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وزارة التجــارة وال�صناعــة
قــرار وزاري
رقـم 2013/239
ب�إ�صدار الئحة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـتـرويـجـيـة
ا�ستنادا �إىل قـانـون ال�سـجـل الـتـج ــاري رقــم ، 74/3
و�إىل قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 90/55
و�إىل القرار الوزاري رقم  2008/76بتنظيم العرو�ض الرتويجية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة الـعامـة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يـعـمل فـي �شـ�أن تـنـظـيـم الـعرو�ض الـرتويجية بالالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يـلـغـى الـقـرار ال ــوزاري رقــم  2008/76امل�شــار �إلي ــه  ،كـما يـلـغى ك ــل م ــا يخال ــف الالئح ــة
املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فــي  23 :من �صفـــــــــر 1435هـ
املـوافـــــق  26 :من دي�سمبـر 2013م
الدكتور  /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزي ـ ـ ـ ــر التج ـ ـ ـ ــارة وال�صناع ـ ـ ـ ــة
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الئحـة تـنـظـيـم الـعـرو�ض الـرتويـجيـة
املــادة ( ) 1
يكون للكلمات والعبارات التالية الـمعنى الـمو�ضح قرين كل منها ما لـم يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر :
 الــــــــــــوزارة :وزارة التجارة وال�صناعة .
 العرو�ض الرتويجية :العرو�ض التي تقام للرتويج ل�سلعة �أو خدمة معينة فـي فرتة زمني ــة حمددة نظري منح
الـم�ستهلك جائزة �أو هدية �أو خدمة �أو �أي ميزة �أخرى  ،ومنها :
 -1عـرو�ض اجلوائز الفوريـ ــة  :الع ــرو�ض التي مبوجبهـ ــا مينـ ــح الـم�ستهلـ ــك جائ ـ ــزة
�أو هديـ ـ ــة �أو خدمـ ـ ــة فوري ـ ـ ــة نظيـ ـ ـ ـ ــر �شرائـ ـ ـ ــه �سلع ـ ـ ــة
�أو ح�صوله على خدمة .
 - 2ع ـ ـ ـ ـ ــرو�ض ال�سحوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات  :العرو�ض التي تقام بنظام ال�سحوبات عن طريق منح
ق�سائــم �سحب للم�ستهلك ــني بحيــث تكــون الق�سائـ ــم
مرقم ــة ومكونــة من جز�أيــن  ،اجلزء الأول يحتوي
علـى بيانات الـم�شرتك وعنوانه كامـال باللغت ــني
العربية والإجنليزية  ،وهـو اجلزء الـمخ�ص�ص ل�صندوق
ال�سحـ ــب  ،واجلــزء الآخ ـ ــر يك ـ ــون بح ـ ــوزة الـم�شتـ ـ ــرك
للمطالبـ ــة بجائزته فـي حالة فوزه .
 - 3ع ـ ــرو�ض ام�سـ ـ ـ ــح واربـ ـ ـ ــح  :الع ــرو�ض التــي متنـ ــح الـم�ستهلكيــن فر�ص ــة للف ـ ـ ــوز
بجوائـ ـ ــز فوري ـ ـ ــة عن ـ ـ ــد �ش ـ ــراء �سلعـ ـ ــة �أو احل�صـ ـ ــول
على خدمة .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على جميع �أنواع العرو�ض الرتويجية التي تنظمها املن�ش�آت
التجارية وال�صناعية واخلدمية با�ستثناء تلك التي يتم تنظيمها من قبل مطاعم الوجبات
ال�سريعة والتي جترى على مدار العام  ،وعرو�ض الـمراكز التجارية  ،والهدايا الـم�صاحبة
للمنتجات والتي تكون فـي حزمة واحدة  ،على �أن تعتمد �إعالنات ومل�صقات هذه العرو�ض
من الوزارة قبل البدء فيها .
كما ت�ستثنى من �أحكام هذه الالئحة العرو�ض الرتويجية التي جتريها الـمراكز التجارية
مبنا�سبة الـمهرجانات � ،أو التي جتريها املن�ش�آت التجارية وال�صناعية واخلدمية مبنا�سبة
افتتاح فرع جديد وملدة يوم واحد � ،شريطة �أن توافق عليها الوزارة قبل الـبـدء فـيـهـا .
املــادة ( ) 3
ال يجـ ــوز للمن�ش ـ ـ�آت التجاري ــة وال�صناعيــة واخلدمية �إقام ــة �أي مــن العــرو�ض الرتويجي ــة
�أو الإعالن عنها �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم من الوزارة .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص ب�إقامة عر�ض ترويجي قبل ( )15خم�سة ع�شر يوما
على الأقل من بدء العر�ض  ،على �أن يت�ضمن الطلب ما ي�أتي :
�أ  -حتديد نوع العر�ض وطريقة �إجرائه .
ب  -حتديد فرتات و�أماكن �إجراء العر�ض .
ج � -إرفاق قائمة بعدد و�أنواع اجلوائز والهدايا الـمخ�ص�صة للفائزين وفواتري �شرائها .
د  -حتديد مكان وتاريخ �إجراء ال�سحب و�آليته "بالقرعة �أم بال�سحب الآيل" .
املــادة ( ) 5
يلتزم الـمرخ�ص لـه بعمل عر�ض ترويجي مبا ي�أتي :
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�أ � -أن تكون مدة �صالحية ال�سلعة �سارية مبا يجعلها �صاحلة لال�ستخدام .
ب  -عدم زيادة �سعر ال�سلعة �أو اخلدمة عن �سعرها قبل العر�ض .
ج  -جتميع ق�سائم ال�سحب بال�صندوق املخ�ص�ص لهذا الغر�ض .
املــادة ( ) 6
ال يجوز تنظيم العرو�ض الرتويجية لأكرث من (� )4أربع مرات فـي ال�سنة  ،وتكون مدة
الـمرة الواحدة (� )2شهرين  ،ويجوز منح ترخي�ص واحد ملدتني .
املــادة ( ) 7
تعترب فروع املن�ش�آت التجارية وال�صناعية واخلدمية التي متار�س الن�شاط ذاته فـي املحافظة
نف�سها فـي حكم الـمحل الواحد عند الرتخي�ص ب�إجراء العرو�ض الرتويجية .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل بحكم املادة ( )6من هذه الالئحة  ،يجوز للمن�ش�آت التجارية وال�صناعية
واخلدميــة التــي يوجد بها �أكثــر مــن ق�ســم �أو منتــج �إقامـة عــرو�ض ترويجيــة منف�صل ــة ،
�شريطة �أن يكون لكل منها وكالة جتارية م�ستقلة ومنف�صلة وم�سجلة فـي الوزارة .
املــادة ( ) 9
يو�ضـ ــع الرتخيـ ــ�ص ب�إقامـ ــة الع ـ ــر�ض الرتويج ـ ــي فـي مكـ ــان بـ ــارز باملح ــل بحيــث ي�سه ــل
على الـم�ستهلكني والـموظفني الـمخت�صني االطالع عليه .
املــادة ( ) 10
ال يجوز �إجراء �أي تغيري فـي طريقة العر�ض الرتويجي �أو مواعيده �أو �أماكن ال�سحب
وتاريخه �إال بعد احل�صول على موافقة الوزارة كتابة .
املــادة ( ) 11
ي�شرتط فـي �صندوق جتميع الق�سائم ما ي�أتي :
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�أ � -أن يكون �شفافا  ،و�أن يتنا�سب حجمه مع عدد الق�سائم .
ب � -أن يكون قابال للدوران  ،وي�سهل خلط الق�سائم فيه مبرونة .
ج � -أن تكون فتحة ال�سحب منا�سبة حلجمه .
د � -أن يكون مقفال ب�إحكام طوال فرتة العر�ض .
املــادة ( ) 12
تكلف الوزارة بع�ض موظفيها لـمراقبة العرو�ض الرتويجية وح�ضور عمليات ال�سحب
بالقرعــة وال�سح ــب الآيل  ،وفـي حالة ال�سحــب الآلــي يجــب الت�أكــد مـن �سالمة ال�سحـب ،
وذلك بعمل �سحب جتريبي قبل ال�سحب مبا�شرة .
املــادة ( ) 13
يجـ ــب �أن تكـ ــون اجلوائ ــز والهدايــا الـمخ�ص�صة للفائزين جاهزة قبل �إجــراء ال�سحــب ،
و�أن تكون خالية من العيوب  ،وت�سري عليها ال�ضمانات الـممنوحة لـمثيالتها  ،وفـي حالة
اجلوائز النقدية التي تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين يجب تقدمي �شيك بقيمة
الـمبلغ مقبول الدفع وم�صدق عليه من �أحد امل�صارف .
املــادة ( ) 14
يجب ن�شر �أرقام الق�سائم الفائزة و�أ�سماء �أ�صحابها ب�صحيفتني يوميتني ت�صدر �إحداهما
باللغة العربية  ،وتخطر الوزارة بـذلك .
املــادة ( ) 15
متنح مهلة مقدارها ( )3ثالثة �أ�شهر للفائزين لت�سلم جوائزهم تبد�أ من تاريخ الإعالن
عن الق�سائم والأ�سماء الفائزة فـي ال�صحف  ،وفـي حالة عدم تقدم الفائز لت�سلم جائزته
خالل املدة امل�شار �إليها  ،ي�سقط حقه فـي املطالبة بها .
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املــادة ( ) 16
اجلوائز التي �سقط حق �أ�صحابها فـي املطالبة بها  ،وتلك التي مل يفز بها �أحد طوال فرتة
العر�ض يتم تخ�صي�صها للجمعيات الأهلية بال�سلطنة حتت �إ�شراف الوزارة .
املــادة ( ) 17
ال يجــوز للمرخــ�ص لهــم �أو ذويهم حتى الدرجــة الرابعــة �أو العامل ــني لديهم �أو املوزعــني
للمنتج حمل العر�ض الرتويجي امل�شاركة فيه �أو �إجراء ال�سحوبات .
املــادة ( ) 18
يحظر �إقامة عرو�ض ترويجية للتبغ �أو منتجاته �أو م�شتقاته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
املــادة ( ) 19
يجوز للوزارة حرمان كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة من �إجراء العرو�ض الرتويجية
مل ــدة ع ــام اعتبــارا من تاريــخ ثبــوت املخالفــة  ،وذلك بق ــرار من وكي ــل ال ــوزارة للت ـجـ ــارة
وال�صناعة  ،ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار �إىل وزير التجارة وال�صناعة خالل
(� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره باملخالفة  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ تقدميه  ،ويعترب عدم البت خالل هذه املدة مبثابة رف�ض للتظلم .

