اجلريدة الر�سمية العدد ()1098

قـــــرار
رقم 2015/257
ب�شــ�أن حظــر تــداول الإطــارات امل�ستعملـــة
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
و�إىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/53
و�إىل قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2014/66
و�إىل القرار رقم  2014/246ب�ش�أن حظر بيع وت�سويق وعر�ض وتوزيع الإطارات امل�ستعملة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر تداول الإطارات امل�ستعملة بجميع �أنواعها و�أحجامها .
املــادة الثانيــــة
يحظر تداول الإطارات غري امل�ستعملة التي م�ضى على تاريخ �إنتاجها (� )24أربعة وع�شرون
�شه ـ ــرا  ،بالن�سبـ ـ ــة لإط ـ ـ ــارات �سيـ ـ ــارات الرك ـ ــوب  ،واحلافـ ـ ـ ــالت  ،وال�شاحن ـ ـ ـ ــات اخلفيفـ ــة ،
و ( )30ثالثون �شهرا لل�شاحنات الثقيلة .
املــادة الثالثــــة
يجـ ــب علـ ــى املـ ــزود �إعطـ ــاء امل�ستهـ ــلك وثيقـ ـ ـ ــة �ضمـ ــان للإط ـ ـ ــار ال تقـ ــل مـ ـ ــدة �سريانه ـ ــا
عن (� )1سنة واحدة من تاريخ البيع  ،وي�سري ال�ضمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات
اجلديدة وامل�ستعملة املعرو�ضة للبيع .
املــادة الرابعـــة
يجب �أن تت�ضمن فاتورة �شراء الإطارات البيانات الآتية :
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1بلد ال�صنع  ،وتاريخ الإنتاج .
2نوع الإطار  ،ودرجة حتمله للحرارة  ،والوزن .
3قيا�س الإطار  ،وقيا�س الهواء املنا�سب له .
4ال�سرعة املنا�سبة ال�ستعمال الإطار � ،أو ال�سرعة الق�صوى لتحمله .

املــادة اخلام�ســة
يلتــزم املـ ــزود بالتخلــ�ص مــن الإطــارات امل�ستعمل ــة  ،ونقله ــا �إىل املواقع املخ�ص�ص ــة ل ــذلك ،
واملحددة من قبل اجلهات املعنية .
املــادة ال�ساد�ســة
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار
�إليه  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القرار بغرامة �إدارية مقدارها ( )500خم�سمائة
ريال عماين  ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .
وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )50خم�سون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ال�سابعـــة
يلغى القرار رقم  2014/246امل�شار �إليه .
املــادة الثامنـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  4 :من رجــــــــــــب 1436هـ
املوافــــق  23 :من ابريـــــــــــل 2015م
د � .سعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي
رئيـ�س جمل�س �إدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك

