
من واجبات التاجر تجاه المستهلك:

المخالفات:

 يعاقــــب بالغرامــــــة 200,000 ريال قطــري فــــي حال القيـــــام بأي
مـــن المخالفـــات التاليـــة: 

 يعاقــــب بالغرامـــــة 50,000 ريال قطــــري فــــي حال القيــــام بــأي
من المخالفات التالية:  

 يعاقــــب بالغرامـــــة 10,000 ريال قطــــري فــــي حال القيــــام بـــأي
من المخالفات التاليــة:    

اعتمــــاد اللغة العربية عنـد عرض البيــانات 
ا�ساسيـــــــة للسلـــــع بمــــــا فـــي ذلك:  

توفيــــــــر فواتيــــــر مفّصلـــة للمستهـلك
بحيث تتضمن ا�تي:

عرض النشــرة اليوميــة �سعار الخضراوات
والفواكـــه بشكل واضــح وبارز في المتجر.

فصـل الخضراوات والفواكه المستوردة عن 
ا�خرى المحلية ضمن نشرة ا�سعاراليومية.

ا¡شتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري
 قبل القيد في السجل التجاري.

في حال قيام المقيد في السجل التجاري 
بتمكين غيره من استغ¦ل سجله التجاري.

عدم كتابـــــة ا¡سم التجاري 
ورقم القيد بالسجل التجاري 
باللغـــة العربيـة على واجهة 
المحـــــل وفـــــي جميــــع 
المراس¦ت والمطـــبوعـــات 
وا�وراق المتعلقـــة بالتجارة.

عدم تعليق الرخصة التجارية 
فــي مكان ظاهــر للعيان أو 
ا¡متنــاع عن تقديم الرخصة 
التجاريــــة لمــــــــن يطلبـها 
مـــــن موظـــــفي الجهــات 

المختصة.

عــدم إزالة اللوحة التعريفية 
فـــي حالة إلغاء الترخيـــص 
أو فــــي حالــــة التوقـــــف

عن النشـــاط.

ا¹ع¦ن بأي وسيلـــــة عـــــن 
المحــــال الخاضعـة �حكام 
هـــــذا القانون إ¡ إذا قـــدم 
المــرخص له للجهة المعلنة 
صـــــورة مــن رخصة المحل 

سارية المفعول.

التنازل عـــن الترخيـص، قبل 
الحصول على موافقة كتابية 
مـــــن ا¹دارة المختصـــــــة.

عدم وضــع لوحة تعريفيـــة 
علــــــى واجهـــــة المحــــل

المـــــرخص بــــه.

عدم توافـــر الضوابـــط التي 
تحددها ا¹دارة المختصة في 
اللوحة تعريفية على واجهــة 
المحـــل الــــــمرخص بـــه.

مزاولــــة أي نشاط تجـــاري 
إضافي في المحل.

أو إجراء تعديـــل في المحل 
المرخص به. 

أو تغيــــر موقع المحل دون 
الحصول على موافقة ا¹دارة 

المختصة.

مزاولـــة النشاط مــــع عدم 
استيفـاء جميع ا¡شتــراطات 
العامة والخاصة بحسب نوع 
النشاط المرخص به وتجهيز 
المحل أو قبل الحصول على 
جميــــع الموافقـــــات التـي 
يتطلبها القانــون من الجهات 

المختصة.

فتح أي محل أو إدارته بدون 
الحصـــــول على ترخيـــــص 

تجـــــاري.

في حال ذكر ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.

تقديم بيانات غير صحيحة أو مستنـــدات 
مــزورة أو ممارســــة الغــش أو التدليس 

توص¦ للقيد في السجل التجاري.

في حال استغ¦ل الشخص سجل تجاري 
ليس له.

أسعار 
الخضراوات 

والفواكه

النوع

التاريخ

المصدر  

السعــر

أن تكون الفاتورة
باللغة العربية

حالة السلعة اذا كانـت 
جديدة او مستعملة

الرقم التسلسلي للسلعة
وما تحتويه من أجزاء

سعر السلعة أو أجر 
الخدمة بالريال القطري

ًتوقيــــــــع أو ختــــم المتجــــر
أو ما ينــــوب عنــــه قانونيــــــا

الكمية أو عدد 
الوحدات الُمباعة

نــــوع السلعة أو الخدمــة 
وصفتهــا الجوهرية

وحــدة أو مقــدار البيع تتضمن اسم المتجر 
وعنوانه

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١٢

مستورد

محلي

 محو القيـــد في السجــل التجاري فــي حالـــة أي مـن المخالفات التالية:    

 عقوبة ا�غ�ق ا�داري للمحال في حالة أي من المخالفات التالية:    

 عقوبة إلغاء الترخيص للمحال في حالة أي من المخالفات التالية:    

 عقوبة إلغاء الترخيص للمحال في حالة أي من المخالفات التالية:    

مزاولة نشاط بائع متجول، قبل الحصول على 
الترخيص بذلك من ا¹دارة المختصة

قيــــام البائـع المتجــــول المــــرخص لـــه 
بأحـد ا	فعال التالية :

 عدم حمل الترخيــــص الصــادر له مـــــن ا¹دارة 
المختصة.

