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الهيئــة العامـــة حلمايـــة امل�ستهلـك
قـــرار
رقــم 2017/77
ب�إ�صــدار الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستهـــلك
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 الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2007/49
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء ،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــرر
املــادة الأولـــى
يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حمايــة امل�ستهــلك املرفقــة .
املــادة الثانيــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2007/49امل�شار �إليه  ،كما يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  10 :من جمادى الثانية 1438هـ
املـوافــــق  9 :من مـــــــــــــــــــــار�س 2017م
د � .سعيــــــد بن خميـــــــ�س بن جمعـــــــة الكعبـــــي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك

اجلريدة الر�سمية العدد ()1185

الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون حمايــة امل�ستهــلك
الف�صــل الأول
تعريفــات و�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املحدد قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القانــون :
قانون حماية امل�ستهلك .
 - 2الإدارة املخت�صــة :
التق�سيم الإداري املخت�ص بالهيئة  ،املعني بتطبيق �أحكام القانون  ،والالئحة .
 - 3اال�ستدعـــاء :
�إج ــراء تقـ ــوم ب ــه الهيئــة � ،أو املزود  ،ل�سحب �سلعة � ،أو وقف خدمــة � ،إذا كان بهـا عيب ،
�أو غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية  ,وكان من �ش�أنها الإ�ضرار بامل�ستهلك .
 - 4ال�ضمــــان :
�إقرار كتابي �صــادر من املــزود � ،أو الوكيل التجاري �أو املعلن � ،أو ممــن ميثلهم  ،بخلــو
ال�سلع ــة � ،أو اخلدم ــة  -مو�ض ــوع ال�ضم ــان  -من العيــوب  ،ومطابقتهــا للموا�صف ــات
القيا�سية  ،وتعهده با�ستبدالها � ،أو �إرجاعها ورد قيمتها � ،أو ب�إ�صالح �أي خلل �أو عطل
يطر�أ عليها خالل مدة ال�ضمان .
 - 5التعاقــد عن بعــد :
العقد املربم بني املزود وامل�ستهلك با�ستخدام �إحدى الو�سائل الإلكرتونية .
املــادة ( ) 2
ملجل�س الوزراء اقرتاح التعديالت الالزمة على �أحكام الالئحة  ،وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ
�إجراءات تعديلها .
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املــادة ( ) 3
تعد ال�سلعة مغ�شو�شة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا �أدخ ــل عليهـ ــا تغيي ــر � ،أو تعدي ـ ــل  ،بـ ـ ـ�أي طريق ـ ــة فـ ــي عدده ـ ــا � ،أو مقداره ـ ـ ــا ،
�أو قيا�سها � ،أو كيلـه ــا � ،أو وزنه ــا � ،أو طاقتهـا � ،أو عيارها � ،أو ذاتيتهــا � ،أو حقيقتها ،
�أو طبيعته ـ ــا � ،أو �صفاته ــا � ،أو عنا�صرهـ ـ ــا � ،أو �أ�صلهـ ــا � ،أو من�ش�أها � ،أو تركيبتهـ ــا ،
�أو تاري ــخ �صالحيته ــا � ،أو خ�صائ�صها � ،أو فـي بياناتها � ،أو كميتها .
�2 -2إذا متت �إعادة تعبئتها فـي عبوات �أخرى .
3 -3الإعالن عنها � ،أو الرتويج لها مبا يخالف حقيقتها .
4 -4ا�ستعم ــال �أوان � ،أو �أوعيــة � ،أو �أغلفــة � ،أو عــبوات � ،أو مل�صق ــات � ،أو مطبوعــات غيــر
مطابق ـ ــة للموا�صفـ ـ ــات القيا�سيـ ــة � ،أو معيبـ ــة � ،أو �ضـ ــارة بال�صح ـ ـ ــة وال�سالم ـ ــة ،
فـي جتهيز �أو حت�ضري ما يكون معدا للبيع من ال�سلع .
املــادة ( ) 4
تعد ال�سلعة فا�سدة فـي �أي من احلاالت الآتية :
�1 -1إذا كانت غري �صاحلة لال�ستغالل � ،أو لالنتفاع � ,أو اال�ستعمال � ،أو اال�ستهالك .
� 2 -2إذا انتهت فرتة �صالحيتها .
�3 -3إذا تغريت خوا�صها الطبيعية � ،أو مكوناتها .
�4 -4إذا ظهرت عليها عالمات ف�ساد � ،أو تلف .
�5 -5إذا ثبت �أنها فا�سدة نتيجة فح�صها .
املــادة ( ) 5
تع ــد ال�سلع ــة مقل ــدة �إذا كانــت تت�شاب ــه فـي ال�شكل م ــع مثيالتها الأ�صليــة  ،وتختلــف عنه ــا
فـي جودتها  ،وت�ضلل امل�ستهلك عن م�صدرها � ،أو نوعها � ،أو تركيبها � ،أو عنا�صرها � ،أو كميتها ،
�أو �شكلها � ،أو قيمتها .
املــادة ( ) 6
يجب على الرئي�س  -بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية � -أن ي�صدر قرارا بوقف تقدمي
اخلدمة � ،أو تداول ال�سلعة � ،أو �إتالفها � ،إذا كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة لو�ضع حد
للخطر الناجم عنها  ،وذلك فـي حال توافر معيار �أو �أكرث من املعايري الآتية :
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1 -1قيام خطر وقع � ،أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة .
2 -2عدم تطابق ال�سلعة � ،أو اخلدمة مع املوا�صفات القيا�سية � ،أو �إذا كانت مغ�شو�شة ،
�أو فا�سدة � ،أو مقلدة � ،أو غري م�صرح بتداولها .
�3 -3إذا كان ا�ستخدام ال�سلعة � ،أو اخلدمة ي�شكل خطرا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك
�أو �أمواله .
4 -4وجود درا�سات � ،أو بحوث علمية � ،أو نتائج خمربية ت�ؤكد �ضرر ال�سلعة � ،أو اخلدمة
على امل�ستهلك �أو �أمواله .
5 -5وجود بالغات �أو �شكاوى على ال�سلعة �أو اخلدمة  ،بعد الت�أكد من �صحتها .
املــادة ( ) 7
يج ــب عل ــى رئي�س املجل ــ�س  ،وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الوزراء  ،فـي حال حدوث حالة
من احلاالت املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )9من القانون  ،اتخاذ �إجراءات وقتية لوقف
الزيادة امل�ستمرة فـي الأ�سعار � ،أو تقلي�صها �أو خف�ضها  ،وي�صدر بها قرار  ،يحدد فـيه �شروط
تداول ال�سلع واخلدمات  ،و�أ�سعارها  ،وفرتة �سريانه  ،ويجوز متديد فرتة �سريان القرار
لفرتة �أو فرتات �أخرى  ،وبذات الإجراءات  ،فـي حالة ا�ستمرار الظروف واحلاالت املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )9من القانون .
املــادة ( ) 8
يجــب عل ــى رئي ــ�س املجلــ�س عند تقديــر الزي ــادة غري الطبيعية فـي الأ�ســعار  ،وفقــا لأحك ــام
املــادة ( )9من القانون � ،أن ي�ستند على الأ�س�س الآتية :
 1 -1عدم توافر ال�سلعة .
2 -2ن�سبة الت�ضخم فـي ال�سلطنة .
� 3 -3سعر ال�سلعة � ،أو اخلدمة فـي الفرتات ال�سابقة .
4 -4امل�ستوى العام للأ�سعار فـي ال�سلطنة  ،وفـي الدول املجاورة .
�5 -5سعر ال�سلعة �أو اخلدمة فـي ال�سلطنة  ،وفـي الدول املجاورة .
6 -6معدل ن�سبة الزيادة فـي �سعر ال�سلعة �أو اخلدمة .
7 -7قيمة �صرف العملة الأجنبية وقت ا�سترياد ال�سلعة � ،أو املواد الأولية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1185

�8 -8شكاوى امل�ستهلكني �إىل الهيئة .
9 -9ارتفاع الأ�سعار فـي بلد املن�ش�أ .
10 10ارتفاع تكاليف ال�شحن والنقل .
11 11ارتفاع �أ�سعار الطاقة .
12 12مدى وجود مناف�سة � ،أو احتكار ح�سب القوانني املعمول بها .
املــادة ( ) 9
فـي حــال ن�شــوب خ ــالف بني امل ــزود وامل�سته ــلك  ،يجوز للإدارة املخت�صة اال�ستعانة بخبيــر
لإبداء ر�أيه الفني  ،و�إعداد التقرير ب�ش�أن اخلالف القائم بني امل�ستهلك واملزود .
ويتحمل امل�ستهلك نفقة �أتعاب اخلبري  ،وفـي حال �صدور حكم ق�ضائي نهائي ل�صاحله يحق
له املطالبة ب�أتعاب اخلبري .
املــادة ( ) 10
يج ــوز للهيئ ــة �أخ ــذ عين ــات جماني ــة من ال�سل ــع الت ــي تعــر�ض �صحة امل�ستهــلك و�سالمته ،
�أو �أمواله للخطر  ،لفح�صها  ،وفقا للآتي :
�1 -1أن تكون العينات بالعدد الكافـي  ،وبح�ضور املزود � ،أو من ميثله � ،أو ب�أي من العاملني
لديه .
� 2 -2أن يتم �إحالة العينات �إىل املختربات احلكومية � ،أو املختربات املعتمدة .
�3 -3إذا كانــت ال�سلعــة امل�شتب ــه فـيه ــا  ،من ال�سلع القابلة للتلــف ال�سريــع  ،ت�أخــذ العينــة
�صفة اال�ستعجال للفح�ص املخربي .
ويلتزم املزود بتكاليف الفح�ص ومطابقة العينات � ،إذا تبني عدم �صالحيتها .
الف�صــل الثانـــي
حقـــوق امل�ستهـــلك
املــادة ( ) 11
للرئي�س اتخاذ كافــة الإجـراءات التي من �ش�أنها �ضمان حقوق امل�ستهلك  ،وتنظي ــم نزاهــة
املعامالت  ،ب�صورة حترتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�سالمة ال�سلع واخلدمات  ،والتثبت
من مدى مطابقتها للموا�صفات القيا�سية  ،وله ب�صفة خا�صة اتخاذ ما ي�أتي :
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�1 -1إ�صــدار حتذي ــرات �أو تنبيهات �أو اتخ ــاذ �أي احتياطـ ــات يعلن عنه ــا  ،ويع ــرف به ــا
امل�ستهلك .
�2 -2إلزام املزود ب�إرجاع ال�سلع ق�صد �إبدالها �أو تغيريها � ،أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا .
املــادة ( ) 12
يجب على املزود ت�سليم امل�ستهلك فاتورة تثبت �شراءه لل�سلع ــة � ،أو تلقيــه للخدمــة � ،س ــواء
�أطلــب ذلك � ،أم لــم يطلب ــه  ،و�أن تكون الفات ــورة باللغة العربيــة  ،ويجــوز لــه ا�ستخــدام لغ ــة
�أخرى �أو �أكرث �إىل جانب اللغة العربية .
ويج ــب �أن تت�ضم ــن الفاتــورة البيانات الأ�سا�سية اخلا�صــة بال�سلعــة �أو اخلدمــة  ،بالإ�ضاف ــة
�إىل البيانات الآتية :
1 -1ا�س ــم امل ــزود  ،وا�ســم حملــه التج ــاري  ،ورقــم القيــد فـي ال�سجل التجــاري  ،وكاف ــة
بياناتهما .
 2 -2تاريخ التعاقد على ال�سلعة � ،أو اخلدمة .
�3 -3سعر ال�سلعة � ،أو اخلدمة  ،ونوعها  ،ومقدار ال�ضريبة �إن وجدت .
4 -4كمية ال�سلعة من حيث العدد � ،أو الوزن � ،أو احلجم .
5 -5ميعاد الت�سليم � -إن وجد  -وكيفـية تنفـيذه .
6 -6توقيع وختم املزود � ،أو من ميثله قانونا .
7 -7مدة ال�ضم ــان � ،أو مــدة ال�صيان ــة � ،أو اخلدمة املجانيــة  ،ونوعهــا بح�ســب طبيع ــة
ال�سلعة �أو اخلدمة  ،ويجوز حتديدها فـي م�ستند م�ستقل .
املــادة ( ) 13
مع عدم الإخالل ب�أحكام املــادة ( )12من الالئحة  ،يجب �أن تت�ضمــن الفاتــورة التــي تثبــت
�شراء ال�سلعة �أو تلقي اخلدمة بالتق�سيط البيانات الآتية :
�1 -1إجمايل مبلغ التق�سيط .
2 -2ن�سبة الربح  ،وكيفـية احت�سابه .
3 -3تاريخ بدء احت�ساب الربح .
4 -4عدد الأق�ساط  ،وقيمة كل ق�سط .
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5 -5مدة التق�سيط .
6 -6اجلزاءات الت ــي تف ــر�ض على امل�سته ــلك فـ ــي حال ــة التخل ــف عن دف ــع الأق�سـ ــاط ،
�أو الت�أخري فـي �سدادها .
7 -7حقوق والتزامــات طرفــي التعاقــد املتعلقــة بامللكيــة والت�صــرف بها فـي �أثن ــاء فتــرة
التق�سيط .
املــادة ( ) 14
يجب على املزود الت�أكد من اطالع امل�ستهلك على البيانات امل�شار �إليها فـي املادتني ( 12و )13
من الالئحة  ،وقبوله لها .
املــادة ( ) 15
�إذا �شاب �أيا من ال�سلــع الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة عيــب � ،أو كانــت ه ــذه
ال�سلع غري مطابقة للموا�صفات القيا�سي ــة � ،أو الغر�ض الذي مت التعاقد من �أجلــه  ،يحـ ــق
للم�سته ـ ــلك ا�ستبـ ــدال ال�سلعـ ــة � ،أو �إعادتهـ ـ ــا وا�ست ــرداد قيمتهـ ــا دون �أي تكلف ـ ــة �إ�ضافـيـ ــة ،
�أو �إ�صالحها  ،وذلك وفقا للآتي :
�1 -1أن يطلب امل�ستهلك ا�ستبدال ال�سلعة خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ت�سلمه ال�سلعة .
� 2 -2أن يطلب امل�ستهلك �إعادة ال�سلعة وا�سرتداد قيمتها خالل مدة ال�ضمان �إن وجدت .
