قرار وزاري رقم (  ) 66لسنة 2007م
بشأن حتديد آلية عرض وإشهار أسعار السلع

وزير الصناعة والتجارة :
بعد اإلطالع على القانون رقم ( )3لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ( )19لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع االحتكاار والشا
التجاري.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( )303لسنة 2001م بشأن الالئحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( )105لسنة  2003م بتشكيل مجلس الوزراء وتعديالته.
وعل ااى قا ارار رئ اايس مجل ااس ال ااوزراء رق اام ( )21لع ااام 2007م بش ااأن الئح ااة م الع اااا الع اار واإل ااهار
السعري للسلع والعقوباا المقرة عليها.

 //قــــــــرر //
مادة ( )1تنعيذا ألحكام المادة ( )3من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )21لعام 2007م بشاأن الئحاة
م العاا العر

واإل هار السعري للسلع والعقوباا المقرة عليهاا  ،تحادد للياة عار

أسعار السلع والمواد على النحو التالي :

أوال  -األسس العامة آللية عر
يتم عر

وإ هار

وإ اهار

األسعار:

وإ هار سعر البيع على كل سلعة معروضة للبيع في األسواق سواء كان سعرها محاددا
وإ هار السعر بإحدى الطرق التالياة وذلاك حسا

أو غير محدد  ،وإذا تعذر ذلك يجوز عر

طبيعة النشاط التجاري للمحل :

 -1بواسطة قائمة أسعار تشمل جميع األصناف المعروضة للبيع بالمحل .

 -2بواسطة كشوفاا الشركاا الموردة أو المصنعة أو يتم إعدادها من قبل صاح المحل أو
كشاام معااد بواسااطة الكمبيااوتر مبينااا بااه سااعر البيااع للمسااتهلك وذلااك بالنساابة للمحااالا
التجارية التي تبيع من خلم الحاجز (الكاونتر).

 -3يقبل السعر المعلن على السلعة من قبل الشركة المصنعة أو الموردة على أن يتقيد صاح
المحل بهذا السعر وفي حال رغبته البيع بأعلى من هذا السعر على صاح المحل عار

وإ هار السعر الذي يرغ به مع ط سعر الشركة المثبت.
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وإ ااهار سااعر واحااد للبيااع علااى الساالعة نعسااها أو علااى كاال صاانم أو علااى

 -4يجااوز عاار

مجموعة أصناف تباع بنعس السعر.

 -5يجوز عر وإ هار سعر واحد وبشكل واضح عند مدخل المحل أو داخله إذا كان السعر
موحدا لكافة السلع المعروضة في المحل.

 -6تستثنى ال دماا من عر
 -7لتاجر الجملاة أن يعار

وإ هار السعر.

ويشاهر الساعر بواساطة قائماة أساعار توضاع فاي المحال أو بواساطة

كشم الشاركاا الماوردة أو كشام معاد مان قبلاه أو علاى السالعة نعساها أو علاى النمااذ
والعيناااا وفااي حااال قيامااه البيااع للمسااتهلك مبا اارة أن يعاار

بطريقه تتناس مع طبيعة النشاط التجاري للمحل.

 -8تستثنى أماكن الت زين والمستودعاا من عر

ثانيا  -القطاعاا التجارية وللية عر

ويشااهر السااعر علااى الساالع

وإ هار السعر.

وإ هار األسعار لكل قطاع:

 -1محالا السوبر ماركت والبقاالا وأسواق بيع المواد التموينية:
يتم عر

وإ هار السعر على السلعة نعساها أو علاى كال صانم أو مجموعاة أصاناف تبااع

بنعس السعر وذلك على واجهاا العر

 -2المطاعم :

(الرفوف) وثالجاا العر .

بواسااطة قائمااه األسااعار مبينااا بهااا جميااع أصااناف المااأكوالا والمشااروباا المقدمااة وأسااعار

بيعها معلقة بمكان بارز وواضح للزبون باإلضافة إلى قوائم طاولة إذا رغ صاح المحال
بذلك.

 -3محالا بيع اللحوم الطازجة:
أ  -يتم العر

ب -يتم عر

واإل هار عن أسعار اللحوم الطازجة امال الصنم والمنشأ.

وإ هار أسعار كل منشأ على حده بكافة أصنافه المتوفرة في المحل.

 -4محالا بيع اللحوم المجمدة وكافة أنواع المجمداا:
يااتم عاار

وإ ااهار أسااعار المجمااداا بواسااطة قائمااه أسااعار أو علااى كاال صاانم بالنساابة

للحوم المجمدة واألسماك وأنواع المجمداا األخرى مبينا وحدة البياع باالكيلوجرام أو أي
وزن لخر أو القطعة الواحدة.

