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الهيئــة العامـــة حلمايـــة امل�ستهلـك 

قـــرار

رقــم 2017/77

باإ�ســدار الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون حمايــة امل�ستهـــلك

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

واإىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

واإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49 ، 

واإىل موافقة جمل�س الوزراء ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة الأولـــى

يعمـل بالالئحـة التنفـيذيـة لقانـون حمايــة امل�ستهــلك املرفقــة . 

املــادة الثانيــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2007/49 امل�سار اإليه ، كما يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة ، 

اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 10 من جمادى الثانية 1438هـ

املـوافــــق :   9  من مـــــــــــــــــــــار�س 2017م 

 د . �سعيــــــد بن خميـــــــ�س بن جمعـــــــة الكعبـــــي

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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الالئحــة التنفـيذيـة لقانــون حمايــة امل�ستهــلك

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

املعنى  الآتية  ، كما يكون للكلمات والعبارات  اإليه  امل�سار  امل�ستهلك  عليه فـي قانون حماية 

املحدد قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

1 - القانــون : 

قانون حماية امل�ستهلك . 

2 - الإدارة املخت�ســة : 

التق�سيم الإداري املخت�س بالهيئة ، املعني بتطبيق اأحكام القانون ، والالئحة .

3 - ال�ستدعـــاء : 

اإجـــراء تقــــوم بـــه الهيئــة ، اأو املزود ، ل�سحب �سلعة ، اأو وقف خدمــة ، اإذا كان بهـا عيب ، 

اأو غري مطابقة للموا�سفات القيا�سية ، وكان من �ساأنها الإ�سرار بامل�ستهلك .

4 - ال�سمــــان : 

 اإقرار كتابي �ســادر من املــزود ، اأو الوكيل التجاري اأو املعلن ، اأو ممــن ميثلهم ، بخلــو 

ال�سلعـــة ، اأو اخلدمـــة - مو�ســـوع ال�سمـــان - من العيــوب ، ومطابقتهــا للموا�سفـــات 

القيا�سية ، وتعهده با�ستبدالها ، اأو اإرجاعها ورد قيمتها ، اأو باإ�سالح اأي خلل اأو عطل 

يطراأ عليها خالل مدة ال�سمان .

5 - التعاقــد عن بعــد : 

العقد املربم بني املزود وامل�ستهلك با�ستخدام اإحدى الو�سائل الإلكرتونية .

املــادة ) 2 ( 

 ملجل�س الوزراء اقرتاح التعديالت الالزمة على اأحكام الالئحة ، وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ 

اإجراءات تعديلها . 
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املــادة ) 3 ( 

تعد ال�سلعة مغ�سو�سة فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا اأدخـــل عليهــــا تغييـــر ، اأو تعديـــــل ، بـــــاأي طريقـــــة فــــي عددهـــــا ، اأو مقدارهـــــــا ،  - 1

اأو قيا�سها ، اأو كيلـهـــا ، اأو وزنهـــا ، اأو طاقتهـا ، اأو عيارها ، اأو ذاتيتهــا ، اأو حقيقتها ، 

اأو طبيعتهـــــا ، اأو �سفاتهـــا ، اأو عنا�سرهــــــا ، اأو اأ�سلهــــا ، اأو من�ساأها ، اأو تركيبتهــــا ، 

اأو تاريـــخ �سالحيتهـــا ، اأو خ�سائ�سها ، اأو فـي بياناتها ، اأو كميتها .

اإذا متت اإعادة تعبئتها فـي عبوات اأخرى . - 2

الإعالن عنها ، اأو الرتويج لها مبا يخالف حقيقتها . - 3

ا�ستعمـــال اأوان ، اأو اأوعيــة ، اأو اأغلفــة ، اأو عــبوات ، اأو مل�سقـــات ، اأو مطبوعــات غيــر  - 4

مطابقـــــة للموا�سفــــــات القيا�سيــــة ، اأو معيبــــة ، اأو �ســــارة بال�سحـــــــة وال�سالمـــــة ، 

فـي جتهيز اأو حت�سري ما يكون معدا للبيع من ال�سلع .

املــادة ) 4 ( 

تعد ال�سلعة فا�سدة فـي اأي من احلالت الآتية : 

اإذا كانت غري �ساحلة لال�ستغالل ، اأو لالنتفاع ، اأو ال�ستعمال ، اأو ال�ستهالك . - 1

 اإذا انتهت فرتة �سالحيتها . - 2

اإذا تغريت خوا�سها الطبيعية ، اأو مكوناتها . - 3

اإذا ظهرت عليها عالمات ف�ساد ، اأو تلف . - 4

اإذا ثبت اأنها فا�سدة نتيجة فح�سها . - 5

املــادة ) 5 ( 

تعـــد ال�سلعـــة مقلـــدة اإذا كانــت تت�سابـــه فـي ال�سكل مـــع مثيالتها الأ�سليــة ، وتختلــف عنهـــا 

فـي جودتها ، وت�سلل امل�ستهلك عن م�سدرها ، اأو نوعها ، اأو تركيبها ، اأو عنا�سرها ، اأو كميتها ،

اأو �سكلها ، اأو قيمتها .

املــادة ) 6 ( 

تقدمي  بوقف  قرارا  ي�سدر  اأن   - املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  بعد   - الرئي�س  على  يجب 

اخلدمة ، اأو تداول ال�سلعة ، اأو اإتالفها ، اإذا كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة لو�سع حد 

للخطر الناجم عنها ، وذلك فـي حال توافر معيار اأو اأكرث من املعايري الآتية : 
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قيام خطر وقع ، اأو يو�سك اأن يقع بناء على معلومات موؤكدة . - 1

عدم تطابق ال�سلعة ، اأو اخلدمة مع املوا�سفات القيا�سية ، اأو اإذا كانت مغ�سو�سة ،  - 2

اأو فا�سدة ، اأو مقلدة ، اأو غري م�سرح بتداولها .

اإذا كان ا�ستخدام ال�سلعة ، اأو اخلدمة ي�سكل خطرا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك  - 3

اأو اأمواله .

وجود درا�سات ، اأو بحوث علمية ، اأو نتائج خمربية توؤكد �سرر ال�سلعة ، اأو اخلدمة  - 4

على امل�ستهلك اأو اأمواله .

وجود بالغات اأو �سكاوى على ال�سلعة اأو اخلدمة ، بعد التاأكد من �سحتها . - 5

املــادة ) 7 ( 

يجـــب علـــى رئي�س املجلـــ�س ، وبعد موافقة املجل�س وجمل�س الوزراء ، فـي حال حدوث حالة 

لوقف  وقتية  اإجراءات  اتخاذ   ، القانون  من   )9( املــادة  فـي  عليها  املن�سو�س  احلالت  من 

الزيادة امل�ستمرة فـي الأ�سعار ، اأو تقلي�سها اأو خف�سها ، وي�سدر بها قرار ، يحدد فـيه �سروط 

تداول ال�سلع واخلدمات ، واأ�سعارها ، وفرتة �سريانه ، ويجوز متديد فرتة �سريان القرار 

لفرتة اأو فرتات اأخرى ، وبذات الإجراءات ، فـي حالة ا�ستمرار الظروف واحلالت املن�سو�س 

عليها فـي املــادة )9( من القانون .

املــادة )  8 ( 

يجــب علـــى رئيـــ�س املجلــ�س عند تقديــر الزيـــادة غري الطبيعية فـي الأ�ســعار ، وفقــا لأحكـــام 

املــادة )9( من القانون ، اأن ي�ستند على الأ�س�س الآتية : 

 عدم توافر ال�سلعة . - 1

ن�سبة الت�سخم فـي ال�سلطنة . - 2

 �سعر ال�سلعة ، اأو اخلدمة فـي الفرتات ال�سابقة . - 3

امل�ستوى العام لالأ�سعار فـي ال�سلطنة ، وفـي الدول املجاورة . - 4

�سعر ال�سلعة اأو اخلدمة فـي ال�سلطنة ، وفـي الدول املجاورة . - 5

معدل ن�سبة الزيادة فـي �سعر ال�سلعة اأو اخلدمة . - 6

قيمة �سرف العملة الأجنبية وقت ا�سترياد ال�سلعة ، اأو املواد الأولية . - 7



اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

�سكاوى امل�ستهلكني اإىل الهيئة . - 8

ارتفاع الأ�سعار فـي بلد املن�ساأ . - 9

ارتفاع تكاليف ال�سحن والنقل . - 10

ارتفاع اأ�سعار الطاقة . - 11

مدى وجود مناف�سة ، اأو احتكار ح�سب القوانني املعمول بها . - 12

املــادة )  9 ( 

فـي حــال ن�ســوب خـــالف بني املـــزود وامل�ستهـــلك ، يجوز لالإدارة املخت�سة ال�ستعانة بخبيــر 

لإبداء راأيه الفني ، واإعداد التقرير ب�ساأن اخلالف القائم بني امل�ستهلك واملزود .

ويتحمل امل�ستهلك نفقة اأتعاب اخلبري ، وفـي حال �سدور حكم ق�سائي نهائي ل�ساحله يحق 

له املطالبة باأتعاب اخلبري . 

املــادة )  10 ( 

يجـــوز للهيئـــة اأخـــذ عينـــات جمانيـــة من ال�سلـــع التـــي تعــر�س �سحة امل�ستهــلك و�سالمته ، 

اأو اأمواله للخطر ، لفح�سها ، وفقا لالآتي : 

اأن تكون العينات بالعدد الكافـي ، وبح�سور املزود ، اأو من ميثله ، اأو باأي من العاملني  - 1

لديه .

 اأن يتم اإحالة العينات اإىل املختربات احلكومية ، اأو املختربات املعتمدة .  - 2

اإذا كانــت ال�سلعــة امل�ستبـــه فـيهـــا ، من ال�سلع القابلة للتلــف ال�سريــع ، تاأخــذ العينــة  - 3

�سفة ال�ستعجال للفح�س املخربي . 

ويلتزم املزود بتكاليف الفح�س ومطابقة العينات ، اإذا تبني عدم �سالحيتها . 

الف�ســل الثانـــي

حقـــوق امل�ستهـــلك

املــادة )  11 ( 

للرئي�س اتخاذ كافــة الإجـراءات التي من �ساأنها �سمان حقوق امل�ستهلك ، وتنظيـــم نزاهــة 

املعامالت ، ب�سورة حترتم فـيها القواعد العامة املتعلقة ب�سالمة ال�سلع واخلدمات ، والتثبت 

من مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ، وله ب�سفة خا�سة اتخاذ ما ياأتي : 
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اإ�صــدار حتذيـــرات اأو تنبيهات اأو اتخـــاذ اأي احتياطــــات يعلن عنهـــا ، ويعـــرف بهـــا    1

امل�صتهلك .

اإلزام املزود باإرجاع ال�صلع ق�صد اإبدالها اأو تغيريها ، اأو رد ثمنها كليا اأو جزئيا .    2

املــادة )  12 ( 

يجب على املزود ت�صليم امل�صتهلك فاتورة تثبت �صراءه لل�صلعـــة ، اأو تلقيــه للخدمــة ، �صـــواء 

اأطلــب ذلك ، اأم لــم يطلبـــه ، واأن تكون الفاتـــورة باللغة العربيــة ، ويجــوز لــه ا�صتخــدام لغـــة 

اأخرى اأو اأكرث اإىل جانب اللغة العربية .

ويجـــب اأن تت�صمـــن الفاتــورة البيانات الأ�صا�صية اخلا�صــة بال�صلعــة اأو اخلدمــة ، بالإ�صافـــة 

اإىل البيانات الآتية : 

ا�صـــم املـــزود ، وا�صــم حملــه التجـــاري ، ورقــم القيــد فـي ال�صجل التجــاري ، وكافـــة    1

بياناتهما .

 تاريخ التعاقد على ال�صلعة ، اأو اخلدمة .   2

�صعر ال�صلعة ، اأو اخلدمة ، ونوعها ، ومقدار ال�صريبة اإن وجدت .   3

كمية ال�صلعة من حيث العدد ، اأو الوزن ، اأو احلجم .   4

ميعاد الت�صليم - اإن وجد - وكيفـية تنفـيذه .   5

توقيع وختم املزود ، اأو من ميثله قانونا .   6

مدة ال�صمـــان ، اأو مــدة ال�صيانـــة ، اأو اخلدمة املجانيــة ، ونوعهــا بح�صــب طبيعـــة    7

ال�صلعة اأو اخلدمة ، ويجوز حتديدها فـي م�صتند م�صتقل .

املــادة )  13 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام املــادة )12( من الالئحة ، يجب اأن تت�صمــن الفاتــورة التــي تثبــت 

�صراء ال�صلعة اأو تلقي اخلدمة بالتق�صيط البيانات الآتية : 

اإجمايل مبلغ التق�صيط .   1

ن�صبة الربح ، وكيفـية احت�صابه .   2

تاريخ بدء احت�صاب الربح .   3

عدد الأق�صاط ، وقيمة كل ق�صط .   4
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مدة التق�سيط .   5

اجلزاءات التـــي تفـــر�ض على امل�ستهـــلك فــــي حالـــة التخلـــف عن دفـــع الأق�ســــاط ،    6

اأو التاأخري فـي �سدادها .

حقوق والتزامــات طرفــي التعاقــد املتعلقــة بامللكيــة والت�ســرف بها فـي اأثنـــاء فتــرة    7

التق�سيط .

املــادة )  14 ( 

يجب على املزود التاأكد من اطالع امل�ستهلك على البيانات امل�سار اإليها فـي املادتني )12 و 13( 

من الالئحة ، وقبوله لها . 

املــادة )  15 ( 

اإذا �ساب اأيا من ال�سلــع الواردة فـي امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة عيــب ، اأو كانــت هـــذه 

ال�سلع غري مطابقة للموا�سفات القيا�سيـــة ، اأو الغر�ض الذي مت التعاقد من اأجلــه ، يحــــق 

للم�ستهـــــلك ا�ستبــــدال ال�سلعــــة ، اأو اإعادتهــــــا وا�ستـــرداد قيمتهــــا دون اأي تكلفـــــة اإ�سافـيــــة ، 

اأو اإ�سالحها ، وذلك وفقا لالآتي : 

تاريخ    1 من  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  ال�سلعة  ا�ستبدال  امل�ستهلك  يطلب  اأن 

ت�سلمه ال�سلعة .

 اأن يطلب امل�ستهلك اإعادة ال�سلعة وا�سرتداد قيمتها خالل مدة ال�سمان اإن وجدت .   2

اأن يطلب امل�ستهلك اإ�سالح العيب خالل مدة ال�سمان .   3

اأن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �سراء ال�سلعة من املزود .   4

 األ يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة .   5

اأن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة توؤدي الغر�ض ذاته - فـي حال ما اإذا اختار    6

امل�ستهـــلك اإ�ســــالح العيــــب - وذلك اإىل اأن يتـــم اإ�سالح العيــب ، وفـي حــال ف�سلــه 

اأو ا�سرتجاعها ورد   ، فـي اإ�سالح العيب ذاته لثالث مرات ، يتم ا�ستبدال ال�سلعة 

حتددها  التي  لل�سوابط  وفقا  ال�سلعة  ا�ستهالك  قيمة  منها  خم�سوما   ، القيمة 

الهيئة ، وذلك بح�سب اختيار امل�ستهلك .

وللرئي�ض اأن ي�سدر قرارا بتحديد ال�سلع التي ل يحق للم�ستهلك ا�سرتجاعها ، ورد قيمتها .

وت�سري الأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذه املــادة فـي حال اكت�ساف امل�ستهلك اأكرث من عيب 

فـي ال�سلعة اأو اخلدمة ذاتها .
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املــادة )  16 ( 

للم�صتهلك ، فـي حالة ا�صتبدال ال�صلعة ، اأو اإعادتها وا�صرتداد قيمتها ، وفقا للأحكام املن�صو�ص 

عليها فـي املــادة )15( من اللئحة ، احلق فـي التعوي�ص عن الأ�صرار التي حلقت به .

املــادة )  17 ( 

يكون حتديد قيمة ال�صرر الذي حلق بامل�صتهــلك نتيجة �صرائه ال�صلعة املعيبة ، اأو الإخلل 

فـي تقدمي اخلدمة ، والقيمة التـي يجب علــى املـــــزود دفعها اإليه ، اإما بالتفاق بني امل�صتهلك 

واملــــزود ، واإمـــا باللجـــوء اإىل الهيئــة وفقــا للآليــــة التــــي ي�صــــدر بهــــا قــــرار مــــن الرئي�ص ، 

اأو اإلــى املحكمــة املخت�صــة . 

الف�صــل الثالـــث

التزامـــات وواجبــات املـــزود

املــادة )  18 ( 

تعد حقوق امل�صتهــلك املن�صو�ص عليها فـي القانون التزامات على املــزود ، وعليــه الوفـــاء الكامل 

بها ، وباللتزامات النا�صئة عن اأي اتفاق يجريه مع امل�صتهلك ب�صاأن �صلعة اأو خدمة ما .

املــادة ) 19 ( 

يحظر على املزود ما ياأتي : 

تداول �صلع مغ�صو�صة ، اأو فا�صدة ، اأو مقلدة ، اأو غري م�صرح بتداولها ، اأو ممار�صة    1

اأو حماولة ممار�صة الغ�ص ، اأو الدعاية لها ، اأو التدلي�ص ، ل�صتعمال هذه ال�صلعة ، 

بوا�صطة اإعلنات ، اأو مطبوعات ، اأو ن�صرات ، اأو اأي و�صائل اأخرى . 

خداع اأو حماولة خداع امل�صتهلك باأي و�صيلة كانت ، فـي حقيقة ، اأو طبيعة ، اأو نوع ،    2

اأو م�صدر ، اأو تركيب ، اأو نفع ، اأو عنا�صر اأي �صلعة اأو خدمة .

ت�صليم امل�صتهلك �صلعة غري التي مت التفاق ب�صاأنها ، اأو ت�صليمه كمية منها بخلف    3

ما اتفق عليه ، اأو القيام بخدمة مغايرة ملــا اتفق عليه .
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عدم الإعالن عن اأي خطــر فور اكت�سافه يوؤثر على ال�سالمة ، عند ا�ستعمال اأي    4

�سلعة ، اأو تقدمي اأي خدمة ، اأو عدم بيان طريقة ال�ستعمال اأو الحتياطات الالزمة 

لل�سلع التي تتطلب طبيعتها ذلك .