�3 -3أن يطلب امل�ستهلك �إ�صالح العيب خالل مدة ال�ضمان .
�4 -4أن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �شراء ال�سلعة من املزود .
� 5 -5أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .
�6 -6أن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة ت�ؤدي الغر�ض ذاته  -فـي حال ما �إذا اختار
امل�سته ــلك �إ�صـ ــالح العيـ ــب  -وذلك �إىل �أن يت ــم �إ�صالح العيــب  ،وفـي حــال ف�شلــه
فـي �إ�صالح العيب ذاته لثالث مرات  ،يتم ا�ستبدال ال�سلعة � ،أو ا�سرتجاعها ورد
القيمة  ،خم�صوما منها قيمة ا�ستهالك ال�سلعة وفقا لل�ضوابط التي حتددها
الهيئة  ،وذلك بح�سب اختيار امل�ستهلك .
وللرئي�س �أن ي�صدر قرارا بتحديد ال�سلع التي ال يحق للم�ستهلك ا�سرتجاعها  ،ورد قيمتها .
وت�سري الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة فـي حال اكت�شاف امل�ستهلك �أكرث من عيب
فـي ال�سلعة �أو اخلدمة ذاتها .
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املــادة ( ) 16
للم�ستهلك  ،فـي حالة ا�ستبدال ال�سلعة � ،أو �إعادتها وا�سرتداد قيمتها  ،وفقا للأحكام املن�صو�ص
عليها فـي املــادة ( )15من الالئحة  ،احلق فـي التعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به .
املــادة ( ) 17
يكون حتديد قيمة ال�ضرر الذي حلق بامل�ستهــلك نتيجة �شرائه ال�سلعة املعيبة � ،أو الإخالل
فـي تقدمي اخلدمة  ،والقيمة التـي يجب علــى امل ـ ــزود دفعها �إليه � ،إما باالتفاق بني امل�ستهلك
واملـ ــزود  ،و�إم ــا باللج ــوء �إىل الهيئــة وفقــا للآليـ ــة التـ ــي ي�صـ ــدر بهـ ــا قـ ــرار مـ ــن الرئي�س ،
�أو إ�لــى املحكمــة املخت�صــة .
الف�صــل الثالـــث
التزامـــات وواجبــات املـــزود
املــادة ( ) 18
تعد حقوق امل�ستهــلك املن�صو�ص عليها فـي القانون التزامات على املــزود  ،وعليــه الوف ــاء الكامل
بها  ،وبااللتزامات النا�شئة عن �أي اتفاق يجريه مع امل�ستهلك ب�ش�أن �سلعة �أو خدمة ما .
املــادة ( ) 19
يحظر على املزود ما ي�أتي :
1 -1تداول �سلع مغ�شو�شة � ،أو فا�سدة � ،أو مقلدة � ،أو غري م�صرح بتداولها � ،أو ممار�سة
�أو حماولة ممار�سة الغ�ش � ،أو الدعاية لها � ،أو التدلي�س  ،ال�ستعمال هذه ال�سلعة ،
بوا�سطة �إعالنات � ،أو مطبوعات � ،أو ن�شرات � ،أو �أي و�سائل �أخرى .
2 -2خداع �أو حماولة خداع امل�ستهلك ب�أي و�سيلة كانت  ،فـي حقيقة � ،أو طبيعة � ،أو نوع ،
�أو م�صدر � ،أو تركيب � ،أو نفع � ،أو عنا�صر �أي �سلعة �أو خدمة .
3 -3ت�سليم امل�ستهلك �سلعة غري التي مت االتفاق ب�ش�أنها � ،أو ت�سليمه كمية منها بخالف
ما اتفق عليه � ،أو القيام بخدمة مغايرة ملــا اتفق عليه .
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4 -4عدم الإعالن عن �أي خطــر فور اكت�شافه ي�ؤثر على ال�سالمة  ،عند ا�ستعمال �أي
�سلعة � ،أو تقدمي �أي خدمة � ،أو عدم بيان طريقة اال�ستعمال �أو االحتياطات الالزمة
لل�سلع التي تتطلب طبيعتها ذلك .
5 -5عدم توفـري ال�سلعة عند حلول ميعاد ت�سليمها � ،أو عدم القيام باخلدمة املتفق
عليها � ،أو عدم �إمتامها فـي الوقت املحدد لإنهائها .
6 -6ا�ستعمال موازين � ،أو مكاييل � ،أو مقايي�س � ،أو دمغات � ،أو �أختام � ،أو �آالت فح�ص
غري �سليمة � ،أو مغ�شو�شة .
7 -7ا�ستعمال طرق � ،أو و�سائل من �ش�أنها جعل عملية وزن � ،أو كيل � ،أو قيا�س � ،أو فح�ص
ال�سلعة غري �صحيحة .
�8 -8إعط ــاء � ،أو ا�ستعمـال �شهـ ــادات � ،أو بيان ــات تك ــون مدل�ســة � ،أو مـزورة � ،أو خاطئة ،
�أو الإيه ــام خالفا للواقــع �أن ال�سلع ــة � ،أو اخلدمة تت�ضمن �شهادة جــودة م�ضمونــة
من قبل اجلهات املخت�صة .
9 -9عدم بيان �شروط البيع  ،وكيفـية ا�ستعمال الأجهزة الكهربائية  ،وامليكانيكية ،
والإلكرتونية .
10 10الإعالن عن �سلع � ،أو خدمات � ،إذا كان من �ش�أن ذلك �أن يوقع امل�ستهلك فـي اخلط�أ
�أو الت�ضليـل � ،س ــواء فـيما يتعلق ب�أحد عنا�صــر ال�سلعــة � ،أو كميــة العنا�ص ــر النافع ــة
بها � ،أو نوعيتها � ،أو بياناتها .
11 11زيـ ــادة الأ�سع ــار عنـ ــد ظهـ ــور �أزم ــة � ،أو جائح ــة طبيعي ــة � ،أو ظـ ــروف ا�ستثنائي ـ ــة ،
�أو و�ضعية خا�صة غري عادية بال�سوق .
12 12تقا�ضي ثمن ( عن ال�سلعة ) �أعلى من الثمن املعلن عنه .
13 13عدم �إف�صاح املزود للم�ستهلك �أن ال�سلعة م�ستعملة � ،أو �أن بها عيبا .
14 14عدم و�ضع الأ�سعار على ال�سلعة � ،أو اخلدمة املقدمة .
15 15االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك  ،ومن التزامات املزود املن�صو�ص عليها فـي القانون
والالئحة .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1185

املــادة ( ) 20
يع ــد باطـ ــال كل �شرط من �ش�أنه �إعفاء املزود مــن م�س�ؤوليتـ ــه املدني ــة جت ــاه امل�سته ــلك ،
و�أي �شرط من ال�شروط الآتية � ،سواء وردت هــذه ال�شروط فـي من ــاذج عق ــود � ،أو وثائ ــق ،
�أو م�ستن ــدات � ،أو فواتي ــر ال�شــراء � ،أو مالحظ ــات � ،أو �إعالنــات � ،أو مذكرات تتعل ــق بالعمل
التجاري � ،أو على واجهة املحل � ،أو مطبوعة على الب�ضاعة :
1 -1و�ضع عبارة " الب�ضاعة املبيعة ال ترد وال ت�ستبدل " .
2 -2حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة ( �أقل من املحدد قانونا ) .
3 -3عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن عند �إعادته لل�سلع املعيبة .
4 -4توجي ــه امل�ستهــلك للتعامل مــع �شرك ــات متوي ــل �أو ت�أمــني بعينه ــا  ،عن ــد ال�ش ــراء
بالتق�سيط .
5 -5و�ضع �شرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمــه ال�سلع ــة �أو تقدمي ــه للخدمــة
حمل التعاقد � ،إذا كان ت�سليم ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة ال يتم مبجرد التعاقد .
6 -6و�ضع �شروط ب�ضرورة �إجراء �صيانة �أو �إ�صالح ال�سيارات فـي الوكالة خالل فرتة
زمنية معينة  ،وعدم �إجراء �أي �صيانة �أو �إ�صالح خارج الوكالة .
�7 -7أن يقت�صر ال�ضمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�ضامن �أجرة اليد العاملة ،
وغريها من الإ�ضافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها .
 8 -8عدم م�س�ؤولية املزود عن ال�سلعة فـي �أثناء فرتة ال�صيانة .
�9 -9أي عبارة ي�ضعها املزود للتن�صل من امل�س�ؤولية .
10 10عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن فـي حال عدوله عن اخلدمة .
ويجوز للمزود خ�صم مبلغ ال يجاوز ( )%3ثالث ــة باملائ ــة م ــن قيم ــة اخلدم ــة فـي حالة
عدول امل�ستهلك عن اخلدمة .
املــادة ( ) 21
يحظر على املزود تداول �أي �سلعة � ،أو تقدمي �أي خدمة  ،قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط
اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة املن�صو�ص عليها فـي القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة
 بح�سب طبيعة كل �سلعة �أو خدمة  -واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهاتاملعنية  ،بالإ�ضافة لل�شروط الآتية :
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1 -1مطابقة ال�سلعة للموا�صفات القيا�سية .
2 -2توافر عنا�صر اجلودة  ،مبا ي�ضمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة �أو اخلدمة .
3 -3خلو ال�سلعة �أو اخلدمة من �أي �أخطار �أو �أ�ضرار مت�س ب�سالمة و�صحة امل�ستهلك
�أو �أمواله .
املــادة ( ) 22
يجب على املزود  -فـي حال تداول ال�سلع � ،أو اخلدمات  ،التي ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة
خاطئة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك � ،أو �أمواله  -االلتزام بالآتي :
�1 -1أن يقدم عن ال�سلعة �أو اخلدمة املقدمة حتذيرا وا�ضحا  ،وحمددا باللغتني العربية
والإجنليزية .
2 -2التعريف بطريقــة ا�ستعمال ال�سلعــة �أو اخلدمــة  ،واالحتياطــات الواجب اتخاذها
عنــد اال�ستعمــال  ،وكيفـية الوقايــة من الأ�ضرار املحتملة  ،و�سب ــل الع ــالج م ــن �أي
�ضرر ينتج عنها  ،وذلك بح�سب طبيعة كل �سلعة �أو خدمة .
3 -3توفـري جميع �أجزاء ال�سلعة لرتكيبها �إذا كانت مفككة  ،وتوفـري فني متخ�ص�ص
لرتكيبها عند احلاجة .
�4 -4أن تكون جميع البيانات امل�شار �إليها فـي البندين ( 1و  )2من هذه املــادة مكتوبة
باللغت ــني العربيـ ــة والإجنليزيـ ــة علـ ــى العبـ ــوة � ،أو الغـ ــالف اخلارجـ ــي لل�سلعـ ــة ،
�أو الكتيب داخل ال�سلعة .
املــادة ( ) 23
يج ــب علــى املـ ــزود �أن يبــني  -وب�شك ـ ــل ظاهــر عل ــى ال�سلع ــة �أو عبوتهــا  -البيان ــات الآتيـ ــة ،
بالإ�ضافة �إىل البيانات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )19من القانون :
1 -1البيان ــات املتعلق ــة مب�صــدر ال�سلع ــة  ،وطبيعته ــا  ،ونوعها  ،و�صفاتهــا اجلوهرية ،
وتركيبتها  ،وعنا�صرها .
2 -2التعريف بطريقة اال�ستخدام  ،واالحتياطات الواجب اتخاذها عند اال�ستعمال .
�3 -3أن تكـ ــون البيانـ ــات مكتوبـ ــة ب�شك ــل وا�ض ــح ومق ــروء  ،وبطريقــة تتعــذر �إزالته ــا ،
و�أن تكون اللغة العربية �إحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1185

املــادة ( ) 24
يج ــب �أن تكت ــب �أ�سعار البيع على ال�سلع ذاتهــا � ،أو غالفهــا � ،أو وعائهــا  ،و�إبــراز هــذا ال�سعــر
ب�شكل وا�ضح  ،ي�سهل التعرف عليه .
ويجب و�ضع قائمة ب�أ�سعار ال�سلع واخلدمات املعمول بها فـي مكان بارز فـي �أماكن الإقامة
واملطاعم واملقاهي واملحالت املماثلة  ،مت�ضمنة مقدار ال�ضريبة �إن وجدت  ،على �أن تكون
اللغة العربية �إحدى اللغات التي تكتب بها .
املــادة ( ) 25
تعد ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بالالئحة  ،من ال�سلع التي ال ميكن كتابة
البيانات عليها .
ويجب �أن يرفق بال�سلع املحددة فـي هذا امللحق ن�شرة تت�ضمن البيانات امل�شار �إليها فـي املــادة
( )19من القانون  ،واملــادة ( )24من الالئحة  ،وذلك دون �إخالل باملوا�صفات القيا�سية .
املــادة ( ) 26
مــع عــدم الإخالل ب�أحكــام املــادة ( )21من القانـ ــون  ،يحظـ ــر تــداول ال�سل ــع التــي حتت ــوي
على مــا ميــ�س ال�شرائــع ال�سماويـ ــة � ،أو العبـ ــارات � ،أو ال�ص ــور � ،أو ال�شع ــارات � ،أو الرم ــوز ،
�إذا كانت خملة بالقيم الدينية � ،أو اخلاد�شة للحياء � ،أو املخلة بالآداب العامة � ،أو العادات .
كما يحظر تداول ال�سلع التي ت�أتي على �أ�شكال خاد�شة للحياء �أو خملة بالآداب العامة .
املــادة ( ) 27
تعد ال�سلع املبينة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة �سلعا م�شمولة بال�ضمان .
وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم ( )3املرفق بالالئحة خدمــات م�شمولة بال�ضمان ،
وتكـ ــون فت ــرة ال�ضم ــان ( )3ثالثـ ــة �أ�شهـ ــر على الأقـ ــل � ،أو امل ـ ـ ــدة الأطــول املتف ـ ــق عليهـ ـ ــا ،
�أو التي يحددها قانون �آخر .
وتكون فرتة ال�ضمان لل�سل ــع واخلدمات التي مل ت ــرد فـي امللحقـ ــني ( )2و( )3املرفقـ ــني
بالالئحة وفقا لأحكام العقد .
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املــادة ( ) 28
مع عدم الإخــالل ب�أحكام املــادة ( )26من القان ــون  ،يج ــب علــى امل ــزود االلتــزام ب�ضم ــان
الإ�صالح وال�صيانة  ،وفقا ملــا يتم االتفاق عليه مع امل�ستهلك  ،دون ت�أخري متعمد � ،أو رف�ض
غري م�سبب  ،وذلك خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعة ال�سلعة � ،أو اخلدمة .
وفـي حال عدم قيام املزود بتنفـيذ االلتزام ب�ضمان الإ�صالح وال�صيانة على النحو ال�صحيح ،
يج ــب علي ــه رد قيم ــة ال�سلعة �أو اخلدم ــة �إل ــى امل�ستهـ ــلك � ،أو �إع ـ ــادة �إ�صالحه ـ ـ ــا و�صيانتهـ ــا
على الوجه ال�صحيح .
املــادة ( ) 29
م ــع عــدم الإخــالل ب�أحكـ ــام املــادة ( )27من القانـ ــون  ،يلت ــزم امل ــزود  -ف ــور اكت�شـ ــاف عي ــب
فـي ال�سلعة �أو اخلدمة  ،يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك �أو ب�أمواله � -أن يقوم ب�إبالغ
الهيئة كتابيا بذلك  ،على �أن يت�ضمن الإبالغ ما ي�أتي :
1 -1ا�سم و�صفة املبلغ  ،وجن�سيته  ،وعنوانه فـي ال�سلطنة .
2 -2بيان بال�سلعة � ،أو اخلدمة املبلغ عنها .
3 -3تاريخ اكت�شاف العيب حمل البالغ .
4 -4التحديد الفني للعيب حمل البالغ .
5 -5الأ�ضرار املحتملة من العيب حمل البالغ  ،وبيان كيفـية توقي تلك الأ�ضرار ،
والإجراءات والو�سائل التي يتيحها املزود ليتمكن امل�ستهلك من معاجلة هذا
العيب .
6 -6ك�شف ب�أ�سماء امل�ستهلكني � ،أو عدد ال�سلع التي بها العيب  ،ونوع وطبيعة كل �سلعة .
�7 -7أي بيانات �أخرى يرى املزود �ضرورة ت�ضمينها فـي البالغ .
املــادة ( ) 30
يلتزم املزود فور اكت�شاف عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة االت�صال بامل�ستهلك  ،وفق العنوان املبني
عند التعاقد  ،والإعــالن فـي �صحيفتـني يوميتني حمليتني وا�سعتــي االنت�شار على الأقل ،
تكـون �إحداهمــا باللغــة العربية  ،على �أال تقــل م�ساح ــة الإعــالن عن (� 15سـ ــم × � 15س ــم) ،
وب�شكل وا�ضح ومقروء .
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املــادة ( ) 31
يجب �أن يت�ضمن ا�ستدعاء ال�سلعة وفقا حلكم املــادة ( )27من القانون  ،بعد موافقة الهيئة ،
ما ي�أتي :
1 -1ا�سم املزود  ،وعنوانه .
2 -2العالمة التجارية لل�سلعة .
3 -3ا�سم ال�سلعة  ،وو�صفها  ،وبلد من�شئها .
�4 -4صورة لل�سلعة .
5 -5و�صف العيب .
6 -6عدد ال�سلع املعيبة .
7 -7التعليمات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها لتوقي الأ�ضرار املحتملة .
8 -8الإجراءات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها ملعاجلة العيب .
9 -9الفرتة الزمنية التي يجب على امل�ستهلك خاللها الرجوع للمزود لإ�صالح العيب .
املــادة ( ) 32
مع عدم االخالل ب�أحكام املواد (  ) 31 ، 30 ، 29من الالئحة  ،يلتزم املزود بتحمل جميع
تكاليف الإ�صالح  ،ورد كامل قيمة ال�سلعة �أو اخلدمة �أو ا�ستبدالها  ،فـي حال كان اال�سرتجاع
�أو اال�ستبدال هو ال�سبيل الوحيد �إىل معاجلة هذا العيب .
املــادة ( ) 33
يجب على املزود عند تداول �سلعة م�ستعملة � ،أو بها عيب  ،االلتزام بالآتي :
�1 -1أن يعلن للم�ستهلك عن حالتها ب�شكل وا�ضح  ،وعلى نحو ال ي�ؤدي �إىل ت�ضليله .
�2 -2أن يثبت حالة ال�سلعة فـي العقد � ،أو الفاتورة .
�3 -3أال ي�شكل العيب فـي ال�سلعة خطرا على �صحة و�سالمة امل�ستهلك � ،أو �أمواله .
املــادة ( ) 34
مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )31من القانون  ،ت�سري ال�ضمانات
املمنوحة لل�سلع واخلدمات وفقا لأحكام القوانني والنظم املعمول بها  ،على كل عر�ض