 -5محالا ال ضار والعواكه:
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وإ هار السعر على كل صنم معرو

يتم عر

بمكان بارز وواضح.

في المحل أو بواسطة قائمة أسعار معلقة

 -6محالا المالبس الجاهزة واألقمشة واألحذية:
يااتم عاار

وإ ااهار سااعر البيااع علااى كاال صاانم معاارو

يكااون ه ااذا الس ااعر مطابقااا لس ااعر نع ااس الصاانم المع اارو
المعروضة داخل المحل يتم عر

فااي الواجهااة األماميااة (العترينااا) وأن
داخ اال المحاال  ،أم ااا األص ااناف

وإ هار سعر البيع إما علاى كال قطعاه أو علاى كال صانم

أو على مجموعة أصناف تباع بنعس السعر.

وإ هار سعر واحد يوضع بشكل واضح إما عند مدخل المحل أو داخلاه إذا

ويسمح بعر

كان السعر موحد لكافة األصناف المعروضة في المحل.

 -7األفران والم ابز ومحالا بيع المعجناا:
يتم عر

وإ هار السعر إما على السلعة نعسها أو بواسطة قائمة أسعار واضحة للزبائن.

يتم عار

وإ اهار الساعر إماا علاى السالعة نعساها أو بواساطة قائماه أساعار واضاحة للزباائن

 -8محالا بيع الحلوياا:

مبينااا بهااا سااعر البيااع حس ا الااوزن وإمااا وزن صااافي أو وزن ( قااائم مااع عبااوة ) إذا كاناات

المادة معبأة بعبواا  ،أماا إذا كانات غيار معباأة بواساطة عباواا جااهزة ومعلان ساعر الكيلاو
الواحد فيج أن يكون الوزن المباع هو وزن صافي وال يضاف له وزن العبوة.

 -9محالا بيع مواد البناء واألدواا الصحية:
أ  -يتم عر

وإ هار سعر ماواد البنااء واألدواا الصاحية إماا علاى الماواد المعروضاة عناد

مدخل المحل وفي الواجهة األمامية.

ب -بواسااطة كشااوفاا سااواء كاناات معاادة ماان قباال صاااح المحاال أو الجهاااا المااوردة
تشمل المواد الموجودة في المحل.

 -10قطع السياراا ولوازمها:

أ  -بواسطة كشوفاا سواء كانت معدة من قبل صاح المحل أو الجهاا الموردة بأنواع

القطع يحدد بها اسم القطعة ورقمها ومنشأها وسعر البيع وذلاك الطاالع الزباائن عليهاا
في حال طلبهم وذلك للقطع واللاوازم الموجاودة خلام الحااجز (الكااونتر) أو أن يقاوم

صاااح المحاال بعاار

بذلك.

وإ ااهار سااعر البيااع علااى كاال وحاادة أو كاال صاانم إذا رغ ا
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وإ اهار ساعر البياع علاى إطااراا الساياراا المعروضاة إماا علاى كال إطاار أو

ب -يتم عر

مجموعة إطاراا تباع بنعس السعر أو إ هار قائمة أسعار بشكل واضح مبين فيها ناوع
اإلطار ومنشأه وسعر بيعه.

وإ هار سعر البيع على بطارياا السياراا المعروضة في المحاالا إماا علاى

 -يتم عر

كل بطارية على حاده أو مجموعاه بطاريااا تبااع بانعس الساعر أو عار

أسعار بشكل واضح مبين فيها نوع البطارية ومنشأها وسعتها وسعر بيعها.

د  -أن يتم عر

وإ اهار قائماة

وإ هار سعر البيع على كافة زياوا الساياراا إماا علاى كال وحادة أو علاى

كل نوع أو إ هار قائمة مبين فيها نوع الزيت والسعة وسعر بيعه.

 -11محالا بيع األجهزة واألدواا الكهربائية المنزلية وقطع التمديداا الكهربائية:
يتم عر

وإ هار سعر البياع علاى األجهازة الكهربائياة المنزلياة المعروضاة داخال المحاالا

وفااي الواجهاااا األماميااة وصاااالا العاار أو يكتعااى بعاار

الواحد.

 -12محالا بيع المعرو اا.

وإ ااهار سااعر واحااد للصاانم

يتم عر

وإ هار السعر بشكل واضح على كل صنم معرو

يتم عر

وإ هار الساعر علاى البضاائع المعروضاة فاي الواجهاة األمامياة وخازائن العار أو

 -13محالا بيع القرطاسية والمكتباا:

داخل هذه المحالا.

بواسطة كشم معد من قبل صاح المحل أو الشركاا الموردة أو ضمن قوائم أسعار.

 -14محالا بيع الهدايا واإلكسسواراا:
يتم عر

وإ هار السعر إما على كل سلعة في واجهة العر أو كل صنم له نعس السعر

أو مجموعة أصناف موحدة السعر أو بواسطة كشوفاا معدة لذلك.

 -15محالا بيع السجاد والموكيت:
يااتم عاار

وإ ااهار سااعر البيااع مبينااا بهااا وحاادة البيااع إمااا القطعااة أو المتاار المربااع علااى كاال

صنم أو مجموعة أصناف معروضة للبيع مبينا نوع الساجاد أو الموكيات ومنشاأه وأي ميازة

أخرى.

 -16محالا بيع األقمشة:
يا ااتم عا اار

وإ ا ااهار سا ااعر البيا ااع مبينا ااا بها ااا وحا اادة البي ا اع علا ااى كا اال سا االعة أو صا اانم أو

مجموعة أصناف وبشكل واضح.
 -17معار السياراا:
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واإل اهار عان أساعار بياع الساياراا المعروضاة للبياع علاى كال سايارة علاى حاده

يتم العر

مبينا نوع السيارة وسنة صنعها ومنشأها وأي مميزاا أو إضافاا أخرى وسعر بيعها.

 -18محالا بيع األجهزة المنزلية:

وإ هار السعر على كل سلعة أو صنم أو مجموعة أصناف موحدة السعر.

يتم عر

 -19محالا بيع بطاقاا االتصال:

واإل ااهار عان أساعار بيااع البطاقااا بواساطة قائمااه أساعار مبيناا بهااا ناوع البطاقااة

ياتم العار

وفئتهااا وقيمتهااا وسااعر بيعهااا للمسااتهلك وإذا رغا التقيااد بالسااعر المثباات ماان قباال الشااركة
علااى البطاقااة مااع بيااان إضااافة نساابة ض اريبة المبيعاااا المقااررة علااى بطاقاااا االتصااال أو

السعر امل الضريبة.

 -20المعار التجارية:
يتم العر

المعار

واإل هار علاى كال سالعة أو صانم أو مجموعاة أصاناف معروضاة للبياع داخال

المقامة.

 -21محالا بيع العطارة واألعشاب:
يااتم عاار

وإ ااهار سااعر البيااع مبينااا بهااا وحاادة البيااع ( األوقيااة أو الكيلااوجرام أو القطعااة)

على كال سالعة أو صانم معارو
قائمة أسعار واضحة للزبائن.

للبياع أو مجموعاة أصاناف لهاا نعاس الساعر أو بواساطة

 -22محالا بيع العطور والروائح المركبة:
عر

وإ هار السعر على كل عبوة أو مجموعه عبواا أو كل صنم أو مجموعة أصناف

أو بواسااطة قائمااه تتضاامن سااعة العبااوة الواحاادة وسااعر بيعهااا ونااوع تركيبااة العطاار إذا اختلاام
سعر بيعه.

 -23محال توزيع الشاز:

يج ا تثبياات سااعر بيااع االسااطوانة الواحاادة حس ا السااعر الرساامي المحاادد وبمكااان بااارز
داخل المحل.

مااادة ( )2يااتم عاار

وإ ااهار األسااعار بشااكل واضااح سااواء كاناات اااملة لضاريبة المبيعاااا أو غياار اااملة

ليكون المستهلك على علم واطالع بذلك.
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مااادة ( )3يااتم تحرياار الم العاااا ال اصااة بعاار

وإ ااهار األسااعار اسااتنادا ألحكااام ق ارار رئاايس مجلااس

الااوزراء رق اام ( )21لعااام 2007م بش ااأن الئحااة م الع اااا العاار
والعقوباا المقرة عليها  ،وعلى النحو اآلتي:
 -1عدم عر

واإل ااهار السااعري للس االع

وإ هار أسعار السلع المعروضة للبيع في محله (في حالاة عادم إ اهار األساعار

بشكل كلي).
 -2عاادم عاار
مادة ()4

سعرها).

وإ ااهار أسااعار الساالع التاليااة (بااذكر نااوع المااادة المعروضااة للبيااع وغياار مشااهر

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ومجلة التجارة وفي صحيفة يومية
محلية واسعة االنتشار.
صــدر بديوان عـــام الـــوزارة
بتاريخ  / 2صــفــر 1428/هـ
املوافق  / 20فربايـر 2007/م

د.خالــد راجح شيـخ
وزير
الصناعة والتجارة
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