
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1461(

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
…QGRh QGô``b

2022/527 º``bQ
¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ áëF’ QGó°UEÉH

ا�ستنادا اإىل نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديـل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإىل القرار الوزاري رقم 2017/182 باإ�سدار لئحة تنظيم واإدارة املعار�ض،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```!`J

"`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل فـي �ساأن تنظيم واإدارة املعار�ض باأحكام الالئحة املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
تلتــزم املن�ســاآت التجاريــة التي متار�ض ن�ساط تنظيم واإدارة املعار�ض بتوفـيق اأو�ساعها وفقا 

لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى القرار الوزاري رقم 2017/182 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.
á```©HGôdG IOÉ``ŸG

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

`g1444 #hC’G ™``«HQ øe  3   :»`a Qó`°U
       $2022 ô`````````ÑªàÑ°S øe 29 :%`````aGƒŸG

&```°Sƒ«dG "`°Sƒe øH ó``ªfi øH ¢ù``«b 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ áëF’
#hC’G '``°üØdG

á`eÉ©dG $É`µMC’Gh äÉ`Øjô©àdG
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها، 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

 :IQGRƒ``dG
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

 :ô``jRƒdG
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

 :'``«cƒdG
وكيل الوزارة للتجارة وال�سناعة.

 :$É©dG ôjóŸG
مدير عام التجارة.

 :á°üàîŸG á¡÷G
املديرية العامة للتجارة فـي الوزارة، واملديريات والإدارات التابعة للوزارة فـي املحافظات.

 :¢ü``«NÎdG
املوافقة التلقائية ال�سادرة من الوزارة ملزاولة ن�ساط تنظيم واإدارة املعار�ض.

 :¬d ¢üNôŸG
املن�ساأة التجارية ال�سادر لها الرتخي�ض.

 :í``jô°üàdG
املوافقـــة ال�ســادرة من اجلهــة املخت�ســة لإقامة اأحد املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

 :¬d ìô°üŸG
املرخ�ض له، واجلهات املعنية، واجلمعيات امل�سهرة قانونا، ال�سادر لها الت�سريح.

 :õ``côŸG
مركز عمان للموؤمترات واملعار�ض.
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 :ájQÉéàdG äÉ©ªéŸGh õcGôŸG
التجارية  اأكرث من املحالت  اأو  التي ت�ستمل على حمل واحد  التجارية  املراكز واملجمعات 

�سواء كانت متار�ض ن�ساطا واحدا اأو عدة اأن�سطة خمتلفة، ومنها الأ�سواق املركزية.

( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املعار�ض الآتية:

 :»°ü°üîàdG ¢Vô©ŸG -
وهــو معـــر�ض متخــ�س�ض فـي جمــال معـني مـن املعرو�سـات اأو اخلدمـات ذات طبيعــة 

متجان�سة. 

 :»cÓ¡à°S’G ¢Vô©ŸG -
وهو معر�ض جتاري يعر�ض، ويبيع منتجات اأو خدمات ذات طبيعة متجان�سة. 

 :ÖMÉ°üŸG ¢Vô©ŸG -
وهــو معـــر�ض جتـــاري ي�ساحـــب تنظيمــه اإقامــة مهرجــان اأو فعالية، ويعر�ض ويبيع 

منتجات اأو خدمات خمتلفة ذات طبيعة غري متجان�سة. 

 :IóMGƒdG ádhódG ¢Vô©e -
وهو معر�ض جتاري خا�ض بدولة معينة تعر�ض فـيه منتجات تلك الدولة اأو خدماتها 
فـي جمـــالت التعليـــم اأو ال�سحـــة اأو ال�ستثــمار اأو ال�سياحة اأو اأي جمالت اأخرى توافق 

عليها اجلهة املخت�سة.

 :á«æWƒdG äÉYÉæ°üdGh äÉéàæŸG ¢Vô©e -
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات عمانية ال�سنع.

