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قانــون حمايـــة المستهــــلك

الفصــل األول
تعريفـــات وأحكــــام عامـــة
المــادة

)(1

فـي تطبيــــق أحكــــام هــــذا القانــــون يكــــون للكلمـــات والعبـــارات التاليــة المعــنى المبـــين
قريــــن كل منها  ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك

:

الهيئــــــة:
الهيئة العامة لحماية

المستهلك.

المجلـــــــــــس:
مجلس إدارة

الهيئة.

الرئيـــــــــس:
رئيس

الهيئة.

الجهة المعنية

:

الوحدة المختصة باإلشراف على تنظيم نشاط

المزود.

الالئحــــــــة:
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية المستهلك

.

المستهــــــــلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو بدون مقابل

.

المـــــــــــــــزود:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتداول سلعة أو تقديم خدمة

للمستهلك.

المعلــــــــــــــــن:
كـــل شخـــص طبيعــي أو اعتبــاري يعلــن عن سلعـــة أو خدمـــة باستخـــدام مختلــــف
وسائـــل الدعاية

واإلعالن.

السلعــــــــــــة:
كـــل منتـــج صناعـــــي أو زراعـــــــي أو حيوانـــي أو تحويلــــي بمـــا فـــــي ذلك
العناصـــــر األوليــــة والمــــواد والمكونـــات الداخلـــة فــــي المنتــــج

.

الخــدمــــــــة:
كل عمل يؤديه المزود للمستهلك بمقابل أو بدون مقابل

.

التــــــــــداول:
بيع أو شــراء أو عــرض أو تصنيــع أو توريد أو إنتاج أو ترويج أو نقل أو تخزين أو
توزيــع للسلعة  ،ويعد فـي حكم التداول حيازة السلعة تمهيدا لبيعها
اإلعــالن

.

المضــلل:

كل إعالن يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع

المستهلك.

العيــــــــــــــب:
كــــل نقـــص فـي قيمــــة أي سلعـــــة أو خدمــــة أو نفعهمـــا بحســـــب الغايـــــة المقصــــودة
منهــــــا  ،يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من االستفادة الكاملة بها أو يجعلها غير
صالحة لالستعمال فـيما أعدت من أجله  ،وال يكون للمستهلك دخل فـيه
المواصفـــة القياسيـــة

.

:

المعاييـــــــر اإللزاميــــة المعتمــــدة مــــن المديريــــــة العامــــــة للمواصفــــــات والمقاييـــــــس
بـــــــوزارة التجـــارة
المــادة

والصناعــــــــة.

)(2

يحظر االنتقاص من حقوق المستهلك أو التزامات المزود المنصوص عليهما فـي هذا القانون
والالئحة وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك
ويعتبـــر باطــــال كـــل اتفـــاق يخــالــــف ذلك
المــادة

.

.

)(3

يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسالمة

والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية  ،وذلك على النحو الذي تبينه
الالئحة

.

المــادة

)(4

يحظر اإلعالن عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إال بعد الحصول على الموافقات من الجهة
المعنية

.

المــادة

)(5

كل سلعة أو خدمة يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى اإلضرار بسالمة المستهلك أو
أموالــه

,

يجــب أن يعطى عنها تحذيرا واضحا ومحددا باللغتين العربيـــة واإلنجليزيــة يبـــين

الطريقــــة الصحيحـــــة الستخدامهـــــا وسبـــــل العـــــالج مــــــن أي ضــــرر ينتـــــج عنهــــا
 ،وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة
المــادة

.

)(6

يجـــب على كل منشــــأة تجاريـــة مقيـــدة فـي السجـــل التجــاري إثبات رقم قيدهــا التجــاري
على المراسالت والفواتير واإلعالنات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع
أي

مستهلك.

