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وزارة التجــارة وال�صناعــة

قــرار وزاري 

رقـم 2013/239

باإ�صدار الئحة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـتـرويـجـيـة 

ا�ستنادا اإىل قـانـون ال�سـجـل الـتـجـــاري رقــم 74/3 ، 

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

واإىل القرار الوزاري رقم 2008/76 بتنظيم العرو�ض الرتويجية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحـة الـعامـة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يـعـمل فـي �سـاأن تـنـظـيـم الـعرو�ض الـرتويجية بالالئحة املرفقة  . 

املــادة الثانيــــة 

يـلـغـى الـقـرار الـــوزاري رقــم 2008/76 امل�ســار اإليـــه ، كـما يـلـغى كـــل مـــا يخالـــف الالئحـــة 

املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

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

�صـدر فــي : 23  من �صفـــــــــر 1435هـ

املـوافـــــق : 26  من دي�سمبـر 2013م  

الدكتور / علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

                                                                            وزيـــــــــر التجـــــــــارة وال�سناعـــــــــة
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الئحـة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـرتويـجيـة  

املــادة ) 1 ( 

يكون للكلمات والعبارات التالية الـمعنى الـمو�سح قرين كل منها ما لـم يقت�ض �سياق الن�ض 

معنى اآخر :  

- الــــــــــــوزارة :  

وزارة التجارة وال�سناعة . 

- العرو�ض الرتويجية : 

العرو�ض التي تقام للرتويج ل�سلعة اأو خدمة معينة فـي فرتة زمنيـــة حمددة نظري منح 

الـم�ستهلك جائزة اأو هدية اأو خدمة اأو اأي ميزة اأخرى ، ومنها : 

1- عـرو�ض اجلوائز الفوريــــة : العـــرو�ض التي مبوجبهــــا مينــــح الـم�ستهلــــك جائـــــزة 

اأو هديــــــة اأو خدمــــــة فوريـــــــة نظيــــــــــر �سرائــــــــه �سلعـــــــة 

اأو ح�سوله على خدمة . 

العرو�ض التي تقام بنظام ال�سحوبات عن طريق منح  2 - عـــــــــــرو�ض ال�سحوبــــــــــــــــات : 

الق�سائــــم  تكــون  بحيــث  للم�ستهلكـــني  �سحب  ق�سائــم 

يحتوي  الأول  اجلزء   ، جزاأيــن  من  ومكونــة  مرقمـــة 

باللغتـــني  كامـال  وعنوانه  الـم�سرتك  بيانات  علـى 

العربية والإجنليزية ، وهـو اجلزء الـمخ�س�ض ل�سندوق 

ال�سحــــب ، واجلــزء الآخـــــر يكـــــون بحـــــوزة الـم�ستــــــرك 

للمطالبــــة بجائزته فـي حالة فوزه . 

للفـــــــوز  الـم�ستهلكيــن فر�ســـة  التــي متنــــح  العـــرو�ض  3 - عـــــرو�ض ام�ســــــــح واربــــــــح : 

اأو احل�ســــــول  بجوائــــــز فوريـــــــة عنـــــــد �ســـــراء �سلعــــــة 

على خدمة . 
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املــادة ) 2 ( 

املن�ساآت  تنظمها  التي  الرتويجية  العرو�ض  اأنواع  الالئحة على جميع  اأحكام هذه  ت�سري 

التجارية وال�سناعية واخلدمية با�ستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات 

ال�سريعة والتي جترى على مدار العام ، وعرو�ض الـمراكز التجارية ، والهدايا الـم�ساحبة 

للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة ، على اأن تعتمد اإعالنات ومل�سقات هذه العرو�ض 

من الوزارة قبل البدء فيها . 

كما ت�ستثنى من اأحكام هذه الالئحة العرو�ض الرتويجية التي جتريها الـمراكز التجارية 

مبنا�سبة الـمهرجانات ، اأو التي جتريها املن�ساآت التجارية وال�سناعية واخلدمية مبنا�سبة 

افتتاح فرع جديد وملدة يوم واحد ، �سريطة اأن توافق عليها الوزارة قبل الـبـدء فـيـهـا . 

املــادة ) 3 ( 

ل يجــــوز للمن�ســــاآت التجاريـــة وال�سناعيــة واخلدمية اإقامـــة اأي مــن العــرو�ض الرتويجيـــة 

اأو الإعالن عنها اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض الالزم من الوزارة . 

املــادة ) 4 ( 

يقدم طلب احل�سول على الرتخي�ض باإقامة عر�ض ترويجي قبل )15( خم�سة ع�سر يوما 

على الأقل من بدء العر�ض ، على اأن يت�سمن الطلب ما ياأتي : 

اأ - حتديد نوع العر�ض وطريقة اإجرائه . 

ب - حتديد فرتات واأماكن اإجراء العر�ض . 

ج - اإرفاق قائمة بعدد واأنواع اجلوائز والهدايا الـمخ�س�سة للفائزين وفواتري �سرائها . 

د - حتديد مكان وتاريخ اإجراء ال�سحب واآليته "بالقرعة اأم بال�سحب الآيل" .

املــادة ) 5 ( 

يلتزم الـمرخ�ض لـه بعمل عر�ض ترويجي مبا ياأتي :
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اأ - اأن تكون مدة �سالحية ال�سلعة �سارية مبا يجعلها �ساحلة لال�ستخدام . 

