
ا5ريدة الر�سمية العدد )١٤٧٣(

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

2022/619 º``bQ
èjhÎdGh !jƒ°ùàdG •É°ûf ádhGõe º«¶æJ áëF’ QGó°UEÉH

»``YÉªàL’G "```°UGƒàdG "```FÉ°Shh á``«fhÎµdE’G ™``bGƒŸG #``$Y

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3،

واإىل قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

 Qô```%`J
 #`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل فـي �ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج على املواقع األإلكرتونية وو�سائل 

التوا�سل األجتماعي باأحكام الألئحة املرفقة. 

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يجب على املخاطبني باأحكام الألئحة املرفقة توفـيق اأو�ساعهم وفقا ألأحكامها خألل )6( 

�ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به بعد )90 ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره.

`g1444 #`dhC’G iOÉ`ªL øe 27 :»`a Qó`°U
&2022 ô`````````````````Ñª°ùjO øe 21 :!`````aGƒŸG

                                                        '`°Sƒ`«dG #``°Sƒe øH ó``ªë`e øH ¢ù```«b
                                 وزير التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار
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 èjhÎdGh !jƒ°ùàdG •É°ûf ádhGõe º«¶æJ áëF’
»YÉªàL’G "°UGƒàdG "FÉ°Shh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG #$Y

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الألئحة يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر

 :IQGRƒ``dG - 1
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار.

 :ô``jRƒdG - 2
وزير التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار.

 :&É`©dG ô`jóŸG - 3
مدير عام التجارة فـي الوزارة.

 :á°üàîŸG IôFGódG - 4
دائرة ال�سوؤون التجارية والتجارة األإلكرتونية فـي الوزارة.

 :á``æé$dG - 5
اللجنة التي ت�سكل بقرار من الوزير للنظر فـي خمالفات اأحكام هذه الألئحة.

 :èjhÎdGh !jƒ°ùàdG •É°ûf - 6
ت�سويــق اأو ترويـــج اأي �سلعــة اأو خدمة عن طريق العر�ض اأو الن�سر بالكتابة اأو الر�سم 

اأو ال�ســـورة اأو الرمـــز اأو ال�ســـوت اأو بـــاأي و�سيلـــة اأخـــرى علـــى املواقـــع األإلكرتونيـــة 

اأو و�سائل التوا�سل األجتماعي.

 :»YÉªàL’G "°UGƒàdG "FÉ°Shh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG - 7
اأخرى  تقنية معلومات  اأي  اأو  اإلكرتوين  اأو تطبيق  برنامج  اأو  اإلكرتوين  اأي موقع 

يتم ا�ستخدامها عرب ال�سبكة املعلوماتية بوا�سطة األأجهزة األإلكرتونية والتي تتيح 

مل�ستخدميها اإمكانية التفاعل مع امل�ستخدمني األآخرين وذلك من خألل ما يتم م�ساركته 

للو�سول  والفـيديوهات وغريها  واملدونـــات  كال�ســـور  الو�سائـــل  هـــذه  عبـــر  معهـــم 

اإىل العمألء والتفاعل معهم.
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 :¢ü``«NÎdG - 8
املوافقة ال�سادرة من الدائرة املخت�سة مبزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج.

:¬`d ¢ü``NôŸG - 9
 ال�سخ�ض احلا�سل على الرتخي�ض.

( 2 ) IOÉ``ŸG
ار�ســـة ن�ســـاط الت�سويـــق والرتويــج اإأل بعـــد احلــ�سول على الرتخي�ض بذلك  أل يجـــوز 

من الدائرة املخت�سة. 

ربحية  غري  اأعماأل  ميار�سون  الذين  األأ�سخا�ض  الرتخي�ض  على  احل�سول  من  وي�ستثنى 

كاألأعمال اخلريية والتطوعية واألأن�سطة التي يقوم بها التاجر لل�سلعة اأو اخلدمة التي 

يبيعها اأو يقدمها بنف�سه على اأن يلتزم التاجر باألأحكام األأخرى الواردة فـي هذه الألئحة.

