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قانـون حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكــار
الفـ�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئــــــــة :
الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .
املجلـــــــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيــــــ�س :
رئي�س الهيئة .
الالئحــــــة :
الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار .
ال�شخــــــ�ص :
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو �أي كيان قانوين �آخر �أيا كان ال�شكل الذي يتخذه  ،ميار�س
ن�شاطا اقت�صاديا �أو جتاريا .
ال�سـوق املعنيــة :
�س ــوق تقـ ــوم علـى عن�صريــن همــا املنتجــات املعنيــة والنطـاق اجلغراف ــي  ،ويق�صد باملنتجات
املعنية كل املنتجات التي يعد كل منها بدي ــال ع ـ ــن الآخـ ــر � ،أو ميــكن �أن يحــل حمل ــه م ــن وجهــة
نظــر متلق ــي اخلدم ــة �أو ال�سلع ــة  ،وي�شمل ذلك املنتجات املقدمة من املناف�سني فـي الأ�سواق
الأخــرى القريبــة من امل�ستهــلك  .ويق�صــد بالنطـاق اجلغرافـي املنطقة التي تتجان�س فـيها
ظـ ــروف املناف�سـ ــة  ،ويتعام ــل فـ ــي نطاق ـ ـهــا ك ــل م ــن البائع ـ ـيـن وامل�شرتيـ ــن فـي املنتجات
لتحديد الأ�سعار .
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االحتكــــــار :
التحكم من قبل �شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فـ ــي كميـ ــة و�أ�سع ــار
�سلع ــة �أو خدم ــة مب ــا يـ ـ�ؤدي إ�لــى تقييد حرية املناف�سة �أو الإ�ضرار بها .
املنتجــــــــات :
ال�سلع واخلدمات املحلية وامل�ستوردة .
الهيمنــــــــــة :
ق ـ ـ ــدرة �شخـ ـ ـ ــ�ص �أو جمـموع ـ ـ ــة �أ�شخـ ـ ـ ــا�ص يعـمل ـ ـ ـ ــون مـع ـ ـ ــا ب�شكـ ـ ـ ــل مبا�ش ـ ــر �أو غيــر مبا�ش ـ ــر
فــي التحك ــم �أو ف ــي الت�أثيـ ــر علــى ال�س ــوق املعنية  ،وم ــن ذل ــك اال�ستح ــواذ عل ــى ن�سبـ ــة جت ـ ــاوز
( )%35خم�سـ ــة وثالثي ــن باملائة من حجم تلك ال�سوق .
الرتكيـز االقت�صـادي :
ك ـ ــل ت�ص ـ ــرف ين�شـ ـ ـ أ� عن ـ ــه نقـ ــل كلـ ــي �أو جزئـ ــي مللكي ـ ــة �أ�ص ــول �أو �أ�سهــم �أو ح�صــ�ص �أو انتفــاع
�أو حقوق �أو التزامات �شخ�ص �إىل �شخ�ص آ�خ ــر �أو �إقامـ ــة احت ــادات �أو اندماجـ ــات �أو اجلم ــع
بيـ ــن �إدارتيـ ــن �أو �أكثـ ــر بـ�إدارة م�شرتك ــة مــن �ش�أن ــه �أن يجع ــل �شخ�ص ــا �أو جمموع ــة �أ�شخــا�ص
فـي و�ضع مهيمن ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
املــادة ( ) 2
يه ــدف هـ ــذا القانــون إ�ل ــى تنظي ــم حري ــة ممار�س ــة الن�ش ــاط االقت�ص ــادي  ،وتر�سي ــخ مب ــد�أ
قـواع ـ ــد ال�سـ ـ ــوق وحـري ـ ــة الأ�سـعـ ــار  ،علــى النـح ــو الـ ــذي ال ي ـ ـ�ؤدي �إل ــى تقيـي ـ ــد املناف�س ـ ـ ــة
احلـ ــرة � ،أو منعه ــا �أو الإ�ضرار بها .