 :á«é«(ÿG äÉYÉæ°üdGh äÉéàæŸG ¢Vô©e -
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات خليجية ال�سنع.

 :»`aÉ!ãdG ¢Vô©ŸG -
العلمية  بالأن�سطة  وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات وخدمات متخ�س�سة 

والتعليمية والثقافـية والفنية.

 :…ÒÿG ¢Vô©ŸG -
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات يخ�س�ض ريعه بالكامل لالأعمال اخلريية 

بعد خ�سم تكاليف تنظيمه واإقامته.
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 :ó«©dG ¢Vô©e -
الأعيــاد، ومنهـــا  فــرتة  اأثنــاء  وفـي  وهــو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات قبل، 

الهبطة اأو العيود.

 :»°VGÎa’G ¢Vô©ŸG -
املن�ســـات الإلكرتونية، والــتي ميكــن مــن خاللهــا  يتـــم تنظيمـــه علـــى  وهــو معـــر�ض 

الطالع على حمتويات املعر�ض والتوا�سل مع العار�سني. 

 :ôµàÑŸG ¢Vô©ŸG -
مبتكــرة  بطريــقة  ويبيع منتجــات وخدمــات خمتلفـــة  يعــر�ض  معــر�ض جتــاري  وهــو 

تختلف عن اأنواع املعار�ض الأخرى املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

( 3 ) IOÉ``ŸG
ل ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املعار�ض الآتية:

1 - معار�ض اللوحات الفنية والت�سوير الفوتوغرافـي.

2 - املعار�ض الثقافـية التي تقيمها اجلامعات والكليات واملدار�ض.

3 - املعار�ض اخلريية التي تنظم بغر�ض بيع الكتب امل�ستعملة. 

ينظمها،  التي  املعار�ض  ذلك  وت�ستثنى من  املركز،  قبل  تنظم من  التي  املعار�ض   -  4

وتكون غري مت�سابهة فـي نوعيتها ومعرو�ساتها وم�سمونها وغر�سها مع املعار�ض 

التي تنظم من قبل املرخ�ض له.

وفـي جميع الأحوال، يجب على املركز التن�سيق مع اجلهة املخت�سة ب�ساأن املعار�ض التي ينظمها.

( 4 ) IOÉ``ŸG
تكون اإقامة املعار�ض وفقا ملا تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية اأو اقت�سادية اأو تاريخية، 

على اأن حتدد طبيعة اخلدمات واملنتجات اخلا�سة بهذه املعار�ض مبا يلبي الغر�ض من اإقامتها.

( 5 ) IOÉ``ŸG
تعطى الأولوية فـي امل�ساركة فـي اأي من املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة للمن�ساآت 

املقام  املعنية بذات املحافظة  امل�سجلني لدى اجلهات  التجارية ورواد الأعمال واحلرفـيني 

فـيها املعر�ض.
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( 6 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من اأنواع املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة 

وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها الوزارة.

( 7 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للم�سرح له التم�سك مب�سمى املعر�ض ما مل يكــن م�سجــال لــدى املكتــب الوطنــي 

للملكية الفكرية فـي الوزارة.
»``fÉãdG '``°üØdG

¢ü«``NÎdG
( 8 ) IOÉ``ŸG

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�ض ما ياأتي:
1 - األ يقل عدد العاملني لدى املرخ�ض له عن )2( �سخ�سني، على اأن يكون اأحدهما 
اأحد ال�سركاء  اأو  اإداريا عمانيا فـي حال عدم تفرغ مالك املن�ساأة التجارية  مديرا 
لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفــي حـال تفــرغ مــالك املن�ســاأة التجاريـــة اأو اأحــــد 

ال�سركاء، فـيجب اإثبات التفرغ بخطاب معتمد من قبل اجلهات املعنية.

2 - اأن يتم ت�سجيل جميع العمانيني العاملني باملن�ساأة التجارية لدى الهيئة العامة 
للتاأمينات الجتماعية.

