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  التجاري الغش مكافحة نظام

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

  هـ 1429/  4/  23 وتاريخ( 19/م: )رقم ملكي مرسوم

 تعاىل اهلل بعون

 سعود آل العزيز عبد بن اهلل عبد حنن

 السعودية العربية اململكة ملك

( 90/أ) رقم امللكي باألمر الصادر للحكم، األساسي النظام من( السبعني) املادة على بناء

  .هـ1412/  8/  27 وتاريخ

 وتاريخ( 13/أ) رقم امللكي باألمر الصادر الوزراء، جملس نظام من( العشرين) املادة على وبناء

  .هـ 1414/  3/  3

( 91/أ) رقم امللكي باألمر الصادر الشورى، جملس نظام من( عشرة الثامنة) املادة على وبناء

  .هـ 1412/  8/  27 وتاريخ

 33) ورقم هـ،1426/  11/  23 وتاريخ( 55/ 73) رقم الشورى جملس قراري على االطالع وبعد

  .هـ 1428/  6/  17 وتاريخ( 26/

  .هـ 1429/  4/  22 وتاريخ( 119) رقم الوزراء جملس قرار على االطالع وبعد

 : آت هو مبا رمسنا

 . املرافقة بالصيغة وذلك ، التجاري الغش مكافحة نظام على املوافقة: أوًلا
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 مرسومنا تنفيذ –خيصه فيما كل –والوزراء الوزراء جملس رئيس نائب مسو على: ثانًيا

 . هذا

  العزيز عبد بن اهلل عبد
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  هـ1429/  4/  22: وتاريخ( 119) رقم قرار

  الوزراء جملس إن

 18 وتاريخ ب/32321 برقم الوزراء جملس رئاسة ديوان من الواردة املعاملة على االطالع بعد

/  4 وتاريخ 11/ 3430 رقم والصناعة التجارة وزير معالي خطاب على املشتملة هـ، 1428/  7/ 

 الغش مكافحة نظام مشروع بشأن هـ،1424/  1/  2 وتاريخ( م/27) رقم وبرقيته هـ1423/  12

 .التجاري

 وتاريخ( 11/م) رقم امللكي باملرسوم الصادر التجاري، الغش مكافحة نظام على االطالع وبعد

 .هـ 1404/  5/  29

/  6/  13 وتاريخ( 243) ورقم هـ،1425/  2/  27 وتاريخ( 68) رقم احملاضر على االطالع وبعد

 . اخلرباء هيئة يف املعدة هـ،1429/  2/  24 وتاريخ( 89) ورقم هـ،1427

 33) ورقم هـ،1426/  11/  23 وتاريخ( 55/ 73) رقم الشورى جملس قراري يف النظر وبعد

 .هـ1428/  6/  17 وتاريخ( 26/

 .هـ 1429/  4/  1 وتاريخ( 229) رقم الوزراء جمللس العامة اللجنة توصية على االطالع وبعد

 ُيقرِّر

 . املرافقة بالصيغة وذلك التجاري، الغش مكافحة نظام على املوافقة

 . هلذا مرافقة صيغته بذلك، ملكي مرسوم مشروع أعد وقد

   الوزراء جملس رئيس
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 التجاري الغش مكافحة نظام

  التعريفات: األول الفصل

 : األوىل املادة

 ما أمامها املبينة املعاني –النظام هذا يف وردت أينما –اآلتية والعبارات بالكلمات يقصد

 : ذلك خالف السياق يقتِض مل

 . التجاري الغش مكافحة نظام: النظام

 . التجاري الغش مكافحة لنظام التنفيذية الالئحة: الالئحة

 : املغشوش املنتج

 أو املادية قيمته من شيًئا أفقده مما ما بصورة به عبث أو تغيري عليه دخل منتج كل –أ

 أو ذاته يف ذلك، بغري أو بالتصنيع أو باإلنقاص أو باإلضافة ذلك كان سواء املعنوية،

 مصدره أو خصائصه أو متطلباته أو صفاته أو عناصره أو شكله أو نوعه أو جنسه أو طبيعته

 . العيار أو الطاقة، أو العدد، أو املقاس، أو الكيل، أو الوزن، يف سواء قدره أو

 . املعتمدة القياسية للمواصفات مطابق غري منتج كل –ب

 وفق االستهالك أو االستعمال أو لالستغالل صاحًلا يعد مل منتج كل: الفاسد املنتج – ج

 . الالئحة تبينه ما

 للمواصفات السعودية العربية اهليئة من الصادرة املواصفات: املعتمدة القياسية املواصفات

 . املذكورة اهليئة وتعتمدها دولية أو حملية أخرى جهات من الصادرة أو واملقاييس

 . والصناعة التجارة وزارة: الوزارة
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 . والصناعة التجارة وزير: الوزير

  املخالفات: الثاني الفصل

 : الثانية املادة

 : من كل النظام هذا ألحكام خمالًفا يعد

 : اآلتية األمور أحد يف الطرق من طريقة بأي –اخلداع يف شرع أو –خدع -1

 . اجلوهرية صفاته أو عناصره، أو نوعه، أو جنسه، أو طبيعته، أو املنتج، ذاتية –أ

 . املنتج مصدر –ب

 .العيار أو الطاقة، أو العدد، أو املقاس، أو الكيل، أو الوزن، يف سواء املنتج، قدر –ج

 . املنتج غش يف شرع أو غش –2

 . عرضه أو مغشوًشا، منتًجا باع –3

 . املتاجرة بقصد مغشوًشا منتًجا حاز –4

 أو باعها، أو حازها، أو أنتجها أو املعتمدة، القياسية للمواصفات خمالفة منتجات صنع –5

 . عرضها

 القياسية للمواصفات خمالفة ملصقات، أو عبوات، أو أغلفة، أو أوعية، أو آنية، استعمل –6

 . املنتجات من للبيع معدًّا يكون ما حتضري أو جتهيز يف وذلك املعتمدة،

 القياسية للمواصفات باملخالفة نقله، أو خزنه، أو وزعه، أو ربطه، أو حزمه، أو منتًجا، عبأ –7

 . املعتمدة
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 حازها، أو طبعها، أو صنعها، أو الغش، يف تستعمل مطبوعات أو أغلفة، أو عبوات، استورد –8

 . عرضها أو باعها، أو

 . مغشوًشا منتًجا استورد –9

 : الثالثة املادة

 باملعلومات الوزارة بإبالغ صرفه إذا مغشوش ملنتج( واملوزع واملستورد املنتج) من كل يلتزم

 فور وذلك وعناوينهم، املنتج هذا إليهم صرف الذين التجار وأمساء بكميته تتعلق اليت

 الغرفة يف أو التجاري السجل يف املسجل عنوانه على باملخالفة إبالغه أو إعالنه أو علمه

 . بضبطها حمضر حترير عند أو الصناعية، التجارية

 : الرابعة املادة

 من وسيلة بأي جتارية مسابقات إجراء أو املنتجات، أسعار يف ختفيضات إجراء جيوز ال

 . الوزارة من ترخيص على احلصول دون الوسائل،

 واحملاكمة والتحقيق الضبط: الثالث الفصل

 : اخلامسة املادة

 للغذاء العامة واهليئة والقروية، البلدية الشئون ووزارة الوزارة، من موظفون يتوىل

 منفردين أو جمتمعني –جهاتهم موافقة بعد الوزير من قرار بتعيينهم يصدر –والدواء

 القضائي، الضبط مأموري من ويعدون وإثباتها، النظام هذا أحكام خمالفات ضبط

 . الوزارة وإشراف مسئولية حتت ويكونون

 : السادسة املادة
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 خمالفة هناك بأن االعتقاد على حتمله قوية أسباب القضائي الضبط مأمور لدى وجدت إذا

 حمضر وحترير لتحليلها، به املشتبه املنتج من عينات سحب له جاز النظام، هذا ألحكام

 واملنتج نفسها العينات من للتثبت الالزمة البيانات مجيع على حيتوي الواقعة بهذه ضبط

 . الالئحة تبينه ملا وفًقا منه أخذت الذي

 : السابعة املادة

 . بإجازته الفحص نتيجة ظهور قبل به املشتبه املنتج يف التصرف التاجر على حيظر

 : الثامنة املادة

 مخسة تتجاوز ال مدة خالل الفحص نتيجة وإظهار املنتج بفحص املختصة اجلهة تلتزم

 الالزمة املدد الالئحة فتحدد األخرى املنتجات أما الغذائية، للمنتجات بالنسبة يوًما عشر

 . هلا

 : التاسعة املادة

 والضبط، التفتيش يف وظائفهم أعمال تأدية من القضائي الضبط مأموري منع حيظر

 من عينات على احلصول أو احملالت، من غريها أو املتاجر أو املخازن أو املصانع ودخول

 مأموري من أنهم يثبت ما تقديم القضائي الضبط مأموري وعلى بها، املشتبه املنتجات

 . الدخول من ومتكينهم احملل صاحب التاجر مراجعة حلني احملل إغالق هلم وحيق الضبط،

 : العاشرة املادة
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 الشئون وزير مع التنسيق بعد الوزير اقرتاح على بناء – الوزراء جملس من بقرار تصدر

 مكافآت مبوجبها متنح قواعد – والدواء للغذاء العامة اهليئة ورئيس والقروية البلدية

 . النظام هذا من( اخلامسة) املادة يف إليهم املشار للموظفني مالية
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 : عشرة احلادية املادة

 يساعد ملن املستحصلة الغرامة مقدار من%( 25) على تزيد ال بنسبة تشجيعية مكافأة متنح

 حاالت عن الكشف يف النظام هذا من( اخلامسة) املادة يف إليهم املشار املوظفني غري من

 . الالئحة حتدده ملا وفًقا وإدانتهم، املخالفني ضبط إىل تؤدي اليت التجاري الغش

 : عشرة الثانية املادة

 هذا يف الواردة املخالفات يف العام واالدعاء بالتحقيق العام واالدعاء التحقيق هيئة ختتص

 . النظام

 : عشرة الثالثة املادة

 بالتعويض املطالبة ودعاوى واملنازعات املخالفات مجيع يف بالفصل املظامل ديوان خيتص

 . النظام هذا أحكام تطبيق عن الناشئة

 : عشرة الرابعة املادة

 علم مينع وال املنتج، بغش العلم النظام هذا ألحكام خمالفة ارتكب من كل يف يفرتض

 . املخالف حبق املقررة العقوبة تطبيق من بذلك املشرتي

 العقوبات: الرابع الفصل

 : عشرة السادسة املادة

 بهما أو سنتني، على تزيد ال مدة السجن أو ريال، ألف مخسمائة على تزيد ال بغرامة يعاقب

 . النظام هذا من( الثانية) املادة يف عليها املنصوص املخالفات إحدى ارتكب من كل مًعا،

 : عشرة السابعة املادة
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 أو أشهر، ستة على تزيد ال مدة السجن أو ريال، ألف مخسني على تزيد ال بغرامة يعاقب

 (. الرابعة) املادة يف عليها املنصوص املخالفة ارتكب من كل مًعا بهما

 : عشرة الثامنة املادة

 ثالث على تزيد ال مدة بالسجن أو ريال، مليون( 1.000.000) على تزيد ال بغرامة يعاقب

 : اآلتيتني احلالتني يف – مًعا بهما أو سنوات،

 أو مكاييل أو مقاييس أو موازين باستعمال –فيه الشروع أو –اخلداع فعل اقرتن إذا –1

 جعل شأنها من ووسائل طرق باستعمال أو خمتلفة، أو مزيفة أخرى فحص آالت أو دمغات

 املواد أو املغشوش املنتج كان أو. صحيحة غري فحصه أو كيله أو قياسه أو املنتج وزن عملية

 . احليوان أو اإلنسان بصحة مضرة غشه يف املستعملة

( التاسعة)و( السابعة)و( الثالثة) املواد يف عليها املنصوص املخالفات من أي ارتكبت إذا –2

 . النظام هذا من

 : عشرة التاسعة املادة

 يعاقب النظام هذا من( عشرة الثامنة) املادة يف عليها املنصوص بالعقوبات اإلخالل عدم مع

