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باإ�ســدار قانــون حمايــة امل�ستهــلك

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  
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ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمــل باأحكــام قانـــون حمايـــة امل�ستهـــلك املرفـــق .

املــادة الثانيــــة 

ين�ســـر هـــذا املر�ســـوم فـي اجلريــدة الر�سميـــة .

�سـدر فـي :   7  من �ســفــــــــــــر �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 30 من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون حمايـــة امل�ستهــــلك

الف�ســل الأول

تعريفـــات واأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــــق اأحكــــام هــــذا القانــــون يكــــون للكلمـــات والعبـــارات التاليــة املعــنى املبـــني قريــــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

الهيئــــــة :

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .

املجلـــــــــــ�س :

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيـــــــــ�س :

رئي�س الهيئة .

اجلهة املعنية : 

الوحدة املخت�سة بالإ�سراف على تنظيم ن�ساط املزود .

الالئحــــــــة :

الالئحة التنفـيذية لقانون حماية امل�ستهلك . 

امل�ستهــــــــلك :

كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يح�سل على �سلعة اأو يتلقى خدمة مبقابل اأو بدون مقابل .  

املـــــــــــــــزود :

كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يقوم بتداول �سلعة اأو تقدمي خدمة للم�ستهلك .

املعلــــــــــــــــن :

كـــل �سخـــ�س طبيعــي اأو اعتبــاري يعلــن عن �سلعـــة اأو خدمـــة با�ستخـــدام خمتلــــف و�سائـــل 

الدعاية والإعالن .
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ال�سلعــــــــــــة :

كـــل منتـــج �سناعـــــي اأو زراعـــــــي اأو حيوانـــي اأو حتويلــــي مبـــا فـــــي ذلك العنا�ســـــر الأوليــــة 

واملــــواد واملكونـــات الداخلـــة فــــي املنتــــج . 

اخلــدمــــــــة :

كل عمل يوؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل اأو بدون مقابل . 

التــــــــــداول :

بيع اأو �ســراء اأو عــر�س اأو ت�سنيــع اأو توريد اأو اإنتاج اأو ترويج اأو نقل اأو تخزين اأو توزيــع 

لل�سلعة ، ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها . 

الإعــالن امل�ســلل :

كل اإعالن يوؤدي ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر اإىل خداع امل�ستهلك .

العيــــــــــــــب :

كــــل نقـــ�س فـي قيمــــة اأي �سلعـــــة اأو خدمــــة اأو نفعهمـــا بح�ســـــب الغايـــــة املق�ســــودة منهــــــا ، 

يوؤدي اإىل حرمان امل�ستهلك كليا اأو جزئيا من ال�ستفادة الكاملة بها اأو يجعلها غري �ساحلة 

لال�ستعمال فـيما اأعدت من اأجله ، ول يكون للم�ستهلك دخل فـيه . 

املوا�سفـــة القيا�سيـــة : 

املعاييـــــــر الإلزاميــــة املعتمــــدة مــــن املديريــــــة العامــــــة للموا�سفــــــات واملقاييـــــــ�س بـــــــوزارة 

التجـــارة وال�سناعــــــــة .

املــادة ) 2 ( 

يحظر النتقا�س من حقوق امل�ستهلك اأو التزامات املزود املن�سو�س عليهما فـي هذا القانون 

والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة بحماية امل�ستهلك . 

ويعتبـــر باطــــال كـــل اتفـــاق يخــالــــف ذلك . 

املــادة ) 3 ( 

يحظر تداول اأي �سلعة اأو تقدمي اأي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�سروط اخلا�سة بال�سحة 

اأو املوافقات من اجلهة املعنية ، وذلك على النحو  وال�سالمة واحل�سول على الرتاخي�س 

الذي تبينه الالئحة . 
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املــادة ) 4 ( 

يحظر االإعالن عن اأي �صلعة اأو تقدمي اأي خدمة اإال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة 

املعنية . 

املــادة ) 5 ( 

كل �صلعة اأو خدمة يوؤدي ا�صتعمالها بطريقة غري �صحيحة اإىل االإ�صرار ب�صالمة امل�صتهلك 

اأو اأموالــه , يجــب اأن يعطى عنها حتذيرا وا�صحا وحمددا باللغتني العربيـــة واالإجنليزيــة 

يبـــني الطريقــــة ال�صحيحـــــة ال�صتخدامهـــــا و�صبـــــل العـــــالج مــــــن اأي �صــــرر ينتـــــج عنهــــا , 

وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة . 

املــادة ) 6 ( 

يجـــب على كل من�صــــاأة جتاريـــة مقيـــدة فـي ال�صجـــل التجــاري اإثبات رقم قيدهــا التجــاري 

على املرا�صالت والفواتري واالإعالنات التجارية و�صائر امل�صتندات ال�صادرة عنها عند تعاملها 

مع اأي م�صتهلك .

املــادة ) 7 ( 

يحظــــر تـــــــداول اأي �صلعـــــة مغ�صو�صـــــة اأو فا�صــــــدة اأو مقلــــــدة اأو غيـــــــر م�صـــــــرح بتداولهـــــــا , 

كما يحظر االإعالن عنها , وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�صو�صا اأو فا�صدا اأو مقلدا . 

املــادة ) 8 ( 

ومعايري حتددها  موؤكدة  على معلومات  بناء  يقع  اأن  يو�صك  اأو  وقع  قيام خطر  فـي حال 

الالئحـــة ب�صبــــب تقديــــم خدمـــــة اأو تـــــداول �صلعة معينـــة , فعلــــى الرئيــــ�س بعــــد التن�صيـــــق 

مع اجلهات املعنيــة اأن ي�صــــدر قـــرارا بوقــــف تقديــــم هذه اخلدمة اأو تـــداول تلك ال�صلـعــــة 

اأو اإتالفهـــــا اإذا كــــان االإتـــــالف هو الو�صيلـــة الوحيــدة لو�صـــع حـــد للخطـــر الناجــــم عنهــــا , 

وعليه اأن ي�صدر حتذيرات اأو تنبيهات للم�صتهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة .

وتتحمـــل اجلهـــات احلكوميــة فـي هذه احلالة التاأكــد من جــودة هذه اخلدمـــة اأو فحـــ�س 

تلك ال�صلعة , وللرئي�س اإلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�صكل �صليم اأو رد مقابلهــا اأو ا�صتبدال 

ال�صلعة باأخرى مماثلة اأو تغيريها اأو رد ثمنها كليا اأو جزئيا .

ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�صاأن .
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املــادة ) 9 ( 

فـي حــــال ظهـــــور اأزمـــــــة اأو جائحــــــة طبيعيـــــــة اأو ظـــــــروف ا�ستثنائيـــــة اأو و�سعيـــــة خا�ســـــة 

غري عادية لل�سوق ترتتب عليها زيادة غري طبيعية فـي الأ�سعار ، يجب على رئي�س املجل�س 

بعــــد موافقـــــــة املجلــــ�س اتخــــاذ اإجـــــــراءات وقتيــــة لتحجيــــم تـــلك الزيــــادة بعــــــــد موافقـــــة 

جملـــ�س الــــوزراء .

وتبني الالئحة الأ�س�س التي ي�ستند اإليها رئي�س املجل�س فـي تقدير الزيادة غري الطبيعية 

فـي الأ�سعار والإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة .

املــادة ) 10 ( 

للهيئة فـي حال ن�سوب خـــالف بـــني املـــزود وامل�ستهلك ، اأن ت�ستعني بخرباء ومتخ�س�سني 

فـي �سبيل اإبداء اخلربة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة . 

املــادة ) 11 ( 

للهيئــة فـي �سبيـــل ممار�ســــة اخت�سا�ساتها اأن تطلب فحــ�س ال�سلعــــة فـي اأحــــد املختربات 

احلكوميــــــــة اأو غريهـــــــا مـــن املختربات املعتمــــدة كلمــــا اقت�ســــــــت امل�سلحـــة العامــــــــــة ، وذلك 

على النحو الذي تبينه الالئحة ، ويتحمل املزود نفقة الفح�س اإذا تبني عدم �سالحيتها . 

املــادة ) 12 ( 

ت�سـدر الهيئــة ن�ســرات دورية لتوعيــــة امل�ستهلكــني باأ�سعـــار ال�سلع واخلدمـــات فـي الأ�ســــواق 

وما يطراأ عليها من تغريات وتوقعاتهـا بالن�سبة حلركـــة ال�سلـــع واخلدمات فـي الــ�سوق ، 

ويجوز لها اأن ت�سمن هذه الن�سرات بيانا باجلزاءات املوقعة على املخالفـني .

املــادة ) 13 ( 

للرئيــــ�س اتخـــاذ مــــا يلــــــزم مــــن اإجـــــراءات وتدابــيــــــر ل�سمـــان حقـــــــــوق امل�ستهــــلك الــــــواردة 

فـي هذا القانون وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة ، وله وقف اأي انتهاك 

اأو جتاوز حلقـوق امل�ستهــلك والقواعد العامــة املتعلقــــة ب�سحة و�سالمـــة ال�سلـــع واخلدمـــات 

والتثبـــت من مدى مطابقتها للموا�سفات القيا�سية ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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الف�ســـل الثانــــي

حقــــوق امل�ستهـــــلك

املــادة ) 14 ( 

حقوق امل�ستهلك مكفولة مبقت�سى اأحكام هذا القانون ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

احلـــــق فــــي احل�ســـول علـــى املعلومــــــات ال�سحيحـــــة عـــــن ال�سلعــــــة التــــي ي�سرتيهـــــا  اأ - 

اأو ي�ستخدمها ، اأو اخلدمة التي يتلقاها .

احلق فـي الختيار احلر حني انتقائه اأي �سلعة اأو تلقيه اأي خدمة . ب - 

احلق فـي �سمان جودة ال�سلعة واخلدمة واحل�سول عليهما بال�سعر املعلن .  ج - 

احلق فـي كل ما ي�سمن له �سحته و�سالمته عند ح�سوله على اأي �سلعة اأو تلقيه  د - 

اأي خدمة ، وعدم اإحلاق ال�سرر به عند ا�ستعماله العادي لهذه ال�سلعة اأو اخلدمة .

احلــق فــي اقت�ســـاء تعوي�س عـــادل عن ال�ســرر الـــذي يلحق بـــه وباأمـــواله ب�سبـــب  هـ - 

ح�سوله اأو ا�ستعماله العادي لل�سلعة اأو تلقيه اخلدمة .

احلق فـي متثيل م�ساحله عند اإعداد ال�سيا�سات اخلا�سة بحماية امل�ستهلك . و - 

احلـــق فـي احتـــــرام القيــــم الدينيــــة والعـــادات والتقاليـــــد للم�ستهـــلك عـــند تزويــــده  ز - 

باأي �سلعة اأو تلقيه اأي خدمة .

املــادة ) 15 ( 

للم�ستهلك احلـق فـي احل�ســـول على فاتـــورة باللغة العربية تثبـت �سراءه ال�سلعـــة اأو تلقيـــه 

اخلدمـــة ، ويجــب اأن تت�سمــن الفاتـــورة البيانــــات الأ�سا�سية اخلا�سة بال�سلعـــة اأو اخلدمـــة 

وغريها من البيانات التي حتددها الالئحة . 

املــادة ) 16 ( 

للم�ستهـلك خـــالل )15( خم�ســة ع�ســر يومـــا من تاريــخ ت�سلمــه اأي �سلعــة - با�ستثنـــاء ال�سلـــع 

ال�ستهالكية القابلـة للتلـــف ال�سريع - احلــق فـي ا�ستبدالهــــا اأو اإعادتهــــا وا�ستــــرداد قيمتهـا 

دون اأي تكلفـة اإ�سافـيــة اإذا �ساب ال�سلعـة عيب ، اأو كانت غيـر مطابقة للموا�سفـات القيا�سيـة 
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اأو الغــر�س الــذي تـــم التعاقــــد من اأجلـــه ، �سريطــة تقديــم ما يثبـــت �سراءهـــا مـــن املــــزود ، 

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

وتبني الالئحة نوعية ال�سلع التي تنطبق عليها اأحكام هذه املادة .

املــادة ) 17 ( 

للم�ستهــــلك فـــي كــل الأحــــوال احلــــق فـي ال�سمان مـــن قـــبل املــــزود لكــــل �سلعــــة ، ويبقــــى 

هذا ال�سمان قائما مل�سلحة امل�ستهلك الأخري عند انتقال ملكية ال�سلعة اإليه ، ويقع باطال 

كل اتفاق ين�س على خالف ذلك .

املــادة ) 18(  

يجوز للم�ستهلك اأن يثبت وجود اأي عيب فـي ال�سلعة بكافة طرق الإثبات . 

الف�ســل الثالــــث

واجبـات املــزود واملعلــن والوكيــل

املــادة ) 19 ( 

يلتزم كل من املزود واملعلن باإمداد امل�ستهلك مبعلومات �سحيحـــة عن ال�سلعة اأو اخلدمة , 

ال�سلعة  اأن يبني باللغة العربية وب�سكل ظاهر على  وفـي جميع الأحوال يجب على املزود 

املعلومات اخلا�سة بال�سعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء ال�سالحية وا�سم املادة ومكوناتها 

كتابة  ، ويجوز  الالئحة  التي حتددها  البيانات  ، وغريها من  املوا�سفة  املن�ساأ ورقم  وبلد 

املعلومـــات امل�ســار اإليها بلغــة اأخــرى بالإ�سافة اإىل اللغــة العربيـة ، وحتدد الالئحــة ال�سلـــع 

التي ل ميكن كتابة البيانات عليها . 

املــادة ) 20 ( 

يلتزم كل من املزود واملعلن بال�سفافـية وامل�سداقية والبعد عن اأعمال الدعاية والإعالنات 

الزائفة اأو امل�سللة عند الرتويج عن ال�سلعة اأو اخلدمة التي يقدمها للم�ستهلك . 

املــادة ) 21 ( 

يلتـــزم املـــزود باحتـــرام القيــم الدينيــة والعادات والتقاليد عند تزويد امل�ستهــلك بــاأي �سلعـــة 

اأو تلقيـــه اأي خدمــــة .
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املــادة ) 22 ( 

مـــــع عـــــدم الإخــــالل بــــاأي �سمانـــات اأخــــرى قانونــــية اأو اتفاقية تكون ل�سالـــح امل�ستهـــلك ، 

يلتــــزم املــــزود ب�سمــــــان ال�سلع واخلدمات التـــي يقدمها للم�ستهلك مــــن حيـــث مطابقتهــــا 

للموا�سفات القيا�سية وال�سروط املتعلقة بال�سحة وال�سالمة والبيئة ، وفـي حال عدم وجود 

موا�سفة قيا�سية فـيتعني اللتزام باملوا�سفة املتعارف عليها . 

املــادة ) 23 ( 

يلتـزم املـزود بتقديـم اخلدمـــة للم�ستهـــلك على الوجـــه ال�سليم ومبـــا يتفــــق مع طبيعتهــــا ، 

كما يلتزم ب�سمان ما يقدمه من خدمة خالل فرتة زمنية تتنا�سب مع طبيعتها ، وفـي حال 

اإخاللــــه بذلك يلتـــزم برد قيمــــة تلك اخلدمة اأو مقابل ما يجرب النق�س فـيها اأو باأدائها 

مرة اأخرى على الوجه ال�سليم ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 24 ( 

يلتزم املزود بت�سليم امل�ستهلك وثيقة اأو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط وا�سح ي�سهل 

قراءتــه تثبت �ســـراءه ال�سلعـــة اأو تلقيـــه اخلدمـــة ، ويجـــب اأن تت�سمــــن الفاتــــورة البيانــــات 

الأ�سا�سية اخلا�سة بال�سلعة اأو اخلدمة ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 

ويجوز اأن تكون تلك البيانات مدونة بلغة اأخرى اأو اأكرث بالإ�سافة اإىل اللغة العربية . 

