) لسنة 2019

قرار وزاري رقم (

بتنظيم منافذ العرض والبيع املؤقتة (البوثات)
وزير التجارة والصناعة :

بعد اإلطالع على :

-

المرسوم بقانون رقم ( )68لسنة  1980بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم ( )2لسنة  1995في شأن البيع باألسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع
والخدمات ،
وال قانون رقم ( )111لسنننننن نة  2013بشنننننننأن رنخيم رراحيت المجات الت جار ية و ج ته
التنفيذية،
والقانون رقم ( )39لسنة  2014بشأن حماية المستهلك و جته التنفيذية،
والقانون رقم ( )1لسنة  2016بإصدار قانون الشركات ورعدياره و جته التنفيذية،
والقانون رقم ( )33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت.
والقانون رقم ( )18لسنة  2018بشأن السجل التجاري و جته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
وبناءً على ما رفتضيه المصلجة العامة.

قـــــــرر

مادة أولــى

رعريفات :في رطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلجات األرية المعني المبين قرينها :
الوزارة :وزارة التجارة والصناعة.
اإلدارة المختصة :إدارة حماية المستهلك – قطاع الرقابة وحماية المستهلك.
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مادة ثانية

يقصننننننند بالمنافذ (البومات) المشننننننمولة بهذا القرار المنافذ التي رقيمها الكيانات التجارية
(شننركات  -أفراد) المرحت لها بعرض وبيع وررويج منتجارها والسننلع وحدمارها التي رتعامل
فيها بالمجمعات التجارية لفترة مؤقتة.
مادة ثالثة

يجوز بدون ررحيت من اإلدارة المختصننة بالوزارة إقامة منفذ (بو ) مؤقت لعرض أو بيع
المنتجات والسلع في أي من المجمعات التجارية بدولة الكويت.
مادة رابعة

يرحت بإقامة منافذ بيع مؤقتة (بومات) للفئات التالية :
 الشننننركات والمؤسننننسننننات واألشننننخار الجاصننننلين على ررحيت رجاري من الوزارةلمباشرة نشاط رجاري معين.
مادة خامسة

يرحت بإقامة المنافذ (البومات) في المجمعات التجارية المرحت لها ضننننننمن المخططات
اله ندسنننننن ية المعت مدة من ب لد ية الكو يت بإ قا مة ر لك الم نا فذ ووف قاً لأل ماكن واألب عاد الواردة
بالمخططات المعتمدة.
مادة سادسة

يجوز منح ررحيت إقامة المنفذ (البو ) إ للكيانات الجاصننننننلة على ررحيت رجاري من وزارة
التجارة ،وأن يباشر المنفذ المطلوب ررحيصه ذات النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترحيت.
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مادة سابعة

يمنح الترحيت المنصور عليه في المادة الثانية وفق ًا للشروط التالية:
 -1رقديم طلب لإلدارة المختصننننننة بالوسننننننيلة التي رجددها مشننننننتماً على البيانات الازمة
ومرفقاً به صنننننورة الترحيت التجاري لطالب الترحيت وكروكي بالموقع المراد إقامة
المنفذ عليه وموافقة المجمع التجاري متضمنه ما يفيد موافقة البلدية على الموقع.
 -2سداد الرسوم المستجقة .
 -3أي مستندات أحرى رطلبها اإلدارة المختصة.
مادة ثامنة

يجوز أن رتجاوز مدة ررحيت المنفذ (سنننننننة) قابلة للتجديد لمدة أو مدد أحرى وفقاً لما
رراه الوزارة.
مادة تاسعة

رلتزم الجهة صننننننناحبة المنفذ بالقوانين واللوا ح والتعليمات الصنننننننادرة من الجهات المعنية
والمختصة بمراقبة النشاط الذي يتم مباشرره بالمنفذ.
مادة عاشرة

يختت قطاع الرقابة التجارية وحماية المسننننننتهلك باإلشننننننراه على رنفيذ هذا القرار ومراقبة
مدى اإللتزام به.
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مادة حادية عشرة

مع عدم اإلحال بأي عقوبة ينت عليها القانون يجق للوزارة إغاق المنفذ بالطريق المباشنننر
وإلغاء ررحي صه عند مخالفة أحكام هذا القرار ويتجمل صاحب الترحيت كامل الم سئولية عن
هذه المخالفات.
مادة ثانية عشرة

على كافة الكيانات التي رمتلك منافذ (بومات) قا مة وقت صنننندور هذا القرار روفيق أوضنننناعها
وفقاً ألحكامه حال مدة رتجاوز ( مامة أشهر) من راريخ صدوره.
مادة ثالثة عشرة

على كافة المسننننئولين رنفيذ هذا القرار كل فيما يخصننننه ويعمل به من راريخ صنننندوره وينشننننر
في الجريدة الرسمية.
خالـد ناصـر الروضــان

وزيـر التجـارة والصناعـــة

ووزير الدولة لشئون اخلدمات
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