 عـــدم إبراز البطاقـــة التعريفيــــة التي تسلمهـــا 
من ا¹دارة بشكل ظاهر أثناء مزاولة النشاط 

 عدم تقديــــم الترخيص لمن يطلبه من الجهــات 
المختصة .

 عــــدم إب¦غ ا¹دارة عند فقــد أو تلف الترخيـــص 
أو البطاقة التعريفية.

 عدم رد البطاقــة التعريفيـــــة لÍدارة المختصـــة 
فــي حالــــة إلغــــاء الترخيــــص أو توقفـــــه عـن 

مزاولة النشاط.

يحظـــر على البائـــــع المتجـول القيام بأحد 
ا	فعال التالية:    

 م¦حقة الجمهــور لعرض أو بيع السلعة أو تقديم 
خدماته .

 مزاولة نشاطــــه بقــرب من المدارس أو المراكز 
التعليميــة أو المستشفيات أو المراكز الصحيـــة أو 
في ا�ماكن غير المرخصة له بالتجول فيها أو بجوار 
 للنشاط المرخص 

ً
 مماث¦

ً
المحال التي تزاول نشاطا

به او داخل وسائل النقل. 
 ا¹ع¦ن عــــــن نشاطه بالمنــاداة أو باستعمـــال 

ا�جراس أو أي وسيلـة مقلقة للراحة. 
 بيع أو عرض ا�لعاب النارية وغيرها مـــن ا�لعاب 

التي يحظرها القانون. 
 قيـــــام البائع المتجــــول با¹ع¦ن عن نشاطــــه 
بالمناداة أو باستعمــــال ا�جراس أو أبواق تكبيــــر 
الصوت، أو أي وسيلــــــة أخرى مقلقــــة للراحة، أو 
ممارسة نشاطه في غير ا�وقات المحــددة لذلك.

يحظر مزاولـــــة نشاط بائـــــع متجول بدون 
ترخيص 

عدم تقديم طلب تجديد السجل التجــاري 
 مـــن تاريخ إنـذار 

ً
بعـــد مضي تسعين يوما

صاحــــب الشأن بكتاب مسجــــل أو بــاي 
وسيلــــة تفيــــد العلـــم.

إذا أخطر المرخص له إدارة التسجيل 
والتراخيص بوقف العمل بالمحل.

إذا أجرى المــــرخص لـــــه، دون موافقـــة إدارة 
 في المحل، أو زاول 

ً
التسجيل والتراخيص، تعدي¦

أي نشـــــاط فــــي المحل على خ¦ف الترخيص.

إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيـــــل، أو 
غيـــــر مستـــــــــوف للشــــــروط الواردة 

فـــي الترخيص.

إذا لــــم يخطر المالك الجديـــــد إدارة التسجيل 
 
ً
والتراخيـــــص بانتقال ملكيــة المحل إليه، وفقا
 له.

ً
�حكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

إذا توقف المحل عن مزاولة النشاط لمدة مائة 
، دون مبـــرر معقول تقبله إدارة 

ً
وعشـــرين يوما

التسجيل والتراخيص.

إذ فقد البائع المتجول أحد الشروط المتطلبة 
للحصول على الترخيص.

 على خ¦ف الترخيص
ً
إذا زاول نشاطا

الممنوح له.
إذا مكن غيـــره من استخــــدام الترخيـص

أو البطاقـة التعريفية الحاصل عليها

إذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة 
للحصول على الترخيص.

إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناًء على بيانات غير صحيحة أو صورية.

إذا أزيل العقار الواقع به المحل، ولم ينتقل إلى 
موقع جديد، بموافقة إدارة التسجيل والتراخيص 

 من تاريخ ا¹زالة.
ً
، خ¦ل مائة وعشرين يوما

إذا صــــــدر قــــــرار أو حكـــــــم نهائـــي
بإلغاء الترخيص.

إذا وجـد خطر داهم على الصحة العامة أو 
ا�من العــام، أو وقعت في المحل أفعال 
مخالفــــة لÓداب العامــة أو النظام العام.

مخالفة ا¡شتراطات العامة والخاصة للمحال.

إذا لــم يتقدم صاحب الشأن بطلــب محو 
القيد في السجل التجاري خ¦ل (30) يـوم 

مــن تاريــخ:

 اعتزال التاجر تجارته.
 وفاة التاجر.

 انتهاء تصفية الشخص المعنوي.
 توقف نشاط الشخص المعنوي �ي سبب 

من ا�سباب.

30 يوم