ترويج ــي يرتت ــب علــيه من ــح هدي ــة �أو خدمة جمانية �أو مي ــزة معينة نظري �ش ــراء �سلع ــة
�أو احل�صول على خدمة معينة .
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املــادة ( ) 35
يجب على املزود  -عند �إجراء العرو�ض الرتويجية  -االلتزام بالآتي :
1 -1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة .
2 -2تقدمي بيان بطريقة �إقامة العرو�ض الرتويجية للم�ستهلك .
3 -3بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين .
املــادة ( ) 36
يجب على املزود  -عند �إجراء تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات  -االلتزام بالآتي :
1 -1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة  ,للت�أكد من الأ�سعار
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الهيئة .
2 -2توفـري قائمة ب�أعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي �إقامة التخفـي�ضات عليه .
3 -3بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفـي�ضات لكل �سلعة بخط وا�ضح  ،ومقروء ،
ون�سبة التخفـي�ض .
املــادة ( ) 37
مع عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�صة بحماية املناف�سة ومنع االحتكار ،
تعد احلاالت الآتية من املمار�سات املحظورة املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )32من القانون :
1 -1اتف ــاق �أكث ــر من م ــزود على خف ــ�ض �أو تثبي ــت �أو رف ــع الأ�سع ــار مب ــا ي�شك ــل �ض ــررا
على امل�ستهلك .
2 -2قيام مزود �أو �أكرث ب�شراء ال�سلع �أو اخلدمات املناف�سة بغر�ض التحكم فـي ال�سوق .
�3 -3إبرام �أي اتفاق بهدف الهيمنة على ال�سوق .
4 -4بيع املنتجات ب�أ�سعار تقل عن �أ�سعار التكلفة خللق و�ضع احتكاري لل�سوق يرتتب
عليه �إحلاق ال�ضرر بامل�ستهلك .
5 -5امتنـ ــاع امل ــزود �أو توقف ــه ع ــن الإنتـ ــاج �أو حتديــد كميتــه � ،أو امتناعــه ع ــن التوري ــد
�أو العر�ض لل�سلع �أو اخلدمات .
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الف�صـــل الرابـــع
�ضبـــط املخالفـــات
املــادة ( ) 38
يلتزم موظفو الهيئة املخولون �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،بحمل بطاقة تعريف  ،تت�ضمن
بيانا بهذه ال�صفة  ،وعليهم الك�شف عن هويتهم  ،و�إطالع املزود عليها .
املــادة ( ) 39
ف ــي �سبي ــل قي ــام موظفـ ــي الهيئ ــة املخول ــني �صف ــة ال�ضبطيــة الق�ضائيـة باخت�صا�صاتهم ،
يلتزم املزود بالآتي :
�1 -1إبراز الرتاخي�ص التجارية املمنوحة له  ،وت�سهيل االطالع عليها .
2 -2ت�سهي ــل �أداء موظفــي الهيئ ــة املخولــني �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة لأعمالهــم ،
ومتكينه ــم م ــن دخ ــول املواق ــع التابع ــة لهــا � ،سواء �أكانت مرتبطــة مبوقع املحل ،
�أم فـي مواقع �أخرى  ،واالطالع على ال�سجالت وامل�ستندات التي يطلبونها .
املــادة ( ) 40
يجب على موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حترير حم�ضر باملخالفة ،
يت�ضمن الآتي :
1 -1تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�ضر  ،ونوعية املخالفة .
 2 -2ا�سم حمرر املح�ضر  ،وا�سم و�صفة ال�شخ�ص الذي متت الإجراءات فـي مواجهته ،
�سواء كان �صاحب املن�ش�أة التجارية �أو �أحد العاملني لديه .
3 -3الإجــراءات التــي اتخذهــا حمــرر املح�ضر لأخ ــذ العينــات  ،مبــا فـي ذلك طريق ــة
وكيفـية �سحب ونقل العينة وعددها  ،ونتيجة املعاينة املبدئية لل�سلعة �أو اخلدمة .
4 -4تدوين البيانات الأ�سا�سية املدونة على ال�سلعة املتحفظ عليها .
5 -5توقيع املزود �أو من ميثله � ،أو من ح�ضر الواقعة من العاملني لديه على املح�ضر ،
وت�سليم ــه ن�سخة مـنه  ،وفـي حالة رف�ض ــه التوقي ــع �أو ت�سلـ ــم الن�سخـ ــة  ،يثبت ذلك
فـي املح�ضر .
�6 -6إثبات ت�سلم وت�سليم امل�ضبوطات فـي املح�ضر .
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املــادة ( ) 41
م ــع ع ــدم الإخالل بحكم املــادة ( )35من القانون  ،والقوانني واللوائح والقــرارات املعمــول
بها  ،يجب على الإدارة املخت�صة  ،بعد �إمتام �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت ،
اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
�1 -1إنذار املخالف بتعديل �أو�ضاعه و�إزالة املخالفة فورا �أو خالل فرتة زمنية حتددها
له  ،بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا  ،وفقا لأحكام القانون .
2 -2توقيع غرامة �إدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن ،
بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون .
3 -3توقيع غرامة �إدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن ،
و�إحالة ملف املخالفة �إىل االدعاء العام  ،بالن�سبة للمخالفات املعاقب عليها جزائيا
وفقا لأحكام القانون .
4 -4حفظ ال�شكوى �إداريا فـي �أي من احلاالت الآتية :
�أ � -إذا مل تثبت املخالفة .
ب  -عدم �صحة الواقعة � ،أو تكون مما ال يعاقب عليها القانون .
ج  -عدم كفاية الأدلة .
د � -إذا كانت املخالفة ال تدخل �ضمن اخت�صا�ص الهيئة .
هـ  -ال�شكوى الكيدية .
و  -عدم �أهمية املخالفة � ،أو وقع فـي ظروفها ما يربر ذلك .
ز  -الت�سوية الودية � ،إذا كانت املخالفة ال ت�شكل جرمية جزائية وفقا لأحكام
القوانني واللوائح املعمول بها .
ح  -تنازل مقدم ال�شكوى � ،إذا كانت املخالفة ال ت�شكل جرمية جزائية وفقا لأحكام
القوانني واللوائح املعمول بها .
ط  -ع ــدم مراجع ــة مقــدم ال�شكــوى خــالل ( )90ت�سعــني يومــا من تاريــخ تقدمي ــه
