
اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

الئحة تنظيم ترخي�ص هوية املنتج الوطني 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الوزارة: 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اآل�ستثمار.

2 - الوزير: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اآل�ستثمار.

3 - املديرية: 

املديرية العامة لل�سناعة فـي الوزارة.

4 - هوية املنتج الوطني: 

املعتمد لدى وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اآل�ستثمــار،  املنتجات الوطنية  �سعار 

الذي مينح للمرخ�ص له.

5 - املرخ�ص له: 

ال�سخ�ص احلا�سل على الرتخي�ص.

6 - الرتخي�ص: 

املوافقة ال�سادرة من املديرية آل�ستخدام هوية املنتج الوطني.

املــادة ) 2 (

آل يجوز ا�ستخدام هوية املنتج الوطني اإآل بعد احل�سول على الرتخي�ص وفقا آلأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 3 (

يقدم طلب الرتخي�ص اإىل املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ص، بعد ا�ستيفاء ال�سروط 

وامل�ستندات اآلآتية:
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1 - حتديد ا�صم املنتج.

2 - حتقيق ن�صبة حمتوى حملي مبا ال يقل عن )20%( ع�صرين باملائة.

3 - الرتخي�ص ال�صناعي اأو احلرفـي ملقدم الطلب، �صاري املفعول.

4 - اأي بيانات اأو م�صتندات اأخرى حتددها الوزارة.

املــادة ) ٤ (

تاريخ  يوما من  الرتخي�ص خالل )15( خم�صة ع�صر  فـي طلب  البت  املديرية  يجب على 

ا�صتيفائه كافة ال�صروط وامل�صتندات املطلوبة، ويجوز لها اال�صتعانة باأي جهة اأخرى لفح�ص 

طلب الرتخي�ص.

املــادة ) 5 (

ي�صدر الرتخي�ص من الدائرة املخت�صة، وتكون مدته )3( ثالثة اأعوام قابلة للتجديد.

املــادة ) ٦ (

يجــب علـــى املديريـــة اإخطـــار طالـــب الرتخيــ�ص فـي حال رف�ص طلبه باأي و�صيلة يتحقق 

بها العلم، على اأن يكون قرار الرف�ص م�صببا.

املــادة ) 7 (

يجوز ملن رف�ص طلبه التظلم اإىل الوزير خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره، ويجب 

البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب عدم الرد خالل هذه 

املدة مبثابة رف�صه، ويجوز تقدمي طلب ترخي�ص جديد بعد م�صي )1( عام واحد من تاريخ 

رف�ص الطلب.

املــادة ) ٨ (

يكون احت�صاب ن�صبة املحتوى املحلي لغر�ص املوافقة على طلب الرتخي�ص، وفقا لالآتي:

100 * 
�صعر املنتج ت�صليم باب امل�صنع - قيمة املواد غري ذات املن�صاأ  

      �صعر املنتج ت�صليم باب امل�صنع 
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املــادة ) ٩ (

يجوز للوزارة توقيع اأحد اجلزاءات االآتية على املخالفـني الأحكام هذه الالئحة:

1 - االإنذار.

2 - غرامة اإدارية ال تزيد على )500( خم�صمائة ريال عماين.

3 - وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على )1( عام واحد.

4 - اإلغاء الرتخي�ص.

املــادة ) ١0 (

يجوز ملن وقع عليه اأحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة )9( من هذه الالئحة اأن يتظلم 

للوزير خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو علمه به، وعلى الوزير البت 

فـيـــه خـــالل )30( ثالثـــني يومــا مــن تاريـــخ تقدميـــه، ويعتــرب مرور هذه املدة دون البت 

فـي التظلم مبثابة رف�صه.
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