
 

 

 البيع خارج المحالت التجارية

. فٟ ح١ٓ اٌثائغ ػٍٝ فٟ اٌرؼشفٚثائك ذف١ذوُ ػادج ال ذطٍثْٛ ػمذا ٚال ػٍٝ سث١ً اٌّثاي، سىٕىُ  ثابٌحذ اٌثاػح أ طشقػٕذ 

 ٚأ ٚ اٌخذِح،أٚ اٌسٍؼح أٚ ػٕذ اورشاف ػ١ة فٟ إٌّرٛج أفٟ حاٌح ِّاسسح حك اٌرشاجغ  ضشٚس٠ح اخ٘زٖ اٌّؼٍِٛ ذؼرثش،

اٌماضٟ ترحذ٠ذ ذذات١ش ٌحّا٠ح اٌّسرٍٙه ٘ٛ حّا٠ح  80.13 رقم ٌٍمأْٛ اٌشئ١سْٟ اٌٙذف إ  .خشٜأِشاوً ػٕذ حذٚز 

جً ذٕظ١ُ ػ١ٍّح اٌث١غ خاسج أاٌمأْٛ تّمرض١اخ ِٓ جاء ٌٙزا  لاِح اٌرٛاصْ فٟ اٌؼاللح ت١ٕٗ ٚ ت١ٓ اٌّٛسد.إ اٌّسرٍٙه ٚ

 جاس٠ح.اٌّحالخ اٌر

 عقد رسمي بتسليممحالت التجارية اليقتضي البيع خارج 

ٚ ت١غ أالرشاح ششاء  أساسٙاح ذجاس٠ح ِّاسس ٘ٛ اٌّحالخ اٌرجاس٠حاٌث١غ خاسج  

 خذِاخ فٟ ِٛطٓ شخض طث١ؼٟذمذ٠ُ ٚ أٌث١غ ٌٍسٍغ  ٚ اٌىشاء اٌّفضٟأٚ وشاء أ

اوٓ غ١ش ٠ِضا فٟ األأٚ  ،ٚ ٌٛ تطٍة ِٕٗ ٗ،ٚ فٟ ِمش ػٍّألاِرٗ إٚ فٟ ِحً أ

ٚ أذٕظ١ُ اجرّاػاخ  ِثال ،رشحح ٚ اٌخذِح اٌّمأٚ اٌسٍؼح أاٌّؼذج ٌرس٠ٛك إٌّرٛج 

 .ٔجاص ػ١ٍّاخ ت١غإٚ ٌفائذذٗ لظذ أسحالخ ِٓ لثً اٌّٛسد 

خارج المحالت التجارية، في ظل نفس البيع يجب توفير عقد للمستهلك، عند 

ٌٝ اٌّؼٍِٛاخ إْ ٠شاس فٟ اٌؼمذ أ٠جة  للتجارة التقليدية )العادية(.األحكام العقد 

 اٌرا١ٌح:

 اٌششوح؛ٚ اسُ أٚ اٌثائغ  اسُ اٌّٛسد 

  ْتشاَ اٌؼمذ؛إػٕٛاْ اٌّٛسد ِٚىا 

  اٌخذِاخ؛أٚ اٌسٍغ أطث١ؼح ١ِّٚضاخ إٌّرٛجاخ ٚ 

 جّاٌٟ؛ٚ ذٕف١ز اٌخذِح ٚاٌسؼش اإلأٚ اٌسٍؼح أجاي ذس١ٍُ إٌّرٛج آٚ  ششٚط: الس١ّا  ششٚط اٌؼمذ 

 طشق اٌذفغ؛ 

 ؛ تى١ف١ح ٚاضحح رٗخ١اس اٌرشاجغ ٚطشق ِّاسس 

 ؛ االستمارة القابلة لالقتطاع 

 ٚضغ ّٔٛرج االسرّاسج.  

ْ ٠ث١ٓ طشاحح أ دسس١ٍح ذم١ٕح ِّاثٍح، ػٍٝ اٌّٛٞ ٚأٚ تأٌّحالخ اٌرجاس٠ح ػٓ طش٠ك اٌٙاذف ػٕذ ِّاسسح اٌث١غ خاسج ا

ال ػٕذ إ ٌٝ اٌّسرٍٙه ذأو١ذا ٌٍؼشع اٌزٞ لذِٗ ٚاٌزٞ ال ٠ٍضِٗإْ ٠ٛجٗ أ٠ٛ٘رٗ ٚاٌطاتغ اٌرجاسٞ ٌٍؼ١ٍّح ٠ٚجة ػ١ٍٗ 

 اٌرٛل١غ.

ما يخص مقتضيات القانون في 

 البيع خارج المحالت التجارية

يضم القانون ثالث مقتضيات 

 أساسية لحماية المستهلك:

 سبعة أيام لممارسة حقه

 ،راجعفي الت

،التقديم اإلجباري للعقد 

 منع تلقي مقابل مالي

المدة المخصصة  خالل

 للتراجع.



 ؟ التراجع ممارسة  في حقهللمستهلك 

 

 تؼذٚ٘ٛ اٌحك اٌزٞ ٠خٛي ٌٗ . ِٕظٛص ػ١ٍٗ لا١ٔٛٔاحك اٌرشاجغ  .اٌّسرٍٙه ػٓ لشاس اذخزٖ ِسثما ذي٠ؼ أْ اٌرشاجغ٠ؼٕٟ 

) اٌث١غ خاسج  ِؼ١ٕحجً ِحذد ٚفٟ حاالخ أداخً اٌّٛلغ ػ١ٍٗ ٌغاء اٌؼمذ إ ،ٚ دْٚ سثة ،ٚ خذِحأٚ سٍؼح أششاء ِٕرٛج 

 (.اٌّحالخ اٌرجاس٠ح، اٌؼمٛد اٌّثشِح ػٓ تؼذ، لشع االسرٙالن

اسرّاسج لاتٍح ّحالخ اٌرجاس٠ح اٌاٌث١غ خاسج  ػمذأْ ٠رضّٓ ٠جة 

 .ٌرّى١ٓ اٌّسرٍٙه ِٓ اٌرشاجغٌاللرطاع 

ٚ االٌرضاَ أِٓ ذاس٠خ اٌطٍث١ح  اترذاء٠اَ ٌٍرشاجغ أجً سثؼح أٌٍّسرٍٙه 

ْ ٠طاٌة أجً اٌرشاجغ ألثً أظشاَ  ،واْال ٠جٛص ألٞ  .تاٌششاء

ٚ ذمذ٠ُ أٞ خذِح أٚ أٞ اٌرضاَ أٚ ٠حظً ِٕٗ ػٍٝ أٞ ِماتً أاٌّسرٍٙه 

ال إٚاِش تاألداء ٚ األأوّا ال ٠جٛص ذٕف١ذ االٌرضاِاخ  و١فّا وأد طث١ؼرٙا.

١ٌٗ ٘زٖ اٌّثاٌغ داخً اٌخّسح إْ ذشد أ٠اَ ٠ٚجة أجً سثؼح أتؼذ أظشاَ 

 ٌرشاجؼٗ. ػشش ٠ِٛا اٌّٛا١ٌح

 

 

 

 الوعلْهاث الالصهت باستواسة التشاجع 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 هواسست حق التشاجع في البيع خاسج الوحالث التجاسيتالوخصصت لتسِيل استواسة قابلت لالقتطاع 

  74ّ 74القاضي بتحذيذ تذابيش لحوايت الوستِلك، الوادتيي  80.13القاًْى سقن 

 إرا كٌتن تشغبْى في إلغاء ُزٍ الطلبيت، يشجى استعوال استواسة التشاجع ُاتَ.

 الششّط5

 .أتون ّّقع استواسة ّ ّقع عليِا (0

 إسسلِا بْاسطت سسالت هضوًْت هع إشعاس بالتْصل إلى العٌْاى الوزكْس أدًا5ٍ (2

 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 . تاسيخ الطلبيت أّ التضام الششاءيجب اسسلِا في أجل أقصاٍ  سبعت أيام ابتذاء هي  (8

 

 :أٔا اٌّٛلغ أسفٍٗ أطشح تئٌغاء اٌطٍث١ح

 طث١ؼح إٌّرٛج أٚ اٌسٍؼح أٚ اٌخذِح اٌّطٍٛتح:................................ -

 ذاس٠خ اٌطٍث١ح:...................................................................... -

 ٌٍضتْٛ:...............................................االسُ اٌؼائٍٟ ٚاٌشخظٟ  -

 ػٕٛاْ اٌضتْٛ:............................................ -

 

 ذٛل١غ اٌضتْٛ:

 

استواسة التشاجع، يجب إتواهِا ّتْقيعِا ّإسسالِا بْاسطت سسالت هضوًْت هع إشعاس بالتْصل في أجل أقصاٍ سبعت 

 تاسيخ الطلبيت أّ االلتضام بالششاء.أيام يحتسب بعذ ابتذاء هي 

 !إرشادات

. ػٓ ذفؼ١ً حمٛلىُ ٔىُ وّسرٍٙى١ٓ ِسؤٌْٚٛإ

ػ١ٍىُ اٌرحمك ِٓ ِحرٜٛ اٌٛثائك اٌرٟ  ٌزا

 اٌر١مّٓ ِٓ ح١اصذىُ. وّا ٠جة ػ١ٍىُ ذٛلؼٛٔٙا

ٔٙا أاٌرٟ ِٓ ش اإلثثاخ دالئً اٌٛثائك ٚ ج١ّغ

 ٔضاع.فٟ حاٌح حّا٠رىُ 

 حزس٠ٓ.وٛٔٛا ٚ  ٌالحر١ايال ذرشوٛا اٌّجاي 

 



 

 سساٌح تٛاسطح طٍث١رٗ ٠ٍغٟ أْ ،ٌٍّٕٛرج ِطاتمح غ١ش تٙا ذٛطً اٌزٞ أٚ االسرّاسج تٙزٖ ٠رٛطً ٌُ اٌزٞ ٌٍّسرٍٙه ٠ّىٓ

 اٌالصِح. اٌؼٕاطش ذرضّٓ تاٌرٛطً إشؼاس ِضّٛٔح ِغ

 

 كي على علن لتستِلك أفضل

 

 

 

 

 

 اٌّسرٍٙهٌٍّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ فٟ ِجاي حّا٠ح 
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