3  - اأن يكون لطالب الرتخي�ض مقر ثابت ميار�ض فـيه الن�ساط.

4 - اأن يكـون لـدى طالـب الرتخيـ�ض ح�سـاب م�سرفــي فـي اأحد امل�سارف املرخ�ض لها 
فـي �سلطنة عمان.

( 9 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب الرتخي�ض اإىل الوزارة على النموذج املعد لهذا الغر�ض، ويكون الرتخي�ض ملدة 

ل تزيد على )3( ثالث �سنوات، ويجوز جتديدها ملدة مماثلة.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ض له بتقدمي طلب جتديد الرتخي�ض خالل مدة ل تقل عن )30( ثالثني 
يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�ض، ويراعى فـي طلب التجديد ذات ال�سرتاطات واملتطلبات 

الالزمة ملنح الرتخي�ض ابتداء.
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( 11 ) IOÉ``ŸG
ينتهي الرتخي�ض فـي اأي من  الأحوال الآتية:

1 - اإذا فقد املرخ�ض له اأحد ال�سروط الواجب توفرها للح�سول على الرتخي�ض.

2 - انتهاء مدة الرتخي�ض دون طلب جتديده خالل الأجل املحدد.

3 - رف�ض الوزارة جتديد الرتخي�ض، على اأن يكون قرارها م�سببا.

4 - �سدور حكم نهائي باإ�سهار اإفال�ض املرخ�ض له.

5 - حل اأو ت�سفـية املرخ�ض له اأو انتهاء مدته، اأو زوال �سخ�سيته القانونية لأي �سبب 

من الأ�سباب.

6 - اإذا ثبت ح�سول املرخ�ض له على الرتخي�ض عن طريق الغ�ض اأو التدلي�ض اأو التزوير 

اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة.  

7 - اإذا تقدم املرخ�ض له بطلب اإلغاء الرتخي�ض ال�سادر له.

å``dÉãdG '``°üØdG
¢VQÉ``©ŸG IQGOEG
( 12 ) IOÉ``ŸG

ل يجوز اإقامة اأي معر�ض اأو الرتويج له اأو الإعالن عنه مبختلف و�سائل الإعالم اأو عرب 

برامج التوا�سل الجتماعي اإل من خالل املرخ�ض له، وبعد احل�سول على ت�سريح بذلك 

من اجلهة املخت�سة.

ويقدم طلب الت�سريح اإىل اجلهة املخت�سة على النموذج املعد لذلك م�ستمال على البيانات 

وامل�ستندات املبينة فـي النموذج امل�سار اإليه، مبا فـي ذلك اإعداد ملف تعريفـي عن املعر�ض 

حمل طلب الت�سريح.

وللجهة املخت�سة اإلغاء الت�سريح فـي اأي وقت على اأن يكون قرارها م�سببا.

( 13 ) IOÉ``ŸG
ا�ستثناء من حكم املادة )12( من هذه الالئحة، يجوز للجهة املخت�سة الت�سريح للجهات 

املعنية، واجلمعيات امل�سهرة قانونا باإقامة معر�ض للمنتجات وال�سناعات الوطنية اأو معر�ض 

خريي اأو معر�ض تخ�س�سي. 
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( 14 ) IOÉ``ŸG
يجوز للجهة املخت�سة الت�سريح باإقامة معار�ض املجوهرات وامل�سغولت الذهبية والأحجار 
الكرمية، �سريطة احل�سول على موافقة م�سبقة من املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�ض 

فـي الوزارة.
( 15 ) IOÉ``ŸG

ي�سرتط تقدمي موافقة م�سبقة من وزارة ال�سحة ب�ساأن الرتويج وبيع املنتجات ال�سيدلنية 
والدوائية والأع�ساب الطبيعية التي ت�ستخدم فـي الطب والعالج فـي خمتلف املعار�ض.

