
اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

 رقــم 2021/18

باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار

ا�ستنادا اإلى قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠1٤/٦7،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى موافقة جمل�س الوزراء،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�ســدر فـي : 11 من جمادى الثانية 1442هـ

املـوافـــــق : 25 من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م 

                                                       قيـ�س بن حممـد بن مو�ســى اليــو�ســـف

                                                  وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار

الف�ســل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 
اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات  عليه فـي قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار امل�سار 

االآتية املعنى املحدد قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 
القانــون:

قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار.

الــوزارة:

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

الوزيــر: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

مقدم الطلب:

ال�سخ�س الذي يقدم طلب اال�ستثناء املن�سو�س عليه فـي املادة )5( من القانون، اأو طلب 
الرتكيز االقت�سادي.

االتفاقيات:

التعاقدات بني االأ�سخا�س املتناف�سة فـي ال�سوق املعنية.

التكتل االحتكاري: 

قدرة �سخ�سني اأو جمموعة اأ�سخا�س يعملون معا ب�سكل مبا�سر، اأو غري مبا�سر على التحكم 
فـي ال�سوق املعنية وتقييد املناف�سة.

املــادة ) 2 (

يراعى عند حتديد املنتجات املعنية لل�سوق املعنية املعايري االآتية:
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1 - متاثل املنتجات فـي اخلوا�س، واال�ستخدام. 

فـي  الن�سبي  للتغري  نتيجة  اآخر  منتج  اإلى  املنتج  عن  امل�سرتين  حتول  �سهولة  مدى   -  ٢
ال�سعر على املدى الق�سري اأو نتيجة الأي عوامل تناف�سية اأخرى.

3 - القدرة على التحول اإلى املنتجات املعنية، وت�سويقها على املدى الق�سري دون تكبد 
تكاليف، اأو خماطر اإ�سافـية كبرية نتيجة للتغريات التي تطراأ على اأ�سعارها. 

٤ - التغيريات التي ت�سهدها ال�سوق التي تو�سح وجود منتجات بديلة.

التحول،  هذا  وحتديات  املحتملة،  البديلة  املنتجات  اإلى  الطلب  حتول  تكاليف   -  5
وتت�سمن التكاليف، والقيود التي تن�ساأ عن القوانني واللوائح والقرارات.

٦ - اآراء العمالء واملتناف�سني فـي ال�سوق.

املــادة ) 3 (

يراعى عند حتديد النطاق اجلغرافـي لل�سوق املعنية املعايري االآتية:
نتيجة  املعني بني مناطق جغرافـية  للمنتج  امل�سرتين  انتقال  على  القدرة  - مدى   1
كان  اإذا  وما  االأخرى،  التناف�سية  العوامل  فـي  اأو  االأ�سعار،  فـي  الن�سبية  التغريات 

البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على اأ�سا�س هذا االنتقال.

٢ - �سهولة دخول مناف�سني وم�ستهلكني جدد اإلى ال�سوق املعنية.

3 - تكاليف النقل بني املناطق اجلغرافـية، وت�سمل تكلفة التاأمني والر�سوم اجلمركية 
التكاليف، والوقت الذي ت�ستغرقه لتزويد  والقيود غري اجلمركية، وغريها من 

املناطق اجلغرافـية باملنتجات املعنية من اأ�سواق داخلية، اأو خارجية.

٤ - اأ�سا�س انتقال امل�سرتين بني املناطق اجلغرافـية املختلفة نتيجة التغريات الن�سبية 
فـي االأ�سعار، اأو فـي العوامل التناف�سية االأخرى.

5 - مدى تاأثري التف�سيالت، ووالء العمالء ملنتج معني مقارنــة باملنتجـــات االأخــرى 
فـي النطاق اجلغرافـي.

٦ - اآراء العمالء واملتناف�سني فـي ال�سوق.
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 الف�ســل الثانــي

الهيمنــة

املــادة ) 4 (

تتحقق الهيمنة على ال�سوق املعنية فـي احلاالت االآتية:
1 - اإذا جتاوزت ح�سة ال�سخ�س )35%( خم�سة وثالثني فـي املائة من ال�سوق املعنية، 
النطاق  وعن�سر  املعنية،  املنتجات  عن�سر  اأ�سا�س  على  احل�سة  هذه  وحت�سب 

اجلغرافـي معا، خالل فرتة زمنية معينة.

٢ - قدرة ال�سخ�س على اإحداث تاأثري على اأ�سعار املنتجات، اأو على حجم املعرو�س منها 
فـي ال�سوق املعنية، مع عدم قدرة املناف�سني له على احلد من التاأثري على االأ�سعار، 

اأو حجم املعرو�س من املنتجات فـي ال�سوق املعنية، خالل فرتة زمنية معينة.

املــادة ) 5 (

يراعى عند تقدير الهيمنة العوامل االآتية:
1 - مدى قدرة ال�سخ�س على اإحداث تاأثري فـي �سعر، اأو كمية املنتجات اأو اخلدمات 

فـي ال�سوق املعنية على نحو م�ستقل عن مناف�سيه خالل فرتة زمنية معينة.

٢ - م�ستوى املناف�سة الفعلية اأو املحتملة فـي ال�سوق املعنية، مبا فـي ذلك عدد املناف�سني 
الن�سطني، وح�سة كل منهم فـي ال�سوق املعنية، واإمكانية تو�سع املناف�سني الفعليني 
قــوة  تفر�سهــا  التــي  والقــيود  جدد،  حمتملني  مناف�سني  دخول  اأو  امل�ستقبل،  فـي 

م�ساومة العمالء.

3 - تاأثيــــر حجـــم االإنتـــاج علـــى الـــعر�س، اأو الطلـــب الكلـــي علــى املنتــج، اأو اخلدمات 
فـي ال�سوق املعنية.

٤ - احلجم الكلي لل�سخ�س، مبا فـي ذلك االأ�سول، واالإيرادات، وعدد املوظفـني. 

5 - مدى قدرة ال�سخ�س، ومناف�سيه على الو�سول اإلى املواد الالزمة لالإنتاج، اأو قنوات 
التوزيع، واملبيعات. 
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٦ - ال�سلوك التجاري لل�سخ�س فـي ال�سوق املعنية. 

7 - التاأثري على وفرة وتنوع املنتجات اأو اخلدمات البديلة فـي ال�سوق املعنية.

8 - اأثر و�سول ال�سخ�س اإلى ال�سوق املعنية، اأو التو�سع فـيه، اأو اخلروج منه. 

9 - اأ�سعار اأو حجم توريد املنتجات لل�سخ�س فـي ال�سوق املعنية. 

املــادة ) 6 (

يتحقق و�سع التكتل االحتكاري فـي ال�سوق املعنية متى قام �سخ�سان اأو اأكرث باأي من االآتي: 
1 - اتباع �سلوك موحد، اأو �سيا�سة م�سرتكة فـي ال�سوق املعنية بني االأ�سخا�س كتحديد 
االأ�سعــار، اأو فـــر�س اأ�سعـــار اإعـــادة البيـــع، اأو ا�ستخـــدام لت�سعيـــر باأقـــل من التكلفـــة، 
ومنع  حل�س�س  املعنية  ال�سوق  تق�سيم  اأو  االفرتا�سي،  الت�سعري  اأ�سلوب  اتباع  اأو 

املنتجات البديلة من الدخول اإلى ال�سوق املعنية. 

٢ - غياب املناف�سة اأو احلد منها اأو اإ�سعافها بني االأ�سخا�س.

3 - وجود روابط اقت�سادية بني املنتجات املعنية، التي متكنهم من العمل على نحو 
م�ستقل عن مناف�سيهم وامل�ستهلكني.

الف�ســل الثالــث

الرتكيــز االقت�ســادي

املــادة ) 7 (

اإلى  املادة )11( من القانون كتابة  اأن يقدم طلب الرتكيز االقت�سادي وفقا الأحكام  يجب 
الوزارة على النموذج املعد لهذا الغر�س، مت�سمنا البيانات االآتية: 

وكافة  الطلب،  مبقدم  اخلا�سة  االت�سال  ومعلومات  والعنوان  واجلن�سية  اال�سم   -  1
االأ�سخا�س ذوي العالقة بالرتكيز االقت�سادي.

٢ - حتديد طبيعة الرتكيز االقت�سادي، وهيكله و�سورته )احتاد اأو اندماج اأو اجلمع 
واملدة  االقت�سادي(،  الرتكيز  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي  اأو  اأكرث  اأو  اإدارتني  بني 

الزمنية املقرتحة الإكماله.
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3 - مربرات طلب الرتكيز االقت�سادي.

٤ - تقييم مقدم الطلب لل�سوق املعنية، وتقديرات احل�س�س ال�سوقية له.

5 - و�سف املنتجات املعنية فـي الرتكيز االقت�سادي، والرتتيبات الالزمة لتوفـريها 

من قبل االأ�سخا�س فـي ال�سوق املعنية.

٦ - القدرة االإنتاجية، والناجت اخلا�س باالأ�سخا�س فـيما يتعلق باملنتجات املعنية.

7 - معلومات عن اأهم املناف�سني، واالأن�سطة اخلا�سة بهم.

8 - حتديد اأهم املوردين، وعمالء االأ�سخا�س فـي ال�سوق املعنية.

9 - التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على املناف�سة فـي ال�سوق املعنية.

1٠ - القيــــود التنظيميــــة فــــي ال�ســـوق املعنيــة، واأي معوقات للدخول فـي هذا ال�سوق، 

مبا فـي ذلك تلك املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية.  

املــادة ) 8 (

يجب اأن يرفق بالطلب املن�سو�س عليه فـي املادة )11( من القانون امل�ستندات االآتية:

1 - ن�سخة طبق االأ�سل من عقد التاأ�سي�س، اأو النظام االأ�سا�سي لالأ�سخا�س. 

٢ - ن�سخـــة طبـــق االأ�ســـل مـــن وثائـــق الت�ســــجيل، اأو التاأ�سيــ�س التجارية لالأ�سخا�س 

من اجلهات املخت�سة.

3 - ن�سخة طبق االأ�سل من ترخي�س مزاولة االأن�سطة ال�سادر من اجلهات املخت�سة، 

والتي ال ميكن مزاولتها اإال مبوجبه، كاالأعمال امل�سرفـية اأو التاأمني اأو االت�ساالت 

اأو اإنتاج الكهرباء وغريها، ون�سخة من التعديالت التي متت عليه.

الرتكيز  �سينتج عنه  الذي  الت�سرف  اأو  االتفاقية،  اأو  العقد،  ن�سخة من م�سروع   -  ٤

االقت�سادي.

الثالث  ال�سنوات  لالأ�سخا�س خالل  املدققة  ال�سنوية  املالية  القوائم  ن�سخة من   -  5

املا�سية.
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٦ - ن�سخ من التقارير والدرا�سات واال�ستبانات املعدة لغر�س تقييم الرتكيز االقت�سادي 
فـيما يتعلق بح�س�س ال�سوق والظروف التناف�سية واملناف�سني الفعليني واملحتملني، 
واالأ�سا�س املنطقي للرتكيز االقت�سادي واإمكانات منو املبيعات، اأو ظروف ال�سوق 

العامة، مع بيان تاريخ اإعداد الوثيقة، وحتديد ال�سخ�س امل�سدر لها.

7 - املوافقات التي ح�سل عليها مقدم الطلب من اجلهات املخت�سة بتنظيم املناف�سة 
خارج ال�سلطنة للرتكيز االقت�سادي اإن وجدت.

8 - املوافقــات ال�ســادرة مـــن اجلهـــات املخت�ســـة فــــي ال�سلطنـــة للرتكيـــز االقت�ســـادي 
اإن وجدت.

9 - تقرير باأ�سول وحجم اأعمال مقدم الطلب خارج ال�سلطنة.

1٠ - ما يثبت �سداد الر�سم املقرر.

11 - اأي م�ستندات اأخرى تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم الطلب �سرورية.

باللغة  بها ترجمة  اأجنبية فـريفق  بلغة  واإذا كانت  العربية،  باللغة  امل�ستندات  وتقدم كافة 
العربية م�سدقة ومعتمدة.

املــادة ) 9 (

ال يقبل الطلب اإذا كان غري م�ستوف البيانات، وامل�ستندات املن�سو�س عليها فـي املادتني )7( 
و)8( من هذه الالئحة، واأي بيانات اأو م�ستندات، اأو متطلبات اإ�سافـية تطلبها الوزارة. 

املــادة ) 10 (

االعتبار  فـي  االأخذ  مع  االقت�سادي  الرتكيز  على  املوافقة  طلب  فح�س  الوزارة  تتولى 
العوامل االآتية: 

1 - جمع املعلومات عن تاأثري الرتكيز االقت�سادي على املناف�سة.

٢ - م�ستوى املناف�سة الفعلية، اأو املحتملة فـي ال�سوق، اأو االأ�سواق املعنية.

3 - مدى �سهولة و�سول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق اأو االأ�سواق املعنية، والعقبات التي 
حتول دون ذلك.
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٤ - مدى التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات فـي ال�سوق 
اأو االأ�سواق املعنية.

5 - مدى التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على االبتكار واالإبداع والكفاءة الفنية 
فـي ال�سوق اأو االأ�سواق املعنية.

٦ - امل�ساهمة املحتملة للرتكيز االقت�سادي فـي ت�سجيع اال�ستثمار، وال�سادرات، وبناء 
القدرات الوطنية، والفائدة املحتملة التي توؤدي اإلى توفـري فر�س العمل، وزيادة 

القيمة املحلية امل�سافة.

7 - تاأثري الرتكيز االقت�سادي على م�سالح امل�ستهلكني.

ويجوز للوزارة عند فح�س الطلب عقــد اجتماعـــات مـــع مقدمـــي الطلـــب، اأو االأ�سخـــا�س، 
اأو ممثليهم، اأو وكالئهم، اأو غريهم.

املــادة ) 11 (

ي�سدر الوزير، اأو من يفو�سه قرارا ب�ساأن طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي، فـي موعد، 
اأق�ساه )9٠( ت�سعون يوما من تاريخ تقدمي الطلب للوزارة م�ستوفـيا البيانات، وامل�ستندات 
املطلوبة، ويعترب الطلب م�ستوفـيا من تاريخ اإ�سعار مقدم الطلب باكتماله، ويعترب م�سي 

هذه املدة دون رد مبثابة موافقة على الطلب. 

املــادة ) 12 (

للوزير اتخاذ اأحد القرارات االآتية ب�ساأن طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي:
1 - املوافقة على الطلب.

٢ - املوافقة على الطلب مع حتديد �شروط، والتزامات معينة. 

3 - رف�س الطلب، على اأن يكون الرف�س م�سببا.

املــادة ) 13 (

ال يجوز لالأ�سخا�س املعنية، خالل فرتة )9٠( الت�سعني يوما املن�سو�س عليها فـي املادة )11( 
من هذه الالئحة، اتخاذ اأي اإجراء اأو ت�سرف متعلق باإمتام الرتكيز االقت�سادي حمل الطلب.  
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املــادة ) 14 (

يجوز للوزارة، من تلقاء نف�سها فـي اأي وقت، اأو بناء على طلب مقدم من اأي جهة تتاأثر �سلبا 
باملوافقة على الرتكيز االقت�سادي خالل )٦٠( �ستني يوما من �سدور القرار، اإعادة النظر 
با�ستيفاء  املعنية  االأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  التزام  لعدم  نتيجة  التاأثر  كان  اإذا  املوافقة،  فـي 

ال�شروط، واملتطلبات التي مت مبوجبها منح املوافقة على الرتكيز االقت�شادي.

املــادة ) 15 (

تتولى الوزارة متابعة مدى التزام االأ�شخا�ص املعنية بال�شروط، وااللتزامات املحددة فـي 
واإذا ثبت عدم االلتزام  املادة )1٢( من هذه الالئحة،  ال�سادر وفقا للبند )٢( من  القرار 
ت�سدر الوزارة قرارا باإلغاء قرار املوافقة على الرتكيز االقت�سادي، ويخطر ال�سخ�س كتابيا 
بهذا القرار قبل )3٠( ثالثني يوما على االأقل من تاريخ �سريانه، مع منحه مهلة حمددة 
لتوفـيق اأو�ساعه تقدرها الوزارة، وفـي جميع االأحوال يتعني على الوزارة اإبالغ االأ�سخا�س 
ذوي العالقة بالو�سيلة ذاتها التي مت االإبالغ بها عن القرار االأ�سلي، ون�سخة للجهات املخت�سة.

الف�ســل الرابــع

التظلمــات 

املــادة ) 16 (

اإلغاء  اأو  اإلى الوزير من القرار ال�سادر من الوزارة برف�س  يجوز ل�ساحب ال�ساأن التظلم 
املوافقة على الرتكيز االقت�سادي خالل )٦٠( �ستني يوما من تاريخ االإبالغ بقرار  طلب 

الرف�س اأو االإلغاء، بعد �سداد الر�سم املقرر لذلك، ويرد قيمة الر�سم حال قبول التظلم.

املــادة ) 17 (

يجب اأن يت�سمن طلب التظلم امل�ستندات، والبيانات االآتية:
1 - ا�سم وعنوان مقدم الطلب.

٢ - تاريخ �سدور القرار املتظلم منه، وتاريخ االإخطار به.

3 - ن�سخة من طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي املقدم للوزارة حمل التظلم.

٤ - مو�سوع التظلم، واأ�سبابه.

5 - امل�ستندات املوؤيدة للتظلم.
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املــادة ) 18 (

يقيد التظلم فـي ال�سجل املعد لذلك على اأن ي�سلم اإلى مقدم الطلب اإي�سال مت�سمن اإثبات 
الت�سلم ورقم وتاريخ القيد. 

املــادة ) 19 (

يكون البت فـي التظلم خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه 
املدة دون البت فـيه مبثابة قبول له، وفـي جميع االأحوال يبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار 

البت فـي التظلم خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره.

الف�ســل اخلامــ�س

ال�سبطية الق�سائية 

)البالغات و�سبط املخالفات(

املــادة ) 20 (

يحق للموظفـني الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقا الأحكام الف�سل الثالث 
من القانون القيام باالآتي:

1 - الدخول اإلى اأماكن، اأو مقار عمل اجلهات، اأو االأ�سخا�س اخلا�سعني للفح�س.

٢ - االطــــالع علــــى ال�سجـــالت، وامل�ستندات اخلا�سة باملن�ساآت، وملحقاتها، ومكاتبها 
التابعة لالأ�سخا�س اخلا�سعني للفح�س، واحل�سول على ن�سخ منها.

اأي �سخ�س فـي �ساأن  املعلومات، والتحقيق مع  اتخــــاذ االإجراءات الالزمة جلمع   - 3
ال�سادرة  والقرارات  الالئحة،  وهذه  القانون،  الأحكام  خمالفة  اأي  ارتكابه  �سبهة 

تنفـيذا لهما. 

٤ - اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�سبط املخالفات، واحلفاظ على االأدلة.

ويلتزم املوظفون امل�سار اإليهم باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، 
اجلهات  مبوافقة  اإال  اأخرى  جهات  اإلى  ت�سليمها  وال  عليها،  الغري  اإطالع  لهم  يجوز  وال 

الق�سائية املخت�سة.
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املــادة ) 21 (

القانون، وهذه  اأحكام  باأي �سبهة ملخالفة  ب�سكوى للوزارة  يجوز الأي �سخ�س تقدمي بالغ 
الالئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما، كما يجوز لكل ذي م�سلحة تقدمي بالغ ب�سكوى 

مبخالفتها. 
وفـي جميع االأحوال يجوز للوزارة من تلقاء نف�سها التحقق من التزام االأ�سخا�س باأحكام 

القانون، وهذه الالئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما.

املــادة ) 22 (

البيانات،  مت�سمنا  الغر�س  لهذا  املعد  النموذج  على  الوزارة  اإلى  ب�سكوى  البالغ  يقدم 
وامل�ستندات االآتية:

1 - ا�سم وعنوان ورقم هاتف مقدم البالغ، و�سورة من هويته.

٢ - نوع املخالفة حمل البالغ، ومرتكبها.

3 - بيان ال�سرر على املناف�سة، اإن وجد.

٤ - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم البالغ �سرورية، 
اأو داعمة لبالغه.

ويكون البالغ ب�سكوى موقعا من مقدمه، اأو من ميثله قانونا، ويكون البالغ، وامل�ستندات 
العربية،  باللغة  ترجمة  بها  فـريفق  اأجنبية،  بلغة  كانت  واإذا  العربية،  باللغة  به  املرفقة 

م�سدقة ومعتمدة. 
املــادة ) 23 (

اإي�سال مت�سمن  اإلى مقدمه  اأن ي�سلم  يقيد البالغ ب�سكوى فـي ال�سجل املعد لذلك، على 
اإثبات الت�سلم، ورقم، وتاريخ القيد. 

املــادة ) 24 (

يجب على موظفـي الوزارة - الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية عند التحقق من 
جدية البالغ ب�سكوى اأو وجود �سبهة مبخالفة اأحكام القانون، وهذه الالئحة، والقرارات 
ال�سادرة تنفـيذا لهما - حترير حم�سر باملخالفة، ت�سلم ن�سخة منه اإلى املخالف، مت�سمنا 

االآتي: 
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1 - ا�سم حمرر املح�سر. 

٢ - ا�سم و�سفة ال�سخ�س املخالف. 

3 - تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�سر.

٤ - نوع املخالفة.

5 - االإجراءات التي مت اتخاذها.

٦ - البيانات وامل�ستندات املتح�سلة.

املــادة ) 25 (

حم�سر  املبا�سر  م�سوؤوله  بوا�سطة  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  منح  الذي  املوظف  يرفع 

املخالــفة املن�ســـو�س عليـــه فــي املــادة )٢٤( مــن هـــذه الالئحـــة، مرفقـــا بــه تقريــرا براأيــه 

اإلى الوزير، لل�سري فـي التحقيق، اأو احلفظ.

املــادة ) 26 (

اإذا وجه الوزير بال�سري فـي التحقيق، فـيتولى املوظف الذي منح �سفة ال�سبطية الق�سائية 

التحقيق مع املخالف، واالأ�سخا�س ذوي العالقة، ويحرر حم�سر بذلك. 

املــادة ) 27 (

وبالنتيجة  به،  ملخ�سا  يت�سمن  تقرير   - التحقيق  من  االنتهاء  بعد   - الوزير  اإلى  يرفع 

التي اأ�سفر عنها، وي�سدر الوزير، اأو من يفو�سه قرارا م�سببا يخطر به املبلغ، واملبلغ �سده، 

وجميع االأ�سخا�س ذوي العالقة مبا�سرة مت�سمنا واحدا اأو اأكرث من االآتي:

1 - اإجراء املزيد من التق�سي، والبحث خالل )1٤( اأربعة ع�سر يوما.

٢ - فر�س غرامة اإدارية، واإزالة املخالفة خالل )1٠( ع�سرة اأيام.  

3 - اإحالة امللف اإلى االدعاء العام.

٤ - حفظ امللف. 
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املــادة ) 28 (

يجـــوز لـــذوي ال�ســـاأن التظلـــم مـــن قــرار الوزير بفر�س الغرامة االإدارية املن�سو�س عليه 
فـي البند )٢( من املادة )٢7( من هذه الالئحة، اأو باحلفظ وفقا للبند )٤( من املادة )٢7( 
من هذه الالئحة، وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطارهم بالقرار، ويجب 
البت فـي التظلم خالل )3٠( ثالثني يوما من تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد 
نهائيا،  التظلم  �ساأن  فـي  ال�سادر  القرار  يعد  االأحوال  جميع  وفـي  للتظلم،  رف�س  مبثابة 

وعلى الوزارة اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار النهائي الذي مت التو�سل اإليه.

الف�ســل ال�ســاد�س

اال�ستثنــاءات

املــادة ) 29 (

يجوز للوزير ا�ستثناء اأي �سخــ�س ب�سفـــة موؤقتـــة، وملـــدة حمـــددة مـــن اأي اتـــفاق اأو اإجـــراء 
اأو اأعمال تتعلق باملنتجات فـي احلاالت التي توؤدي اإلى تخفـي�س التكاليف االأولية، وحماية 
واالإجراءات  لل�سوابط،  وفقا  وذلك  القانون؛  من   )5( املادة  حلكم  وفقا  امل�ستهلك  ونفع 

املحددة فـي هذا الف�سل. 
املــادة ) 30 (

البيانات  به  مرفقا  الغر�س،  لهذا  املعد  النموذج  على  اال�ستثنــاء  طلـــب  يقـــدم  اأن  يجب 
وامل�ستندات االآتية: 

1 - ا�سم مقدم الطلب وجن�سيته وعنوانه وو�سيلة التوا�سل. 

٢ - ن�سخة من عقد التاأ�سي�س وال�سجل التجاري.

3 - حتديد ح�سته ال�سوقية من ال�سوق املعنية.

٤ - ن�سخة طبق االأ�سل من ترخي�س مزاولة االأن�سطة ال�سادر من اجلهات املخت�سة 

والتي ال ميكن مزاولتها اإال مبوجبه، كاالأعمال امل�سرفـية اأو التاأمني اأو االت�ساالت 

اأو اإنتاج الكهرباء وغريها، ون�سخة من التعديالت التي متت عليه.
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5 - القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�سنوات الثالث االأخرية.

٦ - حتديد املو�سوع حمل طلب اال�ستثناء.

7 - تقرير باملربرات، واالأهداف من اال�ستثناء.

8 - اأي بيانات، اأو م�ستندات تدعم طلب اال�ستثناء تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم 
الطلب �سرورية. 

9 - ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر.

ويقدم الطلب، وكافة امل�ستندات باللغة العربية، واإذا كانت بلغة اأجنبية فـريفق بها ترجمة 
باللغة العربية، م�سدقة ومعتمدة.

املــادة ) 31 (

تتولى الوزارة درا�سة طلب اال�ستثناء، ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من اإجراءات، وتعد 
الكتمال  التالية  يوما  الت�سعني   )9٠( خالل  ب�ساأنه  املقرتحة  بالتو�سية  م�سفوعا  تقريرا 

ا�ستيفاء الطلب املتطلبات املن�سو�س عليها فـي الالئحة، ويرفع اإلى الوزير.

املــادة ) 32 (

يجب على الوزارة - عند درا�سة الطلب، وقبل اتخاذ قرار ب�ساأنه - التاأكد من اأن اال�ستثناء 
�سيوؤدي اإلى خف�س التكاليف االأ�سا�سية، وحماية، ونفع امل�ستهلك، وذلك مبراعاة االآتي:

1 - نوع املنتج، وحجم االإنتاج، ومقدار الطلب عليه من قبل امل�ستهلك.

٢ - م�ستوى تاأثري اال�ستثناء على العر�س اأو الطلــب الكلـــي علـــى املنتجـــات املماثلـــة 
فـي ال�سوق املعنية.

3 - م�ستوى املناف�سة الفعلية، واملحتملة فـي ال�سوق املعنية.

٤ - ما اإذا كان مقدم الطلب لديه، اأو من املحتمل اأن يكون له مركز مهيمن فـي ال�سوق 
املعنية.

5 - مدى �سهولة دخول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق املعنية للمنتجات ذاتها.

٦ - التاأثري املحتمل لال�ستثناء على اأ�سعار املنتجات فـي ال�سوق املعنية.

التاأثري املحتمل لال�ستثناء على االبتكار، واالإبداع، والتجديد، والكفاءة التقنية   - 7
للمنتجات املعنية.
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اأو دعم قدرة  اأو الت�سدير،  امل�ساهمة املحتملة لال�ستثناء فـي ت�سجيع اال�ستثمار،   - 8
املوؤ�س�سات العمانية ال�سغرية واملتو�سطة على املناف�سة.

9 - اعتبارات احلفاظ على جودة ونوعية املنتجات، ومقت�سيات االأمن، وال�سالمة.

1٠ - الفوائد التي قد تعود على امل�ستهلك.

املــادة ) 33 (

الف�سل  اال�ستثناء وفقا الأحكام هذا  ب�ساأن طلب  التالية  القــرارات  اأيا من  الوزيــر  ي�ســـدر 
خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ رفعه له:

1 - املوافقة على الطلب.

٢ - املوافقة على الطلب ب�شروط معينة، والتزامات حمددة.

اأن يتم االنتهاء منها  الدرا�ســة على الطلب، على  مـــن  املزيـــد  باإجـــراء  التوجيـــه   - 3
خالل )٤5( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ االإعادة.

٤ - رف�س طلب اال�ستثناء، على اأن يكون القرار م�سببا.

ويعترب م�سي املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة االأولى من هذه املادة دون رد مبثابة املوافقة 
على طلب اال�ستثناء.

وفـي جميع االأحوال، يجب على الوزارة اإخطار مقدم الطلب بالقرار ال�سادر فـي �ساأن طلبه 
مبا�سرة باأي و�سيلة كانت. 

املــادة ) 34 (

جتديده  ويجوز  املوافقة،  قرار  فـي  الوزير  يحددها  التي  للمدة  �ساريا  اال�ستثناء  يكون 
مبوجب طلب جديد يقدم قبل انتهاء مدة اال�ستثناء بــ )٦٠( �ستني يوما على االأقل، ويتبع 

فـي �ساأن طلب التجديد االإجراءات ذاتها املحددة لتقدمي طلب اال�ستثناء ابتداء.

املــادة ) 35 (

موافقة  على  احل�سول  �سروطه،  تعديل  فـي  رغب  اإذا  اال�ستثناء  على  احلا�سل  على  يجب 
م�سبقة من الوزارة، ويتبع ب�ساأن طلب التعديل كافة ال�سوابط، واالإجراءات املحددة لتقدمي 

طلب اال�ستثناء ابتداء.
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املــادة ) 36 (

يجـــوز للوزيـــر، مـــن تلقـــاء نف�ســـه، اأو بنـــاء علــى طلب من اأي �سخ�س اأو جهة تتاأثر �سلبا 
اأن يكون القرار م�سببا،  اإلغائه، على  اأو  اأن ي�سدر قرارا بتعديل اال�ستثناء،  من اال�ستثناء، 

فـي االأحوال االآتية:
1 - تغري، اأو زوال الظروف، اأو اأحوال ال�سوق التي منح مبوجبها اال�ستثناء.

املوافقة  بال�شروط، واملتطلبات املحددة فـي قرار  التــزام �شاحب اال�شتثناء  عـــدم   - ٢
على اال�ستثناء.

3 - اأي اأ�سباب اأخرى تراها الوزارة، وتقت�سيها امل�سلحة العامة.

املــادة ) 37 (

اإذا كان �سادرا بناء على معلومات  يجـــب علـــى الوزيــر اإ�سدار قرار باإلغاء قرار اال�ستثناء 
غري �سحيحة، اأو �سابها غ�س، اأو تدلي�س.

الف�ســل ال�سابــع

اللجنــة اال�ست�ساريــة

املــادة ) 38 (

بت�سكيل  وي�سدر  املركز،  بعمل  املتعلقة  املو�سوعات  لبحث  ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل  يجوز 
اللجنة، وحتديد اخت�سا�ساتها، ونظام عملها، ومكافاآت اأع�سائها، قرار من الوزير.

الف�ســل الثامــن

الغرامــات االإداريــة

املــادة ) 39 (

مـع عدم االإخـالل بالعقوبات املقررة فـي القانون، تفـر�س غرامة اإدارية مقـدارها )5٠٠٠( 
خم�سة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة، وت�ساعف الغرامة فـي 
املادة ارتكاب خمالفة مماثلة  اأحكام هذه  حالة تكرار املخالفة، ويعترب تكرارا فـي تطبيق 
خالل )5( اخلم�س �سنوات التالية الرتكاب املخالفة االأولى، وبالن�سبة للمخالفات امل�ستمرة 
اإدارية ال يزيد مقدراها على )5٠٠( خم�سمائة ريال عماين عن كل يوم  فتفر�س غرامة 

ت�ستمر فـيه املخالفة، على اأال يزيد جمموعها على )1٠٠٠٠( ع�سرة اآالف ريال عماين.
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