أحكام تقديم الصيانة وتوفري قطع الغيار
وضمان جودة الصنع

التعريفات واألحكام العامة
املادة األوىل :التعريفات
يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمامها ،ما مل يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام الوكاالت التجارية.
األحكام :أحكام تقديم الصيانة وتوفري قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.
الوزير :وزير التجارة والصناعة.
السياسة :وثيقة مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة ،حتدد التزامات الوكيل جتاه املستهلك
مبوجب أحكام النظام وهذه األحكام وعقد الوكالة أو التوزيع وملحقاتهما.
الوكيل :من يتعاقد مع املنتج أو من يقوم مقامه يف بلده للقيام باألعمال التجارية ،بأي
صورة من صور الوكالة أو التوزيع ،ويشمل ذلك املوزع.
املواصفات القياسية املعتمدة :املواصفات امللزمة الصادرة من اهليئة السعودية للمواصفات
واملقاييس واجلودة ،أو الصادرة من جهات أخرى حملية أو إقليمية أو دولية وتوافق عليها
اهليئة املذكورة.
الصيانة :كل إجراء يهدف إىل الكشف عن حالة السلعة واستمرار حتقيقها ألغراضها
وإعادتها إىل وضعية قياسية حمددة ،كالفحص ،واملعاينة ،واالختبار ،والضبط ،والتغيري،
واالستبدال ،واإلصالح ،والربجمة ،وإعادة الربجمة ،وغري ذلك.
الصيانة الدورية :الصيانة اليت تتم وفقاً لتوصيات املنتج ،وذلك بشكل دوري حبسب طبيعة
استعمال السلعة.
ضمان املنتج :التزام مكتوب يتضمن حتقيق السلعة ألغراضها وخلوها من العيب وتقديم
خدمات ضمان تكميلية أو إضافية خالل مدة حمددة.
املركبة :كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسري على عجالت أو جنزير ،وتسري أو تـجر
بقوة آلية ،وال تشمل القطارات.
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العيب :كل خلل يف السلعة ينشأ من اخلطأ يف تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو ختزينها
أو نقلها ويرتتب عليه نقص يف قيمتها أو منفعتها.
اليوم :اليوم التقوميي.
املادة الثانية :نطاق السريان
تسري هذه األحكام على السلع اآلتية:
أ .املركبات واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية إال ما استثين منها بقرار من الوزير
تقتضيه طبيعتها.
ب .أي سلعة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
املادة الثالثة :مناطق الوكالة أو التوزيع
يلتزم الوكيل ب هذه األحكام يف مناطق اململكة احملددة يف عقد الوكالة أو التوزيع ،ويف
كل مدينة أو حمافظة يوجد له فيها فرع للبيع داخل اململكة.
املادة الرابعة :إجراءات االلتزام
 .1على الوكيل تزويد الوزارة بنسخة من أحكام أو سياسات توفري قطع الغيار وتقديم
الصيانة وضمان املنتج املتفق عليها مع املنتج ،وأي تعديل أو حتديث يطرأ عليها.
 .2على الوكيل اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بهذه األحكام ،ويكون مسؤوالً
يف مواجهة املستهلك عن التزاماته املرتتبة عليها ولو تعاقد مع الغري ألداء هذه االلتزامات
أو بعضها.
املادة اخلامسة :أحكام السياسات
على الوكيل وضع سياسات لتوفري قطع الغيار ،وتقديم الصيانة ،وتقديم ضمان املنتج،
وتنفيذ الشروط اليت يضعها املنتجون عادة ،وااللتزام بها جتاه املستهلك والوزارة ،على أن
يبني فيها بالتفصيل التزاماته ونطاقها وحقوق املستهلك ،مع مراعاة ما يأتي:
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أ .تضمني هذه السياسات يف وثائق (كتيبات) مكتوبة باللغة العربية وبصياغة واضحة
ومفهومة للمستهلك ،ووضعها يف مكان بارز يف منافذ البيع واملراكز التابعة للوكيل،
ومتكني املستهلك من االطالع عليها ،ونشرها على املوقع اإللكرتوني ،وللوكيل
تزويد املستهلك بنسخة إضافية مطابقة بلغة أخرى.
ب .بيان إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها.
ج .بيان العنوان الربيدي ورقم اهلاتف والفاكس وعنوان الربيد اإللكرتوني للوكيل.
د .أداء االلتزامات بأمانة وعدل وشفافية وفقاً هلذه األحكام.
ه .بيان مدة العمر االفرتاضي للسلعة ،وااللتزام بتوفري قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان
جودة الصنع خالل هذه املدة.
و .اتفاق السياسات مع سياسات املنتج ،وذلك دون اإلخالل مبقتضى هذه األحكام.
قطع الغيار
املادة السادسة :توفري قطع الغيار
 .1على الوكيل أن يوفر بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار اليت يطلبها املستهلكون
عادة بشكل مستمر.
 .2إذا كانت قطع الغيار نادرة الطلب وجب على الوكيل توفريها بأسعار معقولة خالل
مدة ال تزيد على ( )14أربعة عشر يوماً من تاريخ طلب املستهلك هلا إال القطع اليت تصنع
خصيصاً للمستهلك أو ذات املواصفات الفنية اخلاصة ،فعندئذ يتفق الوكيل مع
املستهلك كتابة على مدة معقولة لتوفري قطع الغيار.
 .3يكون حتديد مستوى طلب املستهلكني لقطع الغيار بناء على واحد أو أكثر مما يأتي:
أ .طبيعة قطعة الغيار ومدى احلاجة إىل تغيريها دورياً.
ب .سجل مبيعاتها وحجم طلب املستهلكني هلا خالل املدة نفسها من العام السابق.
ج .سجل مبيعاتها وحجم طلب املستهلكني هلا خالل مدة ( )3الثالثة أشهر السابقة على
تاريخ طلبها.
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 .4على الوكيل أن حيدد كتابة وبشكل واضح يف وثيقة مستقلة أحكام ومدة ضمان
قطعة الغيار ،وذلك مبا يتفق مع سياسة املنتج.
املادة السابعة :وضع قيود على توفري قطع الغيار
للوكيل يف األحوال الطارئة وضع قيود على توفري قطع الغيار مبا يضمن تلبية طلب
املستهلكني ،وذلك بعد استيفاء ما يأتي:
أ .تقديم طلب مكتوب إىل الوزارة يبني دواعي هذه القيود وفق النموذج املعتمد من الوزارة.
ب .احلصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.
تقديم الصيانة
املادة الثامنة :املهارات واملوارد
يلتزم الوكيل بصيانة السلعة نظري تكلفة مالية مناسبة ،وعليه توظيف املهارات املهنية
وتوفري املوارد الالزمة مبا يضمن جودة الصيانة.
املادة التاسعة :سجل أعمال الصيانة
ينشئ الوكيل سجالً يتضمن مجيع أعمال الصيانة اليت أجراها على السلعة .ويكون تنظيم
هذا السجل وحتديد أغراضه وفقاً ملا حتدده الوزارة.
املادة العاشرة :البدء يف إجراء الصيانة
إذا طلب املستهلك حجز موعد إلجراء الصيانة ،فعلى الوكيل توثيق هذا الطلب وحتديد
موعد لبدء إجراء الصيانة .وإذا كانت الصيانة ال جيريها سوى الوكيل ،فعليه البدء يف
إجراء الصيانة خالل مدة ال تزيد على ( )7سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
املادة احلادية عشرة :االنتهاء من أعمال الصيانة الدورية
 .1على الوكيل االنتهاء من أعمال الصيانة الدورية للسلعة خالل مدة ال تزيد على تلك اليت
يتبعها املنتج.
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 .2مع عدم اإلخالل حبكم الفقرة ( )1من هذه املادة ،على الوكيل إجراء الفحص
واملعاينة للسلعة وحتديد موعد االنتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها خالل مدة
ال تزيد على ساعة من وقت إحضار املستهلك سلعته إىل مركز الصيانة يف املوعد املشار
إليه يف املادة (العاشرة) .ويكون حتديد املوعد والتكلفة يف وثيقة مستقلة ،يوقع عليها
جبانب بياني املوعد والتكلفة -كل من الوكيل واملستهلك.املادة الثانية عشرة :االنتهاء من أعمال الصيانة (غري الدورية)
 .1إذا أحضر املستهلك سلعته إىل مركز الصيانة يف املوعد املشار إليه يف املادة (العاشرة)
إلجراء الصيانة (غري الدورية) ،فعلى الوكيل حتديد موعد االنتهاء من أعمال الفحص
واملعاينة للسلعة ،ثم حتديد موعد االنتهاء من أعمال الصيانة (غري الدورية) وتكلفتها.