ويجوز الن�س على ال�سمان فـي فاتورة ال�سراء ، اأو فـي وثيقة م�ستقلة .

املــادة ) 25 ( 

يلتزم املزود با�سرتجـــاع ال�سلعــــة ورد قيمتها اأو اإبدالها اأو اإ�سالحها دون مقابل ، فـي حال 

اكت�ساف امل�ستهلك عيبا فـيها . 

وتبني الالئحة اآلية ا�سرتجاع ال�سلعة وكيفـية حتديد قيمة ال�سرر والقيمة التي يتوجب 

على املــــزود دفعهـــا للم�ستهـــلك واملدة الزمنيــة التي يتوجب على امل�ستهـــلك اإرجـــاع ال�سلعـــة 

فـيها للمزود . 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1081(

املــادة ) 26 ( 

يلتــزم املــــزود ب�صمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا ملــا هــــو من�صــــو�ص عليــــه فــــي هـــذا القانون 

والالئحة . 

املــادة ) 27 ( 

يلتزم املزود فور اكت�صافه وجود عيب فـي ال�صلعة اأو اخلدمة يكون من �صاأنه الإ�صرار بامل�صتهلك 

اأو باأمواله ، بوقف تداول ال�صلعة اأو تقدمي اخلدمة فـي احلال ، واإخطار امل�صتهلكني الذين 

 ، اأو تلقــي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�صرعـــة بهذا العيــب  قاموا ب�صراء ال�صلعة 

والأ�صــــرار املحتملـــــة وكيفـية توقي حدوثهـــا ، وب�صحــــب ال�صلعـــة املعيبــــة مــن ال�صوق فورا ، 

وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 28 (  

يحظر على املزود المتناع عن تقدمي خدمة ، اأو بيع �صلعة ، اأو فر�ص �صراء كميات معينة 

منهـــا ، اأو �صـــراء �صلعة اأخـرى معهــا ، اأو تقا�صـــي ثـــمن اأعلى من ثمنها الــــذي تـــم الإعــــالن 

عنه من قبل . 

املــادة ) 29 (  

يجــــب عـــلى املـــزود الـــذي يتداول �صلعــــة م�صتعملة اأو تت�صمن عيبا ، اأن يف�صـــح للم�صتهـــلك 

عن حالـــة هـــذه ال�صلعة ، واأن يثبــت ذلك فـي العقـــد اأو الفاتورة التي ي�صدرهــا علــى النحــو 

الذي تبينه الالئحة . 

املــادة ) 30 ( 

يلتـــزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�صبطيــــة الق�صائيـــة مــــن ممار�صـــــة 

اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ، والعمل على ت�صهيل اأدائهم لأعمالهم .

املــادة ) 31 ( 

يحظر على املزود اإجراء اأي عرو�ص ترويجية اأو تخفـي�صات على اأ�صعار ال�صلع واخلدمات 

اإل بعـــد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافقــــات من اجلهــة املعنيـــة بعـــد التن�صيــق من قبلهـــا 

مع الهيئة للتاأكد من الأ�صعار ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .
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املــادة ) 32 ( 

يحظر على اأي مزود مبفرده اأو بالتفاق مع غريه ممار�سة اأي ن�ساط يهدف اإىل احتكار 

تداول �سلعة اأو تقدمي خدمة ، وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة .

املــادة ) 33 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام قانون الوكالت التجارية ، يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات 

منتــــج ال�سلعــــــة خالل فتـــرة ال�سمـــان ، كما يلتــزم بتوفـيــر قطــع الغيار وور�س الإ�ســــالح 

الالزمة لتلك ال�سلعة .

