دليـــل
حقوق المستهـلك
من أنظمة وزارة التجارة واالستثمار

الفـــهـــــــرس :

حقوق عامة
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مـقــدمــة
انطالقــا مــن دور وزارة التجــارة و االســتثمار األساســي فــي حمايــة
المســتهلك ،تقــدم هــذا الدليــل الــذي يشــمل االنظمــة ذات

العالقــة بالمســتهلك بشــكل مباشــر و التــي تســعى مــن خاللــه
ً
ً
ً
واثقــا مــن تعامالتــه مــع الســلع
ذكيــا،
واعيــا،
ليكــون المســتهلك
و الخدمــات  ،كمــا يســهم هــذا الدليــل أيضــا بتوعيــة التاجــر لرفــع
مســتوى الوعــي لديــه ونشــر مفهــوم البيئــة التجاريــة المثاليــة ،لنصــل

فــي النهايــة إلــى مســتهلكين و تجــار واعيــن يصنعــون اقتصــادا

مزدهــرا قويــا ،تســود فيــه التعامــات التجاريــة العادلــة للطرفيــن.

من المستهلك ؟
هــو كل فــرد يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة مــن منشــآة تجاريــة
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

ما هي توعية المستهلك ؟
عمليــة اتصــال تعــزز مــن القــدرة علــى معرفــة المســتهلك لحقوقــه
و واجباتــه.

حـقــوق عــامـــة

حـقــوق عــامـــة
من حق المستهلك :
أن توفـــر له علــــى
كــل منتـج ،البيانـات
التجــاريــة التــاليــــة :
المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة
تـاريـــخ اإلنتــــاج والصالحيـــة
البلد التي ُصنعت أو ُأنتجت فيها
العناصر المستخدمة في التركيب
سعر المنتج
المنتِ ج أو الصانع
اسم ُ

مـثـــــــال

ذهــب أحمــد لمحــل تجــاري يبيــع المنظفــات المنزليــة  ،دون أن يوضــح البيانــات
التجاريــة الخاصــة بــه ،كالــوزن ومــكان التصنيــع وتاريــخ الصالحيــة ،وألن تلــك
البيانــات أساســية لــكل منتــج تجــاري ،لــم يقــم أحمــد بشــراء المنتــج ،وتقــدم إلــى
لــوزارة التجــارة ببــاغ تجــاري حفاظـ ًـا علــى الســامة العامــة لباقــي المســتهلكين.

من حق المستهلك :
أن تكـــون جميع بيــانـات المنتـــج مكتوبة باللغــة العربيـــة وال يمنع إضافة لغة أخرى
أن تكــون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة

مـثـــــــال
اشــترى محمــد بعــض األجهــزة الكهربائيــة لمنزله ،وبعــد أن علِ م
بأنهــا غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية الالزمــة للســامة
العامــة ،قــام باســتبدال مشــترياته بأخــرى مطابقــة لتلــك
المواصفــات ،وخاليــة مــن عيــوب الغــش والتزويــر والتقليــد.
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من حق المستهلك :
شـــــراء السـلــع المعروضـــة للبـيـــع دون قـيــد
أو شـرط من البــائع.
مثل  :تحديد عدد السلع التي يقوم بشرائها  ،فيما
عدا العروض التجارية إذا كانت مصحوبــة ببيان بعـدد
المنتجـات المحددة لكل مستهـلك.
عدم ربــط شراء سلعـة بسلعــة أخرى.

مـثـــــــال
يعلــم خالــد أن لــه الحــق كمســتهلك فــي شــراء أي بضاعــة
معروضــة داخــل أي محــل دون أي قيــد أو شــرط ،وقــد وجــد
هــذا الشــرط فــي أحــد المحــات التــي تبيــع المالبــس الرجاليــة،
بــأن تكمــل قيمــة مشــترياته مئتــي ريــال ليســتطيع الشــراء مــن
المحــل ،فتقــدم خالــد ببــاغ للــوزارة علــى هــذا المحــل المخالــف
لشــروط البيــــــع.

من حق المستهلك :
اســتبدال واســترجاع الســلع إذا ثبــت أنهــا مغشوشـــة أو معيبــة أو تحمــل عالمات
تجاريــة مقلدة.
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حـقــوق عــامـــة
من حق المستهلك :
قليال وأن ال ُيلزم بسلع أخرى بدل الباقي
أخذ الباقي مهما كان
ً
مثل اللبان (العلك) أو المناديل الورقية أو غيرها من السلع التي
قد ال يرغب بها المستهلك .

مـثـــــــال
تقــدم محمــد ببــاغ للــوزارة علــى أحــد محــات التموينــات
الغذائيــة بعدمــا فــرض عليــه البائــع أخــذ منتــج عبــارة عــن (علــك)
بقيمــة نصــف ريــال ،مــا تبقــى لــه مــن قيمــة مشــترياته التــي
قــام بدفعهــا ،حيــث لــم يقــم البائــع بإرجــاع النصــف ريــال ،بحجــة
أن العملــة غيــر متوفــرة داخــل المحــل.
ّ

من حق المستهلك :
الحصول على فاتورة عند الشراء باللغة العربية وتحوي
(المبلغ اإلجمالي والتفصيلي ،التاريخ ،نوع ووصف السلعة  ،اسم
المنشأة)

مـثـــــــال
تقــدم محمــد إلــى الــوزارة ببــاغ تجــاري ،بعــد أن اشــترى
ألبســة رجاليــة مــن أحــد المحــات التجاريــة ،وحصــل
علــى فاتــورة غيــر عربيــة بهــذه المشــتريات ،كمــا لــم
موضحــة ألصنــاف مشــترياته وأوصافهــا ،فقــد تــم
ِّ
تكــن
تســمية جميــع األصنــاف فــي الفاتــورة «بالمالبــس»،
وتــم االكتفــاء بوضــع ســعر كل صنــف منهــا ،دون
وصفهــا بــأي وصــف يميزهــا عــن غيرهــا.
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من حق المستهلك :
الحصــول علــى فاتــورة موضــح فيهــا قيمــة الضريبــة المضافــة
بشــكل واضــح.

الفاتــورة الضريبيــة توضــح الســلع أو الخدمــات
الخاضعــة وغيــر الخاضعــة لضريبــة القيمــة
المضافــة بنســبة .% 5

من حق المستهلك :
معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع
وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر.