 .2يكون حتديد املواعيد والتكلفة املشار إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة يف وثيقة
مستقلة ،يوقع عليها -جبانب بياني املوعد والتكلفة -كل من الوكيل واملستهلك.
املادة الثالثة عشرة :خدمات عامة يف الصيانة
 .1على الوكيل توفري اخلدمات اآلتية للمستهلك دون مقابل مالي:
أ .وسائل اتصال مباشرة وسريعة.
ب .بيان رسوم خدمة الفحص واملعاينة -إن وجدت  -عند حجز املوعد.
ج .تقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار واألعمال اإلضافية اليت تطرأ أثناء إجراء
الصيانة بدقة وبطريقة موثقة .وال جيوز إلزام املستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة اليت
مل يوافق عليها.
د .تقديم معلومات أعمال الصيانة كتابة.
ه .بيان نطاق الضمان على الصيانة املقدمة ،ومدته.
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 .2على الوكيل تسليم املستهلك عند إحضار سلعته وثيقة تبني حالة هيكلها ،واحملافظة
على السلعة أثناء إجراء الصيانة واختاذ اإلجراءات واالحتياطات الكفيلة لذلك.
ويتحمل الوكيل املسؤولية يف حال تعديه أو تفريطه.
املادة الرابعة عشرة :قطع الغيار القدمية
للمستهلك معاينة قطعة الغيار القدمية إذا مل يدفع مثن القطعة اليت حلت حملها (اجلديدة)،
وجيب تسليمه القطعة القدمية إذا دفع مثن القطعة اجلديدة ،فإن كانت القطعة القدمية
ضارة بالبيئة ،فعلى الوكيل التصرف فيها أو التخلص منها بطريقة آمنة.
ضمان جودة الصنع
املادة اخلامسة عشرة :شروط سريان ضمان جودة الصنع
يشرتط لسريان ضمان جودة الصنع على السلعة أال ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء
استعمال املستهلك ،أو عدم التزامه بتعليمات االستعمال ،أو إهماله ،أو احلوادث ،أو
األعمال التخريبية ،أو أعمال الصيانة غري املطابقة لتوصيات املنتج ،أو اإلهمال يف إجراء
الصيانة ،ويسري ذلك أيضاً على ضمان املنتج.
املادة السادسة عشرة :قطع الغيار والصيانة عند غري الوكيل
يسري ضمان جودة الصنع على ما يأتي:
أ .السلعة اليت تستعمل فيها قطع غيار مبيعة من غري الوكيل ،على أن تكون مواصفات
هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية املعتمدة.
ب .السلعة اليت ختضع للصيانة الالزمة وفقاً لتوصيات املنتج ،ويشمل ذلك الصيانة اليت
تقوم بها مراكز إجراء الصيانة املستقلة عن الوكيل.
ويسري حكم هذه املادة على ضمان املنتج.
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ضمان املنتج
املادة السابعة عشرة :مدة ضمان املنتج
 .1جيب أال تقل مدة ضمان املنتج للمركبة عن عامني ،أو قطعها مسافة يصدر بتحديدها
قرار من الوزير حبسب نوع املركبة ،أيهما أقرب.
 .2جيب أال تقل مدة ضمان املنتج للسلعة عن عامني .وللوزير اعتماد طريقة أخرى لتحديد
نطاق سريان الضمان.
 .3متدد فرتة ضمان املنتج مبا يعادل مدة التأخري يف توفري قطعة الغيار أو البدء يف أعمال
الصيانة أو إمتامها ،أو مدة إصالح العيب الذي طرأ على السلعة.
املادة الثامنة عشرة :نقل السلعة
إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان املنتج ،التزم الوكيل دون مقابل مالي مبا يأتي:
أ .نقل السلعة اليت يتعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية إىل مركز صيانة الوكيل ،ثم
إعادتها إىل املستهلك بعد إجراء الصيانة.