ويلتزم الوكيل الذي ي�ستغرق فـي تنفـيذ ال�سمانات املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة 

مـــدة تتجاوز )15( خم�ســـة ع�ســر يومـــا ، اأن يوفـــر للم�ستهـــلك �سلعــــة مماثلــــة ي�ستعملهــــا 

دون مقابل اإىل اأن يقوم بتنفـيذ تلك ال�سمانات ، وفـي حال عدم وجود وكيل فـي ال�سلطنة 

يلتزم املزود بجميع التزامات الوكيل امل�سار اإليها فـي هذه املادة .

الف�ســــل الرابــــع

�سبـط املخالفــــات

املــادة ) 34 ( 

يكــــون للموظفــــني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة قانونــــا بالتفــــاق 

مع الرئي�س �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون والالئحة . 

ويكون لهم فـي جميع الأحوال حق دخول املحال التجارية وملحقاتها ، والطالع على كافة 

امل�ستندات والوثائق اخلا�سة بال�سلعة اأو اخلدمة التي يقدمها املزود ، وطلب ن�سخة منها 

للتحقــــق من �سحتهـــا ، واأخـــذ عينات من ال�سلــع لفح�سها وفقــا لأحكام الالئحــة ، ويجـــوز 

لهم ال�ستعانة ب�سرطة عمان ال�سلطانية للقيام مبهامهم .

املــادة ) 35 ( 

يتم �سبط املخالفات وحتقيقها والت�سرف فـيها اإداريا اأو ق�سائيا ح�سب الأحوال على النحو 

الذي حتدده الالئحة ، وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها . 
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املــادة ) 36 ( 

فـي حــال توافــــر دلئــــل كافـيــــة علــــى وجــــود خمالفـــــة لأحكــــام هــــذا القانــــون اأو الالئحـــة 

من �ساأنها الإ�سرار ب�سحة و�سالمة امل�ستهلك ، يكون ملوظفـي الهيئة من ذوي �سفة ال�سبطية 

الق�سائيــة احلـــق فـي �سبــط ال�سلعــة والتحفظ عليهـــا والت�ســـرف فـيهـــا وفقــــا لالإجــــراءات 

وال�سوابط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 37 (

يجوز لالدعاء العام - بناء على طلب م�سبق من الرئي�س اأو ممن يفو�سه - اأن يقرر ب�سفة 

موؤقتة غلق املن�ساأة اأو وقف الن�ساط حلني الف�سل فـي الدعوى ، ويجوز لذوي ال�ساأن التظلم 

من القرار اأمام حمكمة اجلنح امل�ستاأنفة فـي غرفة امل�سورة .

الف�ســــل اخلامـــ�س

العقوبــــــات

املــادة ) 38 ( 

مع عــــــدم الإخــــالل بـــاأي عقوبــة اأ�ســــــد فـــي قانــــــون اجلزاء العمانـــــــي اأو اأي قانـــــــون اآخــــر ، 

يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه .

املــادة ) 39 ( 

يعاقـــــــب كــــــل مــــــــن يخالــــف حكــــم اأي مـــــــــن املـــــــــواد ) 3 , 5 , 19 , 21 , 22 , 23 , 29 , 30 ( 

من هذا القانـــون ، بال�سجـــن مدة ل تقل عن )10( ع�سرة اأيام ، ول تزيد على )1( �سنــة ، 

وبغرامة ل تقل عن )100( مائة ريال عمانــــي ، ول تزيد على )2000( األفـــي ريال عمانـــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني .
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املــادة ) 40 ( 

يعاقب كل من يخالف حكم اأي من املواد )7 , 8 , 20 , 25 , 27 , 28 , 32( من هذا القانون 

بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عــن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد علـــى )3( ثالث �سنوات ، وبغرامــة 

ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، واإذا ترتب على اجلرمية وفاة �سخ�س اأو اأكرث فال تقل عقوبة 

ال�سجن عن )5( خم�س �سنوات .

