
مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/54

بتطبيق القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر بتطبيقه 

املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67،
وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84، 

وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،
وعلى نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 2011، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/77 فـي �ساأن الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك، 
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته )37( ال�سابعة 
والثالثني املنعقدة فـي الريا�س فـي �سهر دي�سمرب 2016م باعتماد القانون )النظام( املوحد 

ملكافحة الغ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى 

يعمل بـاأحكام القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية املرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذا املر�سوم.

املــادة الثانيـــة

املبني  املعنى  الآتية  للكلمات والعبارات  املرفق، يكون  القانون )النظام(  اأحكام  فـي تطبيق 
قرين كل منها:



ال�سلطـة املخت�سة: 

هيئة حماية امل�ستهلك.

الـــوزيـــــــــر: 

امل�سوؤول املخت�س بتنفيذ اأحكام القانون )النظام( املرفق )رئي�س هيئة حماية امل�ستهلك(.

املوظفون املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية: 

موظفو كل من ال�سلطة املخت�سة، ووزارات: التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار، والرثوة 
مبوجب  العالقة  ذات  اجلهات  من  وغريها  وال�سحة،  املياه،  وموارد  وال�سمكية  الزراعية 
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية، الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية بالن�سبة اإلى 
اجلرائم املن�سو�س عليها فـي القانون )النظام( املرفق والتي تقع فـي دوائر اخت�سا�سهم 

وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم. 

املــادة الثالثـــة

تعترب اأحكام القانون )النظام( املرفق مكملة لأحكام قانون �سالمة الغذاء امل�سار اإليه.

املــادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، والقانون )النظام( املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة اخلام�سة

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

�سـدر فـي:   7   من محـــــــرم �سنـة 1443هـ
املـوافــــق:  16 من اأغ�سط�ش �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان



القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

املــادة ) 1 (

املو�سح  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  )النظام(،  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي 
قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك:    

1 - القانــون )النظـام(: 
القانـون )النظــام( املوحــد ملكافحــة الغــ�س التجــاري لــدول جملــ�س التعـاون لـدول 

اخلليج العربية.
2 - الالئحــة التنفيـــذية: 

الالئحة التنفيذية ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون )النظام(.
3 - دول املجــــل�ش: 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
4 - الدولــــة: 

الدولة الع�ســو فـي دول املجل�س.
5 - جلنة التعاون التجاري: 

الوزراء املعنيون ب�سوؤون التجارة فـي دول املجل�س.
6 - الب�سائــــع: 

اأنواع ال�سلع واملنتجات الأ�سا�سية والكمالية، واملواد اخلام وامل�سنعة ون�سف  جميع 
امل�سنعة، وكل ما ينتج اأو ي�سنع.

7 - الب�سائــع املغ�سو�ســـة: 
اأفقدها �سيئا من قيمتها  اأو تقليد ب�سورة ما، مما  اأدخل عليها تغيري  اأي ب�ساعة 
املاديــــة، اأو املعنويـــة، �ســــواء كان ذلـــك بالإ�سافــــة اأو الإنقـــا�س اأو بتغييـــر فـي ذاتها 
اأو طبيعتها اأو جن�سها اأو نوعها اأو خوا�سها اأو �سكلها اأو عنا�سرها اأو كيلها اأو مقا�سها 
اأو عددها اأو طاقتها اأو عيارها اأو من�سئها اأو م�سدرها، اأو الإعالن عنها اأو الرتويج 

لها مبا يخالف حقيقتها.



8 - الب�سائــع الفا�ســـــدة: 
اأي ب�ساعة مل تعد �ساحلة لال�ستغالل، اأو ال�ستعمال، اأو ال�ستهالك.

9 - املـــــــــزود: 
كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يقوم با�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير اأو ت�سنيع 
اأو اإنتاج اأو ت�سويق اأو تداول اأو ترويج اأو ت�سريف اأو بيع اأو حيازة اأو تخزين اأو نقل 

اأو عر�س الب�سائع حل�سابه اأو حل�ساب الغري.

املــادة ) 2 (

مع مراعاة ما يق�سي به قانون )نظام( اجلمارك املوحد فـي دول املجل�س، يحظر ا�سترياد 
الب�سائـــع املغ�سو�ســـة اأو الفا�ســـدة اأو ت�سديرهــا اأو اإنتاجهــا اأو ت�سنيعها اأو عر�سها اأو بيعها 
بق�سد  اأو حيازتها  ت�سريفها  اأو  ترويجها  اأو  تداولها  اأو  ت�سويقها  اأو  نقلها  اأو  تخزينها  اأو 

البيع، كما يحظر ال�سروع فـي اأي من ذلك.
ويعـــد مخالفـــا لأحكام هذا القانون )النظام( كل من ارتكب اأو �سارك اأو �سرع اأو حر�س على 

ارتكاب اأحد الأفعال الآتية:
1 - ا�سترياد ب�سائع مغ�سو�سة اأو فا�سدة اأو مواد ت�ستعمل فـي غ�س الب�سائع اأو ت�سديرها 

اأو اإعادة ت�سديرها اأو ت�سنيعها اأو اإنتاجها اأو بيعها اأو تخزينها اأو نقلها.
2 - اخلــداع اأو الغــ�س فـي نوع الب�ساعــة، اأو عددهـــا، اأو مقدارها، اأو قيا�سها، اأو كيلها، 
اأو وزنهــا، اأو طاقتهــا، اأو عيارهــا، اأو ذاتيتــها، اأو حقيقتها، اأو طبيعتها، اأو �سفاتها، 

اأو عنا�سرها، اأو اأ�سلها، اأو من�سئها، اأو تركيبتها، اأو تاريخ �سالحيتها.
3 - احليازة بالذات اأو بالوا�سطة بق�سد ت�سويق اأو تداول اأو ترويج اأو عر�س ب�سائع 

مغ�سو�سة اأو فا�سدة للبيع، اأو مواد ت�ستعمل فـي غ�س الب�سائع.
4 - ا�ستعمال اأوان، اأو اأوعية، اأو اأغلفة، اأو عبوات، اأو مل�سقات، اأو مطبوعات فـي جتهيز 

اأو حت�سري ما يكون معدا للبيع من الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة.
5 - تعبئة، اأو حزم، اأو ربط، اأو توزيع، اأو تخزين، اأو نقل الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة.
6 - حيازة الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة، بق�سد التعديل اأو التغيري اأو التبديل عليها.

7 - و�ســف الب�ساعـــة اأو الإعــالن عنها اأو عر�سها باأ�سلوب يحتوي على بيانات كاذبة 
اأو خادعة اأو م�سللة.



املــادة ) 3 (

يلتزم املزود ب�سحب الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة من الأ�سواق واملخازن، واإبالغ ال�سلطة 

املخت�سة بذلك، والإعالن عن ذلك بالطرق املنا�سبة، ويجوز لل�سلطة املخت�سة �سحب 

الإخالل  دون  املزود  نفقة  على  اإتالفها  اأو  فيها  والت�سرف  والفا�سدة  املغ�سو�سة  الب�سائع 

بالعقوبة املقررة بحقه، وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات وال�سوابط واملدد الالزمة 

لذلك.

املــادة ) 4 (

يفرت�س علم املزود بالب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة، ول مينع من تطبيق العقوبة املقررة 

بحق املزود علم امل�سرتي بذلك. 

املــادة ) 5 (

يلتــزم املــزود برد قيمــة الب�سائــع املغ�سو�ســة اأو الفا�سدة اإلى امل�سرتي دون الإخالل بحقه 

فـي املطالبة بالتعوي�س، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

املــادة ) 6 (

يكون للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من اجلهة املخت�سة بالتفاق مع الوزير 

التنفيذية،  اأحكام هذا القانون )النظام( والالئحة  �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تنفيذ 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا له.

املــادة ) 7 (

للموظفني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية حق دخول املحال التجارية وجميع الأماكن 

على  والطالع  للتفتي�س  الأوقات  من  وقت  اأي  فـي  وامل�سانع  واملخازن  لل�سكن  املعدة  غري 

املزود، وحتت  لدى  عليها  التحفظ  اأو  فيها  امل�ستبه  الب�سائع  والدفاتر و�سبط  ال�سجالت 

اإجراءات  م�سوؤوليته، و�سحب عينات منها للفح�س والتحليل، وحتدد الالئحة التنفيذية 

الفح�س واملدد الزمنية الالزمة لذلك.



املــادة ) 8 (

اأ   -   يحظر منع املوظفني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية من تاأدية اأعمالهم.
الفح�س  نتيجة  ظهور  قبل  عليها  املتحفظ  بالب�سائع  الت�سرف  املزود  على  يحظر   - ب 

باإجازتها.
الإفــراج  بطلـــب  املحكمـــة  اإلى  التقـــدم  فـي  ال�ســاأن  �ساحــب  بحــق  الإخــالل  عــدم  مع   - ج 
عن الب�ساعة امل�سبوطة اأو املتحفظ عليها، يفرج عن الب�ساعة اإذا مل ي�سدر اأمر من 

املحكمة بتاأييد التحفظ خالل )45( اخلم�سة والأربعني يوما التالية ليوم ال�سبط.

املــادة ) 9 (

يجوز بقرار م�سبب من الوزير اأو من يفو�سه فـي حالة ال�سرورة اأو ال�ستعجال عند قيام 
دلئل قوية على وجود ب�سائع مغ�سو�سة اأو فا�سدة لدى املزود باإغالق املحل اأو املكان الذي 
وقعت فيه اجلرمية، على اأن يعر�س الأمر على املحكمة خالل )10( ع�سرة اأيام عمل من 

تاريخ اإ�سدار القرار، لإقرار الغلق، اأو اإلغائه، واإل اعترب القرار كاأن مل يكن. 

املــادة ) 10 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم املبينة 
فـي هذا القانون )النظام( بالعقوبات املن�سو�س عليها فيه.

املــادة ) 11 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على )2( �سنتني، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال 
عماين، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 
خالف اأحكام املواد )2(، )3(، )5( والبندين )اأ-ب( من املادة )8( من هذا القانون )النظام(.

املــادة ) 12 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على )3( ثالث �سنوات، وبغرامة ل تقل عن )10000( ع�سرة 
اآلف ريال عماين، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين، اأو باإحدى هاتني 
اأو ال�سروع فيهما - با�ستعمال  اإذا اقرتن فعل الغ�س اأو اخلداع فـي الب�ساعة -  العقوبتني 
موازيـــن اأو مكاييــــل اأو مقاييـــ�س اأو اأختـــام اأو مل�ســـقات اأو اآلت فحـــ�س مزيفــة اأو مختلفة 
اأو با�ستعمال طرق وو�سائل من �ساأنها جعل عملية وزن املنتج اأو كيله اأو قيا�سه اأو فح�سه 
غري �سحيحة، اأو كانت الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة اأو املواد امل�ستعملة فـي غ�سها �سارة 

ب�سحة و�سالمة الإن�سان، اأو احليوان.



املــادة ) 13 (

اأن  املحكمة  النية، على  الغري ح�سن  املادتني )11، 12(، وحقوق  باأحكام  الإخالل  دون   -  1
تق�سي مب�سادرة اأو اإتالف الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة واملواد والأدوات امل�ستخدمة 
يوميتني  �سحيفتني  فـي  بالإدانة  ال�سادر  النهائي  احلكم  ملخ�س  وبن�سر  ذلك،  فـي 
محليتني، اإحداهما باللغة العربية اأو اأي و�سيلة اأخرى حتددها املحكمة، وذلك كله على 

نفقة املحكوم عليه.
2 - للمحكمة اأن تق�سي باإغالق املحل اأو املكان الذي وقعت فيه اجلرمية مدة ل تزيد على 

)6( �ستة اأ�سهر.

املــادة ) 14 (

يعاقب امل�سوؤول عن الإدارة الفعلية لل�سخ�س العتباري املخالف بالعقوبة ذاتها املن�سو�س 
عليها فـي املادتني )11، 12( اإذا ثبت علمه باجلرمية، اأو كان اإخالله بالواجبات التي تفر�سها 

عليه تلك الإدارة قد اأ�سهم فـي وقوعها.
ويكون م�سوؤول بالت�سامن مع ال�سخ�س العتباري عن الوفاء مبا يحكم به اإذا كانت 

اجلرمية قد ارتكبت من اأحد العاملني لديه اأو با�سمه اأو ل�ساحله.

املــادة ) 15 (

تعترب جميع اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون )النظام( متماثلة بالن�سبة حلالت 
العود )التكرار(، وت�ساعف العقوبة املقررة للجرائم فـي حالة العود )التكرار( مع اإغالق 
املحل اأو املكان الذي وقعت فيه اجلرمية مدة ل تزيد على )1( �سنة، ويعترب عائدا كل من 
ارتكب جرمية مماثلة خالل )5( خم�س �سنوات من تاريخ �سدور احلكم النهائي ال�سابق 

بالإدانة. 

املــادة ) 16 (

ي�سدر الوزير الالئحة التنفيذية بعد اإقرارها من جلنة التعاون التجاري.

املــادة ) 17 (

للجنة التعاون التجاري اقرتاح تعديل هذا القانون )النظام(، ولئحته التنفيذية.


