
      

        

    

 

                                                                                                                                                        

 2017لسنة  217قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 
 1مادة 

تلتزم كافة الجهات والشركة المنتجة والمستوردة )لمنتجات تعبأ 
سعر محليًا( والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين )

، وذلك باللغة العربية وبخط واضح البيع للمستهلك( على كل عبوة
اإلزالة والمحو باإلضافة إلى كافة البيانات األخرى الواردة ال يقبل 

 107بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومنها القرار الوزاري رقم 
 .1994لسنة 

 
 2مادة

يحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية 
الواردة بالمادة األولى االتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع 
لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع 

 .للمستهلك
 

 3مادة
لكافة الجهات التي  31/12/2017يتم منح مهلة تنتهي في 

لمدون تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير ا
، على أن يتم اإلعالن للمواطنين عن عليها)سعر البيع للمستهلك(

ة المهلة على واجهة محالتهم أسعار بيع هذه السلع خالل فتر 
 ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

 
 4مادة

كل مخالفة ألحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص 
 1950لسنة  163( من المرسوم بقانون رقم 9عليها بالمادة )

وفي جميع األحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم 
 .بمصادرتها

 
 5مادة

القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي  ينشر هذا
 لتاريخ نشره.

 

Minster of Supply and Internal Trade Decree 

No.217/2017 

Article 1: 

All producer and importing company (for locally 

packaged products), manufactured and packaged 

and supplied food commodities shall mention the 

consumer selling price on each package in Arabic 

and in a clear font that cannot be erased or 

removed, along with all the other details that 

were mentioned in the Ministerial Decrees 

regulating thereof No.107/1994. 

Article 2: 

It is prohibited for all parties who deal with food 

commodities trading stipulated in Article 1, to 

trade, distribution, storage, supply and sale of 

these goods without having the consumer selling 

price written on it. 

Article 3: 

A grace period to be ended on 31/12/2017, shall 

be granted to all parties dealing with these food 

commodities in order to dispose any of these 

products which the consumer price isn’t written 

on it, provided that the consumer price shall be 

announced to the citizens during this grace period 

of time on the facade of their stores and the 

display areas in a clear and obvious font. 

Article 4: 

Any violation to the provisions of this Decree 

shall be punishable by the penalties provided in 

Article 9 of the Decree No.163/1950. And In all 

cases, the quantities subject to the violation shall 

be controlled and confiscated. 

Article 5: 

This Law shall be published in the Official 

Gazette and shall be forcible as of the day 

following its publication. 

 