المــادة

)(7

يحظــــر تـــــــداول أي سلعـــــة مغشوشـــــة أو فاســــــدة أو مقلــــــدة أو غيـــــــر مصـــــــرح
بتداولهـــــــا  ،كما يحظر اإلعالن عنها  ،وتحدد الالئحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلدا

.
المــادة

)(8

فـي حال قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع بناء على معلومات مؤكدة ومعايير تحددها
الالئحـــة بسبــــب تقديــــم خدمـــــة أو تـــــداول سلعة معينـــة  ،فعلــــى الرئيــــس بعــــد
التنسيـــــق مع الجهات المعنيــة أن يصــــدر قـــرارا بوقــــف تقديــــم هذه الخدمة أو تـــداول
تلك السلـعــــة أو إتالفهـــــا إذا كــــان اإلتـــــالف هو الوسيلـــة الوحيــدة لوضـــع حـــد
للخطـــر الناجــــم عنهــــا  ،وعليه أن يصدر تحذيرات أو تنبيهات للمستهلكين التخاذ
االحتياطات

الالزمة.

وتتحمـــل الجهـــات الحكوميــة فـي هذه الحالة التأكــد من جــودة هذه الخدمـــة أو فحـــص تلك
السلعة  ،وللرئيس إلزام المزود بتقديم الخدمة بشكل سليم أو رد مقابلهــا أو استبدال السلعة
بأخرى مماثلة أو تغييرها أو رد ثمنها كليا أو

جزئيا.

ويجب على المزود االلتزام بالقرارات التي يصدرها الرئيس فـي هذا
المــادة

الشأن.

)(9

فـي حــــال ظهـــــور أزمـــــــة أو جائحــــــة طبيعيـــــــة أو ظـــــــروف استثنائيـــــة أو
وضعيـــــة خاصـــــة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية فـي األسعار  ،يجب
على رئيس المجلس بعــــد موافقـــــــة المجلــــس اتخــــاذ إجـــــــراءات وقتيــــة لتحجيــــم تـــلك
الزيــــادة بعــــــــد موافقـــــة مجلـــس

الــــوزراء.

وتبين الالئحة األسس التي يستند إليها رئيس المجلس فـي تقدير الزيادة غير الطبيعية فـي
األسعار واإلجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك
المــادة

الزيادة.

) ( 10

للهيئة فـي حال نشوب خـــالف بـــين المـــزود والمستهلك  ،أن تستعين بخبراء ومتخصصين
فـي سبيل إبداء الخبرة الفنية الالزمة على النحو الذي تبينه الالئحة
المــادة

.

) ( 11

للهيئــة فـي سبيـــل ممارســــة اختصاصاتها أن تطلب فحــص السلعــــة فـي أحــــد المختبرات
الحكوميــــــــة أو غيرهـــــــا مـــن المختبرات المعتمــــدة كلمــــا اقتضــــــــت المصلحـــة
العامــــــــــة  ،وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة  ،ويتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين
عدم صالحيتها
المــادة

.

) ( 12

تصـدر الهيئــة نشــرات دورية لتوعيــــة المستهلكــين بأسعـــار السلع والخدمـــات فـي األســــواق
وما يطرأ عليها من تغيرات وتوقعاتهـا بالنسبة لحركـــة السلـــع والخدمات فـي الــسوق ،
ويجوز لها أن تضمن هذه النشرات بيانا بالجزاءات الموقعة على
المــادة

المخالفـين.

) ( 13

للرئيــــس اتخـــاذ مــــا يلــــــزم مــــن إجـــــراءات وتدابــيــــــر لضمـــان حقـــــــــوق
المستهــــلك الــــــواردة فـي هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة ،

وله وقف أي انتهاك أو تجاوز لحقـوق المستهــلك والقواعد العامــة المتعلقــــة بصحة وسالمـــة
السلـــع والخدمـــات والتثبـــت من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية  ،وذلك على النحو الذي
تبينه

الالئحة.

الفصـــل الثانــــي
حقــــوق المستهـــــلك
المــادة

) ( 14

حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون  ،وعلى األخص ما

أ-

يأتي:

الحـــــق فــــي الحصـــول علـــى المعلومــــــات الصحيحـــــة عـــــن السلعــــــة
التــــي يشتريهـــــا أو يستخدمها  ،أو الخدمة التي

يتلقاها.
خدمة.

ب-

الحق فـي االختيار الحر حين انتقائه أي سلعة أو تلقيه أي

ج-

الحق فـي ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن

د-

الحق فـي كل ما يضمن له صحته وسالمته عند حصوله على أي سلعة أو

.

تلقيه أي خدمة  ،وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة

.
هـ-

الحــق فــي اقتضـــاء تعويض عـــادل عن الضــرر الـــذي يلحق بـــه
وبأمـــواله بسبـــب حصوله أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه

الخدمة.

و-

الحق فـي تمثيل مصالحه عند إعداد السياسات الخاصة بحماية

ز-

الحـــق فـي احتـــــرام القيــــم الدينيــــة والعـــادات والتقاليـــــد للمستهـــلك عـــند
تزويــــده بأي سلعة أو تلقيه أي

المــادة

المستهلك.

خدمة.

) ( 15

للمستهلك الحـق فـي الحصـــول على فاتـــورة باللغة العربية تثبـت شراءه السلعـــة أو تلقيـــه
الخدمـــة  ،ويجــب أن تتضمــن الفاتـــورة البيانــــات األساسية الخاصة بالسلعـــة أو الخدمـــة
وغيرها من البيانات التي تحددها الالئحة

.

المــادة

) ( 16

للمستهـلك خـــالل

)(15

خمســة عشــر يومـــا من تاريــخ تسلمــه أي سلعــة

السلـــع االستهالكية القابلـة للتلـــف السريع

-

-

باستثنـــاء

الحــق فـي استبدالهــــا أو إعادتهــــا واستــــرداد

قيمتهـا دون أي تكلفـة إضافـيــة إذا شاب السلعـة عيب  ،أو كانت غيـر مطابقة للمواصفـات
القياسيـة أو الغــرض الــذي تـــم التعاقــــد من أجلـــه  ،شريطــة تقديــم ما يثبـــت شراءهـــا
مـــن المــــزود  ،وعلى أال يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك
وتبين الالئحة نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه
المــادة

للسلعة.

المادة.

) ( 17

للمستهــــلك فـــي كــل األحــــوال الحــــق فـي الضمان مـــن قـــبل المــــزود لكــــل سلعــــة ،
ويبقــــى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك األخير عند انتقال ملكية السلعة إليه  ،ويقع
باطال كل اتفاق ينص على خالف
المــادة

ذلك.

)( 18

يجوز للمستهلك أن يثبت وجود أي عيب فـي السلعة بكافة طرق اإلثبات

.

الفصــل الثالــــث
واجبـات المــزود والمعلــن والوكيــل
المــادة

) ( 19

يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحـــة عن السلعة أو الخدمة ،
وفـي جميع األحوال يجب على المزود أن يبين باللغة العربية وبشكل ظاهر على السلعة
المعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ اإلنتاج وانتهاء الصالحية واسم المادة ومكوناتها وبلد
المنشأ ورقم المواصفة  ،وغيرها من البيانات التي تحددها الالئحة  ،ويجوز كتابة المعلومـــات
المشــار إليها بلغــة أخــرى باإلضافة إلى اللغــة العربيـة  ،وتحدد الالئحــة السلـــع التي ال
يمكن كتابة البيانات عليها
المــادة

.

) ( 20

يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافـية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية واإلعالنات الزائفة
أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك

.

المــادة

) ( 21

يلتـــزم المـــزود باحتـــرام القيــم الدينيــة والعادات والتقاليد عند تزويد المستهــلك بــأي سلعـــة
أو تلقيـــه أي
المــادة

خدمــــة.

) ( 22

مـــــع عـــــدم اإلخــــالل بــــأي ضمانـــات أخــــرى قانونــــية أو اتفاقية تكون لصالـــح
المستهـــلك  ،يلتــــزم المــــزود بضمــــــان السلع والخدمات التـــي يقدمها للمستهلك مــــن
حيـــث مطابقتهــــا للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة  ،وفـي حال
عدم وجود مواصفة قياسية فـيتعين االلتزام بالمواصفة المتعارف عليها
المــادة

.

) ( 23

يلتـزم المـزود بتقديـم الخدمـــة للمستهـــلك على الوجـــه السليم وبمـــا يتفــــق مع طبيعتهــــا ،
كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خالل فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها  ،وفـي حال
إخاللــــه بذلك يلتـــزم برد قيمــــة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فـيها أو بأدائها مرة
أخرى على الوجه السليم  ،وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة
المــادة

.

) ( 24

يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءتــه
تثبت شـــراءه السلعـــة أو تلقيـــه الخدمـــة  ،ويجـــب أن تتضمــــن الفاتــــورة البيانــــات
األساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة  ،وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة

.

ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر باإلضافة إلى اللغة العربية
ويجوز النص على الضمان فـي فاتورة الشراء  ،أو فـي وثيقة
المــادة

.

مستقلة.

) ( 25

يلتزم المزود باسترجـــاع السلعــــة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصالحها دون مقابل  ،فـي حال
اكتشاف المستهلك عيبا فـيها

.

وتبين الالئحة آلية استرجاع السلعة وكيفـية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على
المــــزود دفعهـــا للمستهـــلك والمدة الزمنيــة التي يتوجب على المستهـــلك إرجـــاع السلعـــة
فـيها للمزود

.

المــادة

) ( 26

يلتــزم المــــزود بضمـان اإلصـالح والصيانـة وفقا لمــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي هـــذا
القانون
المــادة

والالئحة .
) ( 27

يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب فـي السلعة أو الخدمة يكون من شأنه اإلضرار بالمستهلك
أو بأمواله  ،بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة فـي الحال  ،وإخطار المستهلكين الذين قاموا
بشراء السلعة أو تلقــي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعـــة بهذا العيــب ،
واألضــــرار المحتملـــــة وكيفـية توقي حدوثهـــا  ،وبسحــــب السلعـــة المعيبــــة مــن السوق
فورا  ،وذلك على النحو الذي تبينه
المــادة

الالئحة.

) ( 28

يحظر على المزود االمتناع عن تقديم خدمة  ،أو بيع سلعة  ،أو فرض شراء كميات معينة
منهـــا  ،أو شـــراء سلعة أخـرى معهــا  ،أو تقاضـــي ثـــمن أعلى من ثمنها الــــذي تـــم
اإلعــــالن عنه من قبل
المــادة

.

) ( 29

يجــــب عـــلى المـــزود الـــذي يتداول سلعــــة مستعملة أو تتضمن عيبا  ،أن يفصـــح
للمستهـــلك عن حالـــة هـــذه السلعة  ،وأن يثبــت ذلك فـي العقـــد أو الفاتورة التي يصدرهــا
علــى النحــو الذي تبينه الالئحة
المــادة

.

) ( 30

يلتـــزم المزود بتمكين موظفـي الهيئة المخولين صفة الضبطيــــة القضائيـــة مــــن ممارســـــة
اختصاصاتهم المقررة قانونا  ،والعمل على تسهيل أدائهم
المــادة

ألعمالهم.

) ( 31

يحظر على المزود إجراء أي عروض ترويجية أو تخفـيضات على أسعار السلع والخدمات إال
بعـــد الحصول على التراخيص والموافقــــات من الجهــة المعنيـــة بعـــد التنسيــق من قبلهـــا
مع الهيئة للتأكد من األسعار  ،وذلك على النحو الذي تبينه
المــادة

) ( 32

الالئحة.

