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قانون رقم ( )31ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�سة
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1972ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
احلكومة وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
 1996وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2002وتعديالته،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2002املع َّدل باملر�سوم
بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2017
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صـادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املع َّدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2012ب�ش�أن حماية امل�ستهلك،
ن�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:
�أق َّر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون ال َآتي ُّ

املادة الأوىل

ُيعمل يف �ش�أن ت�شجيع وحماية املناف�سة ب�أحكام القانون املرافق.
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املادة الثانية

ال ُت ِخل �أحكام القانون املرافق ب� ٍّأي مما يلي:
�أ – �أية �سلطة مق َّررة بموجب �أحكام � ِّأي قانون �آخر ل�صالح � ٍّأي من �أجهزة الدولة في �ش�أن تحديد
الأ�سعار وم ْنع االحتكار �أو اتخاذ �أية تدابير تكفل توا ُفر المنتجات.
ب – � ُّأي حق مق َّرر ل�صالح �شخ�ص مح َّدد بموجب قانون خا�ص.
ج  -ممار�س���ة الن�شاط االقت�صادي على النحو الذي ال ي�ؤدي �إلى �إعاقة المناف�سة مكفول للجميع،
وذلك كله ِو ْفق �أحكام القانون.

املادة الثالثة

وت�شجع املناف�سة يف الأن�شطة االقت�صادية وحتظر
ي�ستمر العمل بالأحكام التي حتمي
ِّ
الرتتيبات املعيقة لها الواردة يف القـوانـني املعمـول بهـا وقـت العمـل بهـذا القـانـون ،وذلك فيـمـا
ال يتعار�ض مع �أحكامه.

املادة الرابعة

ي�صدر مر�سوم بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�صالحيات املق َّررة للهيئة مبوجب
ر�صد االعتماد املايل للهيئة يف امليزانية العامة للدولة
�أحكام القانون املرافق ،وذلك �إىل حني ْ
و�صدور مر�سوم بت�شكيل جمل�س الإدارة .ويحدِّ د ذلك املر�سوم َمن يتوىل باجلهة الإدارية امل�شار
�إليها املهام وال�صالحيات املق َّررة مبوجب القانون املرافق لكل من جمل�س الإدارة ورئي�س املجل�س
والرئي�س التنفيذي.

املادة اخلام�سة

ُي َ
ن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل ب�أحكامه اعتبار ًا من �أول ال�شهر التايل
لـ ُم ِ�ضي �ستة �أ�شهر على تاريخ ْ
ن�شره ،وذلك با�ستثناء مواد الباب الثاين والتي ُيعمل ب�أحكامها
اعتبار ًا من �أول ال�شهر التايل لتاريخ هذا الن�شر.

�صدر في ق�صر الرفاع :
بتــاريــخ� 28 :ش ــوال 1439هـ
الموافـق 12 :ي ــوليـو 2018م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون ت�شجيع وحماية املناف�سة
م�س َّميات �أبواب وف�صول القانون
الباب الأول� :أحكام ت�شجيع وحماية المناف�سة.
الف�صل الأول� :أحكام تمهيدية.
الف�صل الثاني :الترتيبات المعيقة للمناف�سة واال�ستثناءات الواردة عليها.
الف�صل الثالث� :إ�ساءة ا�ستغالل الو�ضع المهيمن واال�ستثناءات الواردة عليه.
الف�صل الرابع :التركيز االقت�صادي واال�ستثناءات الواردة عليه.
الف�صل الخام�س� :أحكام م�شتركة.
الباب الثاني :هيئة ت�شجيع وحماية المناف�سة.
الف�صل الأول� :أحكام عامة.
الف�صل الثاني :مجل�س الإدارة.
الف�صل الثالث :الرئي�س التنفيذي.
الباب الثالث :الم�ساءلة.
الف�صل الأول :الم�ساءلة من ِق َبل الهيئة.
الف�صل الثاني :الم�سئولية المدنية.
الف�صل الثالث :الم�سئولية الجنائية.
الباب الرابع� :أحكام عامة.
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مواد القانون
الباب الأول
�أحكام ت�شجيع وحماية املناف�سة
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
مادة ()1
تعاريف

المعاني المبين َة قرينَ ُك ٍّل
 – 1ف���ي تطبيق �أحكام ه���ذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالي���ة
َ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
�أ  -الوزير :الوزير المع ِني ب�شئون التجارة �أو � ِّأي وزير ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
ب  -الهيئة :هيئة ت�شجيع وحماية المناف�سة َ
المن�ش�أة بموجب ن�ص المادة ( )17من هذا القانون.
ج  -المجل� ��س �أو مجل� ��س الإدارة :مجل�س �إدارة الهيئة الم�ش َّكل وفق ًا لن�ص المادة ( )32من هذا
القانون.
د  -الرئي� ��س التنفي ��ذي :الرئي����س التنفي���ذي للهيئة المع َّي���ن ِو ْفق ًا لن�ص الم���ادة ( )36من هذا
القانون.
هـ ـ من�ش�أةُّ � :أي كيان يبا�شر من خالله �شخ�ص َ
ن�شاطه ِّ
بغ�ض النظر عن �شكله القانوني.
و  -رابط ��ة من�ش� ��آتُّ � :أي تجمع بي���ن من�ش�أتين �أو �أكثر ،تم �إن�شا�ؤه لتعزي���ز الم�صالح االقت�صادية
لأع�ضائه �أو لأ�شخا�ص يمثلهم ه�ؤالء الأع�ضاء.
ز  -الترتي ��بُّ � :أي اتف���اق �أو عق���د �أو اتفاقية �أو تحال���ف �أو ممار�سة بين من�ش�أتي���ن �أو �أكثر� ،أو � ُّأي
تع���اون بين المن�ش�آت� ،أو قرار �ص���ادر عن رابطة من�ش�آت �سوا ًء كان كتابي��� ًا �أو �شفهي ًا� ،صريح ًا �أو
ِ�ض ْمني ًا ،علني ًا �أو �سري ًا.
ح  -الترتيب ��ات المعيق ��ة للمناف�سة :الترتيبات الم�شار �إليها ف���ي الف�صل الثاني من الباب الأول
من هذا القانون.
ط  -المناف�سة :مزاولة الأن�شطة االقت�صادية ِو ْفق ًا لآليات ال�سوق دون ت�أثير �أو تقييد لتلك الآليات
ُي ِلحق �آثار ًا �ضارة بالتجارة والتنمية.
ي� -إعاقة المناف�سة :منع المناف�سة �أو تقييدها �أو الإ�ضرار بها.
ك  -الو�ض ��ع المهيم ��ن :الو�ض���ع الذي ي َم ِّكن �أي���ة من�ش�أة بمفردها �أو باال�شت���راك مع غيرها من
المن�ش�آت الأخرى من الت ََّح ُّكم �أو الت�أثير على �سوق المنتجات المعنية.
ل  -التركيز االقت�صادي :كل ت�ص ُّرف ين�ش�أ عنه ن ْقل كلي �أو جزئي (اندماج �أو ا�ستحواذ) ِلم ْلكية
�أ�ص���ول �أو �أ�سه���م �أو ح�ص�ص �أو انتفاع �أو حقوق �أو التزامات من�ش����أة �إلى من�ش�أة �أخرى ،من �ش�أنه
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�أنْ ي َم ِّك���ن من�ش�أة �أو رابطة من�ش�آت من ال�سيطرة ب�ص���ورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة على من�ش�أة �أو
رابطة من�ش�آت �أخرى.
م � -س ��وق المنتج ��ات المعني ��ة :م���ا ت�ش َّكل م���ن عن�صرين هم���ا المنتَجات والنط���اق الجغرافي،
وي ْق َ�صد بالمنتَجات كل المنتَجات التي ُتعد كل منها بديلة عن الأخرى �أو يمكن �أن تحل محلها في
ق�صد بالنط���اق الجغرافي الحدود الدولية لمملكة
تلبي���ة احتياجات متل ِّقي الخدمة �أو ال�سلعة ،و ُي َ
البحرين.
ن  -الن�ش ��ر� :إتاح���ة المعلومات للجمهور دون مقابل �أو قيد من خ�ل�ال �أية و�سيلة تكفل ذلك ِو ْفق ًا
ِلم���ا يق ِّرره مجل�س الإدارة ،وذلك ما ل���م ين�ص القانون �صراحة على �أنْ يكون الن�شر في الجريدة
الر�سمية.
� ��س  -الهيئ ��ات ال َّنظِ ي ��رة :الجهات التابعة ل���دول �أجنبية والتي ت�ضطلع بمه���ام تنظيمية ورقابية
تقابل المهام المنوطة بالهيئة.
 – 2في تطبيق هذا القانون ف�إن م�صطلح:
�أ� -شخ� ��ص :ي�شم���ل � َّأي �شخ����ص طبيعي �أو اعتباري �أو � َّأي كيان قانوني �آخ���ر �أي ًا كان ال�شكل الذي
يتخذه ،يمار�س ن�شاط ًا اقت�صادي ًا.
ب -الأن�شط ��ة االقت�صادي ��ة :ت�شم���ل الأعم���ال التجارية والمه���ن الحرفية ،وكل م���ا يتعلق ب�إنتاج
�ستهدف م���ن مبا�شرتها الربح ك�أن�شطة الجمعيات التعاونية
وتوزي���ع ال�سلع �أو الخدمات ،و�إنْ لم ُي َ
والتنظيم���ات المهنية ،كما ت�شمل حقوق الملكي���ة الفكرية والعالمات التجارية وبراءات االختراع
والن�شر.
ج -المن َتجات :ت�شمل ال�سلع والخدمات المحلية والم�ستوردة.
د -ال�سعر :ي�شمل �أية تكلفة �أو خ�صم �أو هام�ش ربح �أو غير ذلك من عنا�صر ال�سعر.
هـ  -م�ستند :ي�شمل �أية معلومات مد َّونة في �صورة ورقية �أو �إلكترونية.

مادة ()2
نطاق التطبيق

 - 1ت�س���ري �أحكام هذا القان���ون على جميع المن�ش�آت وذلك فيما يت�ص���ل ب�أن�شطتها االقت�صادية
الق�صد منه �أو يترتب علي���ه �إعاقة المناف�سة
ف���ي المملكة ،وعل���ى � ِّأي �سلوك �أو ترتيب يك���ون ْ
ف���ي المملك���ة – �أو � ِّأي جزء منه���ا –حتى و�إنْ كان واح���د ًا �أو �أكثر من �أطراف���ه غير م� َّؤ�س�س
ف���ي المملك���ة .كما ت�سري �أحكام هذا القانون على الأن�شط���ة االقت�صادية التي تما َر�س خارج
المملكة وت�ؤثر على المناف�سة فيها.
 - 2ال ت�سري �أحكام هذا القانون على ما يلي:
�أ  -الترتيبات التي تق ُّرها االتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة.
ب  -المرافق والم�شروعات التي تمتلكها �أو تديرها الدولة.

49

50

العدد – 3375 :الخميس  19يوليو 2018

ج  -الترتيبات التي يقت�ضيها ا�ستخدام �أو ا�ستغالل �أو ن ْقل �أو الترخي�ص با�ستغالل الحقوق
الم ْلكية الفكرية المق َّررة قانون ًا ،على �أال ت�ؤدي هذه الترتيبات على نحو
الواردة على ِ
غير �سائغ �إلى �إعاقة ن ْقل التقنية �أو انت�شارها �أو �إعاقة المناف�سة.

الف�صل الثاين
الرتتيبات املعيقة للمناف�سة واال�ستثناءات الواردة عليها
مادة ()3
حظر �إعاقة املناف�سة

 - 1م���ع مراع���اة �أحكام الم���واد ( )4و( )5و( )7من هذا القانونُ ،ت َ
حظ���ر كافة الترتيبات التي
يك���ون الغر�ض منه���ا �أو التي ينتج عنها �إعاقة المناف�سة في المملك���ة �أو � ِّأي جزء منها .وعلى
الأخ����ص ،ي�سري ْ
الحظر الم�شار �إليه ب�ش�أن الترتيبات الت���ي يكون الغر�ض منها �أو التي ينتج
عنها � ٌّأي مما يلي:
�أ  -الت�أثير في �أ�سعار المنتَجات محل التعامل بال َّرفع �أو الخ ْف�ض �أو بالتثبيت �أو بالمعامالت
ال�ص َورية �أو الوهمية �أو ب�أية �صورة �أخرى.
ُّ
الح ُّد من الإنتاج �أو الت�سويق �أو التطور التقني �أو اال�ستثمار� ،أو التحكم في � ٍّأي من ذلك.
بَ -
ج  -اقت�سام الأ�سواق �أو م�صادر التوريد.
د  -ن�شر معلومات غير �صحيحة عن المنتَجات و�أ�سعارها مع العلم بذلك.
هـ ـ التواط�ؤ في العطاءات �أو العرو�ض في المزايدات �أو المناق�صات �أو الممار�سات ،والت�أثير
في �سعر عرو�ض بيع و�شراء المنتَجات.
و  -افتعال وفرة مفاجئة للمنتَجات ت�ؤدي �إلى تداولها ب�سعر غير حقيقي ي�ؤثر على باقي
المناف�سين.
ز  -التواط�ؤ على ر ْف�ض ال�شراء �أو البيع �أو التوريد من من�ش�أة �أو من�ش�آت مع َّينة لم ْنع �أو عرقلة
ممار�ستها لن�شاطها.
 - 2م���ع عدم الإخ�ل�ال بحقوق الغير ح�سن الني���ة ،يقع باط ًال كل ترتيب يت���م بالمخالفة لأحكام
الفقرة ( )1من هذه المادة.
 - 3ال ي�س���ري ْ
الحظ���ر الم�شار �إليه في الفق���رة ( )1من هذه المادة عل���ى � ِّأي ترتيب تكون جميع
�أطراف���ه َ
م�سيطر ًا عليها ب�صورة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة من من�ش�أة واحدة ،ويجوز �أنْ تكون
الم�سيطرة �أحد �أطراف الترتيب.
هذه المن�ش�أة
ِ
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مادة ()4
ا�ستثناء ترتيبات حمدَّدة

�صدره الهيئةُّ � ،أي ترتيب من
ُ - 1ي�ستث َنى من �أحكام المادة ( )3من هذا القانون بموجب قرار ُت ِ
الم�شار �إليها في تلك المادة� ،إذا ما كان هذا الترتيب م�ستوفي ًا ِلما يلي:
تح�سن ملمو�س في �إنتاج �أو توزيع المنتَجات.
�أ – ي�ؤدي �إلى ُّ
ب – ي�ؤدي �إلى تعزيز التطور التقني �أو االقت�صادي في مجال �إنتاج �أو توزيع المنتَجات.
ج – يمنح ح�صة من�صفة لم�ستهلكي المنتَجات من � ِّأي منافع تَنتُج عنه.
د – ال ي َم ِّكن المن�ش�آت المعنية من الق�ضاء على المناف�سة في جزء كبير من �سوق المنتَجات.
هـ ـ ال يفر�ض قيود ًا على المناف�سة بالن�سبة للمن�ش�آت المعنية غير ما ت�ستلزمه ال�شروط
المن�صو�ص عليها في البنود (�أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة.
وتحدد الهيئة في قرارها نطاق اال�ستثناء و�شروطه ومدته ،ويجوز تجديد هذه المدة
لمدد �أخرى.
�ص���دره الهيئة من تلقاء نف�سه���ا �أو بنا ًء على ما تتلق���اه من بالغات �أو
 - 2يج���وز بق���رار م�س َّبب ُت ِ
�شكا ًو ،تعديل �أو �إلغاء قرار اال�ستثناء الم�شار �إليه في الفقرة ( )1من هذه المادة �إذا قامت
لديه���ا دالئل جدية على �أنَّ تغيير ًا جوهري ًا وملمو�س ًا طر�أ على الظروف والأو�ضاع التي حدت
بالهيئة �إلى م ْنح اال�ستثناء.

مادة ()5
ا�ستثناء فئات مع َّينة من الرتتيبات واملن�ش�آت ال�صغرية

�صدره الهيئة فئات الترتيبات
ُ - 1ت�ستث َنى من �أحكام المادة ( )3من هذا القانون بموجب قرار ُت ِ
الت���ي تقدِّ ر الهيئ���ة �أنها ت�ستوفي اال�شتراطات الم�شار �إليها ف���ي البنود من (�أ) �إلى (هـ) من
الفق���رة ( )1م���ن المادة ( )4م���ن هذا القانون ،وذل���ك لمدة مح َّددة قابل���ة للتجديد لمدد
�أخ���رى ،والترتيبات التي تكون جميع �أطرافها من المن�ش����آت ال�صغيرة ،وذلك لمدة مح َّددة
قابل���ة للتجديد لمدد �أخرى .وال ي�سري اال�ستثناء الم�شار �إلي���ه �إال ب�ش�أن الترتيب الذي تكون
جميع �أطرافه من المن�ش�آت ال�صغيرة.
ويحدِّ د القرار الم�شار �إليه ما يلي:
�أ  -مدة �سريان اال�ستثناء.
ب  -ال�شروط والأو�ضاع التي تتع َّين مراعاتها ل�سريان اال�ستثناء.
ج � -إجراءات �إلغائه في الحاالت الم�شار �إليها في الفقرة ( )2من هذه المادة.
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ويجب �أنْ يت�ضمن القرار الم�شار �إليه المعايير الالزم توا ُفرها في المن�ش�أة حتى ُتعت َبر من�ش�أة
�صغيرة .ويجوز �أن يكون من بين هذه المعايير ال َّدخل ال�سنوي للمن�ش�أة وح�صتها في ال�سوق وعدد
العاملين بها ،كما يجوز �أنْ يت�ضمن القرار �أحكام ًا خا�صة ب�أنواع مع َّينة من الترتيبات �أو من
المن�ش�آت ال�صغيرة �أو الأن�شطة االقت�صادية.
�صدره الهيئة من تلق���اء نف�سها� ،أو بنا ًء على م���ا تتلقاه من بالغات �أو
 - 2يج���وز بق���رار م�س َّبب ُت ِ
�شكا ٍو ،حرمان �أية من�ش�أة �أو من�ش�أة �صغيرة من التَّمتُّع باال�ستثناء الم�شار �إليه في الفقرة ()1
من هذه المادة �إذا ثبت �إخاللها ب� ٍّأي من الأحكام التي تتع َّين مراعاتها ل�سريان اال�ستثناء.

مادة ()6

ُت َ
ن�شر في الجريدة الر�سمية القرارات ال�صادرة ِو ْفق ًا لأحكام المادتين ( )5 ،4من هذا
القانون.

مادة ()7
ا�ستثنا ًء العتبارات تقت�ضيها امل�صلحة العامة

 - 1ا�ستثنا ًء من �أحكام المادة ( )3من هذا القانون ،يجوز بقرار م�س َّبب من الوزير ،بعد � ْأخذ ر�أي
الهيئ���ة وموافقة مجل�س الوزراء ،الموافقة على � ِّأي ترتيب م���ن الم�شار �إليهم في تلك المادة
العتبارات ا�ستثنائية تقت�ضيها الم�صلحة العامة .ويجوز �أنْ يكون قرار الموافقة الم�شار �إليه
مقرون ًا ب�شروط ولمدة مح َّددة قابلة للتجديد.
 - 2ي�صدر قرار الموافقة ،الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتجديد مدته بنا ًء على
طلب كتابي يق َّدم من �شخ�ص �أو �أكثر من الراغبين في مبا�شرة الترتيب قبل ال�شروع فيه.
 - 3يجوز بقرار م�س َّبب من الوزير ،بعد � ْأخذ ر�أي الهيئة� ،إلغاء الموافقة الم�شار �إليها في الفقرة
( )1من هذه المادة قبل انتهاء مدتها �إذا انحرف ذوو ال�ش�أن عن الغاية منها �أو زال �سببها.
�ص���در الوزي���ر قرار ًا يحدِّ د بموجبه �إجراءات تقديم طلب الموافقة الم�شار �إليها في الفقرة
ُ - 4ي ِ
( )1من هذه المادة والبتِّ فيه.
ن�ش���ر ف���ي الجريدة الر�سمية القرارات ال�صادرة ِو ْفق ًا لأح���كام هذه المادة ،و ُي َ
ُ - 5ت َ
ن�شر مع قرار
الموافق���ة ر�أي الهيئة الم�شار �إليه ف���ي الفقرة ( )1من هذه المادة م�س َّبب ًا� ،إذا ما تق َّرر عدم
ال ْأخذ به مع بيان �أ�سباب ذلك.
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الف�صل الثالث
�إ�ساءة ا�ستغالل الو�ضع املهيمن واال�ستثناءات الواردة عليه
مادة ()8
الو�ضع املهيمن

ُ - 1تعت َب���ر المن�ش�أة في و�ض���ع مهيمن �إذا تمتعت بقوة اقت�صادية ت َم ِّكنه���ا من الحيلولة دون قيام
مناف�س���ة فاعلة في ال�سوق ،وذلك بما يعطي ه���ذه المن�ش�أة القدرة على الت�ص ُّرف با�ستقالل
– بقدر ملمو�س  -عن مناف�سيها وعمالئها ،وبالتالي عن م�ستهلكي منتَجاتها.
 - 2ما لم يثبت خالف ذلك ،تعد المن�ش�أة الواحدة في و�ضع مهيمن �إذا زادت ح�صتها في �سوق
المن َتج���ات المعنية عل���ى  ،%40وتعد مجموعة من�ش�آت ،تت�ألف من اثنتي���ن �أو �أكثر ،في و�ضع
مهيم���ن �إذا زادت ح�ص���ة المجموعة في �سوق المن َتج���ات المعنية على  .%60ومع ذلك يجوز
للمن�ش�أة �أنْ تكون متمتعة بو�ضع مهيمن في �سوق المنتَجات المعنية و�إنْ لم تكن ح�صتها فيها
ت�ستوفي ال ِّن َ�سب الم�شار �إليها.
�ص���در ق���رار ًا تحدِّ د بموجبه معايي���ر �إ�ضافية لتقرير تم ُّت���ع المن�ش�أة منفردة �أو
وللهيئ���ة �أنْ ُت ِ
�ص���در قرارات تحدِّ د
باال�شت���راك م���ع من�ش�أة �أخ���رى �أو �أكثر بو�ضع مهيم���ن ،كما للهيئة �أنْ ُت ِ
بموجبه���ا تمتُّع من�ش�آت معينة منفردة �أو باال�شتراك مع �أخريات بو�ضع مهيمن .و ُت َ
ن�شر كافة
القرارات الم�شار �إليها في الجريدة الر�سمية.

مادة ()9
ْ
حظر �إ�ساءة ا�ستغالل الو�ضع املهيمن

ُ - 1ي َ
حظ���ر على �أية من�ش�أة تتمت���ع بو�ضع مهيمن في ال�سوق ،القيام �سوا ًء بمفردها �أو باال�شتراك
مع من�ش�أة �أخرى �أو �أكثر ب� ِّأي فعل �أو االمتناع عن � ِّأي فعل ينطوي على �إ�ساءة ا�ستغالل الو�ضع
الم�شار �إليه .وعلى وجه الخ�صو�ص ،يعد �إ�ساءة ال�ستغالل الو�ضع المهيمن � ٌّأي مما يلي:
�أ  -ف ْر�ض �أ�سعار للبيع �أو لل�شراء �أو �أية �شروط ا ِّتجار �أخرى� ،سوا ًء كان ذلك على نحو مبا�شر
�أو غير مبا�شر.
الح ُّد من الإنتاج �أو الأ�سواق �أو التطور التقني ،بما ُي ِلحق �ضرر ًا بالم�ستهلكين.
بَ -
ج  -التمييز في االتفاقات �أو التعاقدات� ،أي ًا كان نوعها ،التي ُتب َرم مع المو ِّردين �أو مع
العمالء متى ت�شابهت مراكزهم التعاقدية� ،سوا ًء كان هذا التمييز في الأ�سعار �أو نوعية
المنتَجات �أو في �شروط التعامل الأخرى.
د  -تعليق �إب��رام عقد اتفاق خا�ص بمنتَج على �شرط قبول التزامات �أو منتَجات تكون
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بطبيعتها �أو بموجب اال�ستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتَج محل االتفاق �أو
التعاقد �أو التعامل الأ�صلي.
هـ  -االمتناع بغير مب ِّرر م�شروع عن �إب��رام �صفقات بيع �أو �شراء �أحد المنتَجات مع �أية
من�ش�أة� ،أو بيع المنتَجات محل تعامله ب�أقل من تكلفتها الفعلية� ،أو بوقف التعامل كلي ًا
بما ي�ؤدي �إلى �إق�صاء المن�ش�آت المناف�سة من ال�سوق �أو تع ُّر�ضها لخ�سائر ي�صعب معها
اال�ستمرار في �أن�شطتها.
 - 2ال ي�س���ري ْ
الحظ���ر الم�شار �إليه في الفقرة ( )1من هذه الم���ادة �إذا كان ال�سلوك �سائغ ًا ِو ْفق ًا
�صدر قرار ًا
للمعي���ار المو�ضوع���ي للمن�ش�آت الم�شار �إليها ومتنا�سب ًا مع م�س ِّوغ���ه .وللهيئة �أنْ ُت ِ
تحدِّ د بموجبه �شروط وقواعد توا ُفر الم�س ِّوغ الم�شار �إليه.

مادة ()10
ا�ستثناء العتبارات تقت�ضيها امل�صلحة العامة

خرج بموجبه
 - 1يج���وز للوزير ،بعد � ْأخذ ر�أي الهيئ���ة وموافقة مجل�س الوزراء� ،أنْ ُي ِ
�صدر قرار ًا ُي ِ
�سل���وك ًا مع َّين��� ًا من ْ
الحظ���ر المن�صو�ص علي���ه في الم���ادة ( )9من هذا القان���ون العتبارات
ا�ستثنائي���ة تقت�ضيها الم�صلح���ة العامة .ويجوز �أنْ يكون قرار الموافق���ة الم�شار �إليه مقرون ًا
ب�شروط ولمدة مح َّددة قابلة للتجديد لمدد �أخرى.
 - 2ي�ص���در القرار الم�شار �إليه في الفقرة ( )1من هذه المادة ،وتجديد مدة �سريانه ،بنا ًء على
طل���ب كتابي يق َّدم من �شخ�ص �أو �أكثر م���ن الراغبين في ممار�سة ذلك ال�سلوك قبل ال�شروع
فيه.
 - 3يج���وز بق���رار م�س َّبب من الوزي���ر ،بعد � ْأخذ ر�أي الهيئة� ،إلغاء الق���رار الم�شار �إليه في الفقرة
( )1م���ن هذه المادة قبل انتهاء مدة �سريانه �إذا انح���رف ذوو ال�ش�أن عن الغاية منه �أو زال
�سببه.
�ص���در الوزير قرار ًا يحدد بموجبه �إجراءات تقديم الطلب الم�شار �إليه في الفقرة ( )1من
ُ - 4ي ِ
هذه المادة والبتِّ فيه.
ن�ش���ر في الجريدة الر�سمية القرارات ال�صادرة ِو ْفق ًا لأحكام هذه المادة ،و ُي َ
ُ - 5ت َ
ن�شر مع القرار
الم�ش���ار �إليه في الفقرة ( )1م���ن هذه المادة ر�أي الهيئة الم�شار �إليه في تلك الفقرة م�س َّبب ًا
�إذا ما تقرر عدم ال ْأخذ به مع بيان �أ�سباب ذلك.
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الف�صل الرابع
الرتكيز االقت�صادي واال�ستثناءات الواردة عليه
مادة ()11
الرتكيز االقت�صادي

لأغرا�ض هذا القانون ،ين�ش�أ التركيز االقت�صادي �إذا حدث تغيير في ال�سيطرة نتج عن � ٍّأي
مما يلي:
�أ  -اندماج من�ش�أتين �أو �أكثر ،بكاملهما �أو �أجزاء منهما� ،إذا ما كانت هذه المن�ش�آت م�ستقلة عن
بع�ضها قبل االندماج.
ب  -اكت�ساب �سيطرة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة على من�ش�أة� ،أو جزء منها ،من ِق َبل � ٍّأي مما يلي:
� – 1شخ�ص طبيعي �أو �أكثر ،لديه �سيطرة على من�ش�أة �أو �أكثر.
 – 2من�ش�أة �أخرى �أو �أكثر.
ج  -ت�أ�سي�س م�شروع م�شترك تبا�شر جميع وظائف من�ش�أة لها ا�ستقالل ذاتي.
تح ُّقق ال�سيطرة الم�شار �إليها.
ويحدِّ د قرار ي�صدر عن الهيئة �شروط و�أو�ضاع َ

مادة ()12
ا�شرتاط املوافقة على �أنواع مع َّينة من الرتكيز االقت�صادي

ُ - 1ي َ
حظر �إتمام عمليات التركيز االقت�صادي –التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير بعد � ْأخذ
ر�أي الهيئة  -دون الح�صول على موافقة الهيئة.
 - 2م���ع عدم الإخالل ب�أحكام المادة ( )15من ه���ذا القانونُ ،ت َ
حظر العمليات الم�شار �إليها في
الح ُّد من المناف�سة بدرجة كبيرة في ال�سوق.
الفقرة ( )1من هذه المادة �إذا كان من �ش�أنها َ

مادة ()13
طلب احل�صول على املوافقة على الرتكيز االقت�صادي

يق َّدم طلب الح�صول على موافقة الهيئة على التركيز االقت�صادي الم�شار �إليه في المادة
( )12من هذا القانون من �صاحب ال�ش�أن �أو َمن ينيبه ِو ْفق ًا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الهيئة.
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مادة ()14
البتُّ يف الطلب

�ص���در الهيئ���ة ،خ�ل�ال ت�سعين يوم ًا م���ن تاريخ تقديم طل���ب الح�صول عل���ى موافقتها على
ُ - 1ت ِ
التركي���ز االقت�صادي قرار ًا م�س َّبب ًا ب�ش�أن هذا الطل���ب بالقبول �أو بالرف�ض .ويجوز للهيئة في
حال���ة الموافقة على التركيز االقت�صادي �أنْ تفر�ض ما ت���راه الزم ًا من �شروط �أو قيود تلتزم
بها المن�ش�آت ال َّداخلة فيه �أو المن�ش�أة التي تم ت�أ�سي�سها نتيجة له.
 - 2يج���وز للهيئ���ة ر ْف�ض طلب الموافقة عل���ى التركيز االقت�صادي �إذا تب َّين له���ا �أن هذا التركيز
يح��� ُّد من المناف�سة بدرجة كبي���رة� ،أو �إذا لم يق���م ذوو ال�ش�أن بتزويدها
االقت�ص���ادي �سوف ُ
بالبيانات �أو المعلومات �أو الم�ستندات التي تطلبها في الميعاد المح َّدد لذلك.
 - 3للهيئة �إلغاء قراراتها ال�صادرة بالقبول ِو ْفق ًا لحكم الفقرة ( )1من هذه المادة �إذا ما تب َّين
له���ا �أن المعلومات التي ُقدِّ مت �إليها من ِق َبل الأ�شخا�ص المعنية غير �صحيحة �أو �شابها غ�ش
�أو تدلي�س.

مادة ()15
ا�ستثناء العتبارات تقت�ضيها امل�صلحة العامة

 - 1ا�ستثن���ا ًء م���ن �أح���كام المادة ( )12من ه���ذا القانون ،يجوز بقرار م�س َّبب م���ن الوزير ،وبعد
� ْأخ���ذ ر�أي الهيئة وموافقة مجل�س ال���وزراء ،الموافقة على عملية تركي���ز مقترحة العتبارات
ا�ستثنائي���ة تقت�ضيها الم�صلح���ة العامة .ويجوز �أنْ يكون قرار الموافق���ة الم�شار �إليه مقرون ًا
ب�شروط.
 - 2ي�ص���در الق���رار الم�شار �إلي���ه في الفقرة ( )1من ه���ذه المادة بنا ًء على طل���ب كتابي يقدِّ مه
�شخ����ص �أو �أكثر من الراغبين ف���ي الدخول في التركيز االقت�ص���ادي المقت َرح وقبل ال�شروع
فيه.
�صدر الوزير قرار ًا يحدِّ د بموجبه �إجراءات تقديم الطلب الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من
ُ - 3ي ِ
هذه المادة والبتِّ فيه.
ن�شر في الجريدة الر�سمية القرار ال�صادر ِو ْفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،و ُي َ
ُ - 4ي َ
ن�شر
مع القرار ر�أي الهيئة الم�شار �إليه في تلك الفقرة م�س َّبب ًا �إذا ما تقرر عدم ال ْأخذ به مع بيان
�أ�سباب ذلك.
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الف�صل اخلام�س
�أحكام م�شرتكة
مادة ()16
الر�سوم املق َّررة

ي�ؤ َّدى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو ال�ش�أن والمق َّررة في المواد �أرقام ( )15،10،7من
( %00.1واحد من الألف) من ر�أ�س المال المدفوع �أو من قيمة الأ�صول
هذا القانون ر�سم ًا قدره .
المجمعة للأ�شخا�ص المعنيين �أيهما �أقل وبحد �أق�صى مائة �ألف دينار.

الباب الثاين
هيئة ت�شجيع وحماية املناف�سة
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()17
�إن�شاء الهيئة و�شعارها

 - 1تن�ش����أ هيئة عامة ت�سمى (هيئة ت�شجيع وحماي���ة المناف�سة) ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية
وتتمتع باال�ستقالل المالي والإداري ،وتخ�ضع لرقابة الوزير.
 - 2يك���ون للهيئ���ة �شعار ي�صدر بتحدي���د �شكله وبيان �أوجه ا�ستعماالته ق���رار من مجل�س الإدارة.
وللهيئ���ة حق ا�ستئثاري في ا�ستعمال �شعارها وم ْنع الغير من ا�ستعماله �أو ا�ستعمال � ِّأي رمز �أو
�شارة مماثلة �أو م�شابهة له.

مادة ()18
رقابة الوزير على �أعمال الهيئة

 - 1عل���ى الهيئة �أن تعر�ض على الوزي���ر تقارير دورية عن ن�شاطها و�سير العمل بها تت�ضمن بوجه
خا����ص ما تم �إنجازه ،وتح���دد معوقات الأداء � -إنْ ُو ِجدت  -و�أ�سبابه���ا ،وما تم اعتماده من
حل���ول لتفاديها .وللوزير �أنْ يطلب من الهيئة تزويده ب�أية بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو
محا�ضر �أو �سجالت �أو تقارير بغر�ض تمكينه من القيام بالرقابة على �أعمال الهيئة.
 - 2م���ع عدم الإخالل بما تتمتع ب���ه الهيئة من ا�ستقالل في مبا�شرة مهامه���ا و�صالحياتها ِو ْفق ًا
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لأح���كام هذا القانون ،يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة ب�أحكام هذا القانون و�سيا�سة
الدول���ة في مجال عمل الهيئ���ة ،ومدى قيامها بمبا�ش���رة مهامها بكف���اءة وفاعلية في حدود
االعتمادات المالية المتاحة لها.
� - 3إذا تب َّي���ن للوزي���ر وجود ما يتعار�ض من �أعمال الهيئة مع �أحكام القانون �أو �سيا�سة الدولة في
مج���ال عمل الهيئة� ،أو ع���دم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية ،كان ل���ه االعترا�ض على ذلك
و�إخط���ار مجل�س الإدارة بما يراه في ه���ذا ال�ش�أن ،ف�إذا �أ�ص َّر المجل�س على ر�أيه ُع ِر�ض الأمر
�صدره خالل ثالثين يوم ًا على الأكثر من تاريخ
لح�سم الخالف بقرار ُي ِ
عل���ى مجل�س الوزراء ْ
ر ْفع الأمر �إليه.

مادة ()19
ميزانية الهيئة ومواردها املالية

تكون للهيئة ميزانية م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة المالية للهيئة ببداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي
بنهايتها ،با�ستثناء ال�سنة المالية الأولى للهيئة التي تبد�أ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي
بنهاية ال�سنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخ�ضع الهيئة في هذا ال�ش�أن لكافة القواعد والأحكام التي ت�سري ب�ش�أن الميزانية العامة
للدولة.

مادة ()20
مهام الهيئة و�صالحياتها

تتولى الهيئة مبا�شرة كافة المهام وال�صالحيات الالزمة لت�شجيع وحماية المناف�سة في كافة
الأن�شطة االقت�صادية ،وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها؛ بهدف تنمية االقت�صاد الوطني .ولها
في �سبيل ذلك القيام ،بوجه خا�ص ،بما يلي:
�أ  -اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام ب�أحكام هذا القانون.
ب  -النظر في الطلبات التي ت�شترط �أحكام هذا القانون بموجبها الح�صول على موافقة الهيئة.
ج  -مراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون.
د  -تقديم الإر�شاد ِو ْفق ًا لأحكام المادة ( )22من هذا القانون.
هـ � -إبداء الر�أي وتقديم الم�شورة للوزير ب�ش�أن الأمور المتعلقة بتطبيق �أحكام هذا القانون.
و � -إبداء الر�أي في م�شروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بت�شجيع وحماية المناف�سة.
ز  -درا�سة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها؛ للنظر فيما �إذا كانت تت�ضمن �أية �أحكام
تع���وق المناف�سة من عدمه ،واقتراح تعديلها بما يتفق مع المعايير المتعا َرف عليها دولي ًا في
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هذا ال�ش�أن.
وفح�صها والوقوف على
ح  -ت َل ِّق���ي البالغات وال�ش���كاوى المتعلقة بمخالفة �أحكام هذا القان���ون
ُ
مدى جديتها.
ط  -التحقي���ق ف���ي البالغات وال�ش���كاوى الجدي���ة المتعلقة بمخالف���ة �أحكام ه���ذا القانون وفي
المخالف���ات التي تكت�شفها بنف�سها �أو تحال �إليها من الوزير ،والت�صرف في التحقيق ،وذلك
كله ِو ْفق ًا لأحكام الف�صل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
ي  -تنظي���م دورات وبرام���ج تدريبي���ة وتثقيفية بهدف التوعية ب�أحكام ه���ذا القانون ون�شر ثقافة
المناف�س���ة ال�شريف���ة ،و�إج���راء ودع���م البح���وث والدرا�سات في ه���ذا المج���ال والعمل على
اال�ستفادة من نتائجها.
ك  -تمثيل المملكة في الم�ؤتمرات الدولية باعتبارها الهيئة المخت�صة بت�شجيع وحماية المناف�سة.
ل  -التعاون مع الهيئات ال َّن ِظيرة في الدول الأخرى بالن�سبة للأمور ذات االهتمام الم�شترك.
م  -ج ْم���ع وتحليل البيانات والمعلومات والإح�صاءات المتعلق���ة بالن�شاط االقت�صادي في مملكة
البحري���ن ،وخا�صة ما يتعلق منها بت�شجيع وحماية المناف�س���ة ،وتحديثها وتطويرها ب�صورة
دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة المجاالت المرتبطة بت�شجيع وحماية المناف�سة.
ن � -إ�ص���دار ن�شرة دورية تت�ضمن القرارات والإج���راءات والتدابير التي تتخذها وغير ذلك مما
يت�صل ب�شئونها.
�س � -إعداد الخطة العامة لت�شجيع وحماية المناف�سة.
ع � -إن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأ�سواق والمنتَجات البديلة والن�شاط االقت�صادي
وتحديثه���ا وتطويره���ا ب�ص���ورة دائمة بما يخدم عم���ل الهيئة في كافة المج���االت المرتبطة
بحماية المناف�سة وذلك بالتعاون الكامل مع �أجهزة الدولة المخت�صة.
ف  -القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى المن�صو�ص عليها في هذا القانون.

مادة ()21
ممار�سة املهام وال�صالحيات و�إجراء امل�شاورات

 - 1عل���ى الهيئة ممار�سة مهامها و�صالحياتها بكف���اءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز ،وعلى نحو
منا�سب ،وبما يت�سق مع ال�سيا�سة العامة للدولة فيما يخ�ص مجال عمل الهيئة.
 - 2ف���ي حالة ع���زْ م الهيئة �إ�صدار �أية لوائح �أو اتخاذ �أية تدابي���ر ذات ت�أثير ملمو�س ،ف�إنه يتع َّين
عليه���ا عقد م�شاورات م���ع الجمهور والجهات المعنية ال�ستطالع �آرائه���م قبل �إ�صدار � ٍّأي من
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا ب�ش�أن تنظيم هذه
تل���ك اللوائح �أو اتخ���اذ � ٍّأي من تلك التدابير .و ُي ِ
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الم�شاورات يكفل للكافة االطالع على تفا�صيل الم�شاورات الجارية وما تم �إبدا�ؤها من �آراء،
وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة.
 - 3ف���ي الح���االت التي يتطلب فيها هذا القان���ون � ْأخذ ر�أي الهيئة ،تعلن ال���ر�أي الذي تنتهي �إليه
كام ًال ،وذلك مع عدم الإخالل بالحق في حماية الأ�سرار التجارية الم�شروعة.

مادة ()22
تقدمي الإر�شاد

 - 1للمن�ش�أة �أنْ ت�ستطلع ر�أي الهيئة ب�ش�أن ترتيب مع َّين تعتزم القيام به للوقوف منها على ما �إذا
كان ي�ش ِّكل مخالفة لأحكام � ٍّأي من المادتين ( )3و( )9من هذا القانون من عدمه.
 - 2يق َّدم طلب الح�صول على �إر�شاد الهيئة من �صاحب ال�ش�أن �أو َمن ينوب عنه على الأنموذج الذي
مت�ضمن ًا البيانات والمعلومات المطلوب���ة ،م�شفوع ًا بالم�ستندات
تع ُّده الهيئة له���ذا الغر�ض،
ِّ
الالزم���ة ،مرفق ًا به ت َع ُّهد ب�سداد التكاليف الفعلية التي تتكبدها الهيئة نظير تقديم الإر�شاد
�أي��� ًا كانت النتيجة التي تنته���ي �إليها .ويجوز للهيئة في الحالة الت���ي تقدِّ رها �أنْ تطلب �سداد
�أمانة على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
 - 3للهيئ���ة �أنْ تطلب من �صاحب ال�ش�أن تزويدها ب�أية معلومات �أو م�ستندات �إ�ضافية تكون الزمة
لتقدي���م الإر�شاد خالل الميعاد ال���ذي تحدِّ ده ،ولها اعتبار الطالب متناز ًال عن طلب الإر�شاد
حال عدم موافاتها بالمعلومات �أو الم�ستندات الم�شار �إليها في الميعاد المحدد لذلك.
 - 4تق���دِّ م الهيئ���ة �إر�شادها م�س َّبب ًا ،وعليه���ا ْ
ن�شر طلب الإر�شاد مع بيانات���ه والر�أي فيه كام ًال مع
مراعاة مقت�ضيات حماية الأ�سرار التجارية.
� - 5إذا انتهت الهيئة في �إر�شادها �إلى �أن الترتيب المقترح لمو�ضوع طلب الر�أي ال يخالف �أحكام
�أي من المادتين ( )3و ( )9من هذا القانون فال يعد ذلك بال�ضرورة �أن الترتيب لن ي�شكل
في الم�ستقبل مخالفة لأحكام المادة ( )12من هذا القانون.
 - 6ال يجوز للهيئة ،من تلقاء نف�سها� ،إجراء تحقيق ب�ش�أن �أي ترتيب �سبق �أن ارت�أت �أنه ال يخالف
�أح���كام �أي من المادتين ( )3و ( )9من ه���ذا القانون� ،إال �إذا قامت لديها دالئل جدية على
حدوث �أي مما يلي:
�أ � -أن تغيير ًا جوهري ًا وملمو�س ًا طر�أ على الظروف والأو�ضاع التي كانت �سائدة وقت �إبداء
الإر�شاد.
ب � -أن بع�ض البيانات الم�ؤثرة التي على �أ�سا�سها منح اال�ستثناء كانت ناق�صة �أو كاذبة �أو
م�ضللة.
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ج � -أن الترتيب يمثل مخالفة لأحكام المادة ( )12من هذا القانون.
 - 7عل���ى الهيئ���ة �إجراء تحقيق في الحالة الم�شار �إليها ف���ي الفقرة ال�سابقة بنا ًء على �شكوى من
� ِّأي �شخ�ص ت�ض َّرر من الترتيب.

مادة ()23
التعاون مع الهيئات ال َّنظِ رية

 - 1للهيئ���ة ،بن���ا ًء على طلب �أي���ة هيئة من الهيئات ال َّن ِظيرة  ،تقدي���م المعونة والم�ساعدة لها في
�سياق الت ََّح ُّقق من عدم �إعاقة المناف�سة في دولة �أو بلد �أو �إقليم الهيئة ال َّن ِظيرة .وللهيئة في
�سبيل ذلك القيام بما يلي:
�أ � -إجراء تحقيق ِو ْفق ًا لأحكام المادة ( )41من هذا القانون.
ب  -طلب التز ُّود بالبيانات والم�ستندات ِو ْفق ًا لل�صالحيات المق َّررة للجنة التحقيق ِو ْفق ًا
لأحكام المادة ( )43من هذا القانون.
ج  -طلب القيام ب��� ٍّأي من الإج���راءات الم�شار �إليها في المادتين ( )44و(ِ )45و ْفق ًا
لل�صالحيات المق َّررة للجنة التحقيق.
د  -طلب التز ُّود بالمعلومات التي تحوزها الهيئة �سواء كانت هذه المعلومات قد ح�صلت
عليها ِو ْفق ًا لأحكام البنود (�أ)( ،ب)( ،ج) من هذه الفقرة �أم لغيرها.
نظي���رة �إال �إذا اطم�أنت �إل���ى �أن الهيئة
 - 2ال يج���وز للهيئ���ة �أنْ ت�ستجي���ب �إل���ى � ِّأي طلب من هيئة ِ
ال َّن ِظيرة تطلبه بغر�ض تمكينها من �أداء مهامها المنوطة بها ِو ْفق ًا لقوانين و�أنظمة الدولة �أو
البلد �أو الإقليم الذي تنتمي �إليه.
نظيرة ِو ْفق ًا لحكم الفقرة
 - 3عل���ى الهيئ���ة عند النظر في تقديم المعونة والم�ساعدة لأية هيئ���ة ِ
( )1من هذه المادة مراعاة ما يلي:
�أ � -شرط المعاملة بالمثل.
ب � -أال يكون مو�ضوع الحالة يت�صل باحتمال الإخالل بقانون �أو نظام لي�س له مثيل �أو �شبيه
في المملكة� ،أو �أنه يتط َّلب الإقرار ب�سلطة قانونية غير معترف بمثيلها في المملكة.
ج  -مدى جدية الحالة و�أهميتها بالن�سبة للمملكة.
د  -ما �إذا كان تقديم العون من �ش�أنه تحقيق دواعي الم�صلحة العامة.
 - 4على الهيئة ،وقبل ممار�سة � ٍّأي من ال�صالحيات الم�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة
�أنْ تطلب من الهيئة ال َّن ِظيرة ال َّت َع ُّهد ب�أداء التكاليف الفعلية التي �سوف تتكبدها الهيئة نظير
ممار�سته���ا لهذه ال�صالحيات .ويجوز للهيئة في الحالة الت���ي تقدِّ رها �أنْ تطلب �سداد �أمانة
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على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
 - 5عل���ى الهيئة �أال تك�شف �أي���ة معلومات ِو ْفق ًا لحكم الفقرة ( )1من هذه المادة �إال �إذا اطم�أنت
خ�ضعها ل�شروط و�ضوابط ت�ضمن عدم ا�ستغاللها ل ِّأي غر�ض
�إل���ى �أن الهيئة ال َّن ِظيرة �سوف ُت ِ
يخالف الغر�ض الذي طلبت المعونة والم�ساعدة من �أجله.
ُ - 6تج َرى المرا�سالت المتعلقة بالتعاون الم�شار �إليه في هذه المادة مع الهيئة مبا�شرة ،على �أن
ُت َ
خطر وزارة الخارجية ب�صورة من هذه المرا�سالت.

مادة ()24
التقارير ال�سنوية للهيئة

 - 1تع���د الهيئة تقري���ر ًا �سنوي ًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطه���ا و�سير العمل بها خالل ال�سنة
المالي���ة ال�سابقة ،يت�ضمن بوجه خا����ص �أهم الترتيبات المعيقة للمناف�س���ة التي ت�ص َّدت لها
الهيئة وما تم اتخاذه من �إجراءات �أو تدابير للق�ضاء عليها �أو الحد من �آثارها ،وما اعتر�ض
الهيئة م���ن معوقات وما تم اعتمادها من حلول لتفاديها ،و�أية مقترحات تراها الهيئة كفيلة
بت�شجي���ع وحماية المناف�سة في الأ�سواق ،و�أية �أم���ور �أخرى ترى الهيئة �أو الوزير �إدراجها في
التقرير ال�سنوي.
ُ - 2ي َ
ن�شر التقرير ال�سنوي كام ًال م�شفوع ًا بن�سخة من الح�ساب الختامي المد َّقق للهيئة عن ذات
ال�سنة المالية ،خالل �أربعة �أ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�سنة المالية.
و ُي َ
ن�شر ملخ�ص التقرير ال�سنوي وملخ�ص الح�ساب الختامي الم�شار �إليهما فور الموافقة
عليهما من مجل�س الإدارة ،في الجريدة الر�سمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل ت�صدر
�إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

مادة ()25
َّ
الط ْعن يف قرارات الهيئة

 - 1ل���كل ذي �ش����أن ،وبعد �سداد الر�سم المق��� َّررَّ ،
الط ْعن في � ِّأي قرار ي�صدر ع���ن الهيئة ا�ستناد ًا
لأحكام هذا القانون ،وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ علمه بالقرار.
ُ - 2تن�ش�أ في الهيئة لجنة ت�سمى (لجنة الطعون) تخت�ص بالف�صل في الطعون المق َّدمة ا�ستناد ًا
لحك���م الفقرة ( )1م���ن هذه المادة ،وي�صدر بت�شكيلها قرار م���ن الوزير ،كل ثالث �سنوات،
وتت�أل���ف من ثالثة م���ن ق�ضاة محكم���ة اال�ستئناف العلي���ا المدنية يندبه���م المجل�س الأعلى
للق�ضاء ،يتولى �أقدمهم رئا�سة اللجنة ،و�أحد المتخ�ص�صين في مجال تقنية المعلومات.
ويحل���ف ع�ض���و اللجنة من غير الق�ض���اة �أمام رئي�س اللجنة اليمين ب�أنْ ي�ؤدي مهمته بالأمانة
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وال�ص���دق .وي�ش���ارك هذا الع�ضو اللجنة ف���ي مناق�شة َّ
الط ْعن دون �أن يك���ون له �صوت معدود
ف���ي قراراتها .ويح�ضر مع اللجنة في الجل�سات وفي جمي���ع �إجراءات الإثبات كاتب من بين
موظف���ي الهيئ���ة يتولى تحري���ر المحا�ضر الالزمة ويق���وم بالتوقيع عليها م���ع رئي�س اللجنة.
و ُتح َفظ المحا�ضر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
 - 3للجنة الطعون كافة ال�صالحيات المق َّررة للمحكمة بموجب القانون.
�ص���در لجنة الطع���ون قرار ًا م�س َّبب ًا في َّ
الط ْعن وذلك ب�أغلبية الآراء ،ف�إذا لم تتوافر الأغلبية
ُ - 4ت ِ
���دب قا�ض �آخر لترجيح �أح���د الآراء ،ويكون ال َّن ْدب
وجب ن ْ
وت�ش َّعب���ت الآراء لأكث���ر من ر�أيين َ
ِو ْفق��� ًا لحكم الفقرة ( )2م���ن هذه المادة .وتو�ضع ال�صيغة التنفيذية من ق�سم ُكتَّاب محكمة
و�ضع هذه ال�صيغة عليه بمثابة الحكم ال�صادر عن
اال�ستئن���اف على هذا القرار ،و ُيعت َبر بعد ْ
محكم���ة اال�ستئناف العليا المدنية ،ويخت�ص قا�ضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار
ِو ْفق��� ًا لأحكام قانون المرافع���ات المدنية والتجارية .ويجوز َّ
الط ْعن ف���ي قرار لجنة الطعون،
ال ُم ْن ِهي للخ�صومة كلها� ،أمام محكمة التمييز.
�صدر وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف بعد � ْأخذ ر�أي الهيئة قرار ًا بنظام عمل لجنة
ُ - 5ي ِ
الطعون وبتحديد �إجراءات ع ْر�ض َّ
الط ْعن �أمامها ونظره من ِق َبلها وكيفية �إخطار ذوي ال�ش�أن
بقراراته���ا ومكاف�أة الع�ضو فيها من غير الق�ض���اة ،و�إلى �أن ي�صدر هذا القرار ت�سري �أحكام
قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتنا�سب وطبيعة عمل اللجنة.
 - 6ت�س���ري ب�ش�أن تقديم َّ
الط ْعن ونظره والف�صل فيه �أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
فيما لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في هذه المادة �أو في القرار الم�شار �إليه في الفقرة ( )5من
هذه المادة.
 - 7ت�س���ري ب�ش����أن الر�س���وم على الطع���ون ،التي تق��� َّدم �إلى لجن���ة الطعون ،وقواع���د تقدير هذه
الر�سوم والإعفاء منها وت�أجيلها ذات الأحكام المق َّررة قانون ًا ب�ش�أن الدعاوى التي ُترفع �أمام
المحاكم.

مادة ()26
موظفو الهيئة

كاف من الموظفين من ذوي الخب���رة واالخت�صا�ص في كافة مجاالت
 - 1يع َّي���ن ف���ي الهيئة عدد ٍ
كاف م���ن الموظفين الإداريين وغيرهم م���ن ذوي الوظائف
عم���ل الهيئة ،و ُيلح���ق بهم عدد ٍ
االعتيادية.
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 - 2فيم���ا لم ي���رد ب�ش�أنه ن�ص خا����ص في الئحة �شئ���ون الموظفين بالهيئة ،ت�س���ري على موظفي
الهيئ���ة �أحكام قانون الخدمة المدني���ة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق���م ( )48ل�سنة ،2010
كم���ا ت�سري عليهم �أح���كام القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش����أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت
التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة ()27
َتعا ُر�ض امل�صالح

 - 1عل���ى ع�ض���و مجل�س الإدارة لدى نظر المجل����س ل ِّأي مو�ضوع يكون له���ذا الع�ضو فيه م�صلحة
ف�صح عن ذلك
�شخ�صي���ة مبا�ش���رة �أو غير مبا�ش���رة تتعار�ض مع مقت�ضي���ات من�صب���ه� ،أنْ ُي ِ
كتاب��� ًة حال علمه بعزم المجل�س نظر هذا المو�ضوع ،وال يجوز لهذا الع�ضو ح�ضور مناق�شات
المجل�س ب�ش�أن ذلك المو�ضوع �أو الت�صويت عليه.
ُ - 2ي َ
حظر �أن يكون للرئي�س التنفيذي �أو ل ٍّأي من موظفي الهيئة م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة
ف���ي مجال عم���ل الهيئة تتعار�ض مع مقت�ضيات الوظيفة ،وعل���ى كل منهم الإبالغ كتابي ًا فور ًا
عن �أية م�صلحة تن�ش�أ له في هذا ال�ش�أن خالل فترة َ�ش ْغله الوظيفة لدى الهيئة .ويكون الإبالغ
امل�شار �إليه �إىل املجل�س بالن�سبة للرئي�س التنفيذي� ،أما بالن�سبة لباقي موظفي الهيئة فيكون
الإبالغ �إىل الرئي�س التنفيذي.
 - 3تم�سك الهيئة �سج ًال ي�سمى (�سجل الم�صالح المتعار�ضة) تق َّيد فيه �أية م�صلحة من الم�صالح
الم�ش���ار �إليها في الفقرتين ( )1و( )2من ه���ذا المادة ،وذلك ببيان ا�سم ال�شخ�ص المع ِني
ومن�صب���ه �أو وظيفته ،وتفا�صيل تلك الم�صلحة ،وما يكون قد �صدرت عن الهيئة من قرارات
�أو ات ُِّخذت من �إجراءات ب�ش�أن مو�ضوعها.
 - 4عل���ى من يرغب ف���ي االطالع على �سجل الم�صالح المتعار�ضة �أنْ يقدِّ م �إلى الهيئة طلب ًا على
الأنموذج المعد لذلك بدون � ِّأي مقابل.
ويجب على من يرغب في الح�صول على م�ستخرجات من ال�سجل الم�شار �إليه �أو �شهادة
�سلبية بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه �أن يقدِّ م �إلى الهيئة طلب ًا على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع
ر�سم قدره  25دينار ًا.

مادة ()28
التفتي�ش

 - 1للمفت�شي���ن الإداريين الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بين موظفي الهيئة �أو من غيرهم
للقيام ب�أعمال التفتي�ش للت ََّح ُّقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون ال�سلطات الآتية:
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�أ  -دخ��ول الأم��اك��ن ذات ال�صلة باخت�صا�ص الهيئة لمعاينتها واالط�لاع على الملفات
وال�سجالت والدفاتر والم�ستندات والبيانات الموجودة بها والح�صول على ن�سخ منها.
ب � -سماع �أق��وال كل َمن ُي�شت َبه �أنَّ له �صلة بمو�ضوع التحقيق الإداري من العاملين في
الأماكن الم�شار �إليها في البند (�أ) من هذه الفقرة.
 - 2للمفت�شي���ن الذي���ن ي�ص���در بتحديدهم قرار من وزي���ر العدل وال�شئ���ون الإ�سالمية والأوقاف
باالتفاق مع الوزير� ،صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم المن�صو�ص عليها في
هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.
المخ�ص�صة
 - 3ال يجوز للمفت�شين الم�شار �إليهم في � ٍّأي من الفقرتين ( )1و( )2دخول الأماكن
َّ
لل�س ْك َنى دون الح�صول على ت�صريح بذلك من النيابة العامة.
ُّ

مادة ()29
حدود امل�سئولية ال�شخ�صية

ال ُي�س�أل مدني ًا �أو جنائي ًا ع�ضو مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو � ُّأي موظف في الهيئة
م�س�ؤولية �شخ�صية ،عن � ِّأي �إجراء �أو فعل �أو امتناع �ألحق �ضرر ًا بالغير� ،إذا كان ذلك تنفيذ ًا
لمهامه وفي حدود �صالحياته المن�صو�ص عليها في هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له� ،إال �إذا �صدر منه ب�سوء نية �أو �إهمال ج�سيم.

مادة ()30
احلِفاظ على �س ِّرية املعلومات والبيانات وامل�ستندات

ُ - 1ي َ
حظ���ر عل���ى رئي�س و�أع�ضاء مجل����س �إدارة الهيئ���ة والعاملين بها �إف�شاء م���داوالت المجل�س
�أو المعلوم���ات �أو البيان���ات �أو الم�ستن���دات المتعلقة بالحاالت الخا�ص���ة بتطبيق �أحكام هذا
فح�ص هذه الحاالت
القان���ون �أو الك�شف عن م�صادرها ،والتي يتم تقديمها �أو تداولها �أثناء ْ
واتخ���اذ الإج���راءات و�إ�صدار الق���رارات الخا�صة بها ،ويظل هذا االلت���زام قائم ًا بعد انتهاء
العالق���ة بالهيئة .وال يجوز ا�ستخدام ه���ذه المعلومات �أو البيانات �أو الم�ستندات وم�صادرها
لغير الأغرا�ض التي ُقدِّ مت من �أجلها.
 - 2ال ي�سري حكم الفقرة ( )1من هذه المادة على ما ي�أتي:
�أ  -المعلومات �أو البيانات �أو الم�ستندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الك�شف عنها.
ب  -الك�شف عن المعلومات �أو البيانات في �صورة َّ
ملخ�صة �أو على �شكل معلومات مجمعة
بما ال ي�سمح بر ْبطها ب�شخ�ص مع َّين.
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 - 3ا�ستثن���ا ًء م���ن حك���م الفق���رة ( )1من هذه الم���ادة ،يجوز للهيئ���ة الإف�صاح ع���ن المعلومات
والبيانات والم�ستندات الم�شار �إليها في � ٍّأي من الحاالت الآتية:
�أ  -لتمكين � ِّأي �شخ�ص ينوب عن الهيئة في ت�أدية مهامه ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون ،ب�شرط
يت�س َّلمها �أو َّ
يطلع عليها.
التزامه بالحفاظ على �س ِّرية المعلومات والبيانات التي َ
ب � -إلى � ِّأي �شخ�ص من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص ممن ترى الهيئة � ْأخذ م�شورته ،على �أنْ
يت�س َّلمها �أو َّ
يطلع عليها.
يلتزم بالحفاظ على �س ِّرية المعلومات والبيانات التي َ
ج  -في �إطار التعاون مع الهيئات ال َّن ِظيرة في الدول الأخرى بالن�سبة للأمور ذات االهتمام
الم�شترك ِو ْفق ًا لحكم المادة ( )23من هذا القانون.
د  -تنفيذ ًا لأمر ق�ضائي �صادر من محكمة مخت�صة �أو قا�ضي التحقيق �أو النيابة العامة.
هـ  -تنفيذ ًا لأحكام القانون �أو االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرف ًا فيها.

مادة ()31
تقدمي ال�شكوى

لكل �صاحب م�صلحة �أن يتقدم �إلى الهيئة ب�شكوى كتابية� ،إذا كان لديه ما يحمله على
االعتقاد بوقوع �أية مخالفة لأحكام هذا القانون �أو ب�أنَّ �شخ�ص ًا ما قد �شرع بالفعل في القيام
بترتيب مع َّين بالمخالفة لأحكامه.
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا يحدِّ د بموجبه الإجراءات والقواعد الخا�صة بتقديم ال�شكوى
و ُي ِ
والبتِّ فيها.

الف�صل الثاين
جمل�س الإدارة
مادة ()32
الت�شكيل

 - 1يكون للهيئة مجل�س �إدارة ي�ش َّكل بموجب مر�سوم ،من �سبعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س المجل�س،
على النحو التالي:
�أ  -ثالثة �أع�ضاء ِّ
ير�شحهم مجل�س الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال االقت�صاد
�أو التجارة �أو القانون.
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ب  -المدير العام لهيئة تنظيم االت�صاالت.
ج  -ع�ضو ِّ
ير�شحه م�صرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به.
د  -ع�ضو ِّ
تر�شحه غرفة تجارة و�صناعة البحرين.
هـ  -ع�ضو ِّ
تر�شحه الجمعية التي يقدِّ ر الوزير �أنها الأو�سع تمثي ًال لالقت�صاديين في المملكة.
� - 2إذا ل���م تب���ادر � ٌّأي م���ن الجهتين الم�شار �إليهما في البندين (د) و(ه���ـ) من الفقرة ال�سابقة
�إل���ى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يوم ًا من تاري���خ �إخطارهما بتر�شيح ممثل عنهما ،جاز
ت�شكيل مجل�س الإدارة بنا ًء على تر�شيح الوزير لع�ضو ينتمي �إلى فئة الجهة التي لم تبادر �إلى
التر�شيح.
 - 3ال يجوز الج ْمع بين من�صب الوزير وع�ضوية مجل�س الإدارة.
 - 4يح���دد مر�سوم التعيي���ن َمن يتولى من�صب رئي�س المجل�س ،وتك���ون مدة الع�ضوية في مجل�س
الإدارة �أرب���ع �سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة� .إال �أنه بالن�سبة لمجل�س الإدارة
الأول تك���ون ع�ضوية رئي�س المجل�س وثالثة من �أع�ضائه لمدة �أربع �سنوات ،وع�ضوية الباقين
لمدة ثالث �سنوات .ويحدِّ د مر�سوم التعيين مدة ع�ضوية كل منهم.
 - 5يتولى مجل�س الإدارة انتخاب نائب لرئي�س المجل�س يحل محل الرئي�س في حالة غيابه �أو قيام
مانع لديه �أو ُخ ُلو من�صبه .وي�ستمر نائب الرئي�س في من�صبه �إلى �أن تنتهي مدة ع�ضويته.
� - 6إذا خ�ل�ا مح���ل �أح���د �أع�ضاء مجل����س الإدارة ل ِّأي �سب���ب ،يع َّين من يحل محله ب���ذات الأداة
والطريق���ة المن�صو����ص عليهم���ا ف���ي الفقرتين ( )1و( )2م���ن هذه الم���ادة .ويكمل الع�ضو
الجديد مدة �سلفه ،ف�إذا قلت هذه المدة عن �سنة جاز تجديد ع�ضويته لمرتين متتاليتين.
 - 7ال يعف���ى ع�ض���و مجل����س الإدارة م���ن من�صبه قبل انته���اء مدة ع�ضويته �إال ف���ي حالة �إخالله
عجزه ع���ن القيام بها �أو ع���دم التزامه بمقت�ضي���ات الأمانة
الج�سي���م بواجب���ات من�صب���ه �أو ْ
وال�سلوك القويم .ويكون الإعفاء بمر�سوم بنا ًء على تو�صية من مجل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية
�أع�ضائه.
 - 8تح َّدد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة بموجب مر�سوم.

مادة ()33
املهام وال�صالحيات

ر�سم �سيا�سة الهيئة التي ت�سي���ر عليها والرقابة على
 - 1مجل����س الإدارة ه���و ال�سلطة الت���ي تتولى ْ
�أعم���ال الهيئ���ة واتخاذ م���ا يكفل مبا�ش���رة الهيئة لمهامه���ا و�صالحياتها ،كما ل���ه على وجه
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الخ�صو�ص ما ي�أتي:
�أ � -إ�صدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون وفي
حدود اخت�صا�صه.
ب  -اعتماد الهيكل التنظيمي و�إ�صدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة ،تت�ضمن
�إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكاف�آتهم و�إجراءات
و�أحكام ت�أديبهم وغير ذلك من �شئونهم ،دون التق ُّيد ب�أحكام قانون الخدمة المدنية،
والقواعد الم�سلكية التي يتع َّين عليهم مراعاتها ،وحاالت و�شروط و�أحكام الإف�صاح
عن الذمة المالية.
ج  -مراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتدابير ال�صادرة
تنفيذ ًا له.
د  -الموافقة على م�شروع الميزانية ال�سنوية والح�ساب الختامي للهيئة.
هـ  -درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �سير العمل بالهيئة وتقرير
ما يلزم ب�ش�أنها.
و  -مبا�شرة كافة المهام وال�صالحيات الأخرى التي تق ِّرر �أحكام هذا القانون اخت�صا�صه
بها.
 - 2يج���وز لمجل����س الإدارة �أنْ يعه���د �إل���ى لجن���ة �أو �أكثر ت�ش َّكل م���ن بين �أع�ضائ���ه �أو �إلى رئي�س
المجل����س �أو � ٍّأي م���ن �أع�ضائ���ه �أو الرئي�س التنفيذي ب����أداء مهام مح َّددة ،فيم���ا عدا �إ�صدار
اللوائح والقرارات التي تق ِّرر �أحكام هذا القانون اخت�صا�ص مجل�س الإدارة ب�إ�صدارها.

مادة ()34
االجتماعات

 - 1يجتم���ع مجل�س الإدارة اجتماع ًا عادي��� ًا �أربع مرات �سنوي ًا على الأقل ،ويجوز لرئي�س المجل�س
دعوت���ه الجتماع غير ع���ادي في � ِّأي وقت .وعلى رئي�س المجل�س دع���وة المجل�س الجتماع غير
ت�سلُّمه طلب ًا كتابي��� ًا م�س َّبب ًا من الوزير �أو من
ع���ادي ُيع َقد خالل خم�س���ة ع�شر يوم ًا من تاريخ َ
ع�ضوين على الأقل من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو من الرئي�س التنفيذي.
 - 2تكون دعوة مجل�س الإدارة قبل موعد عقد االجتماع بثمان و�أربعين �ساعة على الأقل ،ويجب
ف���ي جميع الأحوال �أنْ يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع بيان الغر�ض منه ،و�أن ُير َفق
به جدول �أعمال هذا االجتماع.
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 - 3يح�ضر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�ستثناء الحاالت التي تحدِّ دها اللوائح
الداخلي���ة .وللمجل�س �أنْ يدعو لح�ضور اجتماعاته َمن يرى اال�ستعانة بهم من �أهل الخبرة �أو
ذوي ال�ش����أن لمناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم .وال يك���ون للرئي�س التنفيذي �أو ل ٍّأي منهم �صوت
معدود.
 - 4يع ِّي���ن مجل����س الإدارة �أمين ًا لل�سر يتولى �إع���داد جداول �أعمال اجتماع���ات المجل�س وتدوين
وح ْفظ الم�ستن���دات وال�سجالت الخا�صة ب���ه ،والقيام بم���ا يك ِّلفه بها
محا�ض���ر اجتماعات���ه ِ
المجل�س من مهام �أخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة ()35
ال ِّن�صاب والت�صويت

يكون اجتماع مجل�س الإدارة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون من بينهم رئي�س
المجل�س �أو نائبه .وت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الحا�ضرين ،وذلك في غير الحاالت
التي ي�شترط فيها هذا القانون �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له �أغلبية خا�صة .وعند
رجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
تَ�ساوي الأ�صوات ُي َّ

الف�صل الثالث
الرئي�س التنفيذي
مادة ()36
التعيني ُ
وخ ُلو املن�صب

 - 1يكون للهيئة رئي�س تنفيذي متفرغ يع َّين بمر�سوم لمدة ثالث �سنوات ،بنا ًء على تو�صية مجل�س
الإدارة ،وال تجوز �إعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين ،كل منهما لمدة ثالث �سنوات.
 - 2في حالة ُخ ُلو من�صب الرئي�س التنفيذي ل ِّأي �سبب ،يع َّين َمن يحل محله بذات الأداة والطريقة
المن�صو�ص عليهما في الفقرة ال�سابقة.
 - 3يج���وز لمجل����س الإدارة �إ�ص���دار قرار بتعيي���ن نائب للرئي����س التنفيذي يحل مح���ل الرئي�س
التنفي���ذي في حالة غيابه �أو قيام مانع لديه �أو ُخ ُلو من�صبه ،ويبا�شر نائب الرئي�س التنفيذي
المه���ام الموكولة له من ِق َبل مجل����س الإدارة �أو الرئي�س التنفي���ذي ،و ُي َ
ن�شر قرار التعيين في
الجريدة الر�سمية.
�صدر
 - 4ف���ي حال���ة ُخ ُلو من�ص���ب الرئي�س التنفيذي وع���دم تعيين َمن يحل محله �أو نائ���ب لهُ ،ي ِ
مجل����س الإدارة قرار ًا بتكليف رئي�س المجل�س �أو َم���ن ي�س ِّميه من بين �أع�ضائه �أو من موظفي
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الهيئة للقيام ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ب�صفة م�ؤقتة ،و ُي َ
ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية.

مادة ()37
املهام وال�صالحيات

 - 1يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة �أمام الق�ضاء وفي �صالتها بالغير ،ويكون م�سئو ًال �أمام مجل�س
الإدارة عن �س ْير �أعمال الهيئة فني ًا و�إداري ًا ومالي ًا ،ويبا�شر كافة �صالحيات الهيئة فيما عدا
ال�صالحي���ات المق��� َّررة لمجل�س الإدارة ِو ْفق��� ًا لأحكام هذا القانون ،ويتول���ى بوجه خا�ص ما
ي�أتي:
�أ � -إدارة الهيئة وت�صريف �شئونها ،والإ�شراف على �س ْير العمل بها وعلى موظفيها.
ب  -تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج � -إعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�ش�أنه ،وعر�ضهما على مجل�س الإدارة.
د � -إعداد الح�ساب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�ش�أنه ،وعر�ضهما على مجل�س الإدارة
خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية للهيئة للموافقة عليهما.
هـ � -إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط الهيئة ،على النحو المن�صو�ص عليه في المادة ()24
من هذا القانون ،خالل ال�سنة المالية ال�سابقة وعر�ضه – من �أجل �إق��راره – على
مجل�س الإدارة خالل ثالثة �أ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية م�شفوع ًا
بن�سخة من الح�سابات المد َّققة للهيئة عن ذات ال�سنة المالية .
و � -إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وع ْر�ضه على مجل�س الإدارة العتماده.
ز � -إعداد تقارير دورية وع ْر�ضها كل ثالثة �أ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة
و�س ْير العمل بها ،تت�ضمن بوجه خا�ص ما تم �إنجازه ِو ْفق ًا للخطط والبرامج المو�ضوعة
وتحدِّ د معوقات الأداء �إنْ ُو ِجدت ،والحلول المقت َرحة لتفاديها ،وذلك ما لم يق ِّرر مجل�س
الإدارة مدة �أقل لتقديم هذه التقارير.
ح  -القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى التي يخت�ص بها الرئي�س التنفيذي ِو ْفق ًا لأحكام
هذا القانون.
 - 2يج���وز للرئي����س التنفي���ذي �أنْ يف ِّو����ض كتابة َمن يراه ِم���ن موظفي الهيئة ف���ي مبا�شرة بع�ض
مهامه ،بما يكفل �إنجاز �أعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة ()38
الأجر

يحدِّ د مجل�س الإدارة ما ي�ستحقه الرئي�س التنفيذي من �أجر ،بما في ذلك العالوات والمزايا
الأخرى.
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مادة ()39
اال�ستقالة

للرئي�س التنفيذي �أنْ ي�ستقيل من من�صبه بموجب طلب كتابي يقدِّ مه �إلى مجل�س الإدارة
وذلك قبل التاريخ المح َّدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل .وي�صدر قرار قبول اال�ستقالة من
مجل�س الإدارة.

مادة ()40
الإعفاء من املن�صب

 - 1يعف���ى الرئي����س التنفيذي من من�صبه قبل انتهاء مدته ف���ي حالة �إخالله بواجبات وظيفته �أو
عج���زه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية� ،أو عدم التزامه بمقت�ضيات الأمانة وال�سلوك القويم.
ْ
ويكون الإعفاء بنا ًء على تو�صية من مجل�س الإدارة ت�صدر ب�أغلبية �أع�ضائه.
 - 2عل���ى مجل����س الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من �إبداء �أوج���ه دفاعه قبل التو�صية ب�إعفائه
م���ن من�صب���ه و�إثبات ذلك في مح�ضر م�ستقل .وفي حالة التو�صي���ة بالإعفاء ي�ستمر الرئي�س
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�سة �صالحياته �إلى �أن ي�صدر مر�سوم بتعيين رئي�س تنفيذي
جديد ،ما لم تكن التو�صية بالإعفاء ب�سبب عدم التزامه بمقت�ضيات الأمانة وال�سلوك القويم.

الباب الثالث
امل�ساءلة
الف�صل الأول
امل�ساءلة من قبل الهيئة
مادة ()41
مبا�شرة التحقيق

 - 1للهيئ���ة �أنْ ُتج ِ���ري تحقيق ًا من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب الوزير �أو ِلـما تتلقاه من بالغات
�أو �ش���كا ٍو جدي���ة ،للت ََّح ُّقق من �أن من�ش�أة معينة �أو ترتيب ًا معين��� ًا يخل ب�أحكام الفقرة ( )1من
الم���ادة (� )3أو الفق���رة ( )1من الم���ادة (� )9أو المادة ( )12من ه���ذا القانون .وللهيئة �أن
جري تحقيق ًا �إذا ما قامت لديها دالئل جدية تحملها على االعتقاد ب�أن الإخالل الم�شار �إليه
ُت ِ
على ْ
و�شك الوقوع.
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 - 2عل���ى الهيئة قبل البدء في �إجراءات التحقيق �إخط���ار المن�ش�أة المعنية بالأ�سباب التي حدت
به���ا �إلى االعتق���اد بوقوع المخالفة �أو �أنها على ْ
و�شك الوق���وع ،ويجب �أنْ يت�ضمن الإخطار ما
�صدره
لدى الهيئة من �أدلة وقرائن ومعلومات ب�ش�أن المخالفة .ومع ذلك يجوز بموجب قرار ُي ِ
رئي����س مجل�س الإدارة �إجراء المراحل الأولية م���ن التحقيق التي يحدِّ دها القرار دون توجيه
الإخطار �إذا قامت دالئل جدية ُيخ�شى ب�سببها عدم التو�صل للحقيقة �أو تع ُّثر التحقيق ،وعلى
الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأ�سباب الم�شار �إليها.
 - 3للمن�ش����أة المعني���ة حق الرد على الإخطار خالل مدة ال تجاوز ع�شرين يوم ًا من تاريخ و�صوله
�إليها ،ويجب �أنْ ي�شتمل الرد على دفاع ومالحظات المن�ش�أة الم�شار �إليها ،م�شفوع ًا بما لديها
من الم�ستندات والأوراق و�أية �أدلة �أو قرائن ت�ؤ ِّيد وجهة نظرها.
بح ْف���ظ المو�ضوع �أو بالبدء ف���ي �إجراءات
 - 4للهيئ���ة بع���د درا�سة الرد عل���ى الإخط���ار �أنْ ت�أمر ِ
التحقيق ،وعليها �إخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�صادر منها في � ٍّأي من الحالتين.
 - 5للهيئة �أنْ تبا�شر التحقيق بنف�سها �أو ت�ش ِّكل لذلك لجنة ثالثية من ذوي االخت�صا�ص من داخل
الهيئة �أو خارجها �أو تك ِّلف � َّأي �شخ�ص م�ؤهل للقيام بذلك.

مادة ()42
�إجراءات التحقيق

 - 1للجن���ة التحقيق في حال���ة البدء في �إجراءات التحقيق �أنْ تطلب م���ن � ِّأي ذي �ش�أن موافاتها
بالبيان���ات والمعلومات والإي�ضاحات ال�ضرورية للتحقي���ق والم�ستندات المت�صلة بالمو�ضوع،
وذلك خالل المدة التي تحدِّ دها لذلك.
 - 2يتع َّي���ن عل���ى لجنة التحقيق �أنْ تتي���ح فر�صة عادلة للأطراف المعني���ة بالتحقيق للدفاع عن
م�صالحه���م خالل الفترة المح��� َّددة للتحقيق ،وعليها في �سبيل ذلك عقد جل�سات