
اجلريدة الر�سمية العدد )1098(

قـــــرار

رقم 2015/257

ب�شــاأن حظــر تــداول الإطــارات امل�شتعملـــة

ا�ستنادا اإىل 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 قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66 ، 

واإىل القرار رقم 2014/246 ب�ساأن حظر بيع وت�سويق وعر�ص وتوزيع الإطارات امل�ستعملة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر تداول الإطارات امل�ستعملة بجميع اأنواعها واأحجامها .

املــادة الثانيــــة 

يحظر تداول الإطارات غري امل�ستعملة التي م�سى على تاريخ اإنتاجها )24( اأربعة وع�سرون 

�سهـــــرا ، بالن�سبــــــة لإطـــــــارات �سيــــــارات الركـــــوب ، واحلافــــــــالت ، وال�ساحنـــــــــات اخلفيفــــة ، 

و )30( ثالثون �سهرا لل�ساحنات الثقيلة .

املــادة الثالثــــة 

يجــــب علــــى املــــزود اإعطــــاء امل�ستهــــلك وثيقــــــــة �سمــــان لالإطـــــــار ل تقــــل مــــــدة �سريانهـــــا 

عن )1( �سنة واحدة من تاريخ البيع ، وي�سري ال�سمان على الإطارات امللحقة بال�سيارات 

اجلديدة وامل�ستعملة املعرو�سة للبيع .

املــادة الرابعـــة 

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



اجلريدة الر�سمية العدد )1098(

بلد ال�سنع ، وتاريخ الإنتاج .   1

نوع الإطار ، ودرجة حتمله للحرارة ، والوزن .   2

قيا�ص الإطار ، وقيا�ص الهواء املنا�سب له .   3

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

املــادة اخلام�شــة 

يلتــزم املــــزود بالتخلــ�ص مــن الإطــارات امل�ستعملـــة ، ونقلهـــا اإىل املواقع املخ�س�ســـة لـــذلك ، 

واملحددة من قبل اجلهات املعنية .

املــادة ال�شاد�شــة 

مع عدم الإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�سار 

اإدارية مقدارها )500( خم�سمائة  اإليه ، يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بغرامة 

ريال عماين ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة . 

وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )50( خم�سون ريال عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على )2000( األفـي ريال عماين .

املــادة ال�شابعـــة 

يلغى القرار رقم 2014/246 امل�سار اإليه .

املــادة الثامنـــــة 

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

�شدر فـي :   4  من رجــــــــــــب 1436هـ 

املوافــــق : 23 من ابريـــــــــــل 2015م     

    د . �شعيــــــد بن خميــــــ�س بن جمعـــة الكعبــــي

رئيـ�ص جمل�ص اإدارة الهيئة العامـة حلمايـة امل�ستهلك