ب - عدم زيادة �سعر ال�سلعة اأو اخلدمة عن �سعرها قبل العر�ض . 

ج - جتميع ق�سائم ال�سحب بال�سندوق املخ�س�ض لهذا الغر�ض . 

املــادة ) 6 ( 

، وتكون مدة  ال�سنة  اأربع مرات فـي  ل يجوز تنظيم العرو�ض الرتويجية لأكرث من )4( 

الـمرة الواحدة )2( �سهرين ، ويجوز منح ترخي�ض واحد ملدتني . 

املــادة ) 7 ( 

تعترب فروع املن�ساآت التجارية وال�سناعية واخلدمية التي متار�ض الن�ساط ذاته فـي املحافظة 

نف�سها فـي حكم الـمحل الواحد عند الرتخي�ض باإجراء العرو�ض الرتويجية . 

املــادة ) 8 ( 

مع عدم الإخالل بحكم املادة )6( من هذه الالئحة ، يجوز للمن�ساآت التجارية وال�سناعية 

واخلدميــة التــي يوجد بها اأكثــر مــن ق�ســم اأو منتــج اإقامـة عــرو�ض ترويجيــة منف�سلـــة ، 

�سريطة اأن يكون لكل منها وكالة جتارية م�ستقلة ومنف�سلة وم�سجلة فـي الوزارة . 

املــادة ) 9 ( 

يو�ســــع الرتخيــــ�ض باإقامــــة العـــــر�ض الرتويجـــــي فـي مكــــان بــــارز باملحـــل بحيــث ي�سهـــل 

على الـم�ستهلكني والـموظفني الـمخت�سني الطالع عليه . 

املــادة ) 10 ( 

ال�سحب  اأماكن  اأو  اأو مواعيده  الرتويجي  العر�ض  فـي طريقة  تغيري  اأي  اإجراء  يجوز  ل 

وتاريخه اإل بعد احل�سول على موافقة الوزارة كتابة .

املــادة ) 11 ( 

ي�سرتط فـي �سندوق جتميع الق�سائم ما ياأتي : 
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 اأ - اأن يكون �سفافا ، واأن يتنا�سب حجمه مع عدد الق�سائم  . 

ب - اأن يكون قابال للدوران ، وي�سهل خلط الق�سائم فيه مبرونة . 

ج - اأن تكون فتحة ال�سحب منا�سبة حلجمه .  

د - اأن يكون مقفال باإحكام طوال فرتة العر�ض . 

املــادة ) 12 ( 

ال�سحب  عمليات  وح�سور  الرتويجية  العرو�ض  لـمراقبة  موظفيها  بع�ض  الوزارة  تكلف   

بالقرعــة وال�سحـــب الآيل ، وفـي حالة ال�سحــب الآلــي يجــب التاأكــد مـن �سالمة ال�سحـب ، 

وذلك بعمل �سحب جتريبي قبل ال�سحب مبا�سرة . 

املــادة ) 13 ( 

 ، ال�سحــب  اإجــراء  للفائزين جاهزة قبل  الـمخ�س�سة  والهدايــا  تكــــون اجلوائـــز  اأن  يجــــب 

واأن تكون خالية من العيوب ، وت�سري عليها ال�سمانات الـممنوحة لـمثيالتها ، وفـي حالة 

اجلوائز النقدية التي تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين يجب تقدمي �سيك بقيمة 

الـمبلغ مقبول الدفع وم�سدق عليه من اأحد امل�سارف . 

املــادة ) 14 ( 

يجب ن�سر اأرقام الق�سائم الفائزة واأ�سماء اأ�سحابها ب�سحيفتني يوميتني ت�سدر اإحداهما 

باللغة العربية ، وتخطر الوزارة بـذلك . 

املــادة ) 15 ( 

متنح مهلة مقدارها )3( ثالثة اأ�سهر للفائزين لت�سلم جوائزهم تبداأ من تاريخ الإعالن 

عن الق�سائم والأ�سماء الفائزة فـي ال�سحف ، وفـي حالة عدم تقدم الفائز لت�سلم جائزته 

خالل املدة امل�سار اإليها ، ي�سقط حقه فـي املطالبة بها . 
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املــادة ) 16 ( 

 اجلوائز التي �سقط حق اأ�سحابها فـي املطالبة بها ، وتلك التي مل يفز بها اأحد طوال فرتة 

العر�ض يتم تخ�سي�سها للجمعيات الأهلية بال�سلطنة حتت اإ�سراف الوزارة . 

املــادة ) 17 ( 

ل يجــوز للمرخــ�ض لهــم اأو ذويهم حتى الدرجــة الرابعــة اأو العاملـــني لديهم اأو املوزعــني 

للمنتج حمل العر�ض الرتويجي امل�ساركة فيه اأو اإجراء ال�سحوبات . 

املــادة ) 18 ( 

يحظر اإقامة عرو�ض ترويجية للتبغ اأو منتجاته اأو م�ستقاته ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر . 

املــادة ) 19 ( 

يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة من اإجراء العرو�ض الرتويجية 

ملـــدة عـــام اعتبــارا من تاريــخ ثبــوت املخالفــة ، وذلك بقـــرار من وكيـــل الـــوزارة للتــجــــارة 

وال�سناعة ، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار اإىل وزير التجارة وال�سناعة خالل 

)60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره باملخالفة ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب عدم البت خالل هذه املدة مبثابة رف�ض للتظلم  . 


