
وزارة التجارة والصناعة
تضبط 108مخالفة خ�ل شر يناير 2022

قامــــت وزارة التجارة والصناعـــــة خ�ل شهـــــر يناير الماضـــــي بحم�ت تفتيشيــــــة مكثفة لمراقبـــــــــة مــــــدى تقيــــــد المـــــزودين
ية المعنيــــة بحمايــــة المستهلك، وذلك في  ية) بالتزاماتهـــــم المنصــــوص عليهــــــا بالقوانيــــــن والقرارات الوزار (المحال التجار
 
ً
ية بالدولة بهدف ضبط ا�سعار والكشف عن التجاوزات حفاظا إطار حرص الوزارة على مراقبــــــة ا�سواق وا�نشطـة التجار

على حقـــــوق المستهلكيــــــن.

وأسفرت الحم�ت التفتيشية عن المخالفات التالية:
عدد

المخالفات

عدم

عمـــل

وصف
تقاضي

منتجــات

عدم ا£ع�ن عن ا�سعار
عدم ا£ع�ن عن ا�سعار باللغة العربية

عدم إصدار فواتير
عدم إصدار فواتير باللغة العربية
عدم إصدار فواتير كاملة البيانات

عدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة
 عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة

ية للخضراوات والفواكه عدم ا°لتزام بأسعار النشرة الجبر
عدم ا°لتزام بتدوين كافة البيانات ا£يضاحية المتعلقة بالسلعة

عدم ا°لتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها

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

ير شري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ   عدم ا°لتزام بتقديم تقر
السحب وحتى تسليم آخر 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
عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص ال�زم من ا£دارة المختصة

 عمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص ال�زم من ا£دارة المختصة
وصف السلعة أو ا£ع�ن عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة
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2منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة
7منتجات منتهية فترة ص�حيتها

3تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم ا£ع�ن عنه
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مخالفات اسعار النشرة اليومية الجبرية ومخالفات عمل العروض الترويجية وعمل تخفيضات بدون ترخيص 
مسبق هي مخالفات �حكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد ا�رباح.