املتفق    5 باخلدمة  القيام  عدم  اأو   ، ت�سليمها  ميعاد  حلول  عند  ال�سلعة  توفـري  عدم 

عليها ، اأو عدم اإمتامها فـي الوقت املحدد لإنهائها .

ا�ستعمال موازين ، اأو مكاييل ، اأو مقايي�ض ، اأو دمغات ، اأو اأختام ، اأو اآلت فح�ض    6

غري �سليمة ، اأو مغ�سو�سة . 

ا�ستعمال طرق ، اأو و�سائل من �ساأنها جعل عملية وزن ، اأو كيل ، اأو قيا�ض ، اأو فح�ض    7

ال�سلعة غري �سحيحة . 

اإعطـــاء ، اأو ا�ستعمـال �سهــــادات ، اأو بيانـــات تكـــون مدل�ســة ، اأو مـزورة ، اأو خاطئة ،    8

اأو الإيهـــام خالفا للواقــع اأن ال�سلعـــة ، اأو اخلدمة تت�سمن �سهادة جــودة م�سمونــة 

من قبل اجلهات املخت�سة .

9    ، وامليكانيكية   ، الكهربائية  الأجهزة  ا�ستعمال  وكيفـية   ، البيع  �سروط  بيان  عدم 

والإلكرتونية .

الإعالن عن �سلع ، اأو خدمات ، اإذا كان من �ساأن ذلك اأن يوقع امل�ستهلك فـي اخلطاأ    10

اأو الت�سليـل ، �ســـواء فـيما يتعلق باأحد عنا�ســر ال�سلعــة ، اأو كميــة العنا�ســـر النافعـــة 

بها ، اأو نوعيتها ، اأو بياناتها .

زيــــادة الأ�سعـــار عنــــد ظهــــور اأزمـــة ، اأو جائحـــة طبيعيـــة ، اأو ظــــروف ا�ستثنائيـــــة ،    11

اأو و�سعية خا�سة غري عادية بال�سوق .

تقا�سي ثمن ) عن ال�سلعة ( اأعلى من الثمن املعلن عنه .   12

عدم اإف�ساح املزود للم�ستهلك اأن ال�سلعة م�ستعملة ، اأو اأن بها عيبا .    13

عدم و�سع الأ�سعار على ال�سلعة ، اأو اخلدمة املقدمة .   14

النتقا�ض من حقوق امل�ستهلك ، ومن التزامات املزود املن�سو�ض عليها فـي القانون    15

والالئحة .
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املــادة ) 20 ( 

 ، اإعفاء املزود مــن م�سوؤوليتــــه املدنيـــة جتـــاه امل�ستهـــلك  يعـــد باطــــال كل �سرط من �ساأنه 

واأي �سرط من ال�سروط الآتية ، �سواء وردت هــذه ال�سروط فـي منـــاذج عقـــود ، اأو وثائـــق ، 

اأو م�ستنـــدات ، اأو فواتيـــر ال�ســراء ، اأو مالحظـــات ، اأو اإعالنــات ، اأو مذكرات تتعلـــق بالعمل 

التجاري ، اأو على واجهة املحل ، اأو مطبوعة على الب�ساعة : 

و�سع عبارة " الب�ساعة املبيعة ل ترد ول ت�ستبدل " .   1

حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة ) اأقل من املحدد قانونا ( .   2

عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن عند اإعادته لل�سلع املعيبة .   3

توجيـــه امل�ستهــلك للتعامل مــع �سركـــات متويـــل اأو تاأمــني بعينهـــا ، عنـــد ال�ســـراء    4

بالتق�سيط .

و�سع �سرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمــه ال�سلعـــة اأو تقدميـــه للخدمــة    5

حمل التعاقد ، اإذا كان ت�سليم ال�سلعة اأو تقدمي اخلدمة ل يتم مبجرد التعاقد . 

و�سع �سروط ب�سرورة اإجراء �سيانة اأو اإ�سالح ال�سيارات فـي الوكالة خالل فرتة    6

زمنية معينة ، وعدم اإجراء اأي �سيانة اأو اإ�سالح خارج الوكالة .

اأن يقت�سر ال�سمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�سامن اأجرة اليد العاملة ،    7

وغريها من الإ�سافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها .

 عدم م�سوؤولية املزود عن ال�سلعة فـي اأثناء فرتة ال�سيانة .   8

اأي عبارة ي�سعها املزود للتن�سل من امل�سوؤولية .   9

عدم ا�سرتداد امل�ستهلك للثمن فـي حال عدوله عن اخلدمة .   10

ويجوز للمزود خ�سم مبلغ ل يجاوز )3%( ثالثـــة باملائـــة مـــن قيمـــة اخلدمـــة فـي حالة 

عدول امل�ستهلك عن اخلدمة . 

املــادة ) 21 ( 

ال�سروط  كافة  ا�ستيفاء  قبل   ، خدمة  اأي  تقدمي  اأو   ، �سلعة  اأي  تداول  املزود  على  يحظر 

اخلا�سة بال�سحة وال�سالمة املن�سو�ض عليها فـي القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة 

- بح�سب طبيعة كل �سلعة اأو خدمة - واحل�سول على الرتاخي�ض اأو املوافقات من اجلهات 

املعنية ، بالإ�سافة لل�سروط الآتية : 
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مطابقة ال�سلعة للموا�سفات القيا�سية .   1

توافر عنا�سر اجلودة ، مبا ي�سمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة اأو اخلدمة .   2

خلو ال�سلعة اأو اخلدمة من اأي اأخطار اأو اأ�سرار مت�س ب�سالمة و�سحة امل�ستهلك    3

اأو اأمواله .

املــادة ) 22 ( 

، التي يوؤدي ا�ستعمالها بطريقة  اأو اخلدمات   ، يجب على املزود - فـي حال تداول ال�سلع 

خاطئة اإىل الإ�سرار ب�سالمة امل�ستهلك ، اأو اأمواله - اللتزام بالآتي : 

اأن يقدم عن ال�سلعة اأو اخلدمة املقدمة حتذيرا وا�سحا ، وحمددا باللغتني العربية    1

والإجنليزية .

التعريف بطريقــة ا�ستعمال ال�سلعــة اأو اخلدمــة ، والحتياطــات الواجب اتخاذها    2

عنــد ال�ستعمــال ، وكيفـية الوقايــة من الأ�سرار املحتملة ، و�سبـــل العـــالج مـــن اأي 

�سرر ينتج عنها ، وذلك بح�سب طبيعة كل �سلعة اأو خدمة . 

