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هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
قـــرار
رقم 2022/1
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون حمايـة امل�ستهلـك
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/26ب�إن�شاء هيئة حماية امل�ستهلك،
و�إلى نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2011/53
و�إلى قانون حماية امل�ستهلك ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2014/66
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�صادرة بالقرار رقم ،2017/77
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة حماية امل�ستهلك،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ،امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١١ :مــن �شعبـــــــان 1443هـ
املوافـــــق ١٤ :مــن مـــــــار�س ٢٠٢٢م

د� .سعــود بـن حمـود بن �أحمـد احلب�سـي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة حماية امل�ستهلك
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام
الالئحة التنفيذيـة لقانـون حمايـة امل�ستهلـك
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ،)9و( ،)15و( /19البند  ،)12و( ،)20و( ،)21و( ،)26و(،)35
و( ،)36و( ،)41و( )43من الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها،
الن�صو�ص الآتية:
املــادة ( ) ٩
يجوز للم�ستهلك  -فـي حالة ن�شوب خالف بينه وبني املزود � -أن يتقدم ب�شكوى �إلى
الإدارة املخت�صة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،مرفقا به الأدلة وامل�ستندات التي تدعم
ال�شكوى.
ويجب على الإدارة املخت�صة البت فـي ال�شكوى خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
تقدميها مكتملة.
ويجوز 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 ( ) ١٥
�إذا �شاب �أيا من ال�سلع الواردة فـي امللحق رقم ( )2املرفق بالالئحة عيب� ،أو كانت هذه
ال�سلع غري مطابقة للموا�صفات القيا�سية �أو الغر�ض الذي مت التعاقد من �أجله ،يحق
للم�ستهلك ا�ستبدال ال�سلعة� ،أو �إعادتها وا�سرتداد قيمتها دون �أي تكلفة �إ�ضافية� ،أو
�إ�صالحها ،وذلك وفقا للآتي:
� - ١أن يطلــب امل�ستهلـك ا�ستبــدال ال�سلعــة �أو �إعادتهــا وا�ستــرداد قيمتهــا خ ــالل ()15
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ت�سلمه ال�سلعة.
� - ٢أن يطلب امل�ستهلك �إ�صالح العيب خالل مدة ال�ضمان.
� - ٣أن يقدم املزود ما يثبت الإ�صالح خالل فرتة ال�ضمان.
� - ٤أن يقدم امل�ستهلك ما يثبت �شراء ال�سلعة من املزود.
� - ٥أال يكون العيب ناجتا عن �سوء ا�ستعمال امل�ستهلك لل�سلعة.
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� - ٦أن يوفر املزود للم�ستهلك �سلعة بديلة ت�ؤدي الغر�ض ذاته  -فـي حال ما �إذا اختار
امل�ستهلك �إ�صالح العيب  ،-وذلك �إلى �أن يتم �إ�صالح العيب ،وفـي حال ف�شله 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.
املــادة (  ) 19البند ()12
 -12تقا�ضي ثـمـن عن ال�سلعة �أو اخلدمة �أعلى من الثمن املعلن عنه.
املــادة ( ) ٢٠
يعد باطال كل �شرط من �ش�أنه �إعفاء املزود من م�س�ؤوليته املدنية جتاه امل�ستهلك ،و�أي
�شــرط من ال�شـروط الآتيــة� ،ســواء وردت هذه ال�شروط فـي مناذج عقود� ،أو وثائق،
�أو م�ستندات� ،أو فواتري ال�شراء� ،أو مالحظات� ،أو �إعالنات� ،أو مذكرات تتعلق بالعمل
التجاري� ،أو على واجهة املحل� ،أو مطبوعة على الب�ضاعة:
 - ١و�ضع عبارة "الب�ضاعة املبيعة ال ترد وال ت�ستبدل".
 - ٢حتديد فرتة زمنية لإرجاع ال�سلعة (�أقل من املحدد قانونا).
 -٣عدم ا�سرتداد امل�ستهلك لثمن ال�سلعة �أو اخلدمة.
 - ٤توجيه امل�ستهلك للتعامل مع �شركات متويل �أو ت�أمني بعينها ،عند ال�شراء.
 - ٥و�ضع �شرط بت�سلم املزود لكامل الثمن قبل ت�سليمه ال�سلعة �أو تقدميه للخدمة
حمل التعاقد� ،إذا كان ت�سليم ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة ال يتم مبجرد التعاقد.
 - ٦و�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.
� - ٧أن يقت�صر ال�ضمان على ال�سلعة نف�سها دون حتمل ال�ضامن �أجرة اليد العاملة،
وغريها من الإ�ضافات املتعلقة بال�سلعة ذاتها.
 - ٨عدم م�س�ؤولية املزود عن ال�سلعة فـي �أثناء فرتة ال�صيانة.
� - ٩أي عبارة ي�ضعها املزود للتن�صل من امل�س�ؤولية.
� - ١٠إعطاء املزود احلق لنف�سه فـي تعديل العقد �أو �إنهائه دون موافقة امل�ستهلك.
 - ١١ت�ضمني بند فـي العقد ب�أن �سعر ال�سلعة يحدد عند الت�سليم �أو �أن �سعر اخلدمة
قابل للمراجعة ب�إرادة املزود.
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املــادة ( ) ٢١
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 اجلهات املعنية ،بالإ�ضافة لل�شروط الآتية:
 - ١مطابقة ال�سلعة للموا�صفات القيا�سية.
 - ٢توافر عنا�صر اجلودة ،مبا ي�ضمن حتقق الغاية املرجوة من ال�سلعة �أو اخلدمة.
 - ٣خلو ال�سلعة �أو اخلدمة من �أي �أخطار �أو �أ�ضرار مت�س ب�سالمة و�صحة امل�ستهلك
�أو �أمواله.
وفـي جميع الأحوال ،يجب على املزود تقدمي تقرير معتمد يثبت ذلك بناء على طلب
الهيئة.
املــادة ( ) ٢٦
مــع عــدم الإخالل ب�أحكــام املــادة ( )21من القانـ ــون ،يحظـ ــر القيام بالآتي:
 - ١تــداول ال�سل ــع التــي حتت ـ ــوي علــى مــا مي ــ�س ال�شرائــع ال�سماوي ـ ــة� ،أو العبـ ــارات،
�أو ال�ص ــور� ،أو ال�شع ــارات� ،أو الرم ــوز� ،إذا كانت خملة بالقيم الدينية� ،أو خاد�شة
للحياء� ،أو املخلة بالآداب العامة� ،أو العادات.
 - ٢تداول ال�سلع التي ت�أتي على �أ�شكال خاد�شة للحياء �أو خملة بالآداب العامة.
� - ٣إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلع �أو تقدمي اخلدمات ب�شكل يخد�ش احلياء العام �أو يخالف
الآداب العامة �أو العادات والتقاليد.
املــادة ( ) ٣٥
يجب على املزود  -قبل �إجراء العرو�ض الرتويجية  -االلتزام بالآتي:
 - ١احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة للت�أكد من عدم وجود
عرو�ض �أو �إعالنات م�ضللة ،وفقا لل�ضوابط التي حتددها الهيئة ،وتزويد الهيئة
بن�سخة من املوافقة.
 - 2تقدمي بيان بطريقة �إقامة العرو�ض الرتويجية للم�ستهلك واملن�شورات الإعالنية
اخلا�صة بالعرو�ض.
 - 3بيان باجلوائز والهدايا وامليزات التي �ستقدم للم�ستهلكني الفائزين.
 - 4بيان �سعر البيع قبل العر�ض وبعده ،و�إرفاق فواتري البيع قبل �إجراء العر�ض.
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املــادة ( ) 36
يجب على املزود  -قبل �إجراء تخفي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات  -االلتزام بالآتي:
 - 1احل�صول على موافقة اجلهة املعنية بعد التن�سيق مع الهيئة ،للت�أكد من الأ�سعار،
وفقا لل�ضوابط التي حتددها الهيئة ،وتزويد الهيئة بن�سخة من املوافقة.
 - 2توفري قائمة ب�أعداد ال�سلع املتوفرة لكل نوع يرغب فـي �إقامة التخفي�ضات عليه.
 - 3بيان �سعر البيع قبل وخالل فرتة التخفي�ضات لكل �سلعة بخط وا�ضح ،ومقروء،
ون�سبة التخفي�ض.
 - 4بيان �سعر البيع بعد التخفي�ضات ،و�إرفاق فواتري البيع قبل �إجراء التخفي�ضات.
املــادة ( ) 41
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )35من القانون ،والقوانني واللوائح والقرارات املعمول
بها ،يجب على الإدارة املخت�صة ،بعد �إمتام �إجراءات التق�صي والبحث وجمع اال�ستدالالت،
اتخاذ �أي من الإجراءات الآتية:
� - 1إنذار املخالف بتعديل �أو�ضاعه و�إزالة املخالفة فورا �أو خالل فرتة زمنية حتددها
له.
 - 2توقيع غرامة �إدارية وفقا لأحكام الالئحة والقرارات ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن.
� - 3إحالة املخالفة �إلى االدعاء العام.
 -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.
ح  -تنازل مقدم ال�شكوى.
ط  -عدم مراجعة مقدم ال�شكوى خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه لها
ما مل يقدم عذرا مقبوال.
وفـي جميع الأحوال ،يحق للإدارة املخت�صة �إلزام املزود ب�سحب ال�سلعة �أو �إتالفها �إذا
كان الإتالف هو الو�سيلة الوحيدة للتخل�ص منها.
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املــادة ( ) 43
مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�صو�ص عليها فـي القانون ،يعاقب كل من
يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية ،ال تزيد على (� )1000ألف ريال عماين،
وت�ضاعف العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة.
وفـي حال ا�ستمرار املخالفة تفر�ض غرامة �إدارية ،ال تزيد على ( )50خم�سني رياال عمانيا
عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ،على �أال يزيد جمموعها على (� )2000ألفي ريال عماين.
املــادة ( ) ٢
ي�ستبدل بامللحق رقم (" )2ال�سلع امل�شمولة بال�ضمان " ،وامللحق رقم (" )3اخلدمات امل�شمولة
بال�ضمان" ،املرفقني بالالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها ،امللحقان
املرفقان.
املــادة ( ) ٣
ت�ضاف �إلى الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها ،مادة جديدة برقم
( )33مكررا ،يكون ن�صها الآتي:
املــادة (  ) 33مكررا
مع عدم الإخالل بحقوق امل�ستهلك والتزامات املزود املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه
الالئحة ،يجب على املزود واملعلن والوكيل املوجود داخل �سلطنة عمان �أو من له ممثل
�أو وكيل داخلها  -فـي حال التعاقد عن بعد  -االلتزام بالآتي:
 - ١احل�صول على موافقة اجلهة املعنية.
 - ٢عر�ض ال�سلعة فـي الو�سيلة الإلكرتونية ب�شكلها احلقيقي.
 -3حتديد مكان وتاريخ وطريقة ت�سليم ال�سلعة.
 - ٤و�ضع �سيا�سة وا�ضحة لال�ستبدال واال�سرتجاع دون الإخالل ب�أحكام القانون وهذه
الالئحة.
املــادة ( ) 4
تلغى املواد ( ،)45و( ،)46و( ،)47و( ،)48و( ،)49و( ،)50و( ،)51و( )52من الالئحة
التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�شار �إليها.
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امللحـق رقــم ( ) 2
ال�سلع امل�شمولة بال�ضمان
م