يحظر على أي مزود بمفرده أو باالتفاق مع غيره ممارسة أي نشاط يهدف إلى احتكار تداول
سلعة أو تقديم خدمة  ،وذلك على النحو الذي تبينه
المــادة

الالئحة.

) ( 33

مع عدم اإلخالل بأحكام قانون الوكاالت التجارية  ،يلتزم الوكيل التجاري بكافة التزامات
منتــــج السلعــــــة خالل فتـــرة الضمـــان  ،كما يلتــزم بتوفـيــر قطــع الغيار وورش
اإلصــــالح الالزمة لتلك

السلعة.

ويلتزم الوكيل الذي يستغرق فـي تنفـيذ الضمانات المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة مـــدة
تتجاوز

)(15

خمســـة عشــر يومـــا  ،أن يوفـــر للمستهـــلك سلعــــة مماثلــــة يستعملهــــا

دون مقابل إلى أن يقوم بتنفـيذ تلك الضمانات  ،وفـي حال عدم وجود وكيل فـي السلطنة
يلتزم المزود بجميع التزامات الوكيل المشار إليها فـي هذه

المادة.

الفصــــل الرابــــع
ضبـط المخالفــــات
المــادة

) ( 34

يكــــون للموظفــــين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونــــا باالتفــــاق مع
الرئيس صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون والالئحة

.

ويكون لهم فـي جميع األحوال حق دخول المحال التجارية وملحقاتها  ،واالطالع على كافة
المستندات والوثائق الخاصة بالسلعة أو الخدمة التي يقدمها المزود  ،وطلب نسخة منها
للتحقــــق من صحتهـــا  ،وأخـــذ عينات من السلــع لفحصها وفقــا ألحكام الالئحــة  ،ويجـــوز
لهم االستعانة بشرطة عمان السلطانية للقيام
المــادة

بمهامهم.

) ( 35

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فـيها إداريا أو قضائيا حسب األحوال على النحو الذي
تحدده الالئحة  ،وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها
المــادة

.

) ( 36

فـي حــال توافــــر دالئــــل كافـيــــة علــــى وجــــود مخالفـــــة ألحكــــام هــــذا القانــــون أو
الالئحـــة من شأنها اإلضرار بصحة وسالمة المستهلك  ،يكون لموظفـي الهيئة من ذوي صفة
الضبطية القضائيــة الحـــق فـي ضبــط السلعــة والتحفظ عليهـــا والتصـــرف فـيهـــا وفقــــا

لإلجــــراءات والضوابط التي تحددها

الالئحة.

المــادة) ( 37
يجوز لالدعاء العام

-

بناء على طلب مسبق من الرئيس أو ممن يفوضه

-

أن يقرر بصفة

مؤقتة غلق المنشأة أو وقف النشاط لحين الفصل فـي الدعوى  ،ويجوز لذوي الشأن التظلم من
القرار أمام محكمة الجنح المستأنفة فـي غرفة

المشورة.

الفصــــل الخامـــس
العقوبــــــات
المــادة

) ( 38

مع عــــــدم اإلخــــالل بـــأي عقوبــة أشــــــد فـــي قانــــــون الجزاء العمانـــــــي أو أي
قانـــــــون آخــــر  ،يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها

فـيه.
المــادة

) ( 39

يعاقـــــــب كــــــل مــــــــن يخالــــف حكــــم أي مـــــــــن المـــــــــواد

(3

30 ) ، 29 ، 23 ، 22 ،21
)(10عشرة أيام  ،وال تزيد على ) (1سنــة  ،وبغرامة ال تقل
لاير عمانــــي  ،وال تزيد على ) (2000ألفـــي لاير عمانـــي
العقوبتين.