املــادة ( ) 3
ت�ســري �أحك ــام هــذا القانــون على جميــع �أن�شطة الإنتاج والتجارة واخلدمات و�أي �أن�شطة
اقت�صاديــة �أو جتاريــة أ�خــرى متــار�س فـي ال�سلطنــة و�أي �أن�شطــة اقت�صاديــة �أو جتارية تتم
خــارج ال�سلطن ــة  ،وترتتب عليها �آثار داخلهـا .
كما ت�سـري �أحكام هذا القانون على �إ�ساءة ا�ستعمال حقوق امللكية الفكرية والعالمات
التجارية  ،وبراءات االخرتاع والن�شر � ،إذا �أدى ذلك �إىل �آثار �ضارة باملناف�سة .
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املــادة ( ) 4
ال ت�ســري �أحكام هذا القانون على �أن�شطة املرافق العامة التي متتلكها وتديرها الدولة
بالكامل  ،كما ال ت�سري على �أن�شطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة �أو خا�صة .
املــادة ( ) 5
يجـ ــوز للمجل ــ�س  ،وف ــق ال�ضوابـ ــط التي حتددها الالئحة  ،ا�ستثناء �أي �شخ ــ�ص من �أي اتفــاق
�أو �إجراء �أو �أعمـال تتع ـلـق باملنتجـات ب�صف ــة م�ؤق ـتـة وملــدة حمــددة فــي احلـاالت التـي تـ ـ�ؤدي
�إل ــى التقلي ــل مــن التكاليـ ــف الأوليـ ــة وحمايـ ــة ونف ــع امل�ستهـ ــلك  ،وعلــى الأخـ ــ�ص �إذا كـ ــان
يه ــدف �إلــى :
أ�  -توخي تر�شيد هيكل تنظيمي �أو نطاق جتاري �أو زيادة كفاءة امل�شروع جتاريا .
ب  -ت�شجيع التقدم التقني �أو التكنولوجي �أو يح�سن نوعية املنتجات .
ج  -زيادة قدرة امل�ؤ�س�سات العمانية ال�صغرية واملتو�سطة على املناف�سة .
د  -ت�شجيع التطبيق املوحد ملعايري اجلودة والتقديرات التقنية لأنواع املنتجات .
هـ  -توحيد ال�شروط املتعلقة بالتجارة وت�سليم ال�سلع وال�سداد  ،على �أال تكون له �صلة
بالأ�سعار �أو �أي عوامل ت�سعري .
و  -حتقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة  ،وحماية البيئة  ،وتوفـري الإغاثة فـي حاالت
الطوارئ والكوارث الطبيعية .
املــادة ( ) 6
حتــدد الالئحــة حــاالت التحكــم �أو الت�أثيــر فـي ال�ســوق املعنيــة طبقــا ملعاييــر ت�شمـل تركيبــة
ال�سوق ومدى �سهولة دخول مناف�سني جدد �أو �أي معايري يحددها املجل�س .
املــادة ( ) 7
يجوز لأي �شخ�ص �إبرام �أي اتفاق ال�سترياد �أي منتج م�صرح بتداوله من خارج ال�سلطنة
لغــر�ض بيعــه �أو توزيعــه �أو ت�سويقــه �أو ترويجــه  ،وبغــ�ض النظــر عمـا �إذا كان املنتج امل�ستورد
قد �سبق �أن مت ح�صر ا�سترياده �أو بيعه �أو توزيعه �أو ت�سويقه �أو ترويجه من قبل وكيل ح�صري .
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الف�صــل الثانــي
املمار�ســات املحظــورة
املــادة ( ) 8
يحظــر إ�ب ــرام �أي اتفــاق �أو عق ــد داخــل ال�سلطـ ـنــة �أو خارجه ــا �أو �إجــراء �أي تدابيــر � ،س ــواء
�أكان ــت مكتوبـ ــة �أم �شفهـ ـيــة  ،بهـ ــدف احتك ـ ــار ا�ستيـ ــراد �أو �إنتـ ــاج �أو توزي ــع �أو بيـ ــع �أو �ش ـ ــراء
�أي �سلع ــة �أو تداولها �أو القيام ب�أي ت�صرف احتكاري ي�ؤثر على ال�سوق .
املــادة ( ) 9
يحظر �إبرام �أي اتفاق �أو عقد داخل ال�سلطنة �أو خارجها �أو �إجراء �أي تدبري �أو ممار�سة ،
�سواء �أكانت مكتوبة �أم �شفهية � ،صريحة كانت �أم �ضمنية  ،تهدف �إىل منع املناف�سة �أو احلد
منها �أو �إ�ضعافهـا  ،وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -حتديد الأ�سعار واخل�صومات و�شروط البيع �أو ال�شراء �أو �أداء اخلدمة .
ب  -حتديد كميات الإنتاج �أو احلد من تدفقها �إىل ال�سوق �أو �إخراجها منه ب�صفة كلية
�أو جزئية  ،وذلك ب�إخفائها �أو تخزينها �أو االمتناع عن التعامل بها .
ج  -الت�أثري على املتعاملني فـي ال�سوق بتوفـري كميات من املنتجات ب�شكل مفاجئ ي�ؤدي
تداولها �أو �أدا�ؤها �إىل �أ�سعار غري حقيقية .
د  -اقت�ســام �أي �س ــوق قائــم �أو حمتـمـ ــل للمنتج ــات علــى �أ�سا�س جغرافـي �أو ا�ستهالكــي
�أو نوعية العمالء �أو على �أ�سا�س مو�سمــي �أو فتـرات زمني ــة �أو على �أ�ســا�س ال�سلع .
هـ  -منــع �أو عرقل ــة �أو وقـ ــف ممــار�ســة �أي �شخ ــ�ص لن�شاط ــه االقتـ�صـ ــادي �أو التجـ ـ ــاري
فــي ال�ســوق .
و  -التعامل �أو رف�ض التعامل مع �أ�شخا�ص حمددين بعينهم .
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ز  -االمتنــاع ع ــن التعامــل باملنت ــج ف ــي ال�س ــوق � ،س ــواء بالبي ــع �أو ال�ش ــراء مــع �شخــ�ص
�أو �أ�شخا�ص معينني .
ح  -تعليـ ــق �إبرام �أي ت�صرف على �شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها �أو مبوجب
اال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي �أو االتفاق .
ط  -التواط ـ�ؤ فـي املزايدات �أو املناق�صات بني الأ�شخا�ص � ،أو و�ضع ن�صو�ص فـي �شروط
املناق�صات مثل �إدراج العالمة التجارية لل�سلعة �أو حتديد �صنفها .
املــادة ( ) 10
يحظ ــر على ال�شخ ــ�ص الذي يتمتع بو�ض ــع مهيمن القيام ب�أي ممار�سة من �ش�أنها الإخالل
باملناف�سة �أو احلد منها �أو منعها  ،ومن ذلك :
�أ  -بيـ ـ ــع املنتـ ـ ــج ب�سعـ ـ ــر �أق ــل م ــن التكلف ـ ــة الفعلي ـ ــة به ـ ــدف عرقلـ ـ ــة الأ�شخـ ـ ــا�ص
املتناف�سني م ــن دخــول ال�س ـ ــوق �أو �إق�صائهــم من ـ ــه �أو تعري�ضهـ ــم خل�سائ ــر ب�شك ـ ــل
ي�صعــب مع ــه اال�ستمــرار فـي �أن�شطتهــم .
ب  -فــر�ض قيــود على توريد املنتج بهدف �إيجاد نق�ص م�صطنع فـي توافره لزيادة
الأ�سعار .
ج  -فــر�ض ا�شرتاطــات خا�صــة على عمليات البيع �أو ال�شراء �أو على التعامل مع �شخ�ص
�آخر على نحو ي�ضعه فـي مركز تناف�سي �ضعيف بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املتناف�سة .
د  -االمتناع عن التعامل مع �شخ�ص �آخر دون م�سوغ  ،وذلك من �أجل احلد من دخوله
ال�سوق �أو �إخراجه منه .
هـ  -ا�شتــراط بي ــع �أو توريد �سلعة �أو تقدمي خدمــة ب�شــرط �شــراء �سلعــة �أو �أداء خدمــة
�أخرى من ال�شخ�ص نف�سه �أو �شخ�ص �آخر .
و  -حتديد �أ�سعار و�شروط �إعادة بيع املنتجات ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
ز  -فر�ض التزام بعدم الت�صنيع �أو الإنتاج �أو التوزيع ملنتج لفرتة �أو فرتات حمددة .
ح � -شراء �أو تخزين �أو �إتالف �سلع بق�صد رفع الأ�سعار �أو منع انخفا�ضها .
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ط � -إنقــا�ص �أو زيــادة الكميــات املتاحــة مـن املنتــج مبـا ي�ؤدي �إىل افتعــال عجـز �أو وفرة
غري حقيقية فـيه .
ي  -التمييز دون مربر مو�ضوعي بني العمالء فـي العقود املتماثلة فـي �أ�سعار املنتجات
�أو �شروط البيع �أو ال�شراء اخلا�صة بها .
ك  -اال�شتـ ــراط علــى متعاملي ــن �أال يتيح ــوا ل�شخ ــ�ص مناف ــ�س ا�ستخـ ــدام م ــا يحتاج ــه
من مرافقهم �أو خدماتهم رغم �أن �إتاحة هذا اال�ستخدام ممكن اقت�صاديا .
ل � -إلزام منتج �أو مورد بعدم التعامل مع مناف�س �آخر .
م  -تعليق �إبرام عقد �أو اتفاق على �شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها �أو مبوجب
اال�ستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل الأ�صلي �أو االتفاق .
املــادة ( ) 11
على الأ�شخا�ص الذين يرغبون فـي �إجراء �أي ت�صرف ينتج عنه تركيز اقت�صادي تقدمي
طلــب كتاب ــي �إىل الهيئ ــة  ،ويتعي ــن علي ــها فح ــ�ص الطلــب و�إ�صــدار قــرار ب�ش�أنه خــالل
مــدة ال جتاوز ( )90ت�سعني يوما من تاريخ و�صول الطلب �إليها  ،ف�إذا انق�ضت تلك املدة
دون البت فـي ــه اعتـ ــرب ذل ــك موافق ــة  ،وال يجــوز �إمت ــام الت�صرف ــات حمـل الطلب �إال بعد
�صدور قرار من الهيئة � ،أو انق�ضاء املدة امل�شار �إليها دون البت فـيه .
ويج ــوز لل�شخ ــ�ص التظل ــم �إىل الرئيــ�س خــالل (� )60ستـني يومــا من تاريــخ �صــدور القــرار
بالرفـ�ض  ،ويجـب البـت فـي التظلــم خــالل ( )30ثالثيــن يومـا من تاريـخ تقدميــه  ،ويعتبــر
م�ضي هذه املدة دون الرد عليه مبثابة قبول لهذا التظلم .
ويج ــوز للهيئ ــة �إلغ ــاء الط ــلب بــعد املوافق ــة عليــه �إذا تبني لها �أن املعلومات التي قدمت لها
من قبل �أ�صحاب الطلب غري �صحيحة �أو �شابها غ�ش �أو تدلي�س .
وف ــي جميــع الأح ــوال  ،يحظــر املوافقــة علــى �أي �إجــراء يرتتــب عليه تركيز اقت�صادي ينتج
عنه ا�ستحواذ بن�سبة تزيد على ( )%50خم�سني باملائة من ال�سوق املعنية .
-7-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1081

الف�صــل الثالــث
�ضبــط املخالفــات
املــادة ( ) 12
يكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الرئي�س
�صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة فـي تطبيــق �أحكــام هــذا القانــون واللوائــح والقرارات ال�صادرة
تنفـيذا له .
املــادة ( ) 13
يحق ملوظفـي الهيئة من ذوي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية بحث حاالت االحتكار والرتكيز
االقت�صادي والتحقيق فـي املمار�سات املحظورة  ،ولهم احلق فـي االطالع على املعلومات
والبيانات وال�سجالت الالزمة  ،ويتعني على كل �شخ�ص موافاة الهيئة مبا تطلبه فـي هذا
ال�ش�أن دون ت�أخري .
املــادة ( ) 14
يحظــر علــى �أي �شخـ�ص منـع �أي موظــف مـن ذوي �صفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة مـن دخــول
املن�شـ ـ�أة وملحقاته ــا ومكاتبهــا �أو حجــب معلومــات � ،أو الإدالء مبعلومات م�ضللة � ،أو �إخفاء
�أو �إتــالف �أي م�ستند �أو وثائق تفـيد التحقيق .
املــادة ( ) 15
يتــم �ضبــط املخالفــات وحتقيقــها والت�صــرف فـيها �إداري ــا �أو ب�إحالتها �إىل الق�ضاء ح�سب
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  ،وال يجوز لهم �إطالع الغري عليها � ،أو ت�سليمها �إىل جهات �أخرى � ،إال مبوافقة
اجلهات الق�ضائية املخت�صة .
املــادة ( ) 17
يجوز لأي �شخ�ص �إبالغ الهيئة عن �أي اتفاق �أو �إجراء �أو ممار�سة حمظورة مبوجب �أحكام
هذا القانون .
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الف�صـل الرابـع
العقـــوبـات
املــادة ( ) 18
مــع عــدم الإخالل ب�أي عقوبــة �أ�شــد فـي قانون اجلزاء العماين � ،أو �أي قانون �آخر  ،يعاقب
على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـيه .
املــادة ( ) 19
يعاقــب كــل من يخالــف حكــم �أي مــن املــواد ( )8و ( )9و ( )10من هذا القانون بال�سجن
ملــدة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهــر  ،وال تزيــد على ( )3ثــالث �سنــوات  ،وبغرامة تعادل ما
حققه من �أرباح من بيع املنتجات مو�ضوع املخالفة � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتيــن � ،إ�ضافة
�إىل ن�سبة ال تقل عن ( )%5خم�سة باملائة  ،وال تزيد على ( )%10ع�شرة باملائة من الإجمايل
ال�سنوي ملبيعات املنتجات مو�ضوع املخالفة الذي حققه ال�شخ�ص املخالف خالل �آخر �سنة
مالية منق�ضية .
املــادة ( ) 20
يعاقب كل من يخالف حكم �أي من املواد ( )11و ( )14و ( )16من هذا القانون بال�سجن ملدة
ال تقل عن (� )1شهر واحد  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة ال تقل عن ()10000
ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تتجاوز ( )100000مائة �ألف ريال عماين � ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني .
كمــا يعاقــب ب ــذات العقوبــة كــل من يخال ــف ق ــرار الهيئــة املن�صــو�ص عليــه فـي املادة ()11
من هذا القانون .
املــادة ( ) 21
م ــع ع ــدم الإخالل بالعقوبات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )19و ( )20من هــذا القانون ،
يجوز للمحكمة اتخاذ التدابري الآتية �أو بع�ضها عند خمالفة �أحكام هذا القانون :
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أ�  -تكليــف املخالــف بتعديــل �أو�ضاع ــه �أو �إزال ــة املخالف ــة خالل فرتة زمنية حمددة
حتددها املحكمة  ،على �أال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر .
ب  -تكليــف املخال ــف بالت�ص ــرف ف ــي بع ــ�ض الأ�صـ ــول �أو الأ�سه ـ ــم �أو حق ـ ــوق امللكي ــة ،
�أو القيام ب�أي عمل �آخر يكفل �إزالة �آثار املخالفة .
ج  -إ�ل ــزام املخال ــف بدف ــع غرام ــة يومي ــة �إل ــى حيـ ــن �إزال ـ ــة املخالفـ ــة ال تقـ ــل عـ ــن
( )100مائــة ريــال عمانــي  ،وال تزي ــد عل ــى ( )10000ع�ش ــرة �آالف ريـ ــال عمانـ ــي .
املــادة ( ) 22
يعاقب بذات العقوبات الواردة فـي هذا القانون رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفـيذي واملديرون املفو�ضون وامل�س�ؤولون لل�شخ�ص االعتباري املخالف � ،إذا ثبت علمهم
باملخالفة  ،وكان �إخاللهم بالواجبات التي تفر�ض عليهم قد �أ�سهم فـي وقوع اجلرمية .
ويك ــون ال�شخ ــ�ص االعتبــاري م�س ـ�ؤوال بالت�ضام ــن عن الوف ــاء مبا يحكم به من عقوبــات
مالية وتعوي�ض ــات �إذا كان ــت املخالف ــة ق ــد ارتكب ــت م ــن �أحد العاملني به با�ســم ال�شخــ�ص
االعتباري �أو ل�صاحله .
املــادة ( ) 23
ف ــي حالــة تك ــرار املخالفــة ت�ضاعــف العقوبــات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )19و ()20
من هذا القانون  ،مع �إغالق املحل التجاري �أو امل�شروع �أو وقف الن�شاط التجاري  -بح�سب
الأحوال  -ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما .
املــادة ( ) 24
فـي حالة ارتكاب �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )8و ( )9من هذا القانون ،
يجوز للمحكمة �أن تقرر التخفـيف �أو الإعفاء من العقوبة  ،لكل من بادر من املخالفـني
ب�إبــالغ الهيئــة باملخالفــة  ،وبتقديــم ما لديــه من �أدلة علـى ارتكابهــا  ،ومـن تقــدر املحكمــة
�أنــه �أ�سهــم فـي الك�شــف عن عنا�صرهــا و�إثبــات �أركانها فـي �أي مرحلة من مراحل التق�صي
والبحث وجمع اال�ستدالالت والتحقيق واملحاكمة .
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املــادة ( ) 25
مـع عدم الإخــالل بالعقوبات اجلزائية املقررة فـي هذا القانون  ،يجــوز للرئيـ�س فــر�ض
غرامات �إدارية فـيما ي�صدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من خمالفات لأحكام هذا
القانون والالئحة على �أال تزيد مقــدار الغرامــة علــى ( ) 5000خم�سة �آالف ريال عماين ،
وت�ضاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة  ،ويعترب تكرارا فـي تطبيق �أحكام هذه املادة
ارتكاب خمالفة مماثلة خالل ( )5خم�س �سنوات  ،وفـي حالة املخالفة امل�ستمرة يجوز فر�ض
غرامة �إدارية بحد �أق�صـ ــى ( )500خم�سمائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة ،
على �أال تزيد جمموعها على ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 26
حت ــال املخالفــات املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي ه ــذا القان ــون إ�لــى االدع ــاء الع ــام بقــرار مــن الرئيــ�س
�أو من يفو�ضه .
املــادة ( ) 27
تن�شر القرارات والأحكام النهائية ال�صادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون على نفقة املخالف
فـي �صحيفتني يوميتني  ،تكون �إحداهما باللغة العربية � ،أو ب�أي و�سيلة من و�سائل الإعالن .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 28
ي�صــدر رئي�س املجل�س الالئحة بعد موافقة كل من املجل�س وجملــ�س الــوزراء  ،خــالل مدة
ال تتجاوز (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور القانون  ،كما ي�صدر اللوائح والقرارات الالزمة
لتنفـيذ �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 29
يلغى كل ما يخالف هذا القانون � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 30
يعـمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره فــي اجلريـدة الر�سميـة .
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