اإذا كانت مفككة ، وتوفـري فني متخ�س�س    3 اأجزاء ال�سلعة لرتكيبها  توفـري جميع 

لرتكيبها عند احلاجة .

اأن تكون جميع البيانات امل�سار اإليها فـي البندين )1 و 2( من هذه املــادة مكتوبة    4

باللغتـــني العربيــــة والإجنليزيــــة علــــى العبــــوة ، اأو الغــــالف اخلارجــــي لل�سلعــــة ، 

اأو الكتيب داخل ال�سلعة . 

املــادة ) 23 ( 

يجـــب علــى املــــزود اأن يبــني - وب�سكـــــل ظاهــر علـــى ال�سلعـــة اأو عبوتهــا - البيانـــات الآتيــــة ، 

بالإ�سافة اإىل البيانات املن�سو�س عليها فـي املــادة )19( من القانون : 

البيانـــات املتعلقـــة مب�ســدر ال�سلعـــة ، وطبيعتهـــا ، ونوعها ، و�سفاتهــا اجلوهرية ،    1

وتركيبتها ، وعنا�سرها .

التعريف بطريقة ال�ستخدام ، والحتياطات الواجب اتخاذها عند ال�ستعمال .   2

اأن تكــــون البيانــــات مكتوبــــة ب�سكـــل وا�ســـح ومقـــروء ، وبطريقــة تتعــذر اإزالتهـــا ،    3

واأن تكون اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها تلك البيانات . 
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املــادة ) 24 ( 

يجـــب اأن تكتـــب اأ�سعار البيع على ال�سلع ذاتهــا ، اأو غالفهــا ، اأو وعائهــا ، واإبــراز هــذا ال�سعــر 

ب�سكل وا�سح ، ي�سهل التعرف عليه .

ويجب و�سع قائمة باأ�سعار ال�سلع واخلدمات املعمول بها فـي مكان بارز فـي اأماكن الإقامة 

واملطاعم واملقاهي واملحالت املماثلة ، مت�سمنة مقدار ال�سريبة اإن وجدت ، على اأن تكون 

اللغة العربية اإحدى اللغات التي تكتب بها .

املــادة ) 25 ( 

تعد ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم )1( املرفق بالالئحة ، من ال�سلع التي ل ميكن كتابة 

البيانات عليها .

ويجب اأن يرفق بال�سلع املحددة فـي هذا امللحق ن�سرة تت�سمن البيانات امل�سار اإليها فـي املــادة 

)19( من القانون ، واملــادة )24( من الالئحة ، وذلك دون اإخالل باملوا�سفات القيا�سية .

املــادة ) 26 ( 

مــع عــدم الإخالل باأحكــام املــادة )21( من القانــــون ، يحظــــر تــداول ال�سلـــع التــي حتتـــوي 

على مــا ميــ�س ال�سرائــع ال�سماويــــة ، اأو العبــــارات ، اأو ال�ســـور ، اأو ال�سعـــارات ، اأو الرمـــوز ، 

اإذا كانت خملة بالقيم الدينية ، اأو اخلاد�سة للحياء ، اأو املخلة بالآداب العامة ، اأو العادات .

كما يحظر تداول ال�سلع التي تاأتي على اأ�سكال خاد�سة للحياء اأو خملة بالآداب العامة . 

املــادة ) 27 ( 

تعد ال�سلع املبينة فـي امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة �سلعا م�سمولة بال�سمان .

وتعد اخلدمات املبينة فـي امللحق رقم )3( املرفق بالالئحة خدمــات م�سمولة بال�سمان ، 

وتكــــون فتـــرة ال�سمـــان )3( ثالثــــة اأ�سهــــر على الأقــــل ، اأو املـــــــدة الأطــول املتفـــــق عليهــــــا ، 

اأو التي يحددها قانون اآخر .

وتكون فرتة ال�سمان لل�سلـــع واخلدمات التي مل تـــرد فـي امللحقــــني )2( و)3( املرفقــــني 

بالالئحة وفقا لأحكام العقد .
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املــادة ) 28 ( 

مع عدم الإخــالل باأحكام املــادة )26( من القانـــون ، يجـــب علــى املـــزود اللتــزام ب�سمـــان 

الإ�سالح وال�سيانة ، وفقا ملــا يتم التفاق عليه مع امل�ستهلك ، دون تاأخري متعمد ، اأو رف�س 

غري م�سبب ، وذلك خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعة ال�سلعة ، اأو اخلدمة .

وفـي حال عدم قيام املزود بتنفـيذ اللتزام ب�سمان الإ�سالح وال�سيانة على النحو ال�سحيح ، 

يجـــب عليـــه رد قيمـــة ال�سلعة اأو اخلدمـــة اإلـــى امل�ستهــــلك ، اأو اإعـــــادة اإ�سالحهـــــــا و�سيانتهــــا 

على الوجه ال�سحيح . 

املــادة ) 29 ( 

مـــع عــدم الإخــالل باأحكــــام املــادة )27( من القانــــون ، يلتـــزم املـــزود - فـــور اكت�ســــاف عيـــب 

فـي ال�سلعة اأو اخلدمة ، يكون من �ساأنه الإ�سرار بامل�ستهلك اأو باأمواله - اأن يقوم باإبالغ 

الهيئة كتابيا بذلك ، على اأن يت�سمن الإبالغ ما ياأتي : 

ا�سم و�سفة املبلغ ، وجن�سيته ، وعنوانه فـي ال�سلطنة .   1

بيان بال�سلعة ، اأو اخلدمة املبلغ عنها .   2

تاريخ اكت�ساف العيب حمل البالغ .   3

التحديد الفني للعيب حمل البالغ .   4

5    ، الأ�سرار  تلك  توقي  كيفـية  وبيان   ، البالغ  حمل  العيب  من  املحتملة  الأ�سرار 

هذا  معاجلة  من  امل�ستهلك  ليتمكن  املزود  يتيحها  التي  والو�سائل  والإجراءات 

العيب .