املــادة ) 41 ( 

يعاقـــب كل من يخالـــف حكـــم اأي من املـــــواد)4 , 6 , 24 , 26 , 31( مــن هذا القانـــون بغرامـــة 

ل تقل عن )100( مائة ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين .

املــادة ) 42 ( 

والرئي�س  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  رئي�س  القانون  فـي هذا  الواردة  العقوبات  بذات  يعاقب 

التنفـيذي واملديرون املفو�سون وامل�سوؤولون لل�سخ�س العتباري املخالف ، اإذا ثبت علمهم 

باملخالفة وكان اإخاللهم بالواجبات التي تفر�س عليهم قد اأ�سهم فـي وقوع اجلرمية .

املــادة ) 43 ( 

للمحكمة املخت�سة فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون ف�سال عن احلكم بعقوبتي ال�سجن 

والغرامة اأن تق�سي فـي جميع الأحوال مب�سادرة اأو اإتالف ال�سلعة حمل اجلرمية واملواد 

والأدوات التي ا�ستخدمت فـيها ، وذلك على نفقة املحكوم عليه ، اأو وقف الن�ساط اأو اإغالق 

املحل الذي وقعت فـيه اجلرمية ب�سفة موؤقتة اأو نهائية .

املــادة ) 44 ( 

يجـوز للمحكمــة فـي حـــال احلكـــم بالإدانة اأن تاأمر بن�سر ملخ�س احلكـــم فـي جريدتـــني 

يوميتني وا�سعتي النت�سار ، اإحداهما باللغة العربية ، وذلك على نفقة املحكوم عليه . 

املــادة ) 45 ( 

توؤول ح�سيلة الغرامات املقررة وفقا لأحكام هذا القانون والالئحة اإىل اخلزانة العامة . 
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املــادة ) 46(  

املجل�س  لرئي�س  يجوز   ، القانون  هذا  فـي  املقررة  اجلزائية  بالعقوبات  الإخالل  عدم  مع 

فر�س غرامات اإدارية فـيما ي�سدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام 

 ، األف ريال عماين  الغرامة على )1000(  األ يزيد مقدار  ، على  اأو الالئحة  القانون  هذا 

املادة  اأحكام هذه  فـي تطبيق  تكرارا  ويعترب   ، املخالفة  تكرار  فـي حال  الغرامة  وت�ساعف 

ارتكاب خمالفة مماثلة خالل )2( �سنتني من تاريخ فر�س الغرامة ، وفـي حال املخالفة 

امل�ستمرة يجوز فر�س غرامة اإدارية بحد اأق�سى )100( مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر 

فـيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين . 

الف�ســـل ال�ســــاد�س

الأحكــام اخلتاميـــة

املــادة ) 47 ( 

ي�ســدر رئيــ�س املجلــ�س الالئحـة بعــد موافقــة كــــل مــــن املجلـــــ�س وجملـــــ�س الــــوزراء خــــالل 

)6( �ستـــة اأ�سهــر من تاريخ �ســـدور هذا القانـــون ، كمــــا ي�ســــدر القــرارات الالزمة لتنفـيـــذ 

اأحكام هذا القانـــون ، وذلك بعد موافقة املجل�س ، واإىل اأن ت�سدر الالئحة ي�ستمر العمل 

بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حمايـــة امل�ستهــلك ال�سادرة بالقــــرار الوزاري رقم 2007/49 , 

وذلك فـيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون . 

املــادة ) 48 ( 

يلغــــــى قانــــــــون حمايـــــــــة امل�ستهـــــــــلك ال�ســـــــــادر باملر�ســـــــــوم ال�سلطانــــــــــي رقــــــــــم 2002/81 , 

كمــا يلغـــى كـــل ما يخالـــف هــذا القانـــون ، اأو يتعــــار�س مـــع اأحكامــــــه .

املــادة ) 49 ( 

يعمــل بهـذا القانـون بعـــد )3( ثالثــة اأ�سهـــر مــن تاريـخ ن�ســره فــي اجلريـدة الر�سميــــة . 
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