هححوى الحقزيز

 

 

 وركت جلىيت؛   

 ؛الـــخلذًم الػام 

 ملترح اللاهىن هما أحيل غلى اللجىت ووافلذ غليه بذون حػذًل؛  

 أوراق إثباث الحظىر. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ورقة جقنية

 

 املستشار أ بوبكر اعبيد: اللجنــــــــة س ــــرئي 

 املستشار دمحم عبو: هقزر اللجنـــــــــــــــة  

 .4242ينايز  42: القانوى هشزوعإحالة جاريخ  

 

 4242 هىهبر 02الثالثاء جاريخ الحصويث علي هشزوع القانوى:  
 

 20:االجحواعـاتعدد  

 إلاجماع. نحيجة الحصويث: 

 الحقزيز: قام بإعداد هذا الطاقن اإلدارً الذً 
 الس يدة زهرية زيك )رئيسة مصلحة اللجنة( -

 الس يد دمحم ادعيجو -

 الس يد أ محد جاميل -

 الس يدة رجاء النيازي -

 

 



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 حترم،السيذ الزئيس امل

 السيذات السادة الىسراء املحترمىن،

 السيذات والسادة املسخشارون املحترمىن،

 

ز الذي  ىاجلسرفؼ إلى مأ ٌشزفني أن   اغاث طلجىت الل أغذجهاملىكز هص الخلٍز

من اللاهىن  202كاهىن ًزمي إلى حغيير وجخميم املادة مللترح  دراستهاإلاهخاجيت بمىاسبت 

خ  3.33.01الصادر بدىفيذه الظهير الشٍزف ركم  13.00ركم  من ربيؼ ألاٌو  31بخاٍر

أحيل من مجلس – ( اللاض ي بخحذًذ جذابير لحماًت املستهل2033ًفبراًز  30) 3112

 . -الىىاب

السيذة  ، بزئاست2020 هىهبر 30ًىم الثالثاء ا اجخماغ حيث غلذث اللجىت

ئيس اللجىت، وبحظىر السيذ الىسٍز الخليفت الثالث لز املسدشارة أماٌ ميصزة 

 مىالي احفيظ الػلمي وسٍز الصىاغت والخجارة والاكخصاد ألاخظز والزكمي.

 

 



 السيذ الزئيس املحترم،

 السيذات السادة الىسراء املحترمىن،

 السيذات والسادة املسخشارون املحترمىن،

 

الخليفت سدشار غبذ إلاله املهاجزي في بذاًت هذا الاجخماع جفظل السيذ امل 

حغيير  ًىصب غلى مىضحا اهه  لاهىن، اللترح م بخلذًم، الخامس لزئيس اللجىت

الصادر بدىفيذه الظهير الشٍزف ركم  13.00من اللاهىن ركم  202وجخميم املادة 

خ  3.33.01  ير( اللاض ي بخحذًذ جذاب2033براًز ف 30) 3112من ربيؼ ألاٌو  31بخاٍر

غلى إسىاد الاخخصاص اللظائي ًىص من خالٌ إدخاٌ ملخض ى  ـ، لحماًت املستهلى

ن املحاهم دو  ،الابخذائيتالىىعي واملياوي في النزاغاث املزجبطت باإلستهالن للمحاهم 

ت، لحسم الخالف والتردد حٌى املحىمت املخخصت هىغيا في مىاسغاث الػلىد  الخجاٍر

جزن الباب مفخىحا لخطبيم اللىاغذ الػامت التي حسمح للمنهي  الاستهالهيت، وغذم

ت في الػلذ الاستهالوي غلى املستهلً إسىاد  الخاجز أن ٌشترط بلىجه الخجاٍر

ت.  الاخخصاص إلى املحاهم الخجاٍر

أن هذه ألاخيرة وطػذ أساسا للبذ في هشاغاث مخػذدة بين الخجار،  مبرسا 

 مؼ وطػيت املستهلً.  بمساطز خاصت وبخيلفت سائذة ال جدىاسوجلخض ي جطبيم 



ش كزب اللظاء مىه، جالفيا   مظيفا أن  الحماًت الفػليت للمستهلً جلخض ي حػٍش

ت التي الًخجاوس غذدها ثماهيت محاهم في  إلرهاكه بالخىلل إلى ملز املحاهم الخجاٍر

 جميؼ جزاب اململىت.

 السيذ الزئيس املحترم،

 السادة الىسراء املحترمىن،السيذات 

 السيذات والسادة املسخشارون املحترمىن،

  

الصىاغت  وسٍز سيذ لاهىن وافم الاللترح ممت مؼ جفاغل الحيى  طارفي إ 

 .كاهىن  غلى كبٌى هذا امللترحوالخجارة والاكخصاد الاخظز والزكمي 

من القاهىن رقم  424يزمي إلى جغيير وثحميم املادة  قترح قاهىن مبػذ غزض 

من ربيع ألاول  02بحاريخ  0.00.21الصادر بخنفيذه الظهير الشزيف رقم  10.20

ذ،   ( القاض ي بححذيذ ثذابير لحماية املستهلك4200فبرايز  00) 0214 غلى الخصٍى

 .وبذون حػذًل باإلجماع غلى مىاد هذا ألاخير وغلى امللترح بزمخه اللجىت   صادكذ

 



 

 

 مقترح القاهىن كما أحيل على اللجنة ووافقد عليه
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 أوراق إثبات الحضور 
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