 . قيمتها تعادل بغرامة حمجوزة مبنتجات يتصرف من

 : العشرون املادة

 احملل بإغالق احلكم جيوز النظام، هذا يف عليها املنصوص بالعقوبات اإلخالل عدم مع

 . النظام هذا من( الثانية) املادة يف عليها املنصوص املخالفات يف سنة تتجاوز ال مدة املخالف

 : والعشرون احلادية املادة
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 طريقة بأي فيه التصرف أو إتالفه املنتج غش ثبوت على –األحوال مجيع يف– يرتتب

 كيفية الالئحة وتبني. اخلداع أو الغش يف استعملت اليت األدوات ومصادرة مناسبة،

 . فيها التصرف

 : والعشرون الثانية املادة

 املخالفات إحدى ارتكاب نتيجة التعويض يف ضرر أصابه من حبق اإلخالل عدم مع

 إىل قيمته وإعادة املغشوش املنتج بسحب املخالف يلتزم النظام، هذا يف عليها املنصوص

 . الالئحة حتددها اليت واإلجراءات الشروط وفق وذلك املشرتي،

 : والعشرون الثالثة املادة

 خمالفة ارتكابه التحقيق يثبت من سفر منع تطلب أن العام واالدعاء التحقيق هليئة

 تقضي باإلدانة احلكم صدر فإذا القضية، يف النهائي احلكم يصدر أن إىل النظام هذا ألحكام

 للعمل إليها بعودته يسمح وال احلكم، تنفيذ بعد اململكة عن األجنيب بإبعاد املختصة اجلهة

 . ذلك بعد

 : والعشرون الرابعة املادة

 مخس خالل النظام هذا يف عليها املنصوص املخالفات من أي ارتكاب إىل املخالف عاد إذا

 األعلى احلد ضعف على تزيد ال بعقوبة يعاقب نهائيًّا، احلكم صدور تاريخ من سنوات

 حيرم –املقررة العقوبات إىل فباإلضافة –أخرى مرة عاد فإن للمخالفة، املقررة للعقوبة

 . سنوات( مخس) على تزيد ال مدة التجاري النشاط مزاولة من

 : والعشرون اخلامسة املادة
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 املنصوص املخالفات إحدى يف باإلدانة النهائي احلكم ملخص عليه احملكوم نفقة على ينشر

 فيها وقعت اليت املنطقة يف إحداهما تصدر يوميتني جريدتني يف السابقة املواد يف عليها

 . هلا منطقة أقرب أو املخالفة

 : والعشرون السادسة املادة

 أو املخالفة، ارتكاب يف شارك من كل على النظام هذا يف عليها املنصوص العقوبات تسري

 . ارتكابها على حرض

 : والعشرون السابعة املادة

 منتج على التحفظي باحلجز أمر إصدار –االستعجال أو الضرورة حالة يف –للوزير جيوز

 تزيد ال مدة خالل احلجز أمر يعرض أن على غشه، يف االشتباه عند األسواق من وسحبه

 لتأكيد الالئحة يف املبني النحو على املظامل ديوان على ساعة( وسبعني اثنتني) على

 . إلغائه أو احلجز

 ختامية أحكام: اخلامس الفصل

 :  والعشرون الثامنة املادة

( تسعني) خالل الرمسية اجلريدة يف وتنشر النظام، هلذا التنفيذية الالئحة الوزير يصدر

 . صدوره تاريخ من يوًما

 :  والعشرون التاسعة املادة

( 11/م) رقم امللكي باملرسوم الصادر التجاري، الغش مكافحة نظام حمل النظام هذا حيل

 . هـ1404/  5/  29 وتاريخ
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 :  الثالثون املادة

 . نشره تاريخ من يوًما( تسعني) بعد به ويعمل الرمسية، اجلريدة يف النظام هذا ينشر

 : عشرة اخلامسة املادة

 واملؤسسات واجلمعيات الشركات ومديرو حلسابه، املنتج يصرف ومن البائع، يكون

 كل على وتوقع النظام، هذا ألحكام خمالفات من يقع ما كل عن مسئولني واحملالت،

 خارج لسبب وقعت املخالفة أن منهم أي أثبت فإذا املخالفة، ملرتكب املقررة العقوبات منهم

 . وحده املخالف على العقوبة فتقتصر إرادته عن

 

 