بيان ال�سلعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املركبات ب�أنواعها
الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وملحقاتها
قطع غيار ال�سيارات
املحركات
الإطارات
الأدوات والأواين املنزلية
ال�سفن والقوارب وم�ستلزماتها
الأثاث املنزيل والديكور
املالب�س واملن�سوجات
الطالء والدهانات
املنتجات اجللدية ب�أنواعها
اللوازم واملعدات الطبية
لوازم ومعدات التموين
الآالت واملعدات الثقيلة ،وقطع غيارها
اك�س�سوارات وملحقات املركبات
النوافذ والأبواب ب�أنواعها
الأدوات واللوازم التعليمية والقرطا�سية
�أدوات ومواد البناء ب�أنواعها
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تابـع :امللحــق رقـم ( ) ٢
م

بيــان ال�سلعـة

19

العربات املتنقلة (الكرفان)

20

ال�ساعات

21

املواد واملعدات الزراعية

22

الذهب والف�ضة واملجوهرات

23

الآالت والأدوات املو�سيقية

24

لوازم و�ألعاب الأطفال املختلفة

25

الدراجات الهوائية والنارية

26

الأدوات الكيميائية واملبيدات احل�شرية

27

الأدوات ال�صحية املنزلية

28

�أجهزة ومعدات الطاقة ال�شم�سية

29

م�ستح�ضرات التجميل والعطور

30

الأ�شرطة ال�سمعية واملرئية املختلفة

31

املعدات واللوازم البيطرية

32

الأدوات واملعدات البرتولية

33

املعدات والأدوات ال�صناعية

34

املطابخ

35

الأحجار الطبيعية وال�صناعية ب�أنواعها
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مالحظة :ي�سري هذا امللحق على ال�سلع اجلديدة فقط.

اجلريدة الر�سمية العدد ()1434

امللحق رقم ( ) 3
اخلدمات امل�شمولة بال�ضمان
م

بيــان اخلدمــات

1

�صيانة املركبات

2

�صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية

3

�صيانة املعدات والقوارب

4

�صيانة الدراجات الهوائية والنارية

5

�صيانة الأجهزة امليكانيكية

6

�أعمال الديكور

7

تف�صيل الأثاث واملفرو�شات

8

خدمة الربجميات

9

خدمات تركيب الأبواب والنوافذ ب�أنواعها

10

خدمات تركيب املطابخ

11

�أعمال النجارة واحلدادة

12

خدمات تركيب الع�شب ال�صناعي

13

خدمات تركيب املظالت

14

خدمات تو�صيل كابالت الكهرباء

15

خدمات تو�صيل �أنابيب املياه

16

خدمات تو�صيل خطوط الهاتف الثابت

17

خدمات تو�صيل و�صيانة معدات املياه
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