( 3 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب الرتخي�ض اإىل الدائرة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض بعد ا�ستيفاء 

ال�سروط األآتية

ار�سة الن�ساط عن طريق �سركة جتارية فيما عـدا �سركــة امل�ساهمــة بــعد قيدهــا   - ١

فـي ال�سجل التجاري.

2 - اأأل يكون قد �سدر �سد اأي من ال�سركاء حكم فـي جناية اأو جرمية خملة بال�سرف 

اأو األأمانة ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره.

3 - اأأل يكون قد �سبق وقف اأو اإلغاء ترخي�ض �سادر له ملزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج 

اأو اأغلقـــت املن�ســـاأة التــي ميـــار�ض مـــن خأللهـــا هـــذا الن�ساط اأو منع من مزاولته 

اأو اأ�سهر اإفأل�سه ما مل تتم اإزالة اأ�سباب املخالفة.

4 - حتديـــد املواقــــع األإلكرتونيـة اأو و�سائـــل التوا�ســل األجتماعــي املراد ا�ستخدامها 

فـي مزاولة ن�ساط الت�سويق والرتويج.

( 4 ) IOÉ``ŸG
يجب على الدائرة املخت�سة البت فـي طلب الرتخي�ض خألل )١5 خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ ا�ستيفائه ال�سروط وامل�ستندات الألزمة.
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( 5 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر الرتخي�ض من الدائرة املخت�سة وتكون مدته )3 ثألثة اأعوام قابلة للتجديد.

( 6 ) IOÉ``ŸG
يجب على الدائرة املخت�سة اإخطار طالب الرتخي�ض فـي حال رف�ض طلبه باأي و�سيلة كانت 

على اأن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
( 7 ) IOÉ``ŸG

يجوز ملن رف�ض طلبه التظلم اإىل الوزير خألل )60 �ستني يوما من تاريخ اإخطاره ويجب 
البت فـي التظلم خألل )30 ثألثني يوما من تاريخ تقدميه ويعترب عدم الرد خألل هذه 
املـــدة مبثابـــة رف�ســه ويجــوز له تقدمي طلب ترخي�ض جديد بعد م�سي )١ �سنة واحدة 

من تاريخ رف�ض طلبه.
( 8 ) IOÉ``ŸG

يجب على الراغبني فـي ت�سويق اأو ترويج اأي �سلعة اأو خدمة التاأكد من وجود الرتخي�ض 
لدى املرخ�ض له.

( 9 ) IOÉ``ŸG
يلتزم املرخ�ض له باألآتي

١ - بيان رقم الرتخي�ض.

2 - عدم األإ�ساءة للذات األإلهية واألأديان واملعتقدات. 

3 - احرتام النظام األأ�سا�سي للدولة والقوانني والقرارات ال�سادرة من كافة وحدات 
اجلهاز األإداري للدولة وغريها من األأ�سخا�ض األعتبارية العامة. 

4 - احرتام املوروث الثقافـي واحل�ساري ل�سلطنة عمان.

5 - عدم ن�سر األإ�ساعات واألأخبار املغر�سة وامل�سللة.

6 - احرتام الهوية الوطنية ل�سلطنة عمان.

ات اجتماعية اأخرى اأو حتر�ض  7 - عدم ب اأي بيانات اأو معلومات ت�سيء لألأفراد اأو اأي ف
على الكراهية والعنف.

8 - عدم ن�سر كل ما من �ساأنه األإخألل باألآداب العامة والنظام العام اأو امل�سا�ض بعلم 
الدولة اأو هيبتها اأو �سعارها اأو ن�سيدها الوطني.
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9 - عدم امل�سا�ض بحقوق امللكية الفكرية.

١0 - األلتزام بقواعد ال�سلوك األأخألقي ومعايري ال�سدق واألأمانة.

ار�سة األأعمال التجارية. ١١ - األلتزام بالقواعد التي حتكم 

١2 - عدم ت�سويق وترويج التب والدخان بجميع اأ�سنافه وطرق تعاطيه.

١3 - عدم الت�سويق اأو الرتويج ألأي �سلعة اأو خدمة تتطلب موافقات م�سبقة من اجلهات 

املخت�سة اأو مل�ساريع غري مرخ�سة من اجلهة املخت�سة اأو اأي �سلعة مقلدة.

اأو لي�ست له دأللة  اأو غام�سا  اأو الرتويجي مبهما  الت�سويقي  اأأل يكون املحتوى   - ١4

وا�سحة. 

١5 - اأن يكون الت�سويق اأو الرتويج حقيقيا وغري مبال فـيه واأأل يوؤدي اإىل خلق لب�ض 

مع اأ�سماء اأو �سلع اأو خدمات اأو اأن�سطة اأخرى تخ�ض اأ�سخا�سا اآخرين. 

١6 - اأأل ينطوي الت�سويق اأو الرتويج على جرمية اأو يحر�ض عليها اأو ي�سر بامل�سلحة 

العامة بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجب على املرخ�ض له جتديد الرتخي�ض ال�سادر له خألل )30 ثألثني يوما قبل تاريخ 

انتهائه ويرتتب على عدم التجديد اإلغاء ن�ساط الت�سويق والرتويج من ال�سجل التجاري 

بعد اإنذاره كتابة ومرور )30 ثألثني يوما من تاريخ اإخطاره بهذا األإنذار ويكون األإلغاء 

بقرار من الوزير ويتم اإخطار املخالف به.

( 11 ) IOÉ``ŸG
أل يجوز للمرخ�ض له التنازل عن الرتخي�ض ال�سادر له اإأل بعد احل�ســول علــى موافقــة 

الدائرة املخت�سة وا�ستيفاء املتنازل اإليه جميع ال�سروط املقررة وفقا ألأحكام هذه الألئحة.

( 12 ) IOÉ``ŸG
يجوز للمدير العام من تلقاء نف�سه اأو بناء على �سكوى تقدم اإليه اإجراء حتقيق مع املرخ�ض 

له فـي املخالفات املن�سوبة اإليه ثم يحيل األأمر اإىل اللجنة.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
املوعد  اأمامها قبل  املخالف باحل�سور  اإعألن  ال�سكاوى واملخالفات بعد  فـي  اللجنة  تنظر 

املحدد ألجتماعها بــــــ )١5 خم�سة ع�سر يوما على األأقل وذلك بكتاب م�سجل مبني فـيه 

ال�سكوى اأو املخالفات املن�سوبة اإليه وتاريخ ومكان انعقاد األجتماع.

ويجوز للمخالف اإبداء دفاعه �سفاهة اأو كتابة بنف�سه اأو من ميثله قانونا فاإذا مل يح�سر 

ثلـــه القانونـــي رغـــم اإعألنـــه اإعألنـــا �سحيحـــا جــاز للجنــة اإ�سدار قرارها  املخالـــف اأو 

فـي غيابه.

( 14 ) IOÉ``ŸG
يجوز للجنة توقيع اأحد اجلزاءات األآتية على املخالفـني ألأحكام هذه الألئحة

١ - األإنذار.

2 - غرامة اإدارية أل تزيد على )١000 األف ريال عماين.

3 - وقف الرتخي�ض ملدة أل تزيد على �سنة واحدة. 

4 - اإلغاء الرتخي�ض.

( 15 ) IOÉ``ŸG
يجـــوز ملن وقـــع عليـــه اأحـــد اجلــزاءات املن�ســـو�ض عليـــها فـي املادة )١4 مــن هذه الألئحة 

اأن يتظلـــم اإلـــى الوزير خألل )60 �ستني يوما مــن تاريخ اإخطـــاره بالقــرار اأو علمـــه بــه 

وعلى الوزير البت فـيه خألل )30 ثألثني يوما من تاريخ تقدميه ويعترب مرور هذه املدة 

دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه.
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