
وزارة التجارة والصناعة
تضبط 103 مخالفة خ�ل شر اكتوبر 2021

قامت وزارة التجارة والصناعة خ�ل شر اكتوبر (2021) بحم�ت تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين 
ية المعنية بحماية المستهلك وأسفرت  ية) بالتزاماتم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزار (المحال التجار

الحم�ت التفتيشية عن ضبط عدد (103) مخالفة وهي على النحو التالي: 

عددوأسفرت الحم�ت التفتيشية عن المخالفات التالية:
المخالفات

عدم

عدم ا�ع�ن عن ا�سعار 
عدم ا�ع�ن عن ا�سعار بطريقة واضحة

عدم اصدار فواتير كاملة البيانات
عدم اصدار فواتير باللغة العربية

عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة
عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها
عدم وضع نشرة أسعار ا�سماك والمأكو�ت البحرية في مكان بارز وواضح

عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة
عدم ا�لتزام بمطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها

ية للخضروات والفواكه عدم ا�لتزام بأسعار النشرة الجبر
عدم ا�لتزام تدوين كافة البيانات ا�يضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة

عدم ا�لتزام بضمان الخدمة التي قام بها خ�ل فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة 
المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح

يخ  ير شري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تار عدم ا�لتزام بتقديم تقر
السحب وحتى تسليم اخر جائزة

عدم ا�لتزام بشكل وصيغة ا�ع�ن الخاص بالعرض الترويجي والمعتمد من ا�دارة
عدم ا�لتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد

عدم ا�لتزام بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والس�مة
ية المحلية أو المستوردة ، من تجار الجملة  عدم ا�لتزام ببيع ا�سماك والمأكو�ت البحر

إلى تجار التجزئة ،عن طريق البيع بالمزاد العلني
يادة أسعار بدون الحصول على الموافقة ال�زمة من الجهة المختصة ز

فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها
عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص ال�زم من ا�دارة المختصة

عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص ال�زم من ا�دارة المختصة
وصف السلعة او ا�ع�ن عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة

منتجات منتهية فترة ص�حيتها
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فرض

منتجات

يادة ز

 من الشكاوي خ�ل شر اكتوبر 
ً
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عددا

الماضي وتم التعامل معها واتخاذ ا�جراءات ال�زمة للعمل على حلها.