( 16 ) IOÉ``ŸG
يجوز اأن ي�ساحب اإقامة املعر�ض عرو�ض ترويجية لتوزيع هدايا جمانية للجمهور اأو توزيع 
ق�سائم )كوبونات( يتم اإجراء ال�سحب عليها للح�سول على جوائز وهدايا، �سريطة احل�سول 

على موافقة اجلهة املخت�سة.
( 17 ) IOÉ``ŸG

ل يجوز عر�ض اأي مل�سقات اأو اإعالنات اأو مواد اإعالمية تخالف النظام العام اأو الآداب العامة.

( 18 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن ت�ستخدم اللغة العربية فـي الإعالن والرتويج ملختلف املعار�ض، ويجوز ا�ستخدام 

لغات اأخرى بالإ�سافة لها.
( 19 ) IOÉ``ŸG

يجب على امل�سرح له تغطية امل�ساركني من خارج �سلطنة عمان بتاأمني �سحي يغطي فرتة 
اإقامة املعر�ض. 

( 20 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تكون املطاعم واملقاهي امل�ساركة فـي املعر�ض م�سجلة فـي �سلطنة عمان ومرخ�سة 
تدار من قبل عمانيني،  التي  واملقاهي  للمطاعم  الأولوية  املخت�سة، وتعطى  البلدية  من 

واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة الأعمال.
( 21 ) IOÉ``ŸG

اآخر، �سريطة احل�سول  ال�سادر له ملرخ�ض له  الت�سريح  التنازل عن  يجوز للمرخ�ض له 
على موافقة اجلهة املخت�سة، كما يجوز له التعاقد مع موؤ�س�سات اأو �سركات اأخرى لتقدمي 

خدمات التوريد والت�سويق.
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( 22 ) IOÉ``ŸG
يحظر على امل�سرح له عر�ض الآتي:

1 -  اأي مواد تنتهي �سالحيتها خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء املعر�ض.

2 - اأي مواد تالفة اأو قدمية.

3 -  ال�سلع املقلدة، وغري املطابقة للموا�سفات واملقايي�ض املعتمدة.

( 23 ) IOÉ``ŸG
يجب على امل�سرح له اإخطار اجلهة املخت�سة كتابيا  فـي حالة رغبتهم  فـي تاأجيل اأو اإلغاء 

تنظيم املعر�ض امل�سرح له باإقامته خالل مدة ل تقل عن )5( خم�سة اأيام من املوعد املحدد 

لإقامته، ول يجوز طلب التاأجيل اإل ملرة واحدة.

( 24 ) IOÉ``ŸG
يجب على امل�سرح له اللتزام بالآتي:

1 - تخ�سي�ض م�ساحة ل تقل عن )10%( ع�سرة باملائة من امل�ساحة الكلية للمعر�ض 

ال�ستهالكي وللمعار�ض امل�ساحبة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال 

واحلرفـيني من اأ�سحاب املهن واأ�سحاب الأعمال املنزلية، مع منحهم الت�سهيالت 

املنا�سبة.

2 - تخ�سي�ض موقع فـي مكان اإقامة املعر�ض يحتفظ فـيه بالت�سريح وقوائم امل�ساركني 

امل�ستندات  من  وغريها  العار�سني  مواقع  تو�سح  للمعر�ض  تف�سيلية  وخريطة 

والوثائق اخلا�سة باملعر�ض، مع �سمان وجود عامل به طوال فرتة املعر�ض. 

( 25 ) IOÉ``ŸG
يلتزم امل�سرح له خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من انتهاء املعر�ض باإعداد تقرير يتم تقدميه 

اإىل اجلهة املخت�سة بناء على طلبها، على اأن يت�سمن - ب�سفة خا�سة - الآتي:

1 - تاريخ بداية ونهاية املعر�ض.

2 - امل�ساحة الإجمالية الفعلية للمعر�ض.

3 - عدد الأ�سخا�ض الذين عملوا فـي تنظيم املعر�ض.

4 - اإجمايل عدد العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض من داخل �سلطنة عمان اأو من خارجها.
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5 - عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة امل�ساركة فـي املعر�ض.

6 - اإجمايل عدد الزوار للمعر�ض، ونتيجة ال�ستبيان اخلا�ض بتقييمهم للمعر�ض.

7 - �سورا للمعر�ض وملخ�سا اإعالميا عما تناولته و�سائل الإعالم عنه.

( 26 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوزارة تقييم املعر�ض من خالل اأي من تق�سيماتها الإدارية املخت�سة.

™``HGôdG '``°üØdG
á``«°ü°üîàdG ¢VQÉ``©ŸG

( 27 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تتوفر فـي املعر�ض التخ�س�سي ال�سروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة اإقامته على )10( ع�سرة اأيام.

2 - األ يقل عدد العار�سني عن )15( خم�سة ع�سر عار�سا.

3 - احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهات املعنية على حمتوى املعر�ض.

( 28 ) IOÉ``ŸG
يجوز منح الت�سريح باإقامة معر�ض تخ�س�سي مت�سابه فـي اأكرث من حمافظة من حمافظات 

�سلطنة عمان فـي ذات الوقت اأو فـي اأوقات خمتلفة.

( 29 ) IOÉ``ŸG
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية املعتمدة لدى �سلطنة عمان اإقامة معار�ض تخ�س�سية 
�سنوية، �سريطة اأن يكون ذلك من خالل املرخ�ض له، واحل�سول على موافقة وزارة اخلارجية.

( 30 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز البيع فـي املعار�ض التخ�س�سية، وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهة املخت�سة ال�سماح 

بالبيع فـي املعار�ض املتخ�س�سة ذات ال�سهرة اأو تلك التي تعر�ض منتجا واحدا.

¢ù``eÉÿG '``°üØdG
 á``«cÓ¡à°S’G ¢VQÉ``©ŸG

( 31 ) IOÉ``ŸG
حتدد �سوابط املعار�ض ال�ستهالكية على النحو الآتي:
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1 - األ يزيـــد عـــدد مـــرات الت�سريـــح باإقامتـــها لأكثــر مـــن معر�ســـني لكـــل حمافظــة 

فـي ال�سنة الواحدة.

2 - األ يزيد الت�سريح لأكرث من معر�ض ا�ستهالكي لكل مرخ�ض له خالل العام. 

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )20( ع�سرين يوما. 

4 - األ يقام املعر�ض قبل الأعياد بـ )30( ثالثني يوما.

¢SOÉ``°ùdG '``°üØdG
 á```ÑMÉ°üŸG ¢VQÉ``©ŸG

( 32 ) IOÉ``ŸG
يجـــوز للجهـــة املخت�ســـة املوافقــة على اإقامة املعار�ض امل�ساحبة بناء على طلب املحافظة، 

على األ تزيد مدتها على مدة املهرجان اأو الفعالية.

( 33 ) IOÉ``ŸG
يجب على اجلهة املخت�سة التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ساأن و�سع الآلية املنا�سبة لتنظيم 

املعار�ض امل�ساحبة فـي خمتلف املحافظات، وو�سع ال�سوابط املنا�سبة لختيار املرخ�ض له 

الذي �سيقوم بتنظيمها. 

™``HÉ°ùdG '``°üØdG
Ió``MGƒdG á``dhódG ¢VQÉ``©e

( 34 ) IOÉ``ŸG
يجوز تنظيم معر�ض الدولة الواحدة، �سريطة احل�سول على موافقة م�سبقة من وزارة اخلارجية.

( 35 ) IOÉ``ŸG
حتدد �سوابط معر�ض الدولة الواحدة على النحو الآتي:

1 - األ تزيد مدة اإقامته على )7( �سبعة اأيام. 