ب .نقل السلعة وإعادتها إىل املستهلك بعد إجراء الصيانة ،إذا كان أقرب مركز صيانة
للوكيل أو معتمد منه يبعد مسافة تزيد على ( )100مائة كيلو مرت عن املدينة أو
احملافظة اليت يقيم فيها املستهلك .وإذا كانت السلعة مركبة التزم الوكيل بشحنها.
املادة التاسعة عشرة :تقديم ضمان إضايف
إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان املنتج ،ومل يتعامل معه الوكيل باملهنية الالزمة،
فيكون الوكيل مسؤوالً عن تقديم ضمان املنتج هلذا العيب وما يرتتب عليه ،وذلك ملدة عام
إضايف يلي انتهاء مدة الضمان.
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املادة العشرون :العيب يف السلعة أو املركبة
 .1إذا تقاعس الوكيل ،أو عجز ،أو أخفق يف إصالح عيب متكرر ،أو أكثر من عيب يف
السلعة أو املركبة ،مشمولة بضمان املنتج ،فللمستهلك احلق يف احلصول على سلعة أو
مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة األصل ،أو على قيمتها وقت الشراء،
وذلك وفقاً للشروط اآلتية:
أ .أن يرتتب على تكرار عيب معني ،أو وجود أكثر من عيب ،عدم االنتفاع الكلي أو
البالغ من أغراض السلعة أو املركبة ،أو التأثري يف قيمتها السوقية ،أو سالمة
استعماهلا.
ب .أن يستنفد الوكيل حماولتني إلصالح عيب السلعة املتكرر ،و ( )4أربع حماوالت
إلصالح عيب املركبة املتكرر ،أو أن تستغرق حماوالت إصالح العيوب املتعددة مدة
تزيد على ( )15مخسة عشر يوماً خبصوص السلعة ،و( )25مخسة وعشرين يوماً
خبصوص املركبة ،ليس منها املدة الالزمة لتوفري قطع الغيار.
 .2إذا اختار املستهلك احلصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات
السلعة أو املركبة األصل ،فعليه أداء مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو املركبة،
وحيدد هذا املبلغ باالتفاق بينه وبني الوكيل ،على أن يراعى يف حتديده مدة االستعمال
وطبيعته.
 .3إذا اختار املستهلك احلصول على قيمة السلعة أو املركبة وقت الشراء ،فيخصم من
هذه القيمة مبلغ عادل لقاء استعمال السلعة أو املركبة ،وحيدد هذا املبلغ باالتفاق بينه
وبني الوكيل ،على أن يراعى يف حتديده مدة االستعمال وطبيعته.
 .4ختضع السلعة أو املركبة البديلة لذات األحكام املقررة يف هذه املادة ابتداء من تاريخ
تسلم املستهلك هلا.
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السلعة البديلة واملبلغ املالي
املادة احلادية والعشرون :تقديم سلعة بديلة أو مبلغ مالي
إذا تعذر انتفاع املستهلك بالسلعة ،فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة املستهلك
نفسها (مبا يف ذلك املركبة) ،أو أداء مبلغ للمستهلك يعادل ( )400÷1من قيمة السلعة وقت
الشراء ،وذلك يف احلاالت اآلتية:
أ .إخالل الوكيل بأي من التزاماته بتوفري قطع الغيار املقررة بالفقرتني ( )2 ،1من املادة
(السادسة) من هذه األحكام وذلك عن كل يوم تأخري.
ب .عدم تقيد الوكيل بأي من املواعيد املقررة باملواد (العاشرة) و(احلادية عشرة) و (الثانية
عشرة) من هذه األحكام وذلك عن كل يوم تأخري.
ج .إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان املنتج ،وذلك عن كل يوم مل ينتفع فيه
املستهلك بالسلعة.
آلية البيع واإلفصاح
املادة الثانية والعشرون :آلية قياسية لبيع السلع
على الوكيل وضع آلية إجرائية قياسية لبيع السلع ،وااللتزام بها جتاه املستهلك ،على أن
تتضمن ما يأتي:
أ .بيان موعد تسليم السلعة ،وااللتزامات جتاه املستهلك يف حال التأخر ،على أن حيدد
الوكيل ذلك كتابة وبشكل واضح يف وثيقة مستقلة ،يوقع عليها

-جبانب بيان

املوعد -كل من الوكيل واملستهلك.
