
وزارة التجـــــــارة والصناعـــــــة تضبــــــط 107 مخالفــــة
خ�ل شهـــــــر فبرايـــــــر 2022م

قامـــــت وزارة التجارة والصناعــــــة خ�ل شهــــــــــــــر فبرايـــــــــــر 2022م بحمــــــــــ�ت تفتيشيــــــــــة مكثفــــــة لمراقبـــــــــــة 
يـــــــــة) بالتزاماتهــــــم المنصــــــــــوص عليهـــــــا بالقوانيـــــــــن والقــــــرارات  مــــــدى تقيــــــــــــد المزوديــــــــــن (المحــــــال التجار
يـــــة المعنيــــــــــة بحمايـــــــــة المستهــــــلك وأسفــــرت الحم�ت التفتيشية عن ضبط عدد (107) مخالفــــة. الوزار

وأسفــرت الحم�ت التفتيشيـــة عن المخالفات التاليـــة:
عـــدد

المخالفـــات

عـــدم

عمـــــــل

وصـــــف
تقاضــــي
منتجـــــات

عــــــدم ا�ع�ن عــــن ا�سعــــار
عــــــدم ا�ع�ن عـــــن ا�سعـــــار باللغــــــة العربيــــة

عــــــدم إصـــــدار فواتيـــــر باللغـــــة العربيـــــة
عــــــدم إصــــدار فواتيــــــر كاملــــــة البيانات

عــــــدم استخـــــدام اللغـــــة العربيــــــة في البيانات المتعلقـــــة بالسلعـــــة المعروضـــــة
يقـــــة واضحـــــة بيانات الخدمـــــة ومميزاتهـــــا وخصائصهـــــا واسعارهـــــا عــــــدم تحديـــــد بطر

عــــــدم توفيــــر قطـــــع الغيــــار والتأخيــــر في خدمـــــة ما بعد البيـــــع وعــــدم توفيــــــر سيارة بديلـــــة
عــــــدم وضـــــع الترخيـــــص بالعرض الترويجـــــي في مكـــان بارز وظاهـــــر علــــى واجهــــة المحـــل

عــــــدم وضـــــع بطاقات على السلـــــع التي تشملهــــا التخفيضات موضحا بها السعـــــر قبل وبعد التخفيض
يـــــة للخضراوات والفواكــــه عــــــدم ا®لتزام بأسعـــــار النشــــرة الجبر

عــــــدم ا®لتـــزام بتدوين كافـــــة البيانات ا�يضاحيـــــة المتعلقـــــة بالسلعــــة المعروضــــة

عــــــدم ا®لتزام بتوفـــير قطـــــع الغيار للسلـــــع المعمــــرة خ�ل فترة زمنيـــــة محددة

عــــــدم ا®لتزام بشكــــل وصيغـــــة ا�ع�ن الخاص بالعرض الترويجــي والمعتمــــد من ا�دارة

عــــــدم ا®لتزام بضمـــــان الخدمة التي قام بها خ�ل فترة زمنيــــــة تتناسب مع طبيعــــــة تلك الخدمـــة
وإعادة المبــــلغ الذي دفعــــه متلقـــــي الخدمـــــة أو بأدائها مرة أخرى على الوجـــــه الصحيح
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عمـــــل تخفيضات دون الحصول علــى الترخيــــص ال�زم من ا�دارة المختصــــــة

وصـــف السلعـــــة أو ا�ع�ن عنها أو عرضها بأسلوب يحتـــــوي على بيانات كاذبــــة أو خادعـــة
 أعلــى من الثمن الذي تـــــم ا�ع�ن عنــــه

ً
تقاضـــي ثمــنا

منتجات منتهيــــــة فتـــــرة ص�حيتهـــــــا
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عــــــدم ا®لتزام بتنفيـــــذ جميــــــع الضمانات المتعلقــــــة بالسلعـــــة

عمـــــل عـــــرض ترويجي دون الحصول على الترخيـــــص ال�زم من ا�دارة المختصـــــة
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 مــــــــن الشكـــــــــاوى خـ�ل
ً
كما استقبلـــــــت الجهـــــات المعنيــــــة بحمايـــــة المستهلك بالوزارة عـــددا

شهــــر فبراير الماضي وتـــــــم التعامــــل معهــــا واتخاذ ا�جراءات ال�زمــــــــة للعمـــــــــل علــى حلهـــــــا.