2 - األ تكون اإقامته فـي �سهر نوفمرب.

3 - اأن يكون املعر�ض فـي مقر املركز.

4 - األ يقل عدد العار�سني عن )30( ثالثني عار�سا.
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( 36 ) IOÉ``ŸG
يجوز البيع فـي معر�ض الدولة الواحدة، �سريطة اأن تكون جميع املنتجات من اإنتاج دولة 

املعر�ض املقام.

ø``eÉãdG '``°üØdG
á``«æWƒdG äÉ``YÉæ°üdGh äÉ``éàæŸG ¢Vô``©e

( 37 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز للمرخ�ض له احلا�سل على ت�سريح بتنظيم معر�ض منتجات و�سناعات وطنية 

فـي حمافظة معينة التقدم بطلب الت�سريح له باإقامة معر�ض اآخر من نف�ض النوع بذات 

املحافظة اإل بعد انتهاء املعر�ض ال�سابق.

( 38 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوزارة الت�سريح باإقامة عدة معار�ض للمنتجات الوطنية فـي ذات املحافظة، �سريطة 

األ تكون فـي ذات الولية.

( 39 ) IOÉ``ŸG
حتدد �سوابط معار�ض املنتجات وال�سناعات الوطنية على النحو الآتي:

1 - اأن يكون جميع العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض عمانيني.

2 - اأن تكون جميع املنتجات املعرو�سة فـي املعر�ض عمانية املن�ساأ، وت�ستثنى من ذلك 

املنتجات غري العمانية التي ت�ساف اإليها بع�ض التعديالت من قبل العار�سني.

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )5( خم�سة اأيام. 

™``°SÉàdG '``°üØdG
á«é«(ÿG äÉYÉæ°üdGh äÉéàæŸG ¢Vô©e

( 40 ) IOÉ``ŸG
حتدد �سوابط معار�ض املنتجات وال�سناعات اخلليجية على النحو الآتي:

1 - اأن يكون جميع العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض من جن�سية اإحدى دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية.
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2 - اأن تكون جميع املنتجات املعرو�سة فـيه خليجية املن�ساأ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات 
غري خليجية املن�ساأ التي ت�ساف اإليها بع�ض التعديالت من قبل العار�سني.

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )5( خم�سة اأيام. 

ويجوز اأن ت�سارك فـي املعر�ض املطاعم واملقاهي اململوكة ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية. 

ô``°TÉ©dG '``°üØdG
á«`aÉ!ãdG ¢VQÉ``©ŸG

( 41 ) IOÉ``ŸG
يجب األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض الثقافـي على )10( ع�سرة اأيام، ويجوز للم�سرح له التقدم 

بطلب زيادة املدة، �سريطة اأن يكون املعر�ض مقاما فـي املركز.

ô°ûY …OÉ)G '°üØdG
á``jÒÿG ¢VQÉ``©ŸG

( 42 ) IOÉ``ŸG
يجب األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض اخلريي على )3( ثالثة اأيام.

( 43 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن تخ�س�ض الأموال املتح�سل عليها من املعر�ض اخلريي بالكامل لالأعمال اخلريية، 

خم�سوما منها تكاليف تنظيم واإقامة املعر�ض.

ô°ûY ÊÉãdG '°üØdG
ó``«©dG ¢Vô``©e
( 44 ) IOÉ``ŸG

يجوز للجهات املعنية اإقامة معر�ض العيد، على اأن يكون ذلك من خالل املرخ�ض له. 

( 45 ) IOÉ``ŸG
يجب اأن يكون مكان معر�ض العيد )الهبطة اأو العيود( فـي املوقع املتعارف عليه فـي الولية 
املطلوب احل�سول على ت�سريح باإقامة وتنظيم املعر�ض فـيها اأو فـي املواقع التي حتددها 
اجلهات املعنية، واأن يكون خالل الفرتة املتعارف عليها فـي تلك الولية، على األ تزيد على 

)5( خم�سة اأيام. 
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( 46 ) IOÉ``ŸG
ل يجوز اأن تتزامن فرتة اإقامة معر�ض العيد مع معر�ض م�سابه له مقام فـي ذات الولية، 

وت�ستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولية. 