ب .توفري كتيبات ضمان املنتج والتعليمات الفنية ،باللغة العربية بشكل أساس ،وبصياغة
واضحة ومفهومة للمستهلك ،مع إمكانية تزويد املستهلك بنسخة مطابقة بلغة أخرى.
املادة الثالثة والعشرون :اإلفصاح
 .1مع عدم اإلخالل بأحكام األنظمة املرعية ،يلتزم الوكيل مبا يأتي:
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أ .بيان أسعار السلع يف مكان بارز يف منافذ البيع التابعة له وعلى موقعه اإللكرتوني .وإذا
كانت السلعة مركبة ،فعلى الوكيل أيضاً بيان سعرها ومواصفاتها خبط واضح
وكبري.
ب .بيان أسعار قطع الغيار يف منافذ البيع ومراكز الصيانة التابعة له وعلى موقعه
اإللكرتوني.
ج .بيان تكاليف إجراء الصيانة الدورية وما يف حكمها ومددها -حبسب األحوال  -يف
مكان بارز يف مراكز الصيانة التابعة له وعلى موقعه اإللكرتوني.
د .اإلفصاح كتابة بطريقة واضحة ومفهومة عن أي عيب أو تغيري يف السلعة اليت يعرضها
للبيع أو يبيعها ،وذلك مع مراعاة املواصفات القياسية املعتمدة .وإذا كانت السلعة
مركبة فعلى الوكيل أيضاً اإلفصاح بوضوح على النافذة اجلانبية للمركبة عن أجزاء
املركبة اإلضافية (االكسسوارات) املصنعة من غري املنتج ومكان صنعها وتركيبها،
وتضمني ذلك عند البيع يف وثيقة مستقلة يوقع عليها املستهلك.
 .2للوزارة اختاذ ما يلزم لتأسيس قاعدة بيانات إلكرتونية ألسعار السلع وقطع الغيار
املعروضة للبيع واملبيعة فعالً.
شكاوى املستهلك
املادة الرابعة والعشرون :وحدة وسجل للشكاوى
يلتزم الوكيل مبا يأتي:
أ .تكوين وحدة لتلقي شكاوى املستهلك.
ب .إنشاء سجل لشكاوى املستهلكني تقيد فيه مجيع الشكاوى ،ويكون تصنيفه
واضحاً.
ج .تسمية ضابط اتصال مع الوزارة هلذا الغرض.
د .االحتفاظ بسجل الشكاوى ملدة ( )5مخس سنوات على األقل ،ويكون ملمثلي الوزارة
املختصني حق االطالع عليه.
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املادة اخلامسة والعشرون :آلية تسوية الشكاوى
على الوكيل وضع آلية إجرائية واضحة لتسوية شكاوى املستهلكني ،مع االلتزام بها جتاه
املستهلك والوزارة دون حتميل املستهلك أي مقابل مالي عن ذلك ،على أن تتضمن ما يأتي:
أ .الرد على الشكوى بسرعة وفعالية.
ب .بيان املعلومات واإلجراءات الالزمة لتقديم الشكوى.
ج .إبالغ املستهلك مبسار الشكوى وما حتقق بشأنها كل ( )5مخسة أيام على األقل.
د .تعيني خبري معاينة إن اقتضى األمر ،وإشعار املستهلك بهذا التعيني خالل ( )3ثالثة أيام.
ه .إشعار املستهلك كتابة خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوماً من تاريخ تقديم
الشكوى بقبوهلا وأداء االلتزامات املرتتبة دون تأخري ،أو رفضها مع بيان األسباب.
املادة السادسة والعشرون :االستعانة باخلربات الفنية
للوزارة وضع آلية لالستعانة باخلربات الفنية إلبداء الرأي يف شكاوى املستهلكني ذات
الطابع الفين.
املادة السابعة والعشرون :املزايا األفضل
ال خيل االلتزام بهذه األحكام بأي سياسات أو أحكام متنح مزايا أفضل للمستهلك وفقاً
لسياسة املنتج.
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