،

19 ، 5

،

من هذا القانـــون  ،بالسجـــن مدة ال تقل عن

المــادة

)(100

عن

مائة

 ،أو بإحدى هاتين

) ( 40

يعاقب كل من يخالف حكم

32) ،
علـــى )(3

من هذا القانون
ثالث سنوات

أي من المواد 20 ، 8 ، (7
بالسجـــن مـــدة ال تقـــل عــن )(3
 ،وبغرامــة ال تقل عن )(2000

،

25

،

27

،

28

ثالثة أشهر  ،وال تزيد
ألفـي لاير عماني  ،وال

تزيد على

)(50000

خمسين ألف لاير عماني  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين  ،وإذا

ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فال تقل عقوبة السجن عن
المــادة

خمس

) ( 41

يعاقـــب كل من يخالـــف حكـــم أي من المـــــواد 6 ،(4
مــن هذا القانـــون بغرامـــة ال تقل عن ) (100مائة لاير
)(5000خمسة آالف لاير عماني.
،

المــادة

)(5

سنوات.

24

،

26

)31

،

عماني  ،وال تزيد على

) ( 42

يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي
والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص االعتباري المخالف  ،إذا ثبت علمهم بالمخالفة وكان
إخاللهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم فـي وقوع
المــادة

الجريمة.

) ( 43

للمحكمة المختصة فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضال عن الحكم بعقوبتي السجن
والغرامة أن تقضي فـي جميع األحوال بمصادرة أو إتالف السلعة محل الجريمة والمواد
واألدوات التي استخدمت فـيها  ،وذلك على نفقة المحكوم عليه  ،أو وقف النشاط أو إغالق
المحل الذي وقعت فـيه الجريمة بصفة مؤقتة أو
المــادة

نهائية.

) ( 44

يجـوز للمحكمــة فـي حـــال الحكـــم باإلدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكـــم فـي جريدتـــين
يوميتين واسعتي االنتشار  ،إحداهما باللغة العربية  ،وذلك على نفقة المحكوم عليه
المــادة

) ( 45

تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا ألحكام هذا القانون والالئحة إلى الخزانة العامة
المــادة

.
.

)( 46

مع عدم اإلخالل بالعقوبات الجزائية المقررة فـي هذا القانون  ،يجوز لرئيس المجلس فرض
غرامات إدارية فـيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات ألحكام هذا القانون

أو الالئحة  ،على أال يزيد مقدار الغرامة على

)(1000

ألف لاير عماني  ،وتضاعف

الغرامة فـي حال تكرار المخالفة  ،ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة
مماثلة خالل

)(2

سنتين من تاريخ فرض الغرامة  ،وفـي حال المخالفة المستمرة يجوز

فرض غرامة إدارية بحد أقصى )(100
 ،على أال يزيد مجموعها على )(2000

مائة لاير عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة
ألفـي لاير عماني

.

الفصـــل الســــادس
األحكــام الختاميـــة
المــادة

) ( 47

يصــدر رئيــس المجلــس الالئحـة بعــد موافقــة كــــل مــــن المجلـــــس ومجلـــــس الــــوزراء
خــــالل

)(6

ستـــة أشهــر من تاريخ صـــدور هذا القانـــون  ،كمــــا يصــــدر القــرارات

الالزمة لتنفـيـــذ أحكام هذا القانـــون  ،وذلك بعد موافقة المجلس  ،وإلى أن تصدر الالئحة
يستمر العمل بالالئحة التنفـيذيـة لقانـون حمايـــة المستهــلك الصادرة بالقــــرار الوزاري رقم
 ،49/2007وذلك فـيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون
المــادة

.

) ( 48

يلغــــــى قانــــــــون حمايـــــــــة المستهـــــــــلك الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم السلطانــــــــــي

رقــــــــــم 81/2002
مـــع أحكامــــــه.
المــادة

) ( 49

يعمــل بهـذا القانـون بعـــد

.

 ،كمــا يلغـــى كـــل ما يخالـــف هــذا القانـــون  ،أو يتعــــارض

)(3

ثالثــة أشهـــر مــن تاريـخ نشــره فــي الجريـدة الرسميــــة

