
البيانات المطلوبة في حالة التقدم بشكوى: 

تمتـع بمجانيـة استخــدام بطاقتك ا�ئتمانيــة وبطاقــات السـحب 
المباشر عند دفع قيمة مشترياتك:

المـــادة رقـــم 11 من القانــــون رقــــم 8 لسنـــة 2008 بشــــأن
حمايـة المستهلك:

عنــــد شرائـــك �ي منتــــج احرص على توفـــــر هذه المعلومات
 لحقوقك:

ً
ضمانا

كيـــف تتعامـــــل عنــــد اكتشـــاف عيــــب أو خلل في السلعـة؟

لتحافـــــظ على حقوقـــــك كمستهـــــلك تأكــــــد من حصــولك
على فاتورة مفصلة:

المــادة رقـــــــم 8 من قانـون رقـــــــم 8 لسنـــــة 2008 بشــأن 
حمايـــة المستهــلك:

عنــــــد اخت�ف الفاتـــــــورة 
عن السعــر المعلن "اخت�ف 
السعــــــر بيــــــن الـــعرض 

وصندوق المحاسبة.

تقديـــم خدمـة غير مطابقة 
للموصفات أو اتفاق.

وصف السلعـــــة أو ا�عـ�ن إع�ن مضلل أو خادع.
عنها ببيانات خادعة أو كاذبة.

امتناع عن إعطائك فاتورة 
مشترياتك.

ا�خ�ل بالضمان.

عنــــد اكتشاف منتــج مقلد
أو مــــزور أو غيــــر مطابــق 

للمواصفــــات.

عــــدم ا�ع�ن عن أسعــــار 
المنتجــــات أو الخدمـــــات.

الفاتورة 

صورة توضيحية إن وجدتعنوان المشتكي

عنوان الشركة أو المكان المشكو
في حقه

أي مستندات أخرى 

صورة عن اتفاقية أو العقد إن وجد

وجـــــوب معاملة مستخدم 
البطاقــة ائتمانية أو بطاقة 
السحـــب المباشـــــر عنــــد 
ســداد مشترياتـــــه بنفــس 
معاملــة العميل الذي يقوم 

.
ً
بالســداد نقدا

ا�ب�غ عــن أي محل يعتمــد 
قبـــض عمولــة إضافية عند 
الشراء أو عنــــد إعادة قيمـة 
المشتـــــريات الـــتي تتــــم 
بالبطاقـــــة ائتمانيــــــة أو 
بطاقــــة السحب المباشـــر.

امتنــاع بشكـل قطعي عن 
تحصيــــل أيــة عموت عند 
الشراء أو عنــــد إعادة قيمـة 
المشتــــريات التي تتــم عن 
طريق البطاقات ائتمانية أو 
بطاقـــة السحب المباشــــر.

على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها
ومميزاتهــــا وخصائصـــها وأسعارها.

المبدأ العام 

"الحصول على فاتورة مؤرخة"

واجب المستهلكواجب التاجر 

السعرتفاصيل المنتجتاريخ الص�حية بلد المنشأ

أخبــــر صاحــب الخدمـــــة 
أو السلعة في الحال.

أوقف التعامل مع السلعـــة 
عنـــــــد اكتشـاف العيــــب 

أو الخــلل.

حاول حـــل المسألـــــــــــة 
بالطريقــة المباشرة والودية 
مــــــع صاحب السلعـــــــــة

أو الخدمـــــة.

إذا لــم توفق في الحل إلجأ إلى إدارة حمايــة 
المستهلك.

احتفظ بكل المستندات لتقديمها إلى وزارة 
التجارة والصناعة أو صاحب الع�قة بالخدمة 

أو السلعة.

المادة رقـــــم (8) من قانــــون رقـــــم (8) لسنـــة 2008 بشـأن 
حمايـة المستهـلك:

متى تتقدم بشكوى؟

تواصل معنا:

� يوجد حد ادنى للطلب:

يمنــــــــــع اشتراط نظـــــام الحـــــــد ا¾دنى للطلـــــــب الذي يدفــــــع العمــــ�ء
إلى طلــــــــــب أصناف ليســـــــوا بحاجــــــة إليهـــــا ودفـــع مبالـــــغ إضافيـــــة.

QR

فاتــــورة

المجموع

QR

مــــــــــوعد التسليـــــــــم

اسم المتجر وعنوانه وتاريخ الفاتورة

الرقم التسلســلي للسلعــة
وما تحتويه من أجزاء

وحـــــــدة أو مقدار البيــــع

حالــــة السلعــــة إذا كانت 
جديدة أو مستعملة

سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال

نوع السلعـة أو الخدمـــة وصفتهـــا 
الجوهرية

كميـــة السلعــة أو عدد الوحـــدات 
المباعـــة

1234567891012

ًتوقيع أو ختم المتجــر أو ما 
ينوب عنه قانونيا

 على 16001 وتقديــــم شكوى.
ً
في حال رفض التاجـــر تقديــــم الفاتـورة يـــــــرجى ا
تصـــــال فـــورا

للمستهلك الحــق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد 
نوع السلعة وسعــرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها ال�ئحــة 

التنفيذيـــة لهذا القانـــون.

"إعطاء فاتورة مؤرخة"

يلتـزم المزود لــدى عرض أي سلعـة للتداول بتدوين السعر عليـها 
بشكل ظاهر أو ا�ع�ن عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعـة.

"عدم ا±ع°ن عن أسعار السلع"
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عنــد اكتشاف منتــــج
منتهي الص�حية.
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