مـثـــــــال
لــدى خالــد ثالثــة أطفــال بأعمــار مختلفــة ،وقــد
كان يريــد اختيــار مجموعــة مــن األلعــاب المناســبة
التعــرف علــى مايناســب
ألعمارهــم ،فلــم يســتطع
ّ
أعمــار أبنائــه مــن األلعــاب ،بســبب عــدم توضيحهــا
ألي تعليمــات تخــص أعمــار مســتخدميها ،أو أي
تنبيــه يترتــب علــى االســتعمال الخاطــئ لهــا ،لــذا..
لــم يســتطع خالــد اختيــار شــيء منهــا ،وكان لــه الحــق
فــي تقديــم بــاغ علــى هــذه الســلع المخالفــة.
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حـقــوق عــامـــة
من حق المستهلك عند شراء الذهب :

وجود عيار الذهب على القطعة.
وجود عالمة (دمغة) التاجر أو الصائغ على القطعة.
أن يتم وزن قطعة الذهب على ميزان دقيق.
الحصــول علــى فاتــورة مختومــة مــن البائــع بثمــن
وتفاصيــل القطعــة المشــتراة وكتابــة (وزن الجــرام
والــوزن اإلجمالــي).

الفصوص واألحجار في الذهب
من حق المستهلك :
إذا زادت نسبة الفصوص التي ليس لها قيمة عن  % 5من إجمالي الوزن يتم خصمها من السعر.
أن يفصح صاحب المحل عن نسبة وزن الفص المركب على القطعة الذهبية (حجر كريم له
قيمة أو حجر غير كريم ليس له قيمة).
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من حق المستهلك :
أن تحتوي فاتورة بيع الذهب والمجوهرات على البيانات التالية:
اسم المحل وبياناته التجارية ورقم الترخيص.
عيار الذهب (العيار).
وزن الذهب و الحجر.
وصف قطعة الذهب.
سعر جرام الذهب و السعر االجمالي.
نوع الحجر (حجر كريم له قيمة أو حجر غير كريم ليس له قيمة ).
تاريخ الشراء.
اسم ورقم هوية المشتري.

من حق المستهلك :
ومطابقا لما تم االتفاق عليه مع البائع.
ً
صحيحا
أن يكون وصف السلعة
ً

موضح فيه جميع المواصفات الممكنة ،ومدة وشروط
ّ
الحصول على عقد
التسليم والدفعات.

مـثـــــــال
طلــب فيصــل مــن أحــد محــات بيــع المطابــخ
المنزليــة ،تفصيــل مطبــخ بقياســات معينــة مناســبة
لحجــم غرفــة المطبــخ فــي منزلــه وكتــب جميــع
التفاصيــل المطلوبــة فــي العقــد ،وعنــد انتهــاء
المحــل مــن تفصيــل المطبــخ ،وجــد أن المــواد
المســتخدمة ليســت كمــا أتفــق مــع البائــع عليهــا
فــي العقــد ،فرفــض اســتالم المطبــخ ،وطلــب مــن
المحــل االلتــزام بالمواصفــات التــي تــم االتفــاق
عليهــا مسـ ً
ـبقا ،أو التوجــه لــوزارة التجــارة واالســتثمار
ببــاغ تجــاري.
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قطع السلع المعمرة

( األجهزة الكهربائية  ،السيارات )
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شــــراء السلع ( األجهزة الكهربائية (
من حق المستهلك عند شراء سلعة :
كتوبا ُ
ً
العربية على األقـــل،
باللغة
أن يكــون البيان التجاري المتعلق بالسلعة المعروضة للبيع َم
ّ
طاب ً
الوجوه.
قا للحقيقة من جميع
ُ
وم ِ
ُ
وفقا لما تم االتفاق عليه بين البائع والمستهلك.
ً
أن تكون صفات السلعة صحيحة
وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربائي (غسالة ،ثالجة ،مكيف ) للبيع

من حق المستهلك عند شراء سلعة :
كتابة بمكان بارز في منافذ البيع التابعة
ً
بيان سعر السلعة
للوكيل ومواصفاتها وعلى موقعه اإللكتروني
الحصول على وثيقة موقعة من المستهلك والوكيل تبين
موعد تسليم والتزامات الوكيل تجاه المستهـــلك في حال
التأخر عن موعد التسليم.
إفصاح الوكيل كتابة بطريقــة واضحة ومفهومـــة عن أي
عيوب أو أي تغيير في السلعة التي يعرضهـــا للبيــع.
(كتابة) أسعار قطع الغيار وتكاليف إجراء الصيانة
ً
بيان
الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة
للوكيل وعلى موقعه اإللكتروني.
أن يوفر له الوكيل التجاري سياساته لتوفير قطع الغيار،
وتقديم الصيانة ،وتقديم ضمان المنتج.
وجود بطاقة كفاءة الطاقة عند عرض الجهاز الكهربائي
(غسالة ،ثالجة ،مكيف ) أثناء عرضها للبيع.
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ضـــمــــان السلع ( األجهزة الكهربائية )
من حق المستهلك :

أن ال تقل مدة ضمان السلع الكهربائية
عن عامين.

تمديــد مــدة ضمــان المنتــج بمــا
يعــادل مــدة التأخيــر فــي توفيــر قطعــة
الغيــار أو البــدء فــي أعمــال الصيانــة أو
االنتهــاء منهــا.

إذا طــرأ عيــب علــى الســلعة مشــمول
بضمــان المنتــج ،ولــم يتعامــل معــه
الوكيــل بالمهنيــة الالزمــة  ،فيكــون
ـؤوال عــن تقديــم ضمــان
الوكيــل مسـ
ً
المنتــج لهــذا العيــب ومــا يترتــب عليــه،
وذلــك لمــدة عــام إضافــي يلــي انتهــاء
مــدة الضمــان.

مـثـــــــال
حصــل عطــل فــي مكيــف قــد اشــترته ريــم العــام الماضــي.
و عندمــا حضــر مســؤول الصيانــة لمعاينــة المكيــف اكتشــف
أن العطــل مــن مروحــة المكيــف و يحتــاج لتبديلهــا بمروحــة
جديــده.و بعــد ســتة أشــهر مــن المماطلــة انتهــى ضمــان
المكيــف الممتــد إلــى عــام ونصــف و لــم يوفــروا لهــا القطعة
البديلــة .أخبرهــا المســؤول بأنهــم لــن يصلحــوا العطــل لكــون
ضمــان المكيــف انتهــى .و لكــون ريــم قــد اطلعــت مــن قبــل
علــى أنظمــة و لوائــح حقــوق المســتهلك مــن قبــل وزارة
التجــارة و االســتثمار ،فهــي تعلــم أن مــن حــق المســتهلك
تمديــد فتــرة الضمــان مــن قبــل الوكيــل الــى ان تتوفــر قطــع
الغيــار الالزمــة و تمتــد هــذه الفتــرة لعــام إضافــي بعــد انتهــاء
مــدة الضمــان .و عليهــا ألزمــت وزارة التجــارة المحــل بتوفيــر
القطعــة و إصــاح المكيــف.
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فــي حــال حــدوث خلــل مشــمول
بالضمــان فمــن حــق المســتهلك
الذهــاب

بالســلعة

إلــى

المحــل

الــذي اشــتراها منــه ويلتــزم المحــل
بإصــاح الخلــل أو بتوصيلهــا للوكيــل
إل صال حهــا .

صيانة السلع ( األجهزة الكهربائية )
من حق المستهلك :
عند طلب موعد إلجراء الصيانة ،فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء
إجراء الصيانة
استالم وثيقة تبين حالة الجهاز الكهربائي وعطله وتاريخ االنتهاء من صيانته وتكلفة
اإلصالح
أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة  -إن وجدت  -عند حجز الموعد .
إذا كانت الصيانة ال يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خالل مدة
ال تزيد عن ( )7أيام من تاريخ تقديم الطلب

مـثـــــــال
اشــترت شــريفة غســالة مالبــس وبعــد مــرور ســنتين حصــل عطــل فيهــا  .ذهبــت شــريفة إلــى
الوكيــل إلصــاح العطــل .قــام أحــد العامليــن بفحــص الغســالة ثــم أبلــغ شــريفة بــأن صيانــة
تقريبــا .وبعــد انتهــاء األســبوعين ,عــادت شــريفة
الغســالة ستســتغرق أســبوع إلــى أســبوعين
ً
الســتالم الغســالة ولكــن أخبــره المســؤول بــأن الغســالة مازالــت تحــت الصيانــة وليســت جاهــزة
للتســليم .قامــت شــريفة بتقديــم بــاغ لــوزارة التجــارة و االســتثمار لعــدم اســتالمها الغســالة
فــي الوقــت المحــدد  .علمــت شــريفة مــن وزارة التجــارة بأنــه ارتكــب خطــأ لعــدم اســتالمها
أي وثيقــة عنــد تســليم الغســالة للوكيــل تبيــن حالــة الغســالة وعطلهــا  ,وتاريــخ انتهــاء الصيانــة,
وتكلفــة الصيانــة المقــررة و األعمــال اإلضافيــة التــي قــد تطــرأ أثنــاء إجــراء الصيانــة  .و تبيــن لهــا
بــأن مــن حقهــا كمســتهلك -أثنــاء إجــراء الصيانــة  -اســتالم وثيقــة تفصيليــة تشــرح حالــة الغســالة
قبــل دخولهــا للصيانــة و أعمــال الصيانــة الالزمــة و تكلفتهــا.
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قـطــــع غيار األجهزة الكهربائية :

من حق المستهلك :
إذا كانــت قطــع الغيــار تصنــع خصيصـ ًـا
للمســتهلك أو ذات مواصفــات
فنيــة خاصــة ،ففــي هــذه الحالــة يتــم
االتفــاق بورقــة مكتوبــة علــى مــدة
معقولــة لتوفيــر قطــع الغيــار.

الحصــول مباشــرة علــى قطــع
الغيــار ذات الطلــب المســتمر.

الحصــول علــى وثيقــة مســتقلة
تحــوي أحــكام ومــدة ضمــان قطعــة
الغيــار وذلــك بمــا يتفــق مــع سياســة
المنتــج.

توفيــر قطــع الغيــار ذات الطلــب النــادر

االحتفــاظ بقطــع الغيــار التــي

يومــا .
خــال ً 14

تــم اســتبدالها مــن مــن الســلعة
خــارج الضمــان ورؤيــة قطــع الغيــار
المســتبدلة مــن الســلعة علــى
الضمــان إال إذا كانــت القطعــة
القديمــة ضــارة بالبيئــة ،فعلــى
الوكيــل إطــاع المســتهلك عليهــا
ومــن ثــم التصــرف فيهــا أو
التخلــص منهــا بطريقــة آمنــة.
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السلعة البديلة المؤقتة ( األجهزة الكهربائية )
من حق المستهلك :
الحصول على سلعة بديلة :

كل جهاز كهربائي أو إلكتروني أقل
ضمان له سنتين

يجــب علــى الوكيــل التوفيــر
المباشــر لقطــع الغيــار ذات الطلــب
المســتمر للمســتهلك  ،أو ذات
الطلــب النــادر خــال  14يــوم مــن
تاريــخ الطلــب.

يرجى حجز موعد لدى الوكيل
(أطول فترة لحجز الموعد هي  7أيام)

إذا تأخر الوكيل ألكثر من «ساعة واحدة»
توضح تكلفة
ّ
بتزويد المستهلك بوثيقة
وموعد االنتهاء من أعمال الصيانة من وقت
إحضار الجهاز الكهربائى ( .بشرط إحضار الجهاز
الكهربائي في الموعد المحدد)

احتفــظ بالفاتــورة فهــي مــن تضمــن حقــك
(تقبــل الفواتيــر اإللكترونيــة)

في حال عدم توفر جهاز بديل
يستحق المستهلك تعويض مادي قدره ( سعر شراء الجهاز
الكهربائي ÷  ) 400عن كل يوم تأخير
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شــراء سيـــارة جــديــدة :
من حق المستهلك :
الحصول على فاتورة الشراء وكذلك كتيب الضمان
توفير كتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنية باللغة العربية
على األقل وبصياغة واضحة ومفهومة.
اإلفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة عن أجزاء
المركبة اإلضافية (اإلكسسوارات) المصنعة من غير المنتج
ومكان صنعها وتركيبها.
وجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على
سيارات موديل 2015م وما بعدها .
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ضمان السيارة
من حق المستهلك :

أن يوفــر لــه الوكيــل التجــاري ضمــان جــودة الصنــع لســيارته.
وذلــك بشــرط أن ال ينشــأ العيــب أو العطــل بســبب ســوء
اســتعماله ،أو عــدم التزامــه بتعليمــات االســتعمال ،أو إهمالــه،
أو الحــوادث ،أو األعمــال التخريبيــة ،أو أعمــال الصيانــة غيــر
المطابقــة لتوصيــات الشــركة الصانعــة ،أو اإلهمــال فــي إجــراء
الصيانــة ،ويســـــري ذلــك علــى ضمــان المنتــج .

مـثـــــــال

تعرضــت ســيارة إبراهيــم لتشــوه فــي الزجاجــة األماميــة بعــد ســقوط أجــزاء مــن مبنــى كان
قيــد اإلنشــاء بعــد مــا أوقــف ســيارته تحــت هــذا المبنــى .توجــه إبراهيــم لوكالــة الســيارة ليتــم
إصالحهــا تحــت بنــد ضمــان جــودة الصنــع  .رفضــت الوكالــة إصــاح الزجاجــة ألن العطــل ناجــم
عــن إهمــال و ســوء اســتعمال للمركبــة فــا يشــمله ضمــان جــودة الصنــع .لــم يتفهــم إبراهيــم
الموضــوع و تواصــل مــع وزارة التجــارة و االســتثمار للتأكــد مــن صحــة الرفــض ،بينــت الــوزارة بــأن
عمومــا.
الحــوادث و ســوء االســتعمال ال تنــدرج تحــت ضمــان جــودة الصنــع للمنتــج
ً
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صيانة السيارة
من حق المستهلك :

أن يوفـــــر لــه الوكـــيـــــل التجــــــاري الصيانــة
الالزمــة لســيارته ،نظيــــر تكلفــة ماليــة
وجــودة مناســبة.

يتحمــل الوكيــل تكاليــف شحــــن السلعـــة
أن
ّ
وإعـــادتها إلـــى المســتهلك بعــد إجــراء
الصيانــة ،إذا كان أقــرب مركــز صيانــة
للوكيــل أو معتمــد منــه يبـعـــد مسافـــــة
تزيــد عــن ( )100مائــة كيلــو متــر عــن المدينــة

تقديــر مقابــل أعمــال الصيانــة وقطــع
الغيـــار واألعمـــال اإلضافيــــة التي تطـــرأ

أو المحافظــة التــي يقيــم فيهــا المســتهلك
عنــد حــدوث خلــل مشــمول بالضمــان

أثــنـــــاء إجـــــراء الصيانــــــة بدقــة وبطريقــــة
موثقـــــة .واليجـــــوز إلــــزام المستهــــــلك
بـــــأداء تكلفــــة أعــمـــــال الصيانــة التــي لــم

بيــــــان الوكـيـــــل التجــــــاري تفاصيل الضمان
علــى الصيانــــة المقدمــة ،ومدتـــــه .

يوافــق عليهــا.

تحديـــــد موعــد االنتهــــــاء مــن أعمــال
الصيانــة (الدوريـــــة وغيــر الدوريـــــة )
وتكلفتـــــها فــي وثيقـــــة مستقلـــــة،
يوقـــــــع عليـــــها كــــــــل مــن الوكــيــــل
و ا لمســتهلك .

اســتالم وثيقــة مــن الوكيــل عنــد إحضــار
الســيارة تبيــن حالــة هيكلهــا ،والمحافظــة
علــى الســيارة أثنــاء إجــراء الصيانــة واتخــاذ
اإلجــراءات واالحتياطــات الكفيلــة لذلــك.

االختيــار بيــن الوكيــل أو مراكــز إجــراء الصيانــة
ً
وفقــا لكتيــب
المســتقلة إلجــراء الصيانــة الدوريــة
المالــك ،وال يؤثــر ذلــك علــى اســتمرار الضمــان
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صيانة السيارة
من حق المستهلك :
عند طلب موعد إلجراء الصيانة ،فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لبدء
إجراء الصيانة
استالم وثيقة تبين حالة السيارة وعطلها وتاريخ االنتهاء من صيانتها وتكلفة اإلصالح
توضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة
التابعة للوكيل وعلى موقعه اإللكتروني.
أن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة  -إن وجدت  -عند حجز الموعد .
إذا كانت الصيانة ال يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خالل مدة
ال تزيد عن ( )7أيام من تاريخ تقديم الطلب

الصيانة الدورية للسيارة ال تعني تغيير زيت وفلتر فقط ،بل تشمل
تفاصيل أكثر موجودة في كتيب المالك المرفق مع السيارة

مـثـــــــال
اشــترى أحمــد ســيارة وبعــد مــرور ســنتين حصــل عطــل فــي (الدفرنــس)  .ذهــب أحمــد إلــى وكالــة
الســيارة لتصليــح العطــل .قــام أحــد العامليــن بفحــص الســيارة ثــم أبلــغ أحمــد بــأن صيانــة الســيارة
تقريبــا .وبعــد انتهــاء األســبوعين ,عــاد أحمــد الســتالم ســيارته
ستســتغرق أســبوع إلــى أســبوعين
ً
ولكــن أخبــره المســؤول بــأن ســيارته مازالــت تحــت الصيانــة وليســت جاهــزة للتســليم . .قــام أحمــد
بتقديــم بــاغ لــوزارة التجــارة و االســتثمار لعــدم اســتالم الســيارة فــي الوقــت المحــدد  .علــم
أحمــد مــن وزارة التجــارة بأنــه ارتكــب خطــأ لعــدم اســتالمه أي وثيقــة عنــد تســليم ســيارته للوكالــة:
تبيــن حالــة ســيارته ,وعطلهــا  ,وتاريــخ انتهــاء الصيانــة ,وتكلفــة الصيانــة المقــررة و األعمــال
اإلضافيــة التــي قــد تطــرأ أثنــاء إجــراء الصيانــة  .و تبيــن لــه بــأن مــن حقــه كمســتهلك -أثنــاء إجــراء
الصيانــة  -اســتالم وثيقــة تفصيليــة تشــرح حالــة الســيارة قبــل دخولهــا للصيانــة و أعمــال الصيانــة
الالزمــة و تكلفتهــا.
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قـطــــع غيار السيارات :

من حق المستهلك :

إذا كانــت قطــع الغيــار تصنــع خصيصـ ًـا
للمســتهلك أو ذات مواصفــات

الحصــول مباشــرة علــى قطــع
الغيــار ذات الطلــب المســتمر.

فنيــة خاصــة ،ففــي هــذه الحالــة يتــم
االتفــاق بورقــة مكتوبــة علــى مــدة

الحصــول علــى وثيقــة مســتقلة
تحــوي أحــكام ومــدة ضمــان قطعــة
الغيــار وذلــك بمــا يتفــق مــع سياســة
المنتــج.

معقولــة لتوفيــر قطــع الغيــار.

توفيــر قطــع الغيــار ذات الطلــب النــادر

أن يســري ضمــان جــودة الصنــع

يومــا .
خــال ً 14

للســلعة التــي تســتعمل فيهــا
قطــع غيــار مباعــة مــن غيــر الوكيــل،
االحتفــاظ بقطــع الغيــار التــي تــم اســتبدالها
مــن ســيارتك خــارج الضمــان ورؤيــة قطــع الغيــار
المســتبدلة مــن ســيارتك علــى الضمــان إال إذا
كانــت القطعــة القديمــة ضــارة بالبيئــة ،فعلــى
الوكيــل إطــاع المســتهلك عليهــا ومــن ثــم
التصــرف فيهــا أو التخلــص منهــا بطريقــة آمنــة.
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علــى أن تكــون مواصفــات هــذه
القطــع

مطابقــة

للمواصفــات

القياســية المعتمــدة.

السيارة البديلة المؤقتة
من حق المستهلك :

الحصول على سيارة بديلة مؤقتة في الحاالت التالية :

تعذر االنتفاع بالسيارة لخلل
إذا ّ
مشمول بالضمان.

التأخر عن الموعد المحدد لالنتهاء
من أعمال الصيانة الدورية وغير
الدورية.

التأخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار
ذات الطلب المستمر للمستهلك،
أو ذات الطلب النادر خالل  14يوم من
تاريخ الطلب ،اذا تعذر االنتفاع بالسيارة.

إذا تأخر الوكيل ألكثر من «ساعة واحدة» بتزويد
توضح تكلفة وموعد االنتهاء من
ّ
المستهلك بوثيقة
أعمال الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة.
(بشرط إحضار السيارة في الموعد المحدد)

إذا انقضــت المــدة المحــددة (بوثيقــة مســتقلة موقعــة مــن المســتهلك والوكيــل)
لالنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الدوريــة  -وذلــك علــى أن ال تزيــد مــدة االنتهــاء مــن
أعمــال الصيانــة الدوريــة علــى تلــك التــي يتبعهــا المنتــج  -ولــم يلتــزم الوكيــل بهــا.

يشــتـرط أن تكــون السيــارة البديــلة
من نفــس فئــة سيارتـــك
أو التعويض عنها بمبلغ مالي قدره
( سعر شراء السيارة ÷  ) 400عن كل يوم تأخير

مالحظة:

ال تصــرف ســيارة بديلــة فــي حالــة الصيانــة الدوريــة وإصالحــات
الحــوادث ،وعنــد تأخيــــــر شركــــــة التـــأمــــين

تصرف السيارة البديلة من نفس الوكيل الذي تم الشراء منه.
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السيارة البديلة المؤقتة
من حق المستهلك :

مـثـــــــال
اشــترى فهــد ســيارة جديــدة  ,وبعــد شــهرين مــن اســتخدامها حصــل عطــل فيهــا و لــم
تعــد تعمــل كالســابق .ذهــب فهــد إلــى الوكيــل الــذي اشــترى منــه الســيارة إلصالحهــا
تحــت الضمــان .و لكــون فهــد ال يســتطيع االنتفــاع بالســيارة  ,قــام الوكيــل بتزويــده
بســيارة بديلــه بنفــس مواصفــات ســيارته خــال فتــرة الصيانــة.
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من حق المستهلك :

استبدال أو استرجاع السلع التي قام بشرائها :

إذا ثبــت أن المنتــج أو الســلعة مغشوشــة أو
معيبــة.
إذا كان للمحــل سياســة تشــمل علــى حــق
المســتهلك فــي االســتبدال واالســترجاع،
فعندئــذ تُ طبــق شــروط الــرد واالســتبدال
المحــددة فــي سياســة المحــل.

مـثـــــــال
قميصــا مــن محــل تجــاري ،و بعــد يوميــن مــن الشــراء أرادت رد القميــص و اســترداد
اشــترت ســارة
ً
نقودهــا ,ألن القميــص لــم يناســبها .اســتطاعت ســارة اســترداد نقودهــا بالكامــل و بنفــس
الطريقــة التــي دفعــت بهــا ,لكــون القميــص بحالتــه األساســية الجديــدة و ألنهــا كانــت علــى علــم
بسياســة اســتبدال و رد البضاعــة الخاصــة بالمحــل – وهــي  5أيــام لالســتبدال و  10أيــام الســترداد
النقــود -قبــل شــرائها للقميــص .باإلضافــة إلــى ذلــك ,احتفاظهــا بفاتــورة الشــراء.
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من حاالت االستبدال واالسترجاع :

عدم تزويد البائع للمشتري بوثيقة

في حالة عدم مطابقة البيانات

الضمان في حال اإلعالن عن

التجارية للحقيقة ،حيث أن هنالك

ذلك(.عدم تزويد البائع للمشتري

ً
اختالفا بين ما ذكر من خصائص

بوثيقة الضمان رغم أن السلعة

أن المنتج
للمنتج قبل الشراء بحيث ّ

تحت الضمان و معلن عن ذلك).

ال يصلح لما قد طلب من أجله أو
لما أعلن عنه.

إذا تضمن المنتج أو البضاعة
عالمة تجارية مقلدة أدت ألن
ّ
ّ
بمصدر تلك
ضلله فيما
تُ
يتعلق َ

بمقدار
إذا كان هنالك تالعب ِ
المنتَ جات أو َمقاسها أو كَيلها
ُ
أو طاقتها أو َوزنها أو َمصدرها.

المنتَ جات.
ُ

مـثـــــــال
كان أحمــد يقــوم بشــراء مقابــس كهربائيــة لمنزلــه الجديــد و كان نوعهــا ثنائيــة  220فولــت.
وبعــد تركيــب أحدهــا فــي منزلــه و اســتخدام جهــاز كهربائــي لتجربتهــا ،أدى ذلــك الحتــراق الجهــاز
الكهربائــي .و بعــد البحــث و االطــاع تبيــن ألحمــد بأنــه قــد اشــترى مقابــس  220ثنائيــة و هــي
مخالفــة للمواصفــات القياســية الســعودية لكونهــا فشــلت فــي اختبــار مقاومــة الحــرارة و شــكل
فتحــات المقبــس غيــر مطابــــق لمعاييــر الهيئــة السعوديـــــة للمواصفــات و المقاييــس و الجــودة.
و ألن أحمــد اطلــع علــى الحملــة التوعويــة باألفيــاش الكهربائيــــة ،عــاد أحمــد إلــى المحــل التجــاري
و اســترد مبلــغ المقابــس كامــا.
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من حاالت االستبدال واالسترجاع :

االستبدال أو االسترجاع في حالة وجود عيب
في جودة صنع المنتج أو البضاعة.

إذا كـــانت السلـــع والبضائـــع مخالفــــة
للمواصفات القياسية السعودية

للمستهلك الحق باستبدال أو استرجاع
السلع والبضائع واآلالت «المعيبة» ،في
حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة
التي تتبناها سياسة المحل.
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من حق المستهلك:

من حق المستهلك :
أن يكــون لــدى المحــات والمنشــآت التجاريــة سـياســـــة فيمــا يتعلــق بشــروط
وفتــرات اســتبدال واســترجاع الســلع:
واضحة ومفهومة للمستهلك .
مكتوبة باللغة العربية ،ويمكن أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى.
أن يعلــن المتجــر عــن شــروط وحــاالت االســتبدال و الــرد بمــكان بــارز وواضــح
فــي المحــل التجــاري (عنــد صناديــق المحاســبة وعلــى الفواتيــر مــن الخلــف )....
وأن تكــون متفقــة مــع طبيعــة كل ســلعة أو بضاعــة وبمــا يضمــن حقــوق البائــع
والمشــتري.

من حق المستهلك :
اســتبدال أو اســترجاع الســلع والبضائــع واآلالت خــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة
والمــوزِّ ع
المنتَ ــج والمســتورد
ُ
لذلــك مــن قبــل المحــات والمنشــآت التجاريــة ( ُ
ـارا مــن تاريــخ تســلمه للســلعة .
والبائــع ) ،وذلــك اعتبـ ً

من حق المستهلك :
التجاريــة إذا كان
اســتبدال أو رد الســلع التــي يشــتريها أثنــاء فتــرات التخفيضــات
ّ
للمحــل سياســة تُ جيــز ذلــك .
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قــد تختلــف سياســة االســتبدال و االســترجاع مــن محــل آلخــر فــي فتــرة التخفيضات
ـاء علــى السياســة الموضحــة إمــا فــي فاتــورة الشــراء أو موضحــة فــي
التجاريــة بنـ ً
المحــل نفســه.

مـثـــــــال
ذهبــت نــوف ونــورة للتســوق فــي فتــرة التخفيضــات الســنوية في أحــد المجمعات
التجاريــة .اشــترت نــوف فســتانً ا مــن أحــد المحــات التجاريــة واشــترت نــورة قميــص
مــن محــل آخــر ،وعنــد العــودة إلــى المنــازل وجدتــا أن المقاســات غيــر مناســبة.
وبعــد يوميــن عادتــا إلــى المحــات التجاريــة لكــي يســترجعا المبلــغ المالــي مقابــل
رد الســلع .لــم تســتطع نــوف إرجــاع فســتانها لكــون سياســة المحــل فــي فتــرة
التخفيضــات تســمح باالســترجاع خــال يــوم واحــد واالســتبدال خــال  3أيــام .لذلــك
لــم تســترجع نــوف نقودهــا واكتفــت فقــط باســتبدال الفســتان بقطعــة أخــرى .أمــا
نــورة فقــد اســتطاعت إرجــاع قميصهــا واســتالم المبلــغ كامـ ًـا ألن سياســة المحــل
تســمح بــرد الســلع خــال  3أيــام واســتبدالها خــال  7أيــام فــي فتــرة التخفيضــات
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من حق المستهلك :

إذا تحققــت شــروط رد الســلعة فيجــب علــى البائــع إعــادة الثمــن بــذات طريقــة
الدفــع التــي تــم فيهــا الشــراء ،مالــم يتفــق الطرفــان علــى تحديــد طريقــة أخــرى
لــرد الثمــن.

إستثناء :
قد تحتوي سياسة المحل على استثناءات للمنتجات ذات العالقة بصحة وسالمة اإلنسان

المالبس الداخلية

العطور

االكسسوارات

وأدوات التجميل

مـثـــــــال
اشــترت مهــا هديــة ألختهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن العطــور واالكسســوارات
مــن أحــد المحــات التجاريــة  .رغبــت أختهــا باســتبدال أحــد العطــور و عقــد
لــم يناســبها .ظنــت أن سياســة االســترجاع و االســتبدال تســمح لهــا بذلــك.
لكنهــا تفاجــأت برفــض المحــل لالســترجاع أو االســتبدال ،ألن مــواد التجميــل،
العطــور ،االكسســوارات و المالبــس الداخليــة ال تشــملها سياســة االســتبدال
ً
حفاظــا علــى الصحــة العامــة للجميــع.
و االســترجاع
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حــق االستبدال و االسترجاع
من حق المستهلك :
إذا اختــار الحصــول علــى ســلعة بديلــة جديــدة بــذات فئــة ومواصفــات الســلعة األصل،
فعليــه دفــع مبلــغ عــادل بســبب اســتعمال الســلعة ،ويحــدد هــذا المبلــغ باالتفــاق بينــه
وبيــن الوكيــل ،علــى أن يراعــى فــي تحديــده مــدة االســتعمال وطبيعته.

إذا اختــار الحصــول علــى قيمــة الســلعة وقــت الشــراء ،فيخصــم مــن هــذه القيمــة
ً
عــادال بســبب اســتعمال الســلعة ،ويحــدد هــذا المبلــغ باإلتفــاق بينــه وبيــن
مبلغــا
ً
الوكيــل ،علــى أن يراعــى فــي تحديــده مــدة االســتعمال وطبيعتــه.
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استبدال أو استرجــاع الســـيارة
من حق المستهلك :

إذا لــم يقــم الوكيــل بإصــاح عيــب متكــرر أو أكثــر مــن عيب في الســيارة المشــمولة
بضمــان الســلعة ،للمســتهلك الحــق فــي الحصــول علــى ســيارة بديلــة جديــدة
وفقــا
ً
بــذات فئــة ومواصفــات الســلعة األصــل أو علــى قيمتهــا وقــت الشــراء
للشــروط التاليــة:
أن يترتــب علــى العيــب عــدم االنتفــاع مــن الســيارة أو التأثيــر فــي قيمتهــا
الســوقية أو ســامة اســتعمالها .
أن يســتنفذ الوكيل ( )4محاوالت إلصالح عيب الســيارة المتكرر ،أو أن تســتغرق
يومــا ليــس مــن ضمنهــا المــدة الالزمــة لتوفيــر قطــع
محــاوالت اإلصــاح (ً )25
الغيار.
إذا اختــار المســتهلك الحصــول علــى ســيارة بديلــة جديــدة بنفــس فئــة
ومواصفــات المركبــة األصــل فعليــة مقابــل مبلــغ عــادل بســبب اســتعمال
المركبــة أو يحــدد هــذا المبلــغ باإلتفــاق بينــه وبيــن الوكيــل .علــى أن يراعــى فــي
تحديــد المبلــغ مــدة االســتعمال وطبيعتــه.
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استبدال أو استرجاع الجهاز (الكهربائي أو اإللكتروني)
من حق المستهلك :
إذا لــم يقــم الوكيــل فــي إصــاح عيــب متكــرر أو أكثــر مــن عيــب فــي جهــاز (كهربائي
أو إلكترونــي) مشــمول بضمــان المنتــج ،فللمســتهلك الحــق فــي الحصــول علــى
جهــاز (كهربائــي أو إلكترونــي) بديــل جديــد بــذات فئــة ومواصفــات الســلعة
وفقــا للشــروط التاليــة:
ً
األصــل أو علــى قيمتــه وقــت الشــراء
أن يترتــب علــى العيــب عــدم االنتفــاع مــن الجهــاز أو التأثيــر فــي قيمتــه الســوقية
أو ســامة اســتعماله .
أن يســتنفذ الوكيــل محاولتيــن ( )2إلصــاح عيــب الجهــاز المتكــرر ،أو أن تســتغرق
يومــا ليــس مــن ضمنهــا المــدة الالزمــة
محــاوالت اإلصــاح مــدة تزيــد عــن (ً )15
لتوفيــر قطــع الغيــار.
اذا اختــار المســتهلك الحصــول علــى ســلعة بديلــة جديــدة بنفــس فئــة ومواصفــات
الســلعة األصــل فعليــة اداء مبلــغ عــادل لقــاء اســتعمال الســلعة أو يحــدد هــذا المبلغ
باالتفــاق بينــة وبيــن الوكيــل .علــى أن يراعــى فــي تحديده مدة االســتعمال وطبيعته
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ً
ثالثا

التخفيضات والمسابقات التجارية

التخفيضـــات التجاريـــة :

من حق المستهلك :

المنتَ جــات
أن يضــع المحــل بطاقــات علــى ُ
التــي يشــملها التخفيــض تبيــن بصــورةٍ
بــارزةٍ وموضــح بهــا أســعار المنتجــات قبــل
وبعــد التخفيــض ونســبة التخفيــض .

مـثـــــــال
ـا لبيــع األحذيــة الرجاليــة يتالعــب فــي أســعار بضاعته التــي يعلن عن تخفيضها
اعتقــد محمــد أن محـ ً
بنســبة  ،٪70والســبب فــي ذلــك أنــه ال يضــع الســعر الخــاص بهــا قبل تخفيضهــا وبعده وتقــدم إلى
وزارة التجارة واالســتثمار ببالغ تجاري حفاظا على الســامة العامة لباقي المســتهليكين.

من حق المستهلك :
معرفة ُم ّدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها .
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من حق المستهلك :

ً
ً
فاسدا .
مغشوشا أو
أن ال يكون المنتج الذي تشمله التخفيضات
ً
القياســية
للمواصفــات
المنتَ ــج الــذي تشــمله التخفيضــات
ّ
مطابقــا ُ
أن يكــون ُ
المعتمــدة .
مشموال :
المنتَ ج الذي تشمله التخفيضات
ً
أن يكون ُ
ُ
والشــروط التــي يضعهــا
بتأميــن الصيانــة وقطــع الغيــار وضمــان جــودة الصنــع
المنتجــون عــادةً .
ُ

مـثـــــــال
أعلــن أحــد المحــات عــن بيــع مكيفــات بســعر مخفــض ،وكانــت غيــر مطابقــة لشــروط كفــاءة الطاقــة
والمواصفــات القياســية ،وبمــا أن محمــد علــى علــم بــأن المنتــج المخفــض يســري عليــه مايســري
علــى غيــر المخفــض مــن شــروط المطابقــة للمواصفــات والمقاييــس الســعودية أو عــدم الفســاد
أو الغــش وتقــدم إلــى وزارة التجــارة واالســتثمار حفاظــا علــى الســامة العامــة لباقي المســتهلكين.
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ً
ثالثا

التخفيضات والمسابقات التجارية

التخفيضـــات التجاريـــة :

التزامات على التاجر :
أن يضــع المحــل ترخيــص التخفيضــات أو صــورةً منــه فــي
مــكان بــارز للمســتهلك .
إذا أعلــن المحــل عــن تخفيضــات شــاملة أن تكــون جميــع
خاضعــة لهــا .
ً
المعروضــات بالمحــل
إذا أعلــن المحــل عــن تخفيضــات جزئيــة أن ال تقــل عــن
المنتَ جــات المعروضــة بالمحــل ،إذا كانــت
نســبة  %50مــن ُ
النســبة أقــل مــن ذلــك فــا يجــوز اإلعــان عــن تخفيضــات
ويكتفــى ببيــان ذلــك علــى الســلعة ذاتهــا
ٍ
بــأي
وســيلة ُ
بيــن بهــا الســعر قبــل وبعــد التخفيــض.
ٍ
ببطاقــة ُي ّ

مـثـــــــال
وجــد محمــد إعالنـ ًـا عــن تخفيضــات شــاملة بنســبة  ٪50علــى واجهــة محــل لبيــع حقائــب ســفر ،وألن
رحلــة محمــد لــم يتــم تأكيدهــا أراد أن يســتفيد مــن هــذه التخفيضــات الحقـ ًـا ،فقــام باالطــاع علــى
تصريــح التخفيــض الخــاص بالمحــل الــذي كان بـ ً
ـارزا علــى واجهتــه ،واســتطاع أن يعــرف مــن خاللــه مــدة
التخفيــض وتاريــخ بدايتــه ونهايتــه.
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التخفيضـــات التجاريـــة :

التزامات على التاجر :
أن ال يتــم اإلعــان عــن التخفيضــات قبــل الموعــد المحــدد
خمســة ّ
عشــر يومـ ًـا علــى أن يذكــر رقــم
لبدئهــا بأكثــر مــن
ّ
الفعليــة فــي اإلعــان .أمــا إذا
الترخيــص ونســبة التخفيــض
ّ
كان اإلعــان علــى واجهــة المحــل فيجــب عــدم وضعــه قبــل
بــدء التخفيضــات بأكثــر مــن أســبوع.

مـثـــــــال
شــاهد محمــد إعالنـ ًـا عــن تخفيضــات تجاريــة علــى واجهــة محــل وصفهــا بالفرصــة ،فأوحــى لــه
ذلــك بقــرب هــذه التخفيضــات أو وجودهــا بالفعــل ،فقــد كان يعلــم بأنــه ال يســمح للمنشــآت
التجاريــة بإعــان تخفيضاتهــا علــى واجهاتهــا قبــل أكثــر مــن أســبوع مــن بــدء التخفيضــات.

من حق المستهلك :
اســتبدال ورد المنتجــات التــي تشــملها التخفيضــات حســب
سياســة المحــل عنــد التخفيضات

مـثـــــــال
أراد محمــد اســترجاع بضاعــة عبــارة عــن مالبــس أطفــال كان قــد اشــتراها مخفضــة ،ولكــن المحــل
لــم يقبــل بهــذا وذلــك لمجيئــه فــي اليــوم الثالــث مــن شــرائها ،فانتبــه محمــد بــأن للمحــل سياســة
لالســترجاع واالســتبدال خاصــة بالبضائــع المخفضــة.
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ً
ثالثا

التخفيضات والمسابقات التجارية

المسابقات التجاريـــة :

من حق المستهلك :
ً
شرطا للدخول في المسابقة.
أن ال يكون الشراء
المسابقة وتاريخ انتهائها .
معرفة مكان وتاريخ بداية ُ
حــدد
الم ّ
المســابقة والموعــد ُ
معرفــة تاريــخ إعــان نتائــج ُ

لتوزيــع الجوائــز .

