
اجلريدة الر�سمية العدد )1055(

الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

قـــــرار

رقم 246/ 2014 

ب�ساأن حظر بيع وت�سويق وعر�ض وتوزيع الإطارات امل�ستعملة 

ا�ستنادا اإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/81 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ،

واإىل نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر بيع ، وت�سويق ، وعر�ض ، وتوزيع الإطارات امل�ستعملة بجميع اأنواعها واأحجامها . 

املــادة الثانيــــة 

يحظــر بيع ، وت�سويــق ، وعــر�ض ، وتوزيــع الإطــارات غري امل�ستعملة التــي م�سـى علــى تاريخ 

 ، واحلافالت   ، الركوب  �سيارات  لإطارات  بالن�سبة   ، �سهرا  وع�سرون  اأربعة   )24( اإنتاجها 

وال�ساحنات اخلفيفة ، و)30( ثالثون �سهرا لل�ساحنات الثقيلة .

املــادة الثالثــــة 

يجــب علــى املـــزود اإعطــاء امل�ستهلك وثيقـــة �سمــان لالإطــار ل تقـــل مـــدة �سريانهـــا عــــن )1( 

�سنة واحدة من تاريخ البيع ، وي�سري ال�سمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات اجلديدة 

وامل�ستعملة املعرو�سة للبيع .
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املــادة الرابعــة 

يجب اأن تت�سمن فاتورة �سراء الإطارات البيانات الآتية :

1 - بلد ال�سنع ، وتاريخ الإنتاج .

2 - نوع الإطار ، ودرجة حتمله للحرارة ، والوزن .

3 - قيا�ض الإطار ، وقيا�ض الهواء املنا�سب له .

4 - ال�سرعة املنا�سبة ل�ستعمال الإطار ، اأو ال�سرعة الق�سوى لتحمله .

املــادة اخلام�ســة 

يلتـزم املــزود بالتخلـــ�ض من الإطـــارات امل�ستعملــــة ، ونقلهــا اإىل املواقــع املخ�س�ســة لذلك ، 

واملحددة من قبل اجلهات املعنية .

املــادة ال�ساد�ســة 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار وفقا حلكم املادة )21( من قانون حماية امل�ستهلك 

امل�سار اإليه .

املــادة ال�سابعـــة 

ين�ســـر هـــذا القــرار فـي اجلريــدة الر�سميــة ، ويعمــل بــه بعــد )60( �ستــني يومــا مــن اليـــوم 

التالــي لتاريــخ ن�ســره . 

�سدر فـي : 16 من جمادى الثانيــة 1435هـ

املـوافـــق : 16 من ابـــــريــــــــــــــــــل 2014م 

د . �سعيد بن خمي�ض بن جمعة الكعبي

رئيـ�ض الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك


