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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2015/270

ب�صــاأن حظــر ا�صتيــراد بعــ�ض املنتجــات

ا�ستنادا اإىل قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإىل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ،

واإلــى املر�سوم ال�سلطانــي رقـــم 2005/102 بتحديــــد اخت�سا�ســات وزارة التجــارة وال�سناعــة 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي ،

واإىل القـرار الـوزاري رقــم 2010/68 ب�ساأن حظــــر ا�سترياد وبيع وتداول بع�س املنتجات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظـــر ا�ستيــراد املالبــ�س اجلاهــزة والأقم�ســــة واملن�سوجـــات والأحذيـــة وجميـــع الب�سائــع ، 

وذلك فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا احتوت على ما مي�س ال�سرائع ال�سماوية .

2 - اإذا احتــــوت علـــى ال�ســــور اأو ال�سعـــارات اأو العبـــارات امل�سيئـــة ، اأو اخلاد�ســـة للحيـــاء 

اأو املخلـة بالنظـام العـام والآداب . 

3 - اإذا احتوت على ال�سور اأو ال�سعارات اأو العبارات التي تتعلق باأي تنظيم اإرهابي .

وفـي جميع الأحوال يحظر الرتويج للب�سائع املذكورة باأي و�سيلة كانت .

املــادة الثانيــــة

يحظر ا�سترياد املالب�س الع�سكرية اأو ال�سبيهة بها وملحقاتها .
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املــادة الثالـثــــة

يحظر ا�سترياد اأو ت�سميم املالب�س العمانية التقليدية اأو امل�سا�س بها اأو اإجراء اأي تعديالت 

عليها ت�سيئ اإىل الهوية العمانية .

املــادة الرابعـــة 

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام 

هذا القرار باأحد اجلزاءات الإدارية الآتية بح�سب الأحوال :

1 - غرامة اإدارية ل تتجاوز )500( خم�سمائة ريال عماين .

2 - غرامة اإدارية ل تتجاوز )1000( األف ريال عماين فـي حالة تكرار املخالفة للمرة 

الثانية مع وقف الن�ساط املخالف ، وغلق املحل ملدة )3( ثالثة اأ�سهر .

3 - غرامة اإدارية ل تتجاوز )3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، فـي حالة تكرار املخالفة 

للمرة الثالثة مع �سطب الن�ساط املخالف من ال�سجل التجاري .

وفـي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات املقررة قانونا مل�سادرة املنتجات حمل املخالفة .

املــادة الخام�صـة 

يلغـى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2010/68 امل�ســار اإليــه ، كما يلغى كــل ما يخالــف هــذا القــرار ، 

اأو يتعــار�س مــع اأحكامــه . 

املـــادة ال�صاد�صـة

ين�سر هـذا القـرار فـي اجلريدة الر�سميــة ، ويعمل بـه من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 22 مـن ذي احلجـــة 1436هـ

املـوافــــق :  6  مــن اأكتوبـــــــــــر  2015م

د . علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة


