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 : نطاق تطبیق القانون 3المادة 
 تطبق القواعد المحددة في هذا القانون على:

أنشطة   .أ والخدمات  كافة  والتسو�ق  والتوز�ع  االراضي  اإلنتاج  داخل  تتم  التي 
التي او  العام  الحق  اشخاص  ینفذها  التي  األنشطة  ذلك  في  �ما  تنفذ    اللبنانیة، 

 �موجب اتفاقات تفو�ض الخدمات العامة.
أنشطة   .ب  والتوز�عجمیع  والتور�د والخدمات   اإلنتاج  الخارج    والتسو�ق  تتم في  التي 

آثا علیها  احكام  وتترّتب  مراعاة  مع  اللبنانیة،  االراضي  داخل  �المنافسة  مخلة  ر 
 االتفاقیات والمعاهدات الموقعة بین لبنان والبلدان الكائنة فیها الشر�ات المذ�ورة.

على   .ت  تنطوي  التي  والعالمات االنشطة  الفكر�ة  الملكیة  حقوق  استعمال  إساءة 
 آثار مخّلة �المنافسة.إذا أدت إلى التجار�ة، و�راءات االختراع والنشر، 

 
 

 نطاق تطبیق القانون  -3المادة 
 تطبق القواعد المحددة في هذا القانون على :

التي تتم داخل االراضي اللبنانیة ، �ما    األنشطة االقتصاد�ةكافة   -أ
في ذلك، األنشطة التي ینفذها اشخاص الحق العام  او التي تنفذ 

 �موجب اتفاقات تفو�ض الخدمات العامة.
االقتصاد�ةجمیع   -ب  علیها    األنشطة  وتترّتب  الخارج  تتم في  التي  

اللبنانیة ،مع مراعاة احكام   داخل االراضي  �المنافسة  آثار مخلة 
فیها   الكائنة  والبلدان  لبنان  بین  الموقعة  والمعاهدات  االتفاقیات 

 الشر�ات المذ�ورة. 

الملكیة الفكر�ة  إساءة استعمال حقوق االنشطة التي تنطوي على  -ج
والعالمات التجار�ة، و�راءات االختراع والنشر، إذا اخلت 

 �المنافسة. 
 

  االسعار :4المادة 
تحدد أسعار السلع والخدمات على االراضي اللبنانیة وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة 

�قرار من مجلس الوزراء، �عد أخذ رأي الهیئة  قیمتها  سعار التي تحدد االالحرة �استثناء 

  االسعار :4المادة
اللبنانیة وفقًا لقواعد السوق   تحدد أسعار السلع والخدمات على االراضي 

  ومبادئ المنافسة الحرة �استثناء ما یلي: 



الوطنیة للمنافسة، �مقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائیة، او حالة طارئة او 
یة على أن �عاد النظر في هذه االجراءات خالل مدة ال تز�د عن ستة أشهر من  كارثة طبیع
. بدء تطبیقها  

مناطق تكون فیها  أسعار السلع  والخدمات المتعلقة �قطاعات او   -أ
 المنافسة السعر�ة محدودة ألي من االسباب التالیة : 

 �سبب وجود حالة احتكار للسوق نظرا لعدم وجود منافسین.  -
صعو�ات  - وجود  لسلعة  �سبب  التمو�ن  عملیة  في  متواصلة 

 معینة.  
األسعار التي تحدد �قرار من مجلس الوزراء و�مقتضى اجراءات   -ب 

ظروف   لمواجهة  �ارثة مؤقتة  ،او  طارئة  حالة  او  استثنائیة، 
في النظر  �عاد  أن  على  ال   طبیعیة  مدة  خالل  االجراءات  هذه 

 تز�د على ستة أشهر من بدء تطبیقها. 
وتنظم السلع والخدمات المستثناة  في الفقرة (أ)  وتحدد �لفتها واسعار  
بیعها �مرسوم  یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر المسند 

 . الى توصیة الهیئة
 : حر�ة االستیراد  5المادة 

استیراد أي منتج أجنبي مسموح بتداوله على     ، �جوز ألي شخص خالفًا ألي نص آخر
االراضي اللبنانیة، من اجل بیعه أو توز�عه أو تسو�قه أو ترو�جه، �غض النظر عما إذا 
أو   تسو�قه  أو  توز�عه  أو  بیعه  أو  استیراده  حصر  تم  أن  سبق  قد  المستورد  المنتج  كان 

الدولیة المحددة من   على ان یؤمن الضمانات والكفاالت  ترو�جه بو�یل حصري في لبنان؛
 .  قبل المنتج االجنبي  وفًقا للمعاییر الدولیة

 : حر�ة االستیراد   5المادة 
�جوز ألي شخص استیراد أي منتج  اجنبي مسموح  بتداوله على  

االراضي اللبنانیة ، من اجل بیعه أو توز�عه أو تسو�قه أو ترو�جه  ، 
�غض النظر عما إذا �ان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استیراده  

 أو بیعه أو توز�عه أو تسو�قه أو ترو�جه بو�یل حصري في لبنان.   
 



 
 : االتفاقات والممارسات المحظورة   7المادة 

المدبرة،اوال   األعمال  مطلقًا  �طالنًا  �اطلة  وتكون  تحظر  االتفاقات  االتفاقیات   :   أو 
و    االفقیة   السوق،  المتنافسین في  بین االشخاص  التحالفات  العمود�ة أو  االتفاقات 

الهــدف منهــا أو  أ�ا �كن شكلها وسببها، اذا �ان  بین الشخص ومورد�ه أو عمالئه 
 األثــر المترتب علیها؛ اإلخالل �المنافسة، ونذ�ر منها على سبیل المثال ال الحصر:  

 
تقاسم األســواق لبیــع الســلع وتقد�م الخدمــات أو شــرائها، أو تخصیصهــا وفقــا لمعیار    -

 ورة خاصة المعاییر اآلتیة:معین، و�ص
 المناطق الجغرافیة  -أ

 .مراكز التوز�ع -ب 
 نوعیة العمالء -ج
 .المواسم والمدد الزمنیة -د 

االستثمار    تجمیــد  - أوجــه  وجمیــع  والتســو�ق  والتوز�ــع  والتطو�ــر  التصنیــع  عملیــات 
 األخرى، أو الحد منها بهدف االخالل �المنافسة. 

العــروض المقدمة فــي المزایــدات   التواطــؤ أو التنســیق بین اصحاب العطــاءات أو -
وغیر الحكومیة مما یؤدي الى االخالل �المنافسة في عقود   والمناقصـات الحكومیة 
 الشراء العام  والخاص,

 : االتفاقات والممارسات المحظورة   7المادة 
: تحظر وتكون �اطلة �طالنًا مطلقًا األعمال المدبرة، اوال 

االشخاص أو االتفاقات أو التحالفات بین  االتفاقیات 
المتنافسین في السوق او بین شخص ومورد�ه أو عمالئه أ�ا  
�كن شكلها وسببها، اذا �ان الهــدف منهــا أو األثــر المترتب 

 علیها؛ اإلخالل �المنافسة، و�خاصة ما �أتي: 
تحدیــد أو تثبیت  أســعار الســلع و�ــدل الخدمــات وشــروط البیــع أو  -  

 كمها.الشــراء ومــا في ح
 .تحدید أحجام أو أوزان أو �میات إنتاج السلع أو أداء الخدمات   -
الحــد مــن حر�ــة تدفــق الســلع والخدمــات إلى األســواق، أو إخراجهــا  -

منهــا �صفــة �لیــة أو جزئیــة. وذلــك مــن خــالل إخفائهــا، أو 
 تخز�نهــا  أو االمتنــاع عن التعامل فیها دون وجــه حــق. 

 .منهاعرقلة دخول االشخاص والمنتجات الى السوق أو إقصائهم  -
حجــب الســلع والخدمــات المتاحــة فــي الســوق �صفــة �لیــة أو   -

 جزئیــة عــن شخص معین  أو اشخاص  معینین.  
تقاسم األســواق لبیــع الســلع والخدمــات أو شــرائها، أو تخصیصهــا  -

 وفقــا لمعیار معین،  و�صورة خاصة المعاییر اآلتیة: 



اخضاع ابرام  العقود  اللتزامات إضافیة لیس لها صلة بها ، �حكم طبیعتها ووفقًا   -
 عرف التجاري.لل

االتفاق  الجماعي لمقاطعة الـشراء من جهة ما أو التور�ـد لجهة ما  او ما �عرف   -
 �المقاطعة الجماعیة. 

اشخاص   - اقصاء  بهدف  اإلنتاج  تكلفة  مع  یتوافق  ال  �شكل ضار  األسعار  خفض 
 من السوق او منعهم من الدخول الیه  خالفا لقواعد المنافسة .

: النصوص    ثانیا  �اطًال �ل  مع مراعاة  �عتبر  الفكر�ة،  الملكیة  �حقوق  المتعلقة   القانونیة 
ا  ، الحقوق  هذه  من  ألي  ترخیص  عقد  في  یرد  شرط   أو  �سيء نص  �ان  ذا 

و�حتمل ان �كون له أثر سلبي على المنافسة  او على نقل  استخدام هذه الحقوق  
  التكنولوجیا و�شكل  خاص ما یلي: 

نقل   -أ �عدم  له  المرخص  عقد  إلزام  �شملها  التي  التكنولوجیا  تحسینات 
 الترخیص إال للجهة المرخصة .(النقل العكسي للتكنولوجیا المحسنة). 

منع المرخص له من المنازعة ادار�ًا أو قضائیًا في حق الملكیة الفكر�ة    -ب 
 موضوع الترخیص . 

إلزام المرخص له ، لمنحه الترخیص،  �مجموعة من الحقوق بدًال من حق   -ج
 واحد.

اذا توفرت فیها : ال تطبق أحكام الفقرتین (اوال) و(ثانیا) من هذه المادة على االتفاقات  الثاث

 . المناطق الجغرافیة -أ
 .مراكز التوز�ع -ب 
 نوعیة العمالء. -ج
 .المواسم والمهل الزمنیة -د 

 
توقیف  عملیــات التصنیــع والتطو�ــر والتوز�ــع والتســو�ق وجمیــع  -

 أوجــه االستثمار األخرى، أو الحد منها.
التواطــؤ أو التنســیق فــي العطــاءات أو العــروض فــي المزایــدات   -

 .كومیة أو غیرها �ما �خل �المنافسةوالمنافســات الح
اخضاع ابرام  العقود  اللتزامات إضافیة ال تكون لها، �حكم   -

 طبیعتها ووفقًا للعرف التجاري، أ�ة صلة �موضوع هذه العقود . 
االتفاق  الجماعي على رفض الـشراء من جهة ما أو التور�ـد لجهة  -

 ما  او ما �عرف �المقاطعة    الجماعیة. 
الرفض الجماعي إلتاحة إمكانیة االنضمام الى منتدى ما أو  -

 را�طة ما،  تكون ألي منهما أهمیة    
  �الغة �النسبة للمنافسة.    -

مع مراعاة النصوص القانونیة المتعلقة  �حقوق الملكیة  : ثانیا
الفكر�ة، �عتبر �اطًال �ل نص أو شرط  یرد في عقد ترخیص 



 الشروط التالیة: 
األولیة  - االنتاج  تكالیف  تخفیض  الى  یؤدي  عام   اقتصادي  نفع  عنها  ینتج  عندما 

 وتفوق قیمته الضرر الذي الحقه االتفاق �المنافسة، وحما�ة المستهلك  
 أو یثبت أنها ضرور�ة لضمان هذا التقدم .  ي تعز�ز التقـدم الـتقنيعندما تساهم ف  -

 
وتقاسم   األسعار  بتحدید  تتعلق   شروطًا  تتضمن  أال  االتفاقات  تلك  في  و�شترط 

وان   عن  ال  األسواق  تز�د  نسبة  ألطرافها  اإلجمالیة  الحصة   %) 10(تتجاوز 
 المعنیة ,  مجمل  اعمال السوق  من

 : ال �كون االستثناء ساري المفعول اال اذا صدر �قرار عن هیئة المنافسة .  را�عا
 

ألي من هذه الحقوق ، اذا �ان �سيء استخدامه و�حتمل ان 
�كون له أثر سلبي على المنافسة  او على نقل التكنولوجیا  

  و�شكل خاص ما یلي:
تحسینات التكنولوجیا التي  إلزام المرخص له �عدم نقل  -ت 

�شملها عقد الترخیص إال للمرخص .(النقل العكسي 
 للتكنولوجیا المحسنة).

منع المرخص له من المنازعة ادار�ًا أو قضائیًا في حق   -ث 
 الملكیة الفكر�ة  موضوع الترخیص .

إلزام المرخص له ، لمنحه الترخیص،  �مجموعة من   -ح
 الحقوق بدًال من حق واحد.

ال تطبق أحكام الفقرتین (اوال) و(ثانیا) من هذه المادة على  :  ثالثا
 االتفاقات اذا توفرت فیها الشروط التالیة:  

إنتاج   - �تحسین  عام   اقتصادي  نفع  عنها  ینتج  عندما 
السلع او تقد�م الخدمات أو توز�عها او تخفیض تكالیف 

 االنتاج األولیة وحما�ة المستهلك ،
أو االقتصادي أو  عندما تساهم في تعز�ز التقـدم الـتقني  -

 یثبت أنها ضرور�ة لضمان هذا التقدم .
بتحدید    تتعلق  شروطًا  تتضمن  أال  االتفاقات  تلك  في  و�شترط 



وان   األسواق،  وتقاسم  اإلجمالیة  ال  األسعار  الحصة  تتجاوز 
) عن  تز�د  نسبة  من10ألطرافها  السوق  %)  اعمال   مجمل  

 . المعنیة
 

 حظر اساءة استغالل الوضع المهیمن   -9 المادة
او  اوال   طبیعیا  �ان شخصا  سواء   ، السوق  في  مهیمن  له وضع  من  �ل  على  �حظر   :

معنو�ا او مجموعة  من االشخاص، ان �سيء استغالل هذا الوضع  �شكل یؤدي 
جزء هام الى اإلخالل �المنافسة أو الحد منها أو منعها في السوق المعنیة ، او في  

 منها ، 
�شارك :  ثانیا   او  �قوم  له وضع مهیمن  استغالل وضعه، �ل شخص  متعسفا في  �عتبر 

ذلك في  �ما  منعها  أو  منها  الحد  أو  �المنافسة  لإلخالل  األفعال  سبیل  �أحد  على 
 : المثال ال الحصر 

إخــراج منشــآت من السوق أو تعر�ضها لخسائر جسیمة، أو إعاقة دخول منشآت  -
او   اإلجمالیــة  التكلفــة  مــن  أقــل  �ســعر  الخدمــة  أو  الســلعة  بیــع  محتملة من خالل 

 تحدید أسعار أو شروط إعادة بیع السلع أو الخدمات، أو فرضها منفردا
افتعال وفرة أو عجز غیر حقیقي من خالل تقلیــل الكمیــات المتاحــة مــن المنتجــات  -

 عارها .أو ز�ادتهــا والتحكــم �أس
إلى أسعار   - �النســبة  المتشــابهة  العقــود  فــي  بیــن االشخاص   التعامــل  فــي  التمییــز 

 حظر اساءة استغالل الوضع المهیمن   -9 المادة
�ان اوال   سواء   ، السوق  في  مهیمن  وضع  له  من  �ل  على  �حظر   :

�سيء   ان  االشخاص،  من  مجموعة   او  معنو�ا  او  طبیعیا  شخصا 
استغالل هذا الوضع  �شكل یؤدي الى اإلخالل �المنافسة أو الحد منها 

 منعها في السوق المعنیة ، او في جزء هام منها ، أو 
أو   -أ موردا  �ان  السوق  سواء  في  مهیمن  في وضع  الشخص  �كون 

احدى  ،في  التجار�ة  الخدمات  أو  السلع  من  معین  لنوع  مشتر�ا 
 الحاالت التالیة : 

 لد�ه منافسین، لم �كن اذا  -
 اذا لم �كن یواجه ا�ة منافسة �بیرة، أو  -
   �مر�ز متقدم في السوق مقارنة �منافسیهیتمتع  اذا �ان  -
اكثر من   - تبلغ  �انت حصته  األقل من مجمل  35اذا  %  على 

 السوق المعني  
�كون شخصان أو أكثر في وضع مهیمن في السوق، �النسبة لنوع   -ب 



 السلع و�دل الخدمات أو شروط البیع او الشراء .
الحد من دخول اشخاص الى السوق من خالل رفــض التعامــل مــعهم دون سبب  -

  موضوعــي.
 التعامل الحصري الذي �ضر �المنافسة  -
 تراط على منشأة االمتناع عن التعامل مع منشأة أخرى. االش -
تحمــل   - �شــرط  خدمــة  تقدیــم  أو  ســلعة  بیــع  تعلیــق  البیع من خالل  �شروط  التحكم 

االســتخدام   �موجــب  أو  �طبیعتهــا،  تكــون  خدمــات  أو  ســلع  قبــول  أو  التزامــات 
 ل التعاقد أو التعامل األصلي.التجــاري، غیــر مرتبطــة �السلعة أو الخدمة مح

 
 

معین من السلع أو الخدمات التجار�ة اذا �انت ال توجد بینهما منافسة  
ر الیه في الفقرة  (اوال ) من هذه  كبیرة ، وتتوفر فیهما الشروط المشا

 المادة. 
�فترض �ان الشخص في وضع مهیمن في السوق إذا �ان �مسك    -ج

 بثلث السوق على األقل.
 تعتبر مجموعة من األشخاص �انها في وضع مهیمن في السوق: -د 

�مسكون    - اشخاص  ثالث  من  اكثر  من  تتألف  ال  �انت  اذا  
 ٪ من السوق. او 50مجتمعین  بنسبة 

�مسكون  ا - االكثر  على  اشخاص  خمس  من  تتألف  �انت   ذا 
مجتمعین  بثلثي السوق ، ما لم یثبت االشخاص المذ�ور�ن  �أن  
منافسة   �خلق  ان  شأنه  من  السوق  في  القائم  التنافسي  الوضع 
مر�ًزا  تحتل  ال  �شكلونها  التي  المجموعة  �أن  أو  بینهم   كبیرة 

 .�نمهیمًنا في السوق مقارنًة �المنافسین اآلخر 
�جب ان تؤخذ �عین االعتبار لتقییم وضع الشخص المهیمن في    ثانیا :

 السوق المعني مقارنة �منافسیه العناصر المحددة ادناه : 
 حصته  في السوق،  -1
 قوته المالیة،  -2
 قدرته على الدخول الى  أسواق العرض أو الطلب ،  -3



 روا�طه مع االشخاص األخر�ن،  -4
أو   -5 القانونیة  اشخاص العوائق   دخول  دون  تحول  التي  الواقعیة 

 آخر�ن الى السوق المعني . 
تجار�ة   -6 وخدمات  سلع  نحو  طلبه  أو  عرضه  تحو�ل  على  قدرته 

 اخرى . 
 قدرة الشر�ك على اللجوء الى اشخاص آخر�ن.  -7
: �عتبر متعسفا في استغالل وضعه، �ل شخص له وضع مهیمن    ثالثا

�المنافسة أو الحد منها أو  �قوم او �شارك �أحد األفعال لإلخالل  
 : على سبیل المثال ال الحصر  منعها �ما في ذلك

أو   - جسیمة،  لخسائر  تعر�ضها  أو  السوق  من  منشــآت  إخــراج 
الخدمــة   أو  الســلعة  بیــع  إعاقة دخول منشآت محتملة من خالل 
شروط   أو  أسعار  تحدید  او  اإلجمالیــة  التكلفــة  مــن  أقــل  �ســعر 

 لسلع أو الخدمات، أو فرضها منفرداإعادة بیع ا
الكمیــات  - تقلیــل  خالل  من  حقیقي  غیر  عجز  أو  وفرة  افتعال 

 المتاحــة مــن المنتجــات أو ز�ادتهــا والتحكــم �أسعارها .
المتشــابهة   - العقــود  فــي  االشخاص   بیــن  التعامــل  فــي  التمییــز 

أو   الخدمات  و�دل  السلع  أسعار  إلى  او  �النســبة  البیع  شروط 
 الشراء .



التعامــل  - السوق من خالل رفــض  الى  الحد من دخول اشخاص 
  مــعهم دون سبب موضوعــي.

 التعامل الحصري الذي �ضر �المنافسة  -
 االشتراط على منشأة االمتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.  -
التحكم �شروط البیع من خالل تعلیــق بیــع ســلعة أو تقدیــم خدمــة  -

تكــون  خدمــات  أو  ســلع  قبــول  أو  التزامــات  تحمــل  �شــرط 
مرتبطــة  غیــر  التجــاري،  االســتخدام  �موجــب  أو  �طبیعتهــا، 

 �السلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل األصلي. 
 

 :  عقو�ات عدم التبلیغ عن التر�یز 21المادة
 

التبلیغ   -أ تر�یز دون  انجزت عملیة  یتوجب علىإذا  �مجرد المجلس      عنها، 

�التبلیغ عنها وفقًا لألصول المنصوص علیها  العلم بها، إلزام اطرافها  اخذ 

التر�یز.   لنشوء  السابق  وضعهم  إلى  الرجوع  او  الفصل  هذا   و�مكنه في 

اضافة لذلك، أن تفرض علیهم جراء عدم التبلیغ، غرامة مالیة تبلغ قیمتها  

اقصى   اعمال%    10كحد  لبنان خالل    من حجم  المحقق في  االشخاص 

 آخر سنة مالیة مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب. 

 :  عقو�ات عدم  التبلیغ عن التر�یز 21المادة 
 

إذا انجزت عملیة تر�یز دون التبلیغ عنها، یتوجب على مجلس المنافسة  -1
�مجرد اخذ العلم بها، الزام اطرافها �التبلیغ عنها وفقًا لألصول المنصوص 

لن السابق  وضعهم  إلى  الرجوع  او  الفصل  هذا  في  التر�یز. علیها  شوء 
مالیة   التبلیغ، غرامة  عدم  جراء  علیهم   �فرض  أن  لذلك،  اضافة  و�مكنه 

%  من حجم اعمال االشخاص  المحقق في    5تبلغ قیمتها �حد اقصى  
 لبنان خالل آخر سنة مالیة مختتمة دون احتساب الرسوم والضرائب . 

صدور قرار  اما إذا تم انجاز عملیة التر�یز المبلغ عنها وفقا لألصول قبل   -2



قبل صدور  -ب  لألصول،   وفقا  عنها  المبلغ  التر�یز  عملیة  انجاز  تم  إذا  اما 

�الموافقة علیها،  و�انت ال تستفید من االستثناء المنصوص المجلس    قرار  

فرض  �ان    مجلس  �مكن للالقانون،  هذا  من    15من المادة    2عنه في الفقرة 

تتجاوز   ان  �مكن  مالیة ال  �التبلیغ عنها عقو�ة  قاموا  الذین  على االطراف 

 قیمتها تلك المحددة في البند (ا) من هذه المادة .

 
�عض المعلومات  المطلو�ة،  أو تضمن  تصر�حا غیر    إذا  اغفل التبلیغ   -ت 

للصحیح،   الذین�أن    مجلس  �مكن  األشخاص  على  �التبلیغ    فرض  قاموا 

غرامة مالیة وفقا ألحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. و�مكن ان تترافق هذا 

العقو�ة مع سحب قرار الموافقة على عملیة التر�یز ، ما لم یرجع األطراف  

إلى حالة ما قبل التر�یز. ففي هذه الحالة، یتوجب علیهم التبلیغ مجددا عن 

ر�خ سحب قرار الموافقة، على ان تبقى  العملیة خالل فترة شهر واحد من تا

 العقو�ات المالیة المفروضة علیهم سار�ة المفعول.  

وفي جمیع الحاالت المذ�ورة اعاله تحدد قیمة الغرامة الواجب فرضها على  -ث 

االشخاص الطبیعیین المتخلفین عن التبلیغ �مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء  

 الهیئة.  بناء على اقتراح الوز�ر المسند الى توصیة

المنصوص عنه   االستثناء  تستفید من  و�انت ال  علیها،   �الموافقة  الهیئة 
الفقرة   المادة    2في  �فرض  هذا  من    15من  ان  للمجلس  �مكن  القانون، 

على االطراف الذین قاموا �التبلیغ عنها عقو�ة مالیة ال �مكن ان تتجاوز  
 قیمتها تلك المحددة في البند (ا) من هذه المادة .

�مكن   -3 صحیح،  غیر  تصر�حا  أو  للمعلومات  إغفاال   التبلیغ  تضمن  إذا 
للمجلس أن �فرض على األشخاص الذین قاموا �التبلیغ غرامة مالیة وفقا  

) الفقرة  مع   2ألحكام  العقو�ة  هذا  تترافق  ان  و�مكن   . المادة  هذه  من   (
  سحب قرار الموافقة على عملیة التر�یز ، ما لم یرجع األطراف إلى حالة 

ما قبل التر�یز. ففي هذه الحالة، یتوجب علیهم التبلیغ مجددا عن العملیة   
تبقى   ان  على   ، الموافقة  قرار  سحب  تار�خ  من  واحد  شهر  فترة  خالل 

 العقو�ات المالیة المفروضة علیهم سار�ة المفعول.  
وفي جمیع الحاالت المذ�ورة اعاله تحدد قیمة الغرامة الواجب فرضها على  -4

ال مجلس  االشخاص  في  یتخذ  �مرسوم  التبلیغ  عن  المتخلفین  طبیعیین 
 الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر المسند الى توصیة الهیئة.

اذا تبین للمجلس �أن الطرفین لم ینفذا في غضون المهل الزمنیة المحددة   -5
 لذلك أمًرا قضائیا أو مطلًبا أو التزاًما وارًدا في قراره  �مكنه ان �قرر: 

ضمن   -6 مجددا  العملیة  عن  �التبلیغ  االطراف  والزام  الموافقة،  قرار  سحب 
مهلة شهر ابتداء من تار�خ سحب القرار ما لم یتم الرجوع إلى الوضعیة 



�أن الطرفین لم ینفذا في غضون المهل الزمنیة المحددة  للمجلس      إذا تبین -ج

 :�قرر  ان لذلك أمًرا قضائیا أو مطلًبا أو التزاًما وارًدا في قراره �مكنه

سحب قرار الموافقة، و�لزام االطراف �التبلیغ عن العملیة مجددا ضمن  -

تم الرجوع إلى الوضعیة  مهلة شهر ابتداء من تار�خ سحب القرار ما لم ی

علیها   المنصوص  العقو�ات  تحت طائلة فرض  وذلك  للتر�یز،  السا�قة 

 في البند (ب) من هذه المادة.

إلزام األطراف تنفیذ األوامر أو التعلیمات أو التعهدات التي تخلفوا عن   -

الغرامة  الهیئة ، وذلك تحت طائلة فرض  تنفیذها ضمن مهلة تحددها 

المادة  االكراهیة   في  علیها  یوم    45المنصوص  �ل  عن  القانون  من 

 تأخیر. 

لل - �االلتزام غیر  �أن    مجلس  و�جوز  المشمولین  فرض على األشخاص 

الُمنفَّذ، عقو�ة مالیة اضافیة ال تتجاوز المبلغ المحدد في البند (ب) من 

 هذه المادة.

ر�ر المبلغ  على األطراف الذین قاموا �التبلیغ ان �قدموا مالحظاتهم على التق -ح

و�تخذ المجلس  إلیهم ضمن مهلة خمسة عشر یوم عمل من تار�خ التبلیغ،  

المنصوص 75ضمن مهلة (     قراره ابتداء من نها�ة المهلة  ) یوما، تسري 

السا�قة للتر�یز، وذلك تحت طائلة فرض العقو�ات المنصوص علیها في  
 ) من هذه المادة .2البند (

 
التعلیم -7 أو  األوامر  تنفیذ  األطراف  عن  الزام  تخلفوا  التي  التعهدات  أو  ات 

الغرامة  فرض  طائلة  تحت  وذلك  المجلس،  �حددها  مهلة  ضمن  تنفیذها 
 من القانون عن �ل یوم تأخیر.  39االكراهیة المنصوص علیها في المادة 

و�جوز للمجلس أن �فرض على األشخاص المشمولین �االلتزام    -ج
لمبلغ المحدد في  غیر الُمنفَّذ،  عقو�ة مالیة اضافیة ال تتجاوز ا

 ) من هذه المادة.2البند (
 

، ان �قدموا و�ذلك على مفوض الحكومةعلى األطراف الذین قاموا �التبلیغ   -8
الیهم ضمن مهلة خمسة عشر یوم عمل   المبلغ  التقر�ر  مالحظاتهم على 

قرارها ضمن مهلة ( الهیئة  وتتخذ    ، التبلیغ  تار�خ  یوما، تسري  75من   (
 ة المنصوص علیه في الفقرة السا�قة.ابتداء من نها�ة المهل

 
للمادتین   -9 تطبیقا  المتخذة  للقرارات  خالفا  التر�یز  عملیة  إنجاز  تم    18إذا 

إلى    19و �الرجوع  ألطراف  الى  امرا  یوجه  ان  للمجلس  �جوز  أعاله،  
االكراهیة  الغرامة  فرض  طائلة   ،تحت  للتر�یز  السا�قة  الوضعیة 



 علیه في الفقرة السا�قة. 

 
للمادتین   تطبیقا  المتخذة  للقرارات  خالفا  التر�یز  عملیة  إنجاز  تم    19و    18إذا 

 :ان مجلس أعاله، �جوز لل
وجه امرا الى األطراف �الرجوع إلى الوضعیة السا�قة للتر�یز، تحت ی  -

 .   39طائلة فرض الغرامة االكراهیة المنصوص علیها في المادة 
العقو�ة  �أن   - المذ�ورة،  القرارات  بتنفیذ  المعنیین  األشخاص  على  طبق 

 المالیة المنصوص علیها في البند (ب) من هذه المادة.
لغا�ة تطبیق  احكام هذه المادة ، تشمل اعتبارات المصلحة العامة التي یتوجب  

�التنمیة   المتعلقة  تلك   ، اثباتها  االطراف  التنافسیة  االقتصاد�ة    على  و�القدرة   ،
عمل   فرص  خلق  على   قدرتها  أو  الدولیة،  المنافسة  ازاء  المعنیة،  للتعهدات 

 الموجودة  .جدیدة او الحفاظ على تلك 
عندما یتصدى الوز�ر لقرار مجلس المنافسة طبقا للفقرة الثانیة من هذه المادة،  

یتخذ قرارا معلال یبت �موجبه في العملیة المعنیة �عد االستماع إلى مالحظات 
أطرافها. و�مكن  لقرار الوز�ر عند االقتضاء،  أن �كون مشروطا �اإلنجاز الفعلي  

 ور صدوره إلى مجلس المنافسة.لتعهدات االطراف و�رسل ف
 
 

المادة   في  علیها  على  علیهم.    39المنصوص  �طبق  أن  �مكنه  �ما 
المنصوص  المالیة  العقو�ة  المذ�ورة،  القرارات  بتنفیذ  المعنیین  األشخاص 

 ) من هذه المادة. 2علیها  في البند (
 



  
 حظر المساعدات العامة المخلة �المنافسة  :24المادة

منح    المر�ز�ة والالمر�ز�ة أو أي مؤسسة أو هیئة عامة  العامة    السلطات  على  �حظر  
�ان شكلها،   أ�ا  عامة،  أو عبر    مساعدة  غیرهم  األشخاص على  �عض  تفضیل  عبر 

من شأنها  اذا �ان من    لع والخدمات على سلع وخدمات أخرى تفضیل إنتاج �عض الس
 بتشو�هها  المنافسة أو تهّدد تشوه أن 

أي مساعدة ألي قطاع انتاجي ان تستحصل على  على أي جهة حكومیة قبل ان تمنح  
 موافقة مسبقة من الهیئة الوطنیة للمنافسة . 

 :�منح المجلس الموافقة على المساعدة العامة اذا �انت هذه المساعدات ممنوحة 
  

 لغا�ات اجتماعیة ودون اي تمییز لجهة منشأ المنتجات أو الخدمات المعنّیة؛   -أ
 لتخفیف األضرار الناجمة عن �وارث طبیعیة؛  -ب 
لدعم تنفیذ مشروع �خدم المصلحة الوطنیة أو لمعالجة خلل جدي في االقتصاد  -ت 

 الوطني.
 

 حظر المساعدات العامة المخلة �المنافسة  :24المادة 
�حظر منح مساعدة عامة، أ�ا �ان شكلها، من قبل السلطات المر�ز�ة 

عامة من شأنها أن تخل �المنافسة  والالمر�ز�ة أو أي مؤسسة أو هیئة  
أو تهّدد �اإلخالل بها عبر تفضیل �عض األشخاص على غیرهم أو  

 والخدمات على سلع وخدمات أخرى.عبر تفضیل إنتاج �عض السلع 
 إّال أنه �جوز للمجلس  أن �ستثني من هذا الحظر:

لجهة   - تمییز  اي  ودون  اجتماعیة  لغا�ات  الممنوحة  المساعدات 
 منشأ المنتجات أو الخدمات المعنّیة؛  

�وارث   - عن  الناجمة  األضرار  لتخفیف  الممنوحة  المساعدات 
 طبیعیة؛ 

شروع �خدم المصلحة الوطنیة  المساعدات الممنوحة لدعم تنفیذ م -
 أو لمعالجة خلل جدي في االقتصاد الوطني. 

 
 

 انشاء وتنظیم الهیئة   :25المادة
، هیئة ادار�ة ذات صفة لدى وزارة االقتصاد والتجارة �موجب هذا القانون تنشأ   -أ

تسمى "الهیئة الوطنیة للمنافسة" ،   تتمّتع �االستقاللین اإلداري والماليقضائیة،   

 :انشاء  وتنظیم الهیئة  25المادة 
قضائیة   -1 صفة  ذات  ادار�ة   هیئة  القانون،  هذا  �موجب  تنشأ 

عملیة   تراقب  بیروت،  مر�زها  للمنافسة"  الوطنیة  "الهیئة  تسمى 



عملیة    مدینةمر�زها   تراقب   ، التنافسي  بیروت  األداء  وتدعم  الحر  التنافس 
 . لألسواق وتمارس المهام والصالحیات المنوطة بها في هذا القانون 

اشراف    -ب  تحت  الهیئة  العام  و   الوز�رتعمل  النظام  ألحكام  الهیئة  تخضع  ال 
) ونظام الموظفین  1972/ 12/ 13تار�خ    4517مللمؤسسات العامة (المرسوم رق

رقم   العمومیة  12/06/1959تار�خ    112(المرسوم  المحاسبة  وقانون   (
 ) وأنظمة مجلس الخدمة المدنیة، 1963/ 12/ 30تار�خ  14969(المرسوم رقم 

المؤخرة،   -ت  المحاسبة  دیوان  لرقا�ة  الهیئة   وتقییم  �خضع عمل  ولتدقیق محاسبي 
ي �عینه الوز�ر لمدة سنة  في نها�ة �ل سنة مالّیة،  أداء من قبل مدقق خارج

على ان ال �جوز تجدید أو تمدید عقده ألكثر من ار�ع سنوات متتالیة وترسل 
 نسخة عن هذه التقار�ر إلى مجلس الوزراء بواسطة الوز�ر. 

�كون عمل الهیئة شفافًا وعلنیًا �ما �مكن الغیر من االطالع على �افة بیاناتها   -ث 
القوانین   تحمیها  التي  تلك  �استثناء  وقراراتها،  وسجالتها  وتقار�رها  ومعلوماتها 

 المرعّیة اإلجراء أو تمنع نشرها أو المعلن صراحة أنها سر�ة.
�حدد مالك الهیئة وهیكلیتها وتنظیمها االداري والمالي ونظام المستخدمین لدیها   -ج

انظمة   الهیئة   �موجب  من  تضعها  أشهر  ستة  مهلة  تعیینهاخالل  وال    تار�خ 
تصبح نافذة اال �عد صدورها �مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح  

 الوز�ر, 
الهیئة �موجب نظام داخلي   -ح �ضعه المجلس خالل ثالثة اشهر من ینظم عمل 

المهام   وتمارس  لألسواق  التنافسي  األداء  وتدعم  الحر  التنافس 
القانون، في  بها  المنوطة  �االستقاللین    والصالحیات  وتتمتع 

 اري . المالي واالد 
تخضع   -2 وال  والتجارة  االقتصاد  وز�ر  اشراف  تحت  الهیئة  تعمل 

رقم  (المرسوم  العامة  للمؤسسات  العام  النظام    4517ألحكام 
رقم  13/12/1972تار�خ   (المرسوم  الموظفین  ونظام   (112  
(المرسوم 12/06/1959تار�خ   العمومیة  المحاسبة  وقانون   (

ا30/12/1963تار�خ    14969رقم   مجلس  وأنظمة  لخدمة  ) 
 المدنیة، بل لرقا�ة دیوان المحاسبة المؤخرة.  

االطالع   -3 من  الغیر  �مكن  �ما  وعلنیًا  شفافًا  الهیئة  عمل  �كون 
على �افة بیاناتها ومعلوماتها وتقار�رها وسجالتها، �استثناء تلك  

 التي �منع القانون نشرها أو المعلن صراحة أنها سر�ة. 
 تتألف الهیئة من : -4

 مجلس ادارة �سمى مجلس المنافسة   -
 جهاز التحقیق   -
   امانة السر. -

�كون مدیر عام االقتصاد والتجارة مفوضا للحكومة لدى الهیئة   -5
وتقد�م   العامة  المصلحة  عن  الدفاع  المجلس  أمام  و�تولى 



 و�صدر �قرار یوقعه الوز�ر بناء على اقتراح المجلس.  تألیفه
 
 
 

 
 

 

المخلة  �الممارسات  المتعلقة  القضا�ا  في  الوزارة  مالحظات 
 �المنافسة وفقا ألحكام القانون.

والمالي  -6-5 االداري  وتنظیمها  وهیكلیتها  الهیئة  مالك  �حدد 
خدمین لدیها �موجب انظمة �ضعها المجلس خالل ونظام المست 

�عد صدورها   اال  نافذة  تصبح  وال  تعیینه  تار�خ  من  اشهر  ستة 
 �مراسیم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر, 

داخلي   -7-6 نظام  �موجب  الهیئة  عمل  المجلس ینظم  �ضعه 
تألیفه من  اشهر  ثالثة  بناء    خالل  الوز�ر  یوقعه  �قرار  و�صدر 

 اقتراح المجلس. على 
 

 : مجلس المنافسة    28المادة 
صالحیاتها  �افة تمارس  بواسطته  مجلس المنافسة هو الجهاز التقر�ري للهیئةاوال :

و�ضم  خمسة اعضاء  غیر متفرغین �استثناء   والقضائیة ،االستشار�ة  التقر�ر�ة
  .الرئیس الذي �كون متفرغا بدوام �امل

على االقل احدهما من قضاة    10قاضیان حالیان او سا�قان من الدرجة   -
 مجلس شورى الدولة والثاني من قضاة دیوان المحاسبة. 

والحقوق ,ثالثة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجاالت االقتصاد،   -
 والمنافسة وحما�ة المستهلك.

 مجلس المنافسة  :   28المادة 
تمارس الهیئة صالحیاتها التقر�ر�ة بواسطة مجلس ادارة �سمى  : اوال 

 �ضم سبعة اعضاء وفقا لما یلي: الذي  مجلس المنافسة 
على االقل احدهما   10قاضیان حالیان او سا�قان من الدرجة   -

دیوان  قضاة  من  والثاني  الدولة  شورى  مجلس  قضاة  من 
 المحاسبة. 

من   - اشخاص  مجاالت  ثالثة  في  والكفاءة  الخبرة  ذوي 
 االقتصاد، المنافسة وحما�ة المستهلك.



یتم اختیار هؤالء األعضاء، �استثناء القضاة، استنادا الى دراسة ملفات مقّدمة  
محلّیة   صحف  ثالث  في  إعالن  لوزارة  نتیجة  لوزارة  االلكتروني  الموقع  وعلى 

أن ال تقل خبرتهم عن عشر سنوات عمل فعلّیة في   ، علىاالقتصاد والتجارة  
 االختصاص المطلوب.

 التعیین  :ثانیا 
لمدة   الوزراء  في مجلس  یتخذ  �موجب مرسوم  المجلس  أعضاء    ار�ع�عین 

بناء على اقتراح الوز�ر �استثناء القاضیین الذین یتم  قابلة للتجدید  سنوات  
 تعیینهما بناء على اقتراح وز�ر العدل �عد استشارة مجلس القضاء االعلى. 

   موانع التعیین: ا ثالث
ال �جوز ألي من اعضاء المجلس الجمع بین وظیفته وأ�ة عضو�ة نیابیة  

ا �ان نوعها أو  أو بلد�ة أو وظیفة عامة أو أي نشاط في أ�ة مؤسسة مهم
أو   بدل  لقاء  النشاط  هذا  �ان  سواء  مهني  عمل  أي  أو  القانوني  شكلها 
مؤسسات   جزئیًا  أو  �لیًا  �ملك  أن  منهم  �ل  على  �حظر  �ما  مجاني. 

 خاضعة ألحكام هذا القانون أو أن �ساهم فیها. 
 واجبات االعضاء  الوظیفیة : را�عا 

الیمین القانونیة امام محكمة  یؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم   -أ
 البدا�ة التي �قع ضمن نطاقها مر�ز الهیئة �استثناء القضاة منهم .

 �ما یلي : یتقدم �ل عضو من األعضاء عند تعیینه  -ب

 شخصان �مثالن قطاعي اإلنتاج  والتوز�ع .  -
دراسة   الى  استنادا  القضاة،  �استثناء  األعضاء،  هؤالء  اختیار  یتم 
ملفات مقّدمة نتیجة إعالن في ثالث صحف محلّیة، على أن ال تقل  

 في االختصاص المطلوب. خبرتهم عن عشر سنوات عمل فعلّیة 
 التعیین  :ثانیا 

�عین أعضاء المجلس �موجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح الوز�ر   غیر قابلة للتجدیدلمدة خمس سنوات  

وز�ر   اقتراح  على  بناء  تعیینهما  یتم  الذین  القاضیین  �استثناء 
 العدل �عد استشارة مجلس القضاء االعلى.  

   موانع التعیین: ا ثالث
وأ�ة   وظیفته  بین  الجمع  المجلس  اعضاء  من  ألي  �جوز  ال 
بلد�ة أو وظیفة عامة أو أي نشاط في أ�ة   نیابیة أو  عضو�ة 

ما �ان نوعها أو شكلها القانوني أو أي عمل مهني  مؤسسة مه
على   �حظر  �ما  مجاني.  أو  بدل  لقاء  النشاط  هذا  �ان  سواء 
كل منهم أن �ملك �لیًا أو جزئیًا مؤسسات خاضعة ألحكام هذا  

 القانون أو أن �ساهم فیها. 
 واجبات االعضاء  الوظیفیة :را�عا 

الیمین القانونیة امام  یؤدي أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم  



بتصر�ح یتعهد فیه على مسؤولیته �عدم وجود أي مانع من موانع    -1
 التعیین المنصوص علیها أعاله. 

المنصوص    -2 المالیة  الذمة  عن  رقم  تصر�ح  القانون  ألحكام  وفقا 
   16/10/2020تار�خ   189/2020

 
األعضاء إطالع الوز�ر خطیًا على أي مستجدات  اي من  یتوجب على   -ج

 وفقًا ألحكام هذا القانون.  وحیاده  من شأنها التأثیر على عضو�ته
 یلزم االعضاء �المحافظة على السر المهني  -ح

 
 

   التعو�ضات : خامسا
�عمل رئیس المجلس بدوام �امل وتحدد تعو�ضاته المالیة �مرسوم یتخذ  -أ

 في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر ووز�ر المالیة  
بدالت    -ب  شكل  على  المالیة    تعو�ضاتهم  االعضاء  �اقي  یتقاضى 

مقطوعة عن �ل جلسة �عقدونها للقیام �مهامهم وتحدد هذه التعو�ضات 
 وزراء بناء على اقتراح الوز�ر ووز�ر المالیة, �مرسوم یتخذ في مجلس ال

 
 : االستقالة، االقالة وانتهاء العضوّ�ة سادساً  

�استثناء   الهیئة  مر�ز  نطاقها  ضمن  �قع  التي  البدا�ة  محكمة 
دیوان  امام  المالیة  ذمتهم  عن  و�صرحون  منهم   القضاة 
المحاسبة فور تولیهم مناصبهم و�لزمون �السر المهني و�تفرغون  
للقیام �مهامهم و�منع علیهم ممارسة اي نشاط مهني آخر سواء  

   ي.كان ببدل او مجان
 

   التعو�ضات : خامسا
تعو�ضاتهم   وتحدد  �امل  بدوام  المجلس  واعضاء  رئیس  �عمل 
المالیة �مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوز�ر 

 ووز�ر المالیة. 
 االستقالة واالقالة : سادسا

سبب  دون  �شارك  لم  المجلس  في  عضو  أي  مستقیال،  �عتبر 
متتالیة. تعلن استقالته �قرار من الوز�ر. مبرر في ثالث جلسات  

اما العضو الذي �فقد احد شروط عضو�ته او لم �عد قادرا على  
في  یتخذ  مرسوم  �موجب  اقالته  تتم  سبب  ألي  مهامه  ممارسة 
ما   في  العدل  وز�ر  او  الوز�ر  اقتراح  على  بناء  الوزراء  مجلس 

 یتعلق �القضاة.
 



لم �شارك دون سبب مبرر خطي المجلس   �عتبر مستقیًال حكمًا، أي عضو في  -1
 ثالث جلسات متتالیة. تعلن استقالته �قرار من الوز�ر.

�جتمع مرة واحدة على األقل خالل شهر�ن  ال  حكمًا إذا لم  یمستق المجلس    �عتبر    -2
 متتالیین. تعلن استقالته �قرار من الوز�ر. 

والیته أو �الوفاة أو   مدةتنتهي وال�ة �ل من رئیس وأعضاء  المجلس �انتهاء   -3 
 �االستقالة أو �إنهاء العضو�ة أو العزل.

عضو�ة  �مرسوم من مجلس الوزراء بناء القتراح الوز�ر عند اإلخالل الفادح الُتنهى   -4
�عد أن تتحقق من ذلك هیئة  بواجبات الوظیفة أو اإلخالل �أحكام هذا القانون، 

مؤلفة من رئیس مجلس القضاء األعلى، ورئیس مجلس شورى الدولة، ورئیس 
 دیوان المحاسبة �قرار تتخذه �األكثر�ة. 

 
 : االختصاصات االستشار�ة  للهیئة  33المادة 

هذه   یبدي  الذي  المجلس  بواسطة  االستشار�ة  اختصاصاتها  الهیئة  في اآلراء  تمارس 
  :وهي نوعان الزامیة واختیار�ةالمسائل المطروحة على الهیئة 

   اآلراء اإللزامیة  :اوال
النصوص  الهیئة  �جب أخذ رأي   القوانین ومشار�ع  تنشئ �شأن مشار�ع  التي  التنظیمیة 

 انظمة جدیدة إذا �انت تهدف مباشرة الى: 
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة.   -أ

 : االختصاصات االستشار�ة  33المادة 
�جب أخذ  رأي  المجلس �شأن مشار�ع القوانین ومشار�ع   : اوال

النصوص التنظیمیة التي تنشئ انظمة جدیدة اذا �انت تهدف 
 مباشرة الى: 

 فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة.   -
 وضع قیود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معینة. -
 ممارسات موحدة فیما یتعلق �أسعار أو شروط البیع.فرض  -



 وضع قیود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معینة. -ب 
 فرض ممارسات موحدة فیما یتعلق �أسعار أو شروط البیع. -ت 

 تحدد اصول االستشارة االلزامیة �موجب قرار �صدر عن الهیئة.  
 

 : اآلراء االختیار�ة  ثانیا
 حول اقتراحات القوانین وأي مسألة تتعلق �المنافسة: الهیئة �مكن طلب ابداء رأي 

 من قبل اللجان البرلمانیة المعنیة.  -أ
 بناًء على طلب الحكومة. -ب 
جمعات المهنیة أو النقابیة أو  بناًء على طلب من السلطات المحلیة أو الت -ت 

والصناعة،   والتجارة  الزراعة  غرف  أو  المعتمدة  المستهلكین  جمعیات 
تدخل  والتي  �المنافسة  تمس  التي  المسائل  في  المدني  المجتمع  وجمعیات 

 ضمن صالحیة �ل من االشخاص المذ�ور�ن. 
المحددة   -ث  �المنافسة  المخلة  الممارسات  �شأن  المحاكم  من  على طلب  بناء 

في هذه الحالة ال �مكن للمجلس  من القانون. ف  11الى    7المواد من    في
ان یبدي رأ�ه �الممارسة اال �عد التأكد من اتمام اجراءات الخصومة �شأنها  
لدى   توفرت  قد  المطلو�ة  المعلومات  �انت  إذا  اما  المعنیة،  المحكمة  امام 

ابداالهیئة   �مكنها  الحالة  هذه  ففي  سابق،  اجراء  تنفیذ  دون  نتیجة  رأیها  ء 
 حاجة للجوء الى االجراء المذ�ور اعاله.

مجلس   عن  �صدر  قرار  �موجب  االلزامیة  االستشارة  اصول  تحدد 
 المنافسة.  

 
�مكن طلب ابداء رأي المجلس حول اقتراحات القوانین وأي : ثانیا

 مسألة تتعلق �المنافسة : 
 من قبل اللجان البرلمانیة المعنیة.  -
 الحكومة.بناًء على طلب  -
بناًء على طلب من السلطات المحلیة أو التجمعات المهنیة أو   -

الزراعة   غرف  أو  المعتمدة  المستهلكین  جمعیات  أو  النقابیة 
والتجارة والصناعة ،  وجمعیات المجتمع المدني في المسائل  
من  �ل  صالحیة  ضمن  تدخل  والتي  �المنافسة  تمس  التي 

 االشخاص المذ�ور�ن. 
من   - طلب  على  المخلة بناء  الممارسات  �شأن  المحاكم 

 من القانون .  11الى   7�المنافسة المحددة في المواد من 
وفي هذه الحالة ال �مكن للمجلس ان یبدي رأ�ه اال �عد  التأكد 
اتمام اجراءات الخصومة امام المحكمة المعنیة ، اما إذا  �انت 

اء المعلومات المطلو�ة قد توفرت لدى المجلس نتیجة تنفیذ اجر 
سابق ، ففي هذه الحالة �مكنه ابداء رأ�ه دون حاجة للجوء الى 



ان تزود أي محكمة بناء لطلبها، �المستندات او المعلومات لهیئة  و�جوز ل -ج
غیر   �انت  إذا  �حوزتها  التي  �المنافسة  المخلة  �الممارسات  المتعلقة 
�فرض   المتعلقة  المستندات  �استثناء  الدعوى  أطراف  بتصرف  موضوعة 

 غرامة او عقو�ة مالیة.  
 
 
 

 األسعار�استطالع رأي  الهیئة �شأن القرارات المتعلقة  :ثالثا
المجلس   تبدي   بواسطة  المتعلقة  الهیئة  التنظیمیة  القرارات  في  االستشاري  رأیها 

من هذا القانون بناًء على    4�األسعار والتعر�فات المنظمة المشار الیها في المادة  
 طلب الحكومة او  عفوا من تلقاء نفسها. 

من تلقاء نفسها، ان تبدي بواسطة المجلس رأیها االستشاري في أي مسألة وللهیئة  
إذا �األسعار،   �المنافسة،    تتعلق  االخالل  شأنها  من  ترفع �ان  ان  ا�ضا  ولها 

المعني    التوصیات  القطاع  عن  المسؤول  الوز�ر  أو  والتجارة  االقتصاد  وز�ر  الى 
التنافسي   األداء  لتحسین  منها،  المشكو  االسعار  �شأن  الالزمة  التدابیر  بتنفیذ 

 لألسواق. 
لمادة مستوجبة للنشر ضمن  الصادرة �موجب الفقرة ثالثا من هذه االهیئة  تكون آراء  

المنظمات  المستهلك،  حما�ة  جمعیات  تمكین  أجل  من  عمل،  أ�ام  خمسة  مهلة 

 االجراء المذ�ور.
 

و�جوز للمجلس ان یزود أي محكمة بناء لطلبها، �المستندات او 
المعلومات المتعلقة �الممارسات المخلة �المنافسة التي  �حوزته اذا 
كانت غیر موضوعة بتصرف اطراف الدعوى �استثناء المستندات 

 متعلقة �فرض غرامة او عقو�ة مالیة.  ال
 
 استشارة المجلس �شأن االسعار ثالثا :

یبدي المجلس رأ�ه االستشاري  في األسعار والتعر�فات المنظمة  
من هذا القانون بناًء على طلب الحكومة  4المشار الیها في المادة 

 او من تلقاء نفسه. 
 

االستشاري في أي مسألة وللمجلس من تلقاء نفسه، ان یبدي رأ�ه 
تتعلق �األسعار اذا �ان من شأنها االخالل �المنافسة، وله ا�ضا  
ان یوصي وز�ر االقتصاد أو الوز�ر المسؤول عن القطاع المعني  
بتنفیذ التدابیر الالزمة �شأن االسعار المشكو منها لتحسین األداء 

 التنافسي لألسواق.
 



والهیئات المهنیة المعنیة المسجلة وفقا لألصول، من تقد�م مالحظاتها او استعمال 
 حقها �المقاضاة واالعتراض عند االقتضاء. 

 
 

قرة ثالثا من هذه المادة تكون آراء المجلس الصادرة �موجب  الف
مستوجبة للنشر ضمن مهلة خمسة أ�ام عمل، من أجل تمكین  

جمعیات حما�ة المستهلك ، المنظمات والهیئات المهنیة المعنیة  
المسجلة وفقا لألصول، من تقد�م مالحظاتها او استعمال حقها  

 �المقاضاة واالعتراض عند االقتضاء. 
 

 
  
  
  
  
  
  

 