ô°ûY ådÉãdG '°üØdG
ájQÉéàdG äÉ©ªéŸGh õcGôŸG É¡ª¶æJ »àdG ¢VQÉ©ŸG

( 47 ) IOÉ``ŸG
وت�سويقي  تن�سيطــي  معــر�ض  باإقامــة  التجاريـــة  واملجمعـــات  للمراكـــز  الت�سريـــح  يجــوز 

اأق�سى  للم�سروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك املراكز واملجمعات التجارية، بحد 

)4( اأربع مرات فـي ال�سنة، على األ تزيد مدة املعر�ض الواحد على )7( �سبعة اأيام.

ويجوز م�ساركة اأي م�سروعات جتارية فـي املعر�ض من خارج املركز اأو املجمع التجاري.

( 48 ) IOÉ``ŸG
يجــــب اأن يكـــون املعـــر�ض التن�سيـــطي والت�سويقــي داخل املركز اأو املجمع التجاري، ويدار 

من قبل املرخ�ض له.

ô°ûY ™HGôdG '°üØdG
á``«°VGÎa’G ¢VQÉ``©ŸG

( 49 ) IOÉ``ŸG
يجب للح�سول على ت�سريح باإقامة معر�ض افرتا�سي ا�ستيفاء ال�سروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )10( ع�سرة اأيام.

2 - األ يقل عدد العار�سني عن )20( ع�سرين عار�سا.

3 - احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهات املعنية على املعرو�سات.

4 - اأن تكون املن�سة الإلكرتونية امل�ستخدمة مرخ�سة من قبل اجلهات املعنية.

5 - اأن تكون لدى جميع العار�سني امل�ساركني م�سروعات جتارية م�سجلة فـي �سلطنة 

عمان اأو فـي اخلارج.

ويجب على امل�سرح له �سمان و�سول ال�سلع اإىل امل�ستهلكني وفق التفاق الذي مت معهم.
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ô°ûY ¢ùeÉÿG '°üØdG
Iô```µàÑŸG ¢VQÉ```©ŸG

( 50 ) IOÉ``ŸG
املخت�سة،  �سامل للجهة  باإقامة معر�ض مبتكر تقدمي ت�سور  الت�سريح  يجب على طالب 

يت�سمن على الأخ�ض مدة ومكان اإقامته، وذلك قبل التاريخ املحدد لإقامته مبدة ل تقل 

عن )30( ثالثني يوما.

ô°ûY ¢SOÉ°ùdG '°üØdG
á``jQGOE’G äGAGõ``÷G

( 51 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوزارة تكليف بع�ض موظفـيها املخت�سني مراقبة تنظيم املعار�ض، ودخولها فـي اأي 

وقت للتاأكد من تطبيق اأحكام هذه الالئحة، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات اإزاء املخالفات 

املرتكبة.

( 52 ) IOÉ``ŸG
يجوز للوزارة عند خمالفة اأحكام هذه الالئحة، توقيع اجلزاءات الإدارية الآتية:  

1 - الإنذار الكتابي، مع حتديد مدة لإزالة اأ�سباب املخالفة.

2 - غرامة اإدارية مقدارها )1000( األف ريال عماين.

3 - وقف الن�ساط ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر، مع اإلغاء جميع الت�ساريح ال�سادرة 

للمخالف باإقامة اأي نوع من املعار�ض خالل فرتة الإيقاف.

4 - اإلغاء الرتخي�ض.

وفـي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات املقررة قانونا لغلق املعر�ض املقام بدون ت�سريح 

من قبل اجلهة املخت�سة.
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