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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

قـــرار 

رقم 2014/392

ب�سـاأن حظـر رفـع اأ�سعـار بعـ�ض ال�سلـع

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

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

واإىل القرار رقم 2011/12 ب�ساأن حظر رفع اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ،

واإىل قرار جمل�س الوزراء فـي جل�ستـه رقم 2014/7 ، واملنعقــدة بتاريخ 2 من جمادى الأوىل 

1435هـ ، املوافق 4 من مار�س 2014م بتعديل قرار رئي�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك 

رقم 2011/12 ب�ســاأن حظــر رفع اأ�سعار ال�سلع واخلدمــات ، واإقــرار قائمة ال�سلـع الأ�سا�سيــة 

وال�سرورية التي يحظر رفع اأ�سعارها ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظــــر رفـــع اأ�سعــــــار ال�سلــــــع الأ�سا�سيــــة وال�سروريـــــة املدرجــــــة فــــــي القائمـــــــة املرفقـــــة ، 

واملعتمدة من جمل�س الوزراء ، اإل بعد موافقة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .

املــادة الثانيــــة 

يقدم طلب رفع �سعر ال�سلعة من املزود اإىل املديرية العامة للدرا�سات والتطوير بالهيئة 

العامة حلماية امل�ستهلك اأو بوا�سطة الربيد الإلكرتوين ، مرفقا به امل�ستندات الآتية : 

نوع ال�سلعة و�سعرها فـي ال�سلطنة وقت تقدمي الطلب .  - 1

�سعر ال�سلعة فـي الدول التي حتددها الهيئة .  - 2

معدل الزيادة فـي �سعر ال�سلعة .  - 3

الأ�سباب املربرة لرفع �سعر ال�سلعة .   - 4

5 - �سعر �سرف العملة الأجنبية ذات ال�سلة وقت ا�سترياد ال�سلعة .
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املــادة الثالثــــة 

تتوىل املديرية العامة امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة بحث ودرا�سة طلب رفع ال�سعر والبت 

فيه خالل مـدة ل تتجـاوز )60( �ستــني يومــا من تاريخ تقدميــه ، واإخطار مقـدم الطــلب 

بالقرار ، وفـي حالة رف�س الطلب يجب اأن يكون القرار م�سببا ، ويعترب م�سي هذه املدة 

دون البت فـي الطلب مبثابة رف�سه .

املــادة الرابعــة 

 )60( خالل  الهيئة  رئي�س  اإىل  بالرف�س  العامة  املديرية  قرار  من  التظلم  للمزود  يجوز 

�ستني يومـــا من تاريــــخ اإخطـــاره بالقـــرار اأو مـــن تاريـــخ م�ســـي املــدة املذكـــورة دون البـــت 

فـي الطلب ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب 

م�سي هذه املدة دون البت مبثابة رف�سه . 

املــادة اخلام�ســة 

يعاقـب كــل من يخالـــف اأحكام هذا القــرار وفقـا للمـادة )21( مـن قانـون حمايـة امل�ستهلــك 

امل�سار اإليه .

املــادة ال�ساد�ســة 

يلغى القرار رقم 12 /2011 امل�سار اإليه .

املــادة ال�سابعـــة 

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

�سدر فـي : 13 من �سعبـــــــــــان 1435هـ

املـوافـــق : 11 من يونيــــــــــــــو 2014م 

د . �سعيد بن خمي�ض بن جمعة الكعبي

رئيـ�س الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك



اجلريدة الر�سمية العدد )1061(

قائمة ال�سلع الأ�سا�سية وال�سرورية

 املعتمدة من جمل�ض الوزراء فـي جل�سته رقم 2014/7

ا�ســـــم ال�سلعــــــةالت�سل�سل

الأرز1

الطحني2

الزيت3

ال�سمن4

ال�سكر5

ال�ساي6

العد�س7

الفا�سوليا8

الفول9

قهوة ) النب (10

�سابون غ�سيل11

معجون اأ�سنان12

حم�س ) دجنو (13

حب هري�س14

اللحوم الطازجة واملجمدة15

الدجاج الطازج واملجمد16

الأ�سماك الطازجة واملجمدة17

احلليب املكثف ) مركز (18

احلليب املجفف ) بودرة (19

الألبان ) حليب طازج ، لنب طازج ، اجلنب ، الزبدة (20

البي�س21

امللح22

طماطم ) �سل�سة (23


