
اجلريدة الر�سمية العدد )1100(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2015/129

باإ�ضـدار الالئحـة التنظيميـة للبيـع بالأ�ضعـار املخف�ضـة

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

واإىل قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/85 بتنظيم البيع بالأ�سعار املخف�سة ،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية للبيع بالأ�سعار املخف�سة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقم 2008/85 امل�ســار اإليــه ، كمـا يلغــى كـل مـا يخالــف اأحكـام الالئحـة 

املرفقــة ، اأو يتعــار�ض مـع اأحكامهــا .

املــادة الثالـثــــة

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

�ضـدر فـي : 15 مـن رجـــــــــب  1436هـ

املـوافــــق :  4  مـن مايـــــــــــــو 2015م

د . علي بن م�ضعود بن علي ال�ضنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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الالئحـة التنظيميــة للبيــع بالأ�ضعــار املخف�ضــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - الـــــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة .

2 - الوكيـــــل : 

وكيـــل الـــوزارة .

3 - املنتجـات : 

ال�سلع اأو اخلدمات .

4 - املن�ضـــــاأة : 

املن�ساأة التجارية اأو ال�سناعية اأو اخلدمية .

5 - الرتخيـ�ص : 

املوافقة التي ت�سدرها الوزارة للمن�ساأة لإجراء التخفي�سات .

6 - املرخــ�ص لــه : 

كل من�ساأة يرخ�ص لها باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 2 ( 

يجب على املن�ساأة الراغبة فـي اإجراء تخفي�سات فـي اأ�سعار املنتجات احل�سول على الرتخي�ص .

املــادة ) 3 ( 

يقدم طلب الرتخي�ص من مالك املن�ساأة اأو من يفو�سه اإىل الوزارة على النموذج املعد لهذا 

 ، التخفي�سات  لبدء  املقرتح  املوعد  من  الأقل  على  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( قبل  الغر�ص 

 ، التخفي�ص وبعده  ، مبينا �سعرها قبل  التخفي�ص  التي ي�سملها  باملنتجات  مرفقا به قائمة 

بدء  وتاريخ   ، التخفي�ص  قبل  املنتجات  تلك  بيع  فواتري  ون�سخة من   ، التخفي�ص  ون�سبة 

التخفي�ص ونهايته .
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املــادة ) 4 ( 

تتوىل الوزارة درا�سة طلب الرتخي�ض والبت فيه خالل مدة ل تتجاوز )15( خم�سة ع�سر 

الطلب  ، وفـي حالة رف�ض  وامل�ستندات  البيانات  ، م�ستوفيا كافة  تاريخ تقدميه  يوما من 

يجب اأن يكون القرار م�سببا ، واأن يخطر مقدم الطلب باأ�سباب الرف�ض كتابة ، ويعد م�سي 

املدة املذكورة دون رد على مقدم الطلب قرارا بالرف�ض .

ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض اإىل الوكيل خالل )60( �ستني يوما من تاريخ 

اإخطاره اأو من تاريخ انق�ساء املدة امل�سار اإليها ، ويعترب القرار ال�سادر فـي التظلم نهائيا .    

املــادة ) 5 ( 

ت�سدر الوزارة الرتخي�ض وفقا للنمــوذج املعد لهذا الغر�ض .

املــادة ) 6 ( 

ي�سرتط اأن تظل املنتجات التي يجري عليها التخفي�سات �ساحلة لال�ستخدام ملدة ل تقل 

عن )30( ثالثني يوما من انتهاء مدة التخفي�ض ، مع ا�ستمرار �سريان ال�سمان للمنتجات 

التي حتتاج اإىل خدمة ما بعد البيع . 

املــادة ) 7 ( 

يجب على املرخ�ض له و�سع بطاقة باللون الأخ�سر على املنتجات التي  ي�سملها التخفي�ض ، 

وبطاقة باللون الأ�سفر على املنتجات التي بها عيوب وي�سملها التخفي�ض ، وبطاقة باللون 

اأن يكــون مبينــا فـي البطاقــة  الأحمــر علـى املنتجــات التــي ل ي�سملهــا التخفيــ�ض ، علــى 

ويجــوز   ، التخفيــ�ض  ون�سبــة   ، وبعــده  التخفيـ�ض  قبــل  املنتجــات  اأ�سعـــار  العربيـــة  باللغــة 

كتابة تلك البيانات بلغة اأخرى ، بالإ�سافة اإىل اللغة العربية .  

املــادة ) 8 ( 

ل يجــوز اأن تقل ن�سبة التخفي�ض لأي منتج عن )20%( من �سعره قبل التخفي�ض ، وي�ستثنى 

من ذلك املواد الغذائية واملركبات والذهب والأحجار الكرمية وما فـي حكمها من املجوهرات 

والأحجار الثمينة ، فيجوز اأن تقل ن�سبة التخفي�ض عن الن�سبة املذكورة .

املــادة ) 9 ( 

يحظر على املرخ�ض له زيادة اأ�سعار املنتجات فـي اأثناء مدة التخفي�سات .
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املــادة ) 10 ( 

املن�ساأة التي متار�ض الن�ساط ذاته فـي املحافظة نف�سها فـي حكم املحل الواحد  تعد فروع 

عند الرتخي�ض باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 11 ( 

ل يجوز الإعالن عن التخفي�سات باأي و�سيلة من و�سائل الدعاية والن�سر قبل احل�سول 

على الرتخي�ض .

وفـي جميع الأحوال يجب اأن يت�سمن الإعالن تاريخ بدء التخفي�ض ونهايته ، ون�سبته بحديه 

الأدنى والأعلى ، مع مراعاة اأن تكون جميع البيانات بحجم اخلط ذاته .

املــادة ) 12 ( 

ل يجــوز اإجــراء اأي تغييــر فـي ن�ســب التخفي�ســات اأو مدتهــا ، اأو اإلغــاء املنتجــات اأو اإ�سافتهــا 

اإىل التخفي�سات اإل مبوافقة كتابية من الوزارة .  

املــادة ) 13 ( 

يجــب علــى املرخــ�ض لـــه و�ســـع الرتخيــ�ض فـــي مكــان بــارز فـي املحــل لي�سهــل علــى امل�ستهلكيــن 

واملوظفيــن الطــالع عليــه .

املــادة ) 14 ( 

يحظر اإقامة تخفي�سات للتبغ اأو منتجاته اأو م�ستقاته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .

املــادة ) 15 ( 

يكون للموظفني الذين لهم �سفة ال�سبطية الق�سائية التحقق من التخفي�سات ومراقبتها ، 

وحق دخول املحالت فـي اأي وقت للتاأكد من تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، ولهم فـي �سبيل 

ذلك اأن يطلبوا اأي اأوراق اأو م�ستندات يرون اأنها مت�سلة باإجراء التخفي�سات .

املــادة ) 16 ( 

يجوز للوزارة توقيع غرامة اإدارية ، مقدارها )500( خم�سمائة ريال عماين على كل من يخالف 

اأحكـام هـذه الالئحـة ، وت�ساعـف الغرامـة عند تكرار املخالفة .