لها  -ما مل يقدم عــذرا مقبوال � -إذا كانت املخالفة ال ت�شكــل جرميــة جزائيــة
وفقا لأحكام القوانني واللوائح املعمول بها .
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املــادة ( ) 42
بالن�سبة لل�سلعة التي ي�شتبه فـي كونها مغ�شو�شة �أو فا�سدة �أو �سامة �أو حمظورة �أو غري
�صاحلة لال�ستهالك الآدمي �أو التي تعر�ض �صحة امل�ستهلك و�سالمته للخطر �أو غري
مطابقة للموا�صفات واملقايي�س  ،يجوز للموظف املخول �صفة ال�ضبطية الق�ضائية ،
ال�ضبط �أو التحرز على ال�سلع امل�شار �إليها  ،وو�ضعها حتت حرا�سة �أ�صحابها �إىل حني البت
فـي املخالفة مع حترير حم�ضر يثبت ذلك .
ويحظ ــر على املـ ــزود ممن �ضبطت لديه تلك ال�سلع الت�ص ــرف فـيهــا �إال بعــد الإفــراج عنهــا
من قبل الهيئة � ،أو �صدور �أمر � ،أو حكم ق�ضائي بالت�صرف فـيها .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 43
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،يعاقب كل من يخالف
�أحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها فـيها .
املــادة ( ) 44
يعاقب كل من يخالف �أحكام املــادة ( )33من القانون  ،بغرامة �إدارية  ،ال تقل عن ()100
مائة ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة
تكرار املخالفة .
وفـي ح ــال ا�ستم ــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إداري ــة مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 45
يعاقب كل مزود ال يلتزم ب�سداد تكاليف الفح�ص ومطابقة العينات � ،إذا تبني عدم �صالحية
ال�سلعة  ،طبقا لأحكام املــادة ( )10من الالئحة  ،بغرامة �إدارية  ،مقدارها ( )20ع�شرون
رياال عمانيا .
وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفــة تفــر�ض غرامة �إداريــة  ،مقدارهـ ــا ( )5خم�ســة رياالت عماني ــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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املــادة ( ) 46
يعاقب كل من يخالف �أحكام البندين ( 9و  )15من املــادة ( )19من الالئحة  ،بغرامة �إدارية ،
مقدارها ( )20ع�شرون رياال عمانيا  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وف ـ ــي حال ا�ستمـ ــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )5خم�سة ريــاالت عمانيــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 47
يعاق ــب ك ــل من يخالـ ــف حكــم البنـ ــود ( )11 ، 8 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1م ــن املــادة ( )19واملـ ــادة ()37
مــن الالئحة  ،بغرامة �إداريــة  ،ال تقــل عن ( )500خم�سمائة ريال عمانــي  ،وال تزيــد عل ــى
(� )1000ألف ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي حــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )50خم�سون ريــاال عمانيــا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 48
يعاقــب كــل من يخالــف حكــم البن ــود ( )10 ، 4 ، 3من املــادة ( )19من الالئح ــة  ،بغرامـ ــة
�إدارية ال تقل عن ( )100مائة ريال عماين  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين ،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وف ــي ح ــال ا�ستم ــرار املخالف ــة تفر�ض غرامة �إداري ــة  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 49
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )36 ، 35 ، 33 ، 28 ، 23 ، 22 ، 20 ، 18من الالئحة ،
بغرامة �إدارية ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال
عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي ح ــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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املــادة ( ) 50
يعاقب كل من يخالف �أحكام البنود ( )14 ، 13 ، 12 ، 5من املــادة ( )19واملواد (، 14 ، 13 ، 12
 )39 ، 27 ، 25 ، 24من الالئحة  ،بغرام ــة �إدارية  ،ال تق ــل عن ( )50خم�سني ري ــاال عمانيا ،
وال تزيد على ( )200مائتي ريال عماين  ،وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـي حــال ا�ستمــرار املخالف ــة تف ــر�ض غرامة �إدارية  ،مقدارهـا ( )10ع�ش ــرة رياالت عمانيــة
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 51
يعاقب كل من يخالف �أحكام املواد ( )34 ، 31 ، 29 ، 26 ، 21 ، 16 ، 15من الالئحة  ،بغرامة
�إدارية  ،ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا  ،وال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين ،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـ ــي حــال ا�ستمــرار املخالفة تفر�ض غرامة �إداريــة  ،مقدارها ( )20ع�شــرون رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
املــادة ( ) 52
يعاق ــب ك ــل م ــن يخال ــف �أحك ــام املادتني ( )42 ، 30من الالئحة  ،بغرام ــة �إدارية  ،ال تقـ ــل
عن ( )100مائ ــة ريال عمان ــي  ،وال تزيد عل ــى ( )800ثمامنائة ريال عماين  ،وت�ضاعـ ــف
العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .
وفـي حــال ا�ستمـرار املخالفة تفــر�ض غرامـ ــة �إدارية  ،مقدارها ( )50خم�ســون رياال عمانيــا
عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة  ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفـي ريال عماين .
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امللحــق رقــم ()1
ال�سلــع التــي ال ميكــن كتابــة البيانــات عليهــا
م

بيــان ال�سلعـــة

1

الأ�سماك الطازجة

2

املنتجات الزراعية الطازجة

3

ال�سلع ذات الأحجام ال�صغرية التي تقل م�ساحة �أكرب �سطح لها
عن ( )10ع�شرة �سم ، 2على �أن تكتب بياناتها على العبوة احلاوية لها

4

الذهب والف�ضة

5

ال�صناعات احلرفـية

6

�أدوات اخلياطة  ،وملحقاتها

7

الطابوق  ،والرمل  ،وغريها من املواد الإن�شائية

8

الأدوات والأواين املنزلية

9

الأدوات القرطا�سية

10

املواد الغذائية التي تباع ب�شكل مفرد كاملك�سرات واحللويات

11

املوا�شي واللحوم الطازجة

12

�ألعاب الأطفال

مالحظــــــة :
فـي حال البيع بالتجزئة يجب �أن تو�ضع البيانات على بطاقة العر�ض �أو بالقرب منها
مبا�شرة  ،ويحظر بيع ال�سلع التي يقل وزنها عن ( )20ع�شرين جراما مفردة .
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امللحــق رقـــم ()2
ال�سلـــع امل�شمولـــة بال�ضمـــان
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بيــان ال�سلعـــة
املركبات ب�أنواعها
الأجهزة الإلكرتونية
قطع غيار ال�سيارات
املحركات
الإطارات
الأدوات والأواين املنزلية
�سفن ال�صيد والنزهة وم�ستلزماتها
الأثاث املنزيل والديكور
املالب�س واملن�سوجات
الطالء والدهانات
�أجهزة الت�صوير الرقمي  ،وم�ستلزماتها
املنتجات اجللدية ب�أنواعها
الأدوات الكهربائية  ،و�أدوات الإنارة
لوازم ومعدات امل�ست�شفـيات
لوازم ومعدات التموين
الآالت واملعدات الثقيلة  ،وقطع غيارها
�إك�س�سوارات وملحقات املركبات

18

النوافذ والأبواب ب�أنواعها

19

الأجهزة واملنتجات ال�سمعية والب�صرية
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تابع امللحـق رقـم ( : )2ال�سل ــع امل�شمول ــة بال�ضم ــان
م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

بيــان ال�سلعـــة
الأجهزة الكهربائية
�أجهزة احلا�سوب ولوازمه
املواد واملعدات الزراعية
الذهب والف�ضة واملجوهرات
الآالت والأدوات املو�سيقية
لوازم و�ألعاب الأطفال املختلفة
الدراجات الهوائية والنارية
الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�شرية
الأدوات ال�صحية املنزلية
�أجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية
م�ستح�ضرات التجميل والعطور
الأ�شرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة
املعدات واللوازم البيطرية
الأدوات واملعدات البرتولية
املعدات والأدوات ال�صناعية
املطابخ
الأحجار الطبيعية وال�صناعية ب�أنواعها
الع�شب ال�صناعي
�إك�س�سوارات وملحقات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية

مالحظـــة  :ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط .
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امللحــق رقـــم ()3
اخلدمـــات امل�شمولـــة بال�ضمــان
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

بيــــان اخلدمـــات
�صيانة املركبات
�صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية
�صيانة املعدات والقوارب
�صيانة الدراجات الهوائية والنارية
�صيانة الأجهزة امليكانيكية
خدمات الت�صميم الداخلي واخلارجي
تو�صيل الطلبات
تقدمي خدمة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
تو�صيل الكابل التلفزيوين
التعليم اخلا�ص ب�أنواعه
ال�سفر وال�سياحة
الأيدي العاملة
الإن�شاءات ومقاوالت البناء
تعليم ال�سياقة
�أعمال الديكور
تف�صيل الأثاث واملفرو�شات
خدمات تلميع املركبات
خدمة الربجميات
خدمة عامالت املنازل
خدمة غ�سيل املركبات
خدمة غ�سيل املالب�س واملفرو�شات