ك�سف باأ�سماء امل�ستهلكني ، اأو عدد ال�سلع التي بها العيب ، ونوع وطبيعة كل �سلعة .   6

اأي بيانات اأخرى يرى املزود �سرورة ت�سمينها فـي البالغ .   7

املــادة ) 30 ( 

يلتزم املزود فور اكت�ساف عيب فـي ال�سلعة اأو اخلدمة الت�سال بامل�ستهلك ، وفق العنوان املبني 

عند التعاقد ، والإعــالن فـي �سحيفتـني يوميتني حمليتني وا�سعتــي النت�سار على الأقل ، 

تكـون اإحداهمــا باللغــة العربية ، على األ تقــل م�ساحـــة الإعــالن عن )15 �ســــم × 15 �ســـم( ، 

وب�سكل وا�سح ومقروء .
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املــادة ) 31 ( 

يجب اأن يت�سمن ا�ستدعاء ال�سلعة وفقا حلكم املــادة )27( من القانون ، بعد موافقة الهيئة ، 

ما ياأتي : 

ا�سم املزود ، وعنوانه .   1

العالمة التجارية لل�سلعة .   2

ا�سم ال�سلعة ، وو�سفها ، وبلد من�سئها .   3

�سورة لل�سلعة .   4

و�سف العيب .   5

عدد ال�سلع املعيبة .   6

التعليمات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها لتوقي الأ�سرار املحتملة .   7

الإجراءات التي يجب على امل�ستهلك اتباعها ملعاجلة العيب .   8

الفرتة الزمنية التي يجب على امل�ستهلك خاللها الرجوع للمزود لإ�سالح العيب .    9

املــادة ) 32 ( 

مع عدم الخالل باأحكام املواد ) 29 ، 30 ، 31 ( من الالئحة ، يلتزم املزود بتحمل جميع 

تكاليف الإ�سالح ، ورد كامل قيمة ال�سلعة اأو اخلدمة اأو ا�ستبدالها ، فـي حال كان ال�سرتجاع 

اأو ال�ستبدال هو ال�سبيل الوحيد اإىل معاجلة هذا العيب .

املــادة ) 33 ( 

يجب على املزود عند تداول �سلعة م�ستعملة ، اأو بها عيب ، اللتزام بالآتي : 

اأن يعلن للم�ستهلك عن حالتها ب�سكل وا�سح ، وعلى نحو ل يوؤدي اإىل ت�سليله .    1

اأن يثبت حالة ال�سلعة فـي العقد ، اأو الفاتورة .   2

األ ي�سكل العيب فـي ال�سلعة خطرا على �سحة و�سالمة امل�ستهلك ، اأو اأمواله .   3

املــادة ) 34 ( 

 مع عدم الإخالل بالأحكام املن�سو�س عليها فـي املــادة )31( من القانون ، ت�سري ال�سمانات 

عر�س  كل  على   ، بها  املعمول  والنظم  القوانني  لأحكام  وفقا  واخلدمات  لل�سلع  املمنوحة 

ترويجـــي يرتتـــب علــيه منـــح هديـــة اأو خدمة جمانية اأو ميـــزة معينة نظري �ســـراء �سلعـــة 

اأو احل�سول على خدمة معينة .
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املــادة ) 35 ( 

يجب على املزود - عند اإجراء العرو�ض الرتويجية - اللتزام بالآتي : 

احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة . - 1

تقدمي بيان بطريقة اإقامة العرو�ض الرتويجية للم�ستهلك . - 2

بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين . - 3

املــادة ) 36 ( 

يجب على املزود - عند اإجراء تخفـي�سات على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات - اللتزام بالآتي : 

احل�سول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة , للتاأكد من الأ�سعار  - 1

وفقا لل�سوابط التي حتددها الهيئة .

توفـري قائمة باأعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي اإقامة التخفـي�سات عليه . - 2

بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفـي�سات لكل �سلعة بخط وا�سح , ومقروء ,  - 3

ون�سبة التخفـي�ض .

املــادة ) 37 ( 

مع عدم الإخالل بالأحكام والقوانني والقرارات اخلا�سة بحماية املناف�سة ومنع الحتكار , 

تعد احلالت الآتية من املمار�سات املحظورة املن�سو�ض عليها فـي املــادة )32( من القانون : 

اتفـــاق اأكثـــر من مـــزود على خفـــ�ض اأو تثبيـــت اأو رفـــع الأ�سعـــار مبـــا ي�سكـــل �ســـررا  - 1

على امل�ستهلك .

قيام مزود اأو اأكرث ب�سراء ال�سلع اأو اخلدمات املناف�سة بغر�ض التحكم فـي ال�سوق . - 2

اإبرام اأي اتفاق بهدف الهيمنة على ال�سوق . - 3

بيع املنتجات باأ�سعار تقل عن اأ�سعار التكلفة خللق و�سع احتكاري لل�سوق يرتتب  - 4

عليه اإحلاق ال�سرر بامل�ستهلك .

امتنــــاع املـــزود اأو توقفـــه عـــن الإنتــــاج اأو حتديــد كميتــه , اأو امتناعــه عـــن التوريـــد  - 5

اأو العر�ض لل�سلع اأو اخلدمات .
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الف�صـــل الرابـــع

�صبـــط املخالفـــات 

املــادة ) 38 ( 

يلتزم موظفو الهيئة املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية ، بحمل بطاقة تعريف ، تت�سمن 

بيانا بهذه ال�سفة ، وعليهم الك�سف عن هويتهم ، واإطالع املزود عليها .

املــادة ) 39 ( 

فـــي �سبيـــل قيـــام موظفــــي الهيئـــة املخولـــني �سفـــة ال�سبطيــة الق�سائيـة باخت�سا�ساتهم ، 

يلتزم املزود بالآتي : 

اإبراز الرتاخي�ض التجارية املمنوحة له ، وت�سهيل الطالع عليها . - 1

ت�سهيـــل اأداء موظفــي الهيئـــة املخولــني �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة لأعمالهــم ،  - 2

ومتكينهـــم مـــن دخـــول املواقـــع التابعـــة لهــا ، �سواء اأكانت مرتبطــة مبوقع املحل ، 

اأم فـي مواقع اأخرى ، والطالع على ال�سجالت وامل�ستندات التي يطلبونها .

املــادة ) 40 ( 

يجب على موظفـي الهيئة املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية حترير حم�سر باملخالفة ، 

يت�سمن الآتي : 

تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�سر ، ونوعية املخالفة . - 1

 ا�سم حمرر املح�سر ، وا�سم و�سفة ال�سخ�ض الذي متت الإجراءات فـي مواجهته ،  - 2

�سواء كان �ساحب املن�ساأة التجارية اأو اأحد العاملني لديه .

الإجــراءات التــي اتخذهــا حمــرر املح�سر لأخـــذ العينــات ، مبــا فـي ذلك طريقـــة  - 3

وكيفـية �سحب ونقل العينة وعددها ، ونتيجة املعاينة املبدئية لل�سلعة اأو اخلدمة .

تدوين البيانات الأ�سا�سية املدونة على ال�سلعة املتحفظ عليها . - 4

توقيع املزود اأو من ميثله ، اأو من ح�سر الواقعة من العاملني لديه على املح�سر ،  - 5

وت�سليمـــه ن�سخة مـنه ، وفـي حالة رف�ســـه التوقيـــع اأو ت�سلــــم الن�سخــــة ، يثبت ذلك 

فـي املح�سر .

اإثبات ت�سلم وت�سليم امل�سبوطات فـي املح�سر . - 6
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املــادة ) 41 ( 

مـــع عـــدم الإخالل بحكم املــادة )35( من القانون ، والقوانني واللوائح والقــرارات املعمــول 

بها ، يجب على الإدارة املخت�سة ، بعد اإمتام اإجراءات التق�سي والبحث وجمع ال�ستدللت ، 

اتخاذ اأي من الإجراءات الآتية : 

اإنذار املخالف بتعديل اأو�ساعه واإزالة املخالفة فورا اأو خالل فرتة زمنية حتددها  - 1

له ، بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا ، وفقا لأحكام القانون .

2 -  ، ال�ساأن  فـي هذا  ال�سادرة  والقرارات  الالئحة  اإدارية وفقا لأحكام  توقيع غرامة 

بالن�سبة للمخالفات غري املعاقب عليها جزائيا وفقا لأحكام القانون .

3 -  ، ال�ساأن  فـي هذا  ال�سادرة  والقرارات  الالئحة  اإدارية وفقا لأحكام  توقيع غرامة 

واإحالة ملف املخالفة اإىل الدعاء العام ، بالن�سبة للمخالفات املعاقب عليها جزائيا 

وفقا لأحكام القانون .

حفظ ال�سكوى اإداريا فـي اأي من احلالت الآتية :  - 4

اأ - اإذا مل تثبت املخالفة .

ب - عدم �سحة الواقعة ، اأو تكون مما ل يعاقب عليها القانون .

ج - عدم كفاية الأدلة .

د - اإذا كانت املخالفة ل تدخل �سمن اخت�سا�ض الهيئة .

ال�سكوى الكيدية . هـ - 

عدم اأهمية املخالفة ، اأو وقع فـي ظروفها ما يربر ذلك . و - 

لأحكام  وفقا  جزائية  جرمية  ت�سكل  ل  املخالفة  كانت  اإذا   ، الودية  الت�سوية  ز - 

القوانني واللوائح املعمول بها .

تنازل مقدم ال�سكوى ، اإذا كانت املخالفة ل ت�سكل جرمية جزائية وفقا لأحكام  ح - 

القوانني واللوائح املعمول بها . 

عـــدم مراجعـــة مقــدم ال�سكــوى خــالل )90( ت�سعــني يومــا من تاريــخ تقدميـــه  ط - 

لها - ما مل يقدم عــذرا مقبول - اإذا كانت املخالفة ل ت�سكــل جرميــة جزائيــة 

وفقا لأحكام القوانني واللوائح املعمول بها . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1185(

املــادة ) 42 ( 

اأو غري  اأو حمظورة  اأو �سامة  اأو فا�سدة  التي ي�ستبه فـي كونها مغ�سو�سة  بالن�سبة لل�سلعة 

غري  اأو  للخطر  و�سالمته  امل�ستهلك  �سحة  تعر�ض  التي  اأو  الآدمي  لال�ستهالك  �ساحلة 

 ، الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املخول  للموظف  يجوز   ، واملقايي�ض  للموا�سفات  مطابقة 

ال�سبط اأو التحرز على ال�سلع امل�سار اإليها ، وو�سعها حتت حرا�سة اأ�سحابها اإىل حني البت 

فـي املخالفة مع حترير حم�سر يثبت ذلك .

ويحظـــر على املــــزود ممن �سبطت لديه تلك ال�سلع الت�ســـرف فـيهــا اإل بعــد الإفــراج عنهــا 

من قبل الهيئة ، اأو �سدور اأمر ، اأو حكم ق�سائي بالت�سرف فـيها .

الف�صـــل اخلامـــ�س

اجلـــزاءات الإداريـــة 

املــادة ) 43 ( 

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�ض عليها فـي القانون ، يعاقب كل من يخالف 

اأحكام املواد املبينة فـي الالئحة بالغرامات الإدارية املن�سو�ض عليها فـيها .

املــادة ) 44 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املــادة )33( من القانون ، بغرامة اإدارية ، ل تقل عن )100( 

مائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة 

تكرار املخالفة .

اإداريـــة مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا  وفـي حـــال ا�ستمـــرار املخالفة تفر�ض غرامة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 45 ( 

يعاقب كل مزود ل يلتزم ب�سداد تكاليف الفح�ض ومطابقة العينات ، اإذا تبني عدم �سالحية 

اإدارية ، مقدارها )20( ع�سرون  ال�سلعة ، طبقا لأحكام املــادة )10( من الالئحة ، بغرامة 

ريال عمانيا .

وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفــة تفــر�ض غرامة اإداريــة ، مقدارهــــا )5( خم�ســة ريالت عمانيـــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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املــادة ) 46 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام البندين )9 و 15( من املــادة )19( من الالئحة ، بغرامة اإدارية ، 

مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفـــــي حال ا�ستمــــرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )5( خم�سة ريــالت عمانيــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 47 ( 

يعاقـــب كـــل من يخالــــف حكــم البنــــود )1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11( مـــن املــادة )19( واملــــادة )37( 

مــن الالئحة ، بغرامة اإداريــة ، ل تقــل عن )500( خم�سمائة ريال عمانــي ، ول تزيــد علـــى 

)1000( األف ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفــــي حــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )50( خم�سون ريــال عمانيــا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 48 ( 

يعاقــب كــل من يخالــف حكــم البنـــود )3 ، 4 ، 10( من املــادة )19( من الالئحـــة ، بغرامــــة 

اإدارية ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين ، 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفـــي حـــال ا�ستمـــرار املخالفـــة تفر�ض غرامة اإداريـــة ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 49 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )18 ، 20 ، 22 ، 23 ، 28 ، 33 ، 35 ، 36( من الالئحة ، 

بغرامة اإدارية ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال 

عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة .

وفــــي حـــال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة اإدارية ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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املــادة ) 50 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام البنود )5 ، 12 ، 13 ، 14( من املــادة )19( واملواد )12 ، 13 ، 14 ، 

24 ، 25 ، 27 ، 39( من الالئحة ، بغرامـــة اإدارية ، ل تقـــل عن )50( خم�سني ريـــال عمانيا ، 

ول تزيد على )200( مائتي ريال عماين ، وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفـي حــال ا�ستمــرار املخالفـــة تفـــر�ض غرامة اإدارية ، مقدارهـا )10( ع�ســـرة ريالت عمانيــة 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 51 ( 

يعاقب كل من يخالف اأحكام املواد )15 ، 16 ، 21 ، 26 ، 29 ، 31 ، 34( من الالئحة ، بغرامة 

اإدارية ، ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، ول تزيد على )1000( األف ريال عماين ، 

وت�ساعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفــــي حــال ا�ستمــرار املخالفة تفر�ض غرامة اإداريــة ، مقدارها )20( ع�ســرون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ) 52 ( 

يعاقـــب كـــل مـــن يخالـــف اأحكـــام املادتني )30 ، 42( من الالئحة ، بغرامـــة اإدارية ، ل تقــــل 

عن )100( مائـــة ريال عمانـــي ، ول تزيد علـــى )800( ثمامنائة ريال عماين ، وت�ساعــــف 

العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 

وفـي حــال ا�ستمـرار املخالفة تفــر�ض غرامــــة اإدارية ، مقدارها )50( خم�ســون ريال عمانيــا 

عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .
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امللحــق رقــم )1(

ال�سلــع التــي ال ميكــن كتابــة البيانــات عليهــا

بيــان ال�سلعـــة م

الأ�سماك الطازجة  1

املنتجات الزراعية الطازجة 2

3
ال�سلع ذات الأحجام ال�سغرية التي تقل م�ساحة اأكرب �سطح لها 

عن )10( ع�سرة �سم2 ، على اأن تكتب بياناتها على العبوة احلاوية لها 

الذهب والف�سة 4

ال�سناعات احلرفـية 5

اأدوات اخلياطة ، وملحقاتها 6

الطابوق ، والرمل ، وغريها من املواد الإن�سائية 7

الأدوات والأواين املنزلية 8

الأدوات القرطا�سية 9

املواد الغذائية التي تباع ب�سكل مفرد كاملك�سرات واحللويات 10

املوا�سي واللحوم الطازجة 11

األعاب الأطفال 12

مالحظــــــة : 

منها  بالقرب  اأو  العر�ض  بطاقة  على  البيانات  تو�سع  اأن  يجب  بالتجزئة  البيع  حال  فـي 

مبا�سرة ، ويحظر بيع ال�سلع التي يقل وزنها عن )20( ع�سرين جراما مفردة .
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امللحــق رقـــم )2(

ال�سلـــع امل�سمولـــة بال�سمـــان 

بيــان ال�سلعـــة م

املركبات باأنواعها 1

الأجهزة الإلكرتونية 2

قطع غيار ال�سيارات 3

املحركات 4

الإطارات 5

الأدوات والأواين املنزلية  6

�سفن ال�سيد والنزهة وم�ستلزماتها 7

الأثاث املنزيل والديكور  8

املالب�ض واملن�سوجات 9

الطالء والدهانات 10

اأجهزة الت�سوير الرقمي ، وم�ستلزماتها 11

املنتجات اجللدية باأنواعها 12

الأدوات الكهربائية ، واأدوات الإنارة  13

لوازم ومعدات امل�ست�سفـيات  14

لوازم ومعدات التموين 15

الآلت واملعدات الثقيلة ، وقطع غيارها 16

اإك�س�سوارات وملحقات املركبات 17

النوافذ والأبواب باأنواعها 18

الأجهزة واملنتجات ال�سمعية والب�سرية 19
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بيــان ال�سلعـــة م

الأجهزة الكهربائية 20

اأجهزة احلا�سوب ولوازمه 21

املواد واملعدات الزراعية 22

الذهب والف�سة واملجوهرات 23

الآلت والأدوات املو�سيقية 24

لوازم واألعاب الأطفال املختلفة 25

الدراجات الهوائية والنارية 26

الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�سرية  27

الأدوات ال�سحية املنزلية 28

اأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية 29

م�ستح�سرات التجميل والعطور 30

الأ�سرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة  31

املعدات واللوازم البيطرية  32

الأدوات واملعدات البرتولية 33

املعدات والأدوات ال�سناعية 34

املطابخ 35

الأحجار الطبيعية وال�سناعية باأنواعها 36

الع�سب ال�سناعي 37

اإك�س�سوارات وملحقات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية 38

مالحظـــة : ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط .

تابع  امللحـق رقـم )2( : ال�سلـــع امل�سمولـــة بال�سمـــان 
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امللحــق رقـــم )3(

اخلدمـــات امل�سمولـــة بال�سمــان

بيــــان اخلدمـــاتم

�سيانة املركبات 1

�سيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية 2

�سيانة املعدات والقوارب 3

�سيانة الدراجات الهوائية والنارية 4

�سيانة الأجهزة امليكانيكية 5

خدمات الت�سميم الداخلي واخلارجي 6

تو�سيل الطلبات 7

تقدمي خدمة الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية 8

تو�سيل الكابل التلفزيوين 9

التعليم اخلا�ض باأنواعه 10

ال�سفر وال�سياحة 11

الأيدي العاملة 12

الإن�ساءات ومقاولت البناء 13

تعليم ال�سياقة 14

اأعمال الديكور 15

تف�سيل الأثاث واملفرو�سات 16

خدمات تلميع املركبات 17

خدمة الربجميات 18

خدمة عامالت املنازل  19

خدمة غ�سيل املركبات 20

خدمة غ�سيل املالب�ض واملفرو�سات 21




