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ســـلطــان عـمـــان
قانـون حمايـة المنافسـة ومنـع االحتكــار

الفـصــل األول
تعريفـات وأحكـام عامـة

)(1

المــادة
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها  ،ما
لم يقتض سياق النص معنى آخر
الهيئــــــــة

:

:

الهيئة العامة لحماية
المجلـــــــس

المستهلك.

:
الهيئة.

مجلس إدارة

الرئيــــــس :
رئيس الهيئة.
الالئحــــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية المنافسة ومنع
الشخــــــص

االحتكار.

:

كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان قانوني آخر أيا كان الشكل الذي يتخذه  ،يمارس
نشاطا اقتصاديا أو
السـوق المعنيــة

تجاريا.

:

ســـوق تقــــوم علـى عنصريــن همــا المنتجــات المعنيــة والنطـاق الجغرافـــي  ،ويقصد بالمنتجات
المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديـــال عـــــن اآلخــــر  ،أو يمــكن أن يحــل محلـــه مـــن
وجهــة نظــر متلقـــي الخدمـــة أو السلعـــة  ،ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين فـي
األسواق األخــرى القريبــة من المستهــلك

.

ويقصــد بالنطـاق الجغرافـي المنطقة التي تتجانس

فـيها ظــــروف المنافســــة  ،ويتعامـــل فــــي نطاقــــهــا كـــل مـــن البائعــــيـن والمشتريــــن فـي
المنتجات لتحديد

األسعار.

االحتكــــــار:
التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر فــــي كميــــة وأسعـــار

سلعـــة أو خدمـــة بمـــا يـــؤدي إلــى تقييد حرية المنافسة أو اإلضرار
المنتجــــــــات

:

السلع والخدمات المحلية
الهيمنــــــــــة

بها.

والمستوردة.

:

قـــــــدرة شخــــــــص أو مجـموعـــــــة أشخــــــــاص يعـملـــــــــون مـعـــــــا بشكــــــــل مباشـــــر
أو غيــر مباشـــــر فــي التحكـــم أو فـــي التأثيــــر علــى الســـوق المعنية  ،ومـــن ذلـــك
االستحـــواذ علـــى نسبــــة تجـــــاوز

)(35%

خمســــة وثالثيـــن بالمائة من حجم تلك السوق

.
التركيـز االقتصـادي

:

كـــــل تصـــــرف ينشـــــأ عنـــــه نقــــل كلــــي أو جزئــــي لملكيـــــة أصـــول أو أسهــم أو
حصــص أو انتفــاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخـــر أو إقامــــة اتحـــادات أو
اندماجــــات أو الجمـــع بيــــن إدارتيــــن أو أكثــــر بـإدارة مشتركـــة مــن شأنـــه أن يجعـــل
شخصـــا أو مجموعـــة أشخــاص فـي وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير

مباشرة.

)(2

المــادة
يهـــدف هــــذا القانــون إلـــى تنظيـــم حريـــة ممارســـة النشـــاط االقتصـــادي  ،وترسيـــخ
مبـــدأ قـواعـــــد الســــــوق وحـريـــــة األسـعــــار  ،علــى النـحـــو الــــذي ال يــــؤدي إلـــى
تقيـيـــــد المنافســـــــة الحــــرة  ،أو منعهـــا أو اإلضرار

بها.

)(3

المــادة
تســري أحكـــام هــذا القانــون على جميــع أنشطة اإلنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة
اقتصاديــة أو تجاريــة أخــرى تمــارس فـي السلطنــة وأي أنشطــة اقتصاديــة أو تجارية تتم
خــارج السلطنـــة  ،وتترتب عليها آثار داخلهـا

.

كما تسـري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية ،
وبراءات االختراع والنشر  ،إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة

بالمنافسة.

)(4

المــادة
ال تســري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل
 ،كما ال تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة

.

)(5

المــادة
يجــــوز للمجلـــس  ،وفـــق الضوابــــط التي تحددها الالئحة  ،استثناء أي شخـــص من أي
اتفــاق أو إجراء أو أعمـال تتعــلـق بالمنتجـات بصفـــة مؤقــتـة ولمــدة محــددة فــي الحـاالت
التـي تـــؤدي إلـــى التقليـــل مــن التكاليــــف األوليــــة وحمايــــة ونفـــع المستهــــلك  ،وعلــى
األخــــص إذا كــــان
يهـــدف
أ

إلــى:
 -توخي

ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق تجاري أو زيادة كفاءة المشروع

تجاريا.

ب

-

تشجيع التقدم التقني أو التكنولوجي أو يحسن نوعية

ج

-

زيادة قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على

د

-

تشجيع التطبيق الموحد لمعايير الجودة والتقديرات التقنية ألنواع

هـ

-

توحيد الشروط المتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والسداد  ،على أال تكون له صلة

باألسعار أو أي عوامل
و

-

المنتجات.
المنافسة.
المنتجات.

تسعير.

تحقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة  ،وحماية البيئة  ،وتوفـير اإلغاثة فـي حاالت

الطوارئ والكوارث

الطبيعية.
)(6

المــادة
تحــدد الالئحــة حــاالت التحكــم أو التأثيــر فـي الســوق المعنيــة طبقــا لمعاييــر تشمـل
تركيبــة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي معايير يحددها

)(7

المجلس.

المــادة
يجوز ألي شخص إبرام أي اتفاق الستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة
لغــرض بيعــه أو توزيعــه أو تسويقــه أو ترويجــه  ،وبغــض النظــر عمـا إذا كان المنتج
المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل

حصري.
الفصــل الثانــي
الممارســات المحظــورة
المــادة

)(8

يحظــر إبـــرام أي اتفــاق أو عقـــد داخــل السلطـــنــة أو خارجهـــا أو إجــراء أي تدابيــر ،
ســـواء أكانـــت مكتوبــــة أم شفهـــيــة  ،بهــــدف احتكـــــار استيــــراد أو إنتــــاج أو توزيـــع
أو بيــــع أو شـــــراء أي سلعـــة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق

.
)(9

المــادة
يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة ،
سواء أكانت مكتوبة أم شفهية  ،صريحة كانت أم ضمنية  ،تهدف إلى منع المنافسة أو الحد
منها أو إضعافهـا  ،وعلى األخص ما

يأتي:

أ

-

تحديد األسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء

ب

-

تحديد كميات اإلنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية

أو جزئية  ،وذلك بإخفائها أو تخزينها أو االمتناع عن التعامل
ج

-

د

بها.

التأثير على المتعاملين فـي السوق بتوفـير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي

تداولها أو أداؤها إلى أسعار غير

-

الخدمة.

حقيقية.

اقتســام أي ســـوق قائــم أو محتـمــــل للمنتجـــات علــى أساس جغرافـي أو

استهالكــي أو نوعية العمالء أو على أساس موسمــي أو فتـرات زمنيـــة أو على
أســاس السلع
هـ

-

.

منــع أو عرقلـــة أو وقــــف ممــارســة أي شخـــص لنشاطـــه االقتـصــــادي أو

التجــــــاري فــي

الســوق.

و

-

التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين

ز

-

االمتنــاع عـــن التعامــل بالمنتـــج فـــي الســـوق  ،ســـواء بالبيـــع أو الشـــراء

مــع شخــص أو أشخاص
ح

-

بعينهم.

معينين.

تعليــــق إبرام أي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب

االستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل األصلي أو
ط

-

االتفاق.

التواطــؤ فـي المزايدات أو المناقصات بين األشخاص  ،أو وضع نصوص فـي

شروط المناقصات مثل إدراج العالمة التجارية للسلعة أو تحديد

صنفها.

) ( 10

المــادة
يحظـــر على الشخـــص الذي يتمتع بوضـــع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها اإلخالل
بالمنافسة أو الحد منها أو منعها  ،ومن
أ

-

ذلك:

بيــــــع المنتــــــج بسعــــــر أقـــل مـــن التكلفـــــة الفعليـــــة بهـــــدف عرقلــــــة

األشخــــــاص المتنافسين مـــن دخــول الســـــوق أو إقصائهــم منـــــه أو تعريضهــــم
لخسائـــر بشكـــــل يصعــب معـــه االستمــرار فـي أنشطتهــم
ب

-

.

فــرض قيــود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع فـي توافره لزيادة

األسعار.
ج

-

فــرض اشتراطــات خاصــة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع

شخص آخر على نحو يضعه فـي مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى األشخاص

المتنافسة.
د

-

االمتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ  ،وذلك من أجل الحد من دخوله

السوق أو إخراجه
هـ

-

منه.

اشتــراط بيـــع أو توريد سلعة أو تقديم خدمــة بشــرط شــراء سلعــة أو أداء

خدمــة أخرى من الشخص نفسه أو شخص

آخر.

و

-

تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير

ز

-

فرض التزام بعدم التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات

ح

-

انخفاضها.

ط

-

شراء أو تخزين أو إتالف سلع بقصد رفع األسعار أو منع

ي

محددة.

إنقــاص أو زيــادة الكميــات المتاحــة مـن المنتــج بمـا يؤدي إلى افتعــال عجـز أو

وفرة غير حقيقية

-

مباشرة.

فـيه.

التمييز دون مبرر موضوعي بين العمالء فـي العقود المتماثلة فـي أسعار المنتجات

أو شروط البيع أو الشراء الخاصة

-

ك

بها.

االشتــــراط علــى متعامليـــن أال يتيحـــوا لشخـــص منافـــس استخــــدام مـــا

يحتاجـــه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا االستخدام ممكن

اقتصاديا.

آخر.

ل

-

إلزام منتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس

م

-

تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب

االستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل األصلي أو

االتفاق.

) ( 11

المــادة
على األشخاص الذين يرغبون فـي إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلــب
كتابـــي إلى الهيئـــة  ،ويتعيـــن عليـــها فحـــص الطلــب وإصــدار قــرار بشأنه خــالل مــدة
ال تجاوز

)(90

تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها  ،فإذا انقضت تلك المدة دون

البت فـيـــه اعتــــبر ذلـــك موافقـــة ،

وال يجــوز إتمـــام التصرفـــات محـل الطلب إال بعد

صدور قرار من الهيئة  ،أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت
ويجـــوز للشخـــص التظلـــم إلى الرئيــس خــالل
القــرار بالرفـض  ،ويجـب البـت فـي التظلــم

)(60
خــالل )(30

فـيه.

ستـين يومــا من تاريــخ صــدور
ثالثيــن يومـا من تاريـخ

تقديمــه  ،ويعتبــر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا التظلم

.

ويجـــوز للهيئـــة إلغـــاء الطـــلب بــعد الموافقـــة عليــه إذا تبين لها أن المعلومات التي قدمت
لها من قبل أصحاب الطلب غير صحيحة أو شابها غش أو

تدليس.

وفـــي جميــع األحـــوال  ،يحظــر الموافقــة علــى أي إجــراء يترتــب عليه تركيز اقتصادي
ينتج عنه استحواذ بنسبة تزيد على

)(50%

خمسين بالمائة من السوق

المعنية.

الفصــل الثالــث
ضبــط المخالفــات

) ( 12

المــادة
يكون للموظفـين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة باالتفاق مع الرئيس صفــة
الضبطيــة القضائيــة فـي تطبيــق أحكــام هــذا القانــون واللوائــح والقرارات الصادرة تنفـيذا له

.

) ( 13

المــادة
يحق لموظفـي الهيئة من ذوي صفة الضبطية القضائية بحث حاالت االحتكار والتركيز
االقتصادي والتحقيق فـي الممارسات المحظورة  ،ولهم الحق فـي االطالع على المعلومات
والبيانات والسجالت الالزمة  ،ويتعين على كل شخص موافاة الهيئة بما تطلبه فـي هذا الشأن
دون

تأخير.
) ( 14

المــادة
يحظــر علــى أي شخـص منـع أي موظــف مـن ذوي صفــة الضبطيــة القضائيــة مـن دخــول
المنشـــأة وملحقاتهـــا ومكاتبهــا أو حجــب معلومــات  ،أو اإلدالء بمعلومات مضللة  ،أو إخفاء
أو إتــالف أي مستند أو وثائق تفـيد

التحقيق.
) ( 15

المــادة
يتــم ضبــط المخالفــات وتحقيقــها والتصــرف فـيها إداريـــا أو بإحالتها إلى القضاء حسب
األحوال على النحو الذي تحدده الالئحة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول

بها.

) ( 16

المــادة
على الموظفـين الذين اطلعوا على المعلومات والبيانات والسجالت بحكم عملهم المحافظة على
سريتها  ،وال يجوز لهم إطالع الغير عليها  ،أو تسليمها إلى جهات أخرى  ،إال بموافقة
الجهات القضائية

المختصة.
) ( 17

المــادة
يجوز ألي شخص إبالغ الهيئة عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام
هذا

القانون.

مــع

عــدم

الفصـل الرابـع
العقـــوبـات

) ( 18

اإلخالل

المــادة
بأي عقوبــة أشــد فـي قانون الجزاء العماني  ،أو أي

آخر  ،يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها

يعاقــب كــل من يخالــف حكــم أي

المــادة ) ( 19
مــن المــواد ) (8و )(9

و

)(10

قانون

فـيه.

من هذا القانون

بالسجن لمــدة ال تقل عن

)(3

ثالثة أشهــر  ،وال تزيــد على

)(3

ثــالث سنــوات ،

وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة  ،أو بإحدى هاتين
العقوبتيــن  ،إضافة إلى نسبة ال تقل عن

)(5%

خمسة بالمائة  ،وال تزيد على

)(10%عشرة بالمائة من اإلجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه
الشخص المخالف خالل آخر سنة مالية

منقضية.

المــادة ) ( 20
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد ) (11و ) (14و ) (16من هذا القانون
بالسجن لمدة ال تقل عن ) (1شهر واحد  ،وال تزيد على ) (3ثالث سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ) (10000عشرة آالف لاير عماني  ،وال تتجاوز ) (100000مائة
ألف لاير عماني  ،أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كمــا يعاقــب بـــذات العقوبــة كــل من يخالـــف قـــرار الهيئــة المنصــوص عليــه فـي المادة
)(11من هذا

القانون.
المــادة

) ( 21

مـــع عـــدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها فـي المادتين

)(19

و

)(20

من هــذا

القانون ،
يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير اآلتية أو بعضها عند مخالفة أحكام هذا
أ

-

ب

-

تكليــف المخالــف بتعديــل أوضاعـــه أو إزالـــة المخالفـــة خالل فترة زمنية محددة
تحددها المحكمة  ،على أال تزيد على

)(3

ثالثة

-

أشهر.

تكليــف المخالـــف بالتصـــرف فـــي بعـــض األصــــول أو األسهـــــم أو حقـــــوق

الملكيـــة  ،أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار
ج

القانون:

المخالفة.

إلـــزام المخالـــف بدفـــع غرامـــة يوميـــة إلـــى حيــــن إزالـــــة المخالفــــة ال

تقــــل عــــن

)(100

عشـــرة آالف ريــــال

مائــة ريــال عمانــي  ،وال تزيـــد علـــى

عمانــــي.

)(10000

) ( 22

المــادة
يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفـيذي
والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص االعتباري المخالف  ،إذا ثبت علمهم
بالمخالفة  ،وكان إخاللهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم فـي وقوع الجريمة

.

ويكـــون الشخـــص االعتبــاري مســؤوال بالتضامـــن عن الوفـــاء بما يحكم به من عقوبــات
مالية وتعويضـــات إذا كانـــت المخالفـــة قـــد ارتكبـــت مـــن أحد العاملين به باســم الشخــص
االعتباري أو

لصالحه.
المــادة

) ( 23

فـــي حالــة تكـــرار المخالفــة تضاعــف العقوبــات المنصوص عليها فـي المادتين

)(19

و

)(20من هذا القانون  ،مع إغالق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري
-بحسب األحوال

-

لمدة ال تزيد على

)(30

المــادة

ثالثين

يوما.

) ( 24

فـي حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها فـي المادتين

)(8

و

)(9

من هذا القانون

 ،يجوز للمحكمة أن تقرر التخفـيف أو اإلعفاء من العقوبة  ،لكل من بادر من المخالفـين
بإبــالغ الهيئــة بالمخالفــة  ،وبتقديــم ما لديــه من أدلة علـى ارتكابهــا  ،ومـن تقــدر
المحكمــة أنــه أسهــم فـي الكشــف عن عناصرهــا وإثبــات أركانها فـي أي مرحلة من مراحل
التقصي والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق

والمحاكمة.
) ( 25

المــادة
مـع عدم اإلخــالل بالعقوبات الجزائية المقررة فـي هذا القانون  ،يجــوز للرئيـس فــرض
غرامات إدارية فـيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات ألحكام هذا القانون
والالئحة على أال تزيد مقــدار الغرامــة علــى

) (5000

خمسة آالف لاير عماني ،

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة  ،ويعتبر تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة

ارتكاب مخالفة مماثلة خالل )(5
غرامة إدارية بحد أقصــــى ) (500خمسمائة لاير
 ،على أال تزيد مجموعها على )(10000

خمس سنوات  ،وفـي حالة المخالفة المستمرة يجوز فرض

المــادة

عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة
عشرة آالف لاير

) ( 26

عماني.

تحـــال المخالفــات المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانـــون إلــى االدعـــاء العـــام بقــرار مــن

يفوضه.

الرئيــس أو من

) ( 27

المــادة
تنشر القرارات واألحكام النهائية الصادرة تنفـيذا ألحكام هذا القانون على نفقة المخالف فـي
صحيفتين يوميتين  ،تكون إحداهما باللغة العربية  ،أو بأي وسيلة من وسائل اإلعالن

.

الفصــل الخامــس
أحكــام ختاميــة

) ( 28

المــادة
يصــدر رئيس المجلس الالئحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلــس الــوزراء  ،خــالل مدة ال
تتجاوز

)(6

ستة أشهر من تاريخ صدور القانون  ،كما يصدر اللوائح والقرارات الالزمة

لتنفـيذ أحكام هذا

القانون.
المــادة

) ( 29

يلغى كل ما يخالف هذا القانون  ،أو يتعارض مع
المــادة

أحكامه.

) ( 30

يعـمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ نشـره فــي الجريـدة

الرسميـة.