للمسابقة .
قدمة ُ
الم ّ
معرفة طبيعة الجوائز ُ
ــدة ال تزيــد عــن ( )7أيــام مــن
اســتالم الجائــزة خــال ُم ّ

تاريــخ فــرز النتائــج.

المسابقة وطريقة االشتراك
االطالع على برنامج ُ
واضحة.
ٍ
بطريقة
ٍ
فيها

مـثـــــــال
تلقــى محمــد علــى هاتفــه الجــوال رســالة إعالنيــة مــن أحــد متاجــر بيــع األجهــزة الكهربائيــة ،تفيــد
بوجــود مســابقة جائزتهــا ســيارة ثمينــة واشــتمل اإلعــان تاريــخ بدايــة المســابقة وانتهائهــا
ســائال عــن كيفيــة االشــتراك
والموعــد المحــدد لتســليم الجائــزة ،فتوجــه محمــد إلــى المحــل
ً
فأخبــره الموظــف المســؤول بــأن عليــه شــراء أجهــزة كهربائيــة مــن المحــل بقيمــة ألــف ريــال حتــى
يمكنــه الحصــول علــى قســيمة يدخــل مــن خاللهــا الســحب علــى الجائــزة ،فلــم يقــم محمــد
باالشــتراك بالمســابقة المخالفــة لشــروط المســابقات التجاريــة وتقــدم إلــى وزارة التجــارة
واالســتثمار حفاظــا علــى الســامة العامــة لباقــي المســتهلكين.
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المسابقات التجاريـــة :

من حق المستهلك :
أن ال ُيشترط الشراء للدخول في المسابقة.
المسابقة.
أن ال تتم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء ُ
أن ال يتم تكرار فوز ُمتسابق واحد بأكثر من جائزة .
المســابقة مــن صــدر لــه الترخيــص
أن ال يشــترك فــي ُ

أو ألوالده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه.

مـثـــــــال
تقـ ّـدم محمــد ببــاغ تجــاري علــى إحــدى المنشــآت التجاريــة عنــد إقامتهــا للمســابقات التجاريــة،
فقــد ســبق وأن كان الفائــز بالمســابقة مــن أحــد أفــراد عائلــة مــن صــدر لــه الترخيــص بالمســابقة،
وفــي مســابقة أخــرى قامــت المؤسســة بزيــادة أســعار بضائعهــا أثنــاء فتــرة المســابقة.
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السلع التموينية و الغذائية
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من حق المستهلك :
أن يكــون حجــم ووزن الســلع التموينيــة والغذائيــة حقيقيـ ًـا
وصحيحـ ًـا وفقـ ًـا لمــا هــو مــدون علــى المنتــج ومعلــن علــى
بطاقــة بيانــات الســعر .

مـثـــــــال
تأكــد محمــد قبــل شــرائه لحاجيــات منزلــه الغذائيــة مــن
دقيــق وســمن وســكر مــن صحــة بياناتهــا المدونــة عليهــا
مــن وزن أو حجــم أو ســعة .

من حق المستهلك :
عــدم تخزيــن الســلع أو منعهــا عــن الســوق بقصــد رفــع
الســعر .

مـثـــــــال
محمــد زبــون دائــم ألحــد متاجــر بيــع المنتجــات التموينيــة ،وقــد
تقــدم ببــاغ تجــاري ضــد هــذا المتجــر بســبب مالحظتــه المتكــررة
عليــه ببيعــه لمجموعــة مــن البهــارات والتوابــل الغذائيــة بأســعار
مبالــغ فيهــا ،وعنــد مباشــرة البــاغ مــن قبــل وزارة التجــارة
واالســتثمار اتضــح أن المتجــر يقــوم باســتيراد المنتــج
الغذائــي فــي موســمه وتخزينــه فــي ثالجــات
التخزيــن الخاصــة بالمتجــر ثــم يعمــل علــى
بيعهــا بســعر مرتفــع فــي وقــت نفــاذ المنتــج
مــن جميــع المتاجــر والمحــات التموينيــة.
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ً
رابعا

السلــع التموينــيـة والغـذائيــة :

من حق المستهلك :
عدم بيع المحل للهدايا والسلع الترويجية غير المخصصة للبيع.

مـثـــــــال
محــا لبيــع األغذيــة يقــوم ببيــع عينــات صغيــرة مــن
تنبــه محمــد أن
ً
منتجــات األلبــان قــد خصصتهــا الشــركة المنتجــة للترويــج عــن منتجاتهــا
الجديــدة ،فيعتبــر ذلــك المحــل ارتكــب لمخالفــة تجاريــة واضحــة.
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المكافآت التشجيعية للمبلغين
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ً
خامسا

المكافـآت التشجيعيـ ّـة :

التشجيعية :
المكافآت
ّ

ّ
المبلــغ عــن غــش تجــاري الحصــول علــى مكافــأة تصــل إلــى  %٢٥مــن
يســتحق
الغرامــة التــي تحكــم بهــا المحكمــة ويتــم تحصيلهــا .

ّ
المبلــغ عــن حالــة تســتر الحصــول علــى مكافــأة تصــل إلــى  %٣٠مــن
يســتحق

الغرامــة التــي تحكــم بهــا المحكمــة ويتــم تحصيلهــا .

مـثـــــــال
من أهم حاالت الغش التجاري:
1 .1أي ُمنتَ ــج دخــل عليــه تغييــر أو تعديــــــل أو عبــــــث بــه
بــأي طريقــــ ٍـة.

القياســية
2 .2أي ُمنتَ ــج غيــر ُمطابــق للمواصفـــــات
ّ
المعتمــدة أو أي مــن بنودهــا.
ُ
فاســد ( غيـــــر صالــــــح لالستغــــــال أو
ٍ
ــج
3 .3كل ُمنتَ ٍ
الصالحيــة ،التالــف ،تغيــرت
االســتعمال ،المنتهــي
ّ
المنتَ ج
خواصـــــــه
كوناتــه ،إذا احتــوى ُ
الطبيعيـــــــــة أو ُم ّ
ّ
ّ

علــى ديــدان أو يرقــات أو حشــرات ) .

مـثـــــــال
بعــد صــدور الحكــم مــن المحكمــة وتحصيــل الغــرام ،اســتحق محمــد مكافــأة
تشــجيعية مــن وزارة التجــارة واالســتثمار بعــد أن ســاعدها علــى الكشــف عــن
إحــدى حــاالت الغــش التجــاري ،وذلــك بعــد أن قــام بالتبليــغ عــن منشــأة تجاريــة
تبيــع أجهــزة إلكترونيــة غيــر مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس الســعودية.
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