
اجلريدة الر�سمية العدد )1081(

مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2014/67

باإ�سـدار قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكـار

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ,

وعلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ,

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى

يعمــل بقانــون حمايــة املناف�ســة ومنــع الحتكــار املرفــق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

�سـدر فـي :   7  من �ســفــــــــــــر �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 30 من نوفمبـــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1081(

قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكــار

الفـ�ســل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئــــــــة : 

الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .

املجلـــــــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيــــــ�س : 

رئي�س الهيئة .

الالئحــــــة : 

الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار .

ال�سخــــــ�س : 

كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري اأو اأي كيان قانوين اآخر اأيا كان ال�سكل الذي يتخذه ، ميار�س 

ن�ساطا اقت�ساديا اأو جتاريا .

ال�سـوق املعنيــة : 

باملنتجات  ويق�سد   ، اجلغرافـــي  والنطـاق  املعنيــة  املنتجــات  همــا  عن�سريــن  علـى  تقــــوم  �ســـوق 

املعنية كل املنتجات التي يعد كل منها بديـــال عـــــن الآخــــر ،  اأو ميــكن اأن يحــل حملـــه مـــن وجهــة 

نظــر متلقـــي اخلدمـــة اأو ال�سلعـــة ، وي�سمل ذلك املنتجات املقدمة من املناف�سني فـي الأ�سواق 

الأخــرى القريبــة من امل�ستهــلك . ويق�ســد بالنطـاق اجلغرافـي املنطقة التي تتجان�س فـيها 

املنتجات  فـي  وامل�سرتيــــن  البائعــــيـن  مـــن  كـــل  نطاقــــهــا  فــــي  ويتعامـــل   ، املناف�ســــة  ظــــروف 

لتحديد الأ�سعار .
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االحتكــــــار :

التحكم من قبل �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر فــــي كميــــة واأ�سعـــار 

�سلعـــة اأو خدمـــة مبـــا يـــوؤدي اإلــى تقييد حرية املناف�سة اأو الإ�سرار بها .

املنتجــــــــات : 

ال�سلع واخلدمات املحلية وامل�ستوردة .

الهيمنــــــــــة : 

قـــــــدرة �سخــــــــ�س اأو جمـموعـــــــة اأ�سخــــــــا�س يعـملـــــــــون مـعـــــــا ب�سكــــــــل مبا�ســـــر اأو غيــر مبا�ســـــر 

فــي التحكـــم اأو فـــي التاأثيــــر علــى ال�ســـوق املعنية ، ومـــن ذلـــك ال�ستحـــواذ علـــى ن�سبــــة جتـــــاوز 

)35%( خم�ســــة وثالثيـــن باملائة من حجم تلك ال�سوق .

الرتكيـز االقت�سـادي : 

كـــــل ت�ســـــرف ين�ســـــاأ عنـــــه نقــــل كلــــي اأو جزئــــي مللكيـــــة اأ�ســـول اأو اأ�سهــم اأو ح�ســ�س اأو انتفــاع 

اأو حقوق اأو التزامات �سخ�س اإىل �سخ�س اآخـــر اأو اإقامــــة احتـــادات اأو اندماجــــات اأو اجلمـــع 

بيــــن اإدارتيــــن اأو اأكثــــر بـاإدارة م�سرتكـــة مــن �ساأنـــه اأن يجعـــل �سخ�ســـا اأو جمموعـــة اأ�سخــا�س 

فـي و�سع مهيمن ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

املــادة ) 2 ( 

يهـــدف هــــذا القانــون اإلـــى تنظيـــم حريـــة ممار�ســـة الن�ســـاط القت�ســـادي ، وتر�سيـــخ مبـــداأ 

قـواعـــــد ال�ســــــوق وحـريـــــة الأ�سـعــــار ، علــى النـحـــو الــــذي ل يــــوؤدي اإلـــى تقيـيـــــد املناف�ســـــــة 

احلــــرة ، اأو منعهـــا اأو الإ�سرار بها .

املــادة ) 3 ( 

ت�ســري اأحكـــام هــذا القانــون على جميــع اأن�سطة الإنتاج والتجارة واخلدمات واأي اأن�سطة 

اقت�ساديــة اأو جتاريــة اأخــرى متــار�س فـي ال�سلطنــة واأي اأن�سطــة اقت�ساديــة اأو جتارية تتم 

خــارج ال�سلطنـــة ، وترتتب عليها اآثار داخلهـا . 

والعالمات  الفكرية  امللكية  حقوق  ا�ستعمال  اإ�ساءة  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�سـري  كما 

التجارية ، وبراءات الخرتاع والن�سر ، اإذا اأدى ذلك اإىل اآثار �سارة باملناف�سة .
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املــادة ) 4 ( 

الدولة  وتديرها  التي متتلكها  العامة  املرافق  اأن�سطة  على  القانون  اأحكام هذا  ت�ســري  ل 

بالكامل ، كما ل ت�سري على اأن�سطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة اأو خا�سة . 

املــادة ) 5 ( 

يجــــوز للمجلـــ�س ، وفـــق ال�سوابــــط التي حتددها الالئحة ، ا�ستثناء اأي �سخـــ�س من اأي اتفــاق 

اأو اإجراء اأو اأعمـال تتعــلـق باملنتجـات ب�سفـــة موؤقــتـة وملــدة حمــددة فــي احلـالت التـي تـــوؤدي 

 اإلـــى التقليـــل مــن التكاليــــف الأوليــــة وحمايــــة ونفـــع امل�ستهــــلك ، وعلــى الأخــــ�س اإذا كــــان

يهـــدف اإلــى :

اأ - توخي تر�سيد هيكل تنظيمي اأو نطاق جتاري اأو زيادة كفاءة امل�سروع جتاريا .

ب - ت�سجيع التقدم التقني اأو التكنولوجي اأو يح�سن نوعية املنتجات .

ج - زيادة قدرة املوؤ�س�سات العمانية ال�سغرية واملتو�سطة على املناف�سة .

د - ت�سجيع التطبيق املوحد ملعايري اجلودة والتقديرات التقنية لأنواع املنتجات .

هـ - توحيد ال�سروط املتعلقة بالتجارة وت�سليم ال�سلع وال�سداد ، على األ تكون له �سلة 

بالأ�سعار اأو اأي عوامل ت�سعري .

و - حتقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة ، وحماية البيئة ، وتوفـري الإغاثة فـي حالت 

الطوارئ والكوارث الطبيعية .

املــادة ) 6 ( 

حتــدد الالئحــة حــالت التحكــم اأو التاأثيــر فـي ال�ســوق املعنيــة طبقــا ملعاييــر ت�سمـل تركيبــة 

ال�سوق ومدى �سهولة دخول مناف�سني جدد اأو اأي معايري يحددها املجل�س .

املــادة ) 7 ( 

اإبرام اأي اتفاق ل�سترياد اأي منتج م�سرح بتداوله من خارج ال�سلطنة  يجوز لأي �سخ�س 

لغــر�س بيعــه اأو توزيعــه اأو ت�سويقــه اأو ترويجــه ، وبغــ�س النظــر عمـا اإذا كان املنتج امل�ستورد 

قد �سبق اأن مت ح�سر ا�سترياده اأو بيعه اأو توزيعه اأو ت�سويقه اأو ترويجه من قبل وكيل ح�سري .
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الف�ســل الثانــي

املمار�ســات املحظــورة

املــادة ) 8 ( 

يحظــر اإبـــرام اأي اتفــاق اأو عقـــد داخــل ال�سلطـــنــة اأو خارجهـــا اأو اإجــراء اأي تدابيــر ، �ســـواء 

اأكانـــت مكتوبــــة اأم �سفهـــيــة ، بهــــدف احتكـــــار ا�ستيــــراد اأو اإنتــــاج اأو توزيـــع اأو بيــــع اأو �ســـــراء 

اأي �سلعـــة اأو تداولها اأو القيام باأي ت�سرف احتكاري يوؤثر على ال�سوق .

املــادة ) 9 ( 

يحظر اإبرام اأي اتفاق اأو عقد داخل ال�سلطنة اأو خارجها اأو اإجراء اأي تدبري اأو ممار�سة ، 

�سواء اأكانت مكتوبة اأم �سفهية ، �سريحة كانت اأم �سمنية ، تهدف اإىل منع املناف�سة اأو احلد 

منها اأو اإ�سعافهـا ، وعلى الأخ�س ما ياأتي :

اأ - حتديد الأ�سعار واخل�سومات و�سروط البيع اأو ال�سراء اأو اأداء اخلدمة .

ب - حتديد كميات الإنتاج اأو احلد من تدفقها اإىل ال�سوق اأو اإخراجها منه ب�سفة كلية 

اأو جزئية ، وذلك باإخفائها اأو تخزينها اأو المتناع عن التعامل بها .

ج - التاأثري على املتعاملني فـي ال�سوق بتوفـري كميات من املنتجات ب�سكل مفاجئ يوؤدي 

تداولها اأو اأداوؤها اإىل اأ�سعار غري حقيقية .

د - اقت�ســام اأي �ســـوق قائــم اأو حمتـمــــل للمنتجـــات علــى اأ�سا�س جغرافـي اأو ا�ستهالكــي 

اأو نوعية العمالء اأو على اأ�سا�س مو�سمــي اأو فتـرات زمنيـــة اأو على اأ�ســا�س ال�سلع . 

هـ - منــع اأو عرقلـــة اأو وقــــف ممــار�ســة اأي �سخـــ�س لن�ساطـــه القتـ�ســــادي اأو التجــــــاري 

فــي ال�ســوق .

و - التعامل اأو رف�س التعامل مع اأ�سخا�س حمددين بعينهم .
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ز - المتنــاع عـــن التعامــل باملنتـــج فـــي ال�ســـوق ، �ســـواء بالبيـــع اأو ال�ســـراء مــع �سخــ�س 

اأو اأ�سخا�س معينني .

اأو مبوجب  التزامات تكون بطبيعتها  اأي ت�سرف على �سرط قبول  اإبرام  ح - تعليــــق 

ال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�سلي اأو التفاق .

ط - التواطــوؤ فـي املزايدات اأو املناق�سات بني الأ�سخا�س ، اأو و�سع ن�سو�س فـي �سروط 

املناق�سات مثل اإدراج العالمة التجارية لل�سلعة اأو حتديد �سنفها .

املــادة ) 10 ( 

يحظـــر على ال�سخـــ�س الذي يتمتع بو�ســـع مهيمن القيام باأي ممار�سة من �ساأنها الإخالل 

باملناف�سة اأو احلد منها اأو منعها ، ومن ذلك :

الأ�سخــــــا�س  بهـــــدف عرقلــــــة  الفعليـــــة  التكلفـــــة  مـــن  اأقـــل  ب�سعــــــر  املنتــــــج  بيــــــع   - اأ 

املتناف�سني مـــن دخــول ال�ســـــوق اأو اإق�سائهــم منـــــه اأو تعري�سهــــم خل�سائـــر ب�سكـــــل 

ي�سعــب معـــه ال�ستمــرار فـي اأن�سطتهــم . 

اإيجاد نق�س م�سطنع فـي توافره لزيادة  املنتج بهدف  فــر�س قيــود على توريد  ب - 

الأ�سعار .

ج - فــر�س ا�سرتاطــات خا�ســة على عمليات البيع اأو ال�سراء اأو على التعامل مع �سخ�س 

اآخر على نحو ي�سعه فـي مركز تناف�سي �سعيف بالن�سبة اإىل الأ�سخا�س املتناف�سة .

د - المتناع عن التعامل مع �سخ�س اآخر دون م�سوغ ، وذلك من اأجل احلد من دخوله 

ال�سوق اأو اإخراجه منه .

هـ - ا�ستــراط بيـــع اأو توريد �سلعة اأو تقدمي خدمــة ب�ســرط �ســراء �سلعــة اأو اأداء خدمــة 

اأخرى من ال�سخ�س نف�سه اأو �سخ�س اآخر .

و - حتديد اأ�سعار و�سروط اإعادة بيع املنتجات ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .

ز - فر�س التزام بعدم الت�سنيع اأو الإنتاج اأو التوزيع ملنتج لفرتة اأو فرتات حمددة .

ح - �سراء اأو تخزين اأو اإتالف �سلع بق�سد رفع الأ�سعار اأو منع انخفا�سها .
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ط - اإنقــا�س اأو زيــادة الكميــات املتاحــة مـن املنتــج مبـا يوؤدي اإىل افتعــال عجـز اأو وفرة 

غري حقيقية فـيه .

ي - التمييز دون مربر مو�سوعي بني العمالء فـي العقود املتماثلة فـي اأ�سعار املنتجات 

اأو �سروط البيع اأو ال�سراء اخلا�سة بها .

ك - ال�ستــــراط علــى متعامليـــن األ يتيحـــوا ل�سخـــ�س منافـــ�س ا�ستخــــدام مـــا يحتاجـــه 

من مرافقهم اأو خدماتهم رغم اأن اإتاحة هذا ال�ستخدام ممكن اقت�ساديا .

ل - اإلزام منتج اأو مورد بعدم التعامل مع مناف�س اآخر .

م - تعليق اإبرام عقد اأو اتفاق على �سرط قبول التزامات تكون بطبيعتها اأو مبوجب 

ال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�سلي اأو التفاق .

املــادة ) 11 ( 

اقت�سادي تقدمي  اأي ت�سرف ينتج عنه تركيز  اإجراء  الذين يرغبون فـي  الأ�سخا�س  على 

خــالل  ب�ساأنه  قــرار  واإ�ســدار  الطلــب  فحـــ�س  عليـــها  ويتعيـــن   ، الهيئـــة  اإىل  كتابـــي  طلــب 

مــدة ل جتاوز )90( ت�سعني يوما من تاريخ و�سول الطلب اإليها ، فاإذا انق�ست تلك املدة 

دون البت فـيـــه اعتــــرب ذلـــك موافقـــة ،  ول يجــوز اإمتـــام الت�سرفـــات حمـل الطلب اإل بعد 

�سدور قرار من الهيئة ، اأو انق�ساء املدة امل�سار اإليها دون البت فـيه .

ويجـــوز لل�سخـــ�س التظلـــم اإىل الرئيــ�س خــالل )60( �ستـني يومــا من تاريــخ �ســدور القــرار 

بالرفـ�س ، ويجـب البـت فـي التظلــم خــالل )30( ثالثيــن يومـا من تاريـخ تقدميــه ، ويعتبــر 

م�سي هذه املدة دون الرد عليه مبثابة قبول لهذا التظلم . 

ويجـــوز للهيئـــة اإلغـــاء الطـــلب بــعد املوافقـــة عليــه اإذا تبني لها اأن املعلومات التي قدمت لها 

من قبل اأ�سحاب الطلب غري �سحيحة اأو �سابها غ�س اأو تدلي�س .

وفـــي جميــع الأحـــوال ، يحظــر املوافقــة علــى اأي اإجــراء يرتتــب عليه تركيز اقت�سادي ينتج 

عنه ا�ستحواذ بن�سبة تزيد على )50%( خم�سني باملائة من ال�سوق املعنية .
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الف�ســل الثالــث

�سبــط املخالفــات

املــادة ) 12 ( 

يكون للموظفـني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الرئي�س 

�سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة فـي تطبيــق اأحكــام هــذا القانــون واللوائــح والقرارات ال�سادرة 

تنفـيذا له . 

املــادة ) 13 ( 

يحق ملوظفـي الهيئة من ذوي �سفة ال�سبطية الق�سائية بحث حالت الحتكار والرتكيز 

املعلومات  فـي الطالع على  ولهم احلق   ، املحظورة  املمار�سات  فـي  والتحقيق  القت�سادي 

والبيانات وال�سجالت الالزمة ، ويتعني على كل �سخ�س موافاة الهيئة مبا تطلبه فـي هذا 

ال�ساأن دون تاأخري .

املــادة ) 14 ( 

يحظــر علــى اأي �سخـ�س منـع اأي موظــف مـن ذوي �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة مـن دخــول 

املن�ســـاأة وملحقاتهـــا ومكاتبهــا اأو حجــب معلومــات ، اأو الإدلء مبعلومات م�سللة ، اأو اإخفاء 

اأو اإتــالف اأي م�ستند اأو وثائق تفـيد التحقيق .

املــادة ) 15 ( 

اأو باإحالتها اإىل الق�ساء ح�سب  اإداريـــا  يتــم �سبــط املخالفــات وحتقيقــها والت�ســرف فـيها 

الأحوال على النحو الذي حتدده الالئحة وطبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .

املــادة ) 16 ( 

على املوظفـني الذين اطلعوا على املعلومات والبيانات وال�سجالت بحكم عملهم املحافظة 

على �سريتها ، ول يجوز لهم اإطالع الغري عليها ، اأو ت�سليمها اإىل جهات اأخرى ، اإل مبوافقة 

اجلهات الق�سائية املخت�سة .

املــادة ) 17 ( 

يجوز لأي �سخ�س اإبالغ الهيئة عن اأي اتفاق اأو اإجراء اأو ممار�سة حمظورة مبوجب اأحكام 

هذا القانون .
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الف�سـل الرابـع

العقـــوبـات

املــادة ) 18 ( 

مــع  عــدم  الإخالل  باأي عقوبــة اأ�ســد فـي قانون اجلزاء العماين ، اأو اأي  قانون  اآخر ، يعاقب 

على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه .

املــادة ) 19 ( 

يعاقــب كــل من يخالــف حكــم اأي مــن املــواد )8( و )9( و )10( من هذا القانون بال�سجن 

ملــدة ل تقل عن )3( ثالثة اأ�سهــر ، ول تزيــد على )3( ثــالث �سنــوات ، وبغرامة تعادل ما 

حققه من اأرباح من بيع املنتجات مو�سوع املخالفة ، اأو باإحدى هاتني العقوبتيــن ، اإ�سافة 

اإىل ن�سبة ل تقل عن )5%( خم�سة باملائة ، ول تزيد على )10%( ع�سرة باملائة من الإجمايل 

ال�سنوي ملبيعات املنتجات مو�سوع املخالفة الذي حققه ال�سخ�س املخالف خالل اآخر �سنة 

مالية منق�سية .

املــادة ) 20 ( 

يعاقب كل من يخالف حكم اأي من املواد )11( و )14( و )16( من هذا القانون بال�سجن ملدة 

ل تقل عن )1( �سهر واحد ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل عن )10000( 

ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تتجاوز )100000( مائة األف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني .

كمــا يعاقــب بـــذات العقوبــة كــل من يخالـــف قـــرار الهيئــة املن�ســو�س عليــه فـي املادة )11( 

من هذا القانون .

املــادة ) 21 ( 

مـــع عـــدم الإخالل بالعقوبات املن�سو�س عليها فـي املادتني )19( و )20( من هــذا القانون ، 

يجوز للمحكمة اتخاذ التدابري الآتية اأو بع�سها عند خمالفة اأحكام هذا القانون :
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اأ - تكليــف املخالــف بتعديــل اأو�ساعـــه اأو اإزالـــة املخالفـــة خالل فرتة زمنية حمددة 

حتددها املحكمة ، على األ تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر .

ب - تكليــف املخالـــف بالت�ســـرف فـــي بعـــ�س الأ�ســــول اأو الأ�سهـــــم اأو حقـــــوق امللكيـــة ، 

اأو القيام باأي عمل اآخر يكفل اإزالة اآثار املخالفة .

اإلـــى حيــــن اإزالـــــة املخالفــــة ل تقــــل عــــن  اإلـــزام املخالـــف بدفـــع غرامـــة يوميـــة   ج - 

)100( مائــة ريــال عمانــي ، ول تزيـــد علـــى )10000( ع�ســـرة اآلف ريــــال عمانــــي .

املــادة ) 22 ( 

والرئي�س  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  رئي�س  القانون  فـي هذا  الواردة  العقوبات  بذات  يعاقب 

 التنفـيذي واملديرون املفو�سون وامل�سوؤولون لل�سخ�س العتباري املخالف ، اإذا ثبت علمهم 

باملخالفة ، وكان اإخاللهم بالواجبات التي تفر�س عليهم قد اأ�سهم فـي وقوع اجلرمية . 

ويكـــون ال�سخـــ�س العتبــاري م�ســوؤول بالت�سامـــن عن الوفـــاء مبا يحكم به من عقوبــات 

مالية وتعوي�ســـات اإذا كانـــت املخالفـــة قـــد ارتكبـــت مـــن اأحد العاملني به با�ســم ال�سخــ�س 

العتباري اأو ل�ساحله .

املــادة ) 23 ( 

فـــي حالــة تكـــرار املخالفــة ت�ساعــف العقوبــات املن�سو�س عليها فـي املادتني )19( و )20( 

من هذا القانون ، مع اإغالق املحل التجاري اأو امل�سروع اأو وقف الن�ساط التجاري - بح�سب 

الأحوال - ملدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما .

املــادة ) 24 ( 

فـي حالة ارتكاب اأي من املخالفات املن�سو�س عليها فـي املادتني )8( و )9( من هذا القانون ، 

، لكل من بادر من املخالفـني  اأو الإعفاء من العقوبة  اأن تقرر التخفـيف  يجوز للمحكمة 

باإبــالغ الهيئــة باملخالفــة ، وبتقديــم ما لديــه من اأدلة علـى ارتكابهــا ، ومـن تقــدر املحكمــة 

اأنــه اأ�سهــم فـي الك�ســف عن عنا�سرهــا واإثبــات اأركانها فـي اأي مرحلة من مراحل التق�سي 

والبحث وجمع ال�ستدللت والتحقيق واملحاكمة .
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املــادة ) 25 ( 

فــر�س  للرئيـ�س  ، يجــوز  القانون  فـي هذا  املقررة  بالعقوبات اجلزائية  الإخــالل  مـع عدم 

هذا  لأحكام  خمالفات  من  يرتكب  عما  وقرارات  لوائح  من  ي�سدره  فـيما  اإدارية  غرامات 

القانون والالئحة على األ تزيد مقــدار الغرامــة علــى )5000 ( خم�سة اآلف ريال عماين ، 

املادة  اأحكام هذه  ، ويعترب تكرارا فـي تطبيق  وت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة 

ارتكاب خمالفة مماثلة خالل )5( خم�س �سنوات ، وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة يجوز فر�س 

غرامة اإدارية بحد اأق�ســــى )500( خم�سمائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ، 

على األ تزيد جمموعها على  )10000(  ع�سرة اآلف ريال عماين .

املــادة ) 26 ( 

حتـــال املخالفــات املن�ســـو�س عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون اإلــى الدعـــاء العـــام بقــرار مــن الرئيــ�س 

اأو من يفو�سه .

املــادة ) 27 ( 

تن�سر القرارات والأحكام النهائية ال�سادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون على نفقة املخالف 

فـي �سحيفتني يوميتني ، تكون اإحداهما باللغة العربية ، اأو باأي و�سيلة من و�سائل الإعالن . 

الف�ســل اخلامــ�س

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 28 ( 

ي�ســدر رئي�س املجل�س الالئحة بعد موافقة كل من املجل�س وجملــ�س الــوزراء ، خــالل مدة 

ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور القانون ، كما ي�سدر اللوائح والقرارات الالزمة 

لتنفـيذ اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 29 ( 

يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة ) 30 ( 

يعـمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�سـره فــي اجلريـدة الر�سميـة .

-11-




