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قـــــرار
رقم 2015/254
ب�شـ�أن تنظيــم تـداول الأع�شــاب الطبيعيــة
وامل�صنعـة وامل�ستخل�صـات النباتيـة والأجهـزة الطبيـة والإعـالن عنهـا
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  2012/136ب�ش�أن تنظيم ت�سويق وتوزيع والإعالن عن الأع�شاب الطبيعية
وامل�صنعة وامل�ستخل�صات النباتية والأجهزة الطبية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر تـ ــداول �أي �أع�ش ــاب طبيع ـي ــة �أو م�ستخل�ص ــات نباتي ـ ــة ذات ا�ستخدامـ ــات تغذويـ ــة ،
�أو الإعالن عنها � ،إال بعد احل�صول على موافقة من وزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة الثانيــــة
يحظ ــر ت ـ ــداول �أي �أع�ش ـ ــاب طبيعية �أو م�صنع ـ ــة ذات ا�ستخدامـ ــات طبي ـ ــة عل ـ ــى هيئـ ــة
(حب ــوب  ،كب�ســوالت  ،مراهـم � ،سائــل  ،م�سحـوق ) �أو بـ ـ�أي هيئة �أخـرى � ،أو الإعـالن عنه ــا ،
�إال بعد احل�صول على موافقة من وزارة ال�صحة .
املــادة الثالثــــة
يحظ ــر تـ ــداول �أي �أجهـ ــزة طبي ـ ــة � ،أو الإع ــالن عنها � ،إال بع ــد احل�صـ ــول عل ـ ــى موافق ـ ـ ــة
وزارة ال�صحة .
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املــادة الرابعـــة
مع عـ ــدم الإخـ ــالل بالعقوب ــات اجلزائي ــة املن�ص ــو�ص عليه ــا فـي قان ــون حماي ــة امل�ستهـ ــلك
امل�ش ــار �إلي ــه  ،يعاقــب كل من يخالـ ــف �أحكام هـ ــذا القرار بغرامـ ــة �إداريـ ــة مقدارها ()200
مائتا 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 اخلام�ســة
يلغى القرار رقم  2012/136امل�شار �إليه .
املــادة ال�ساد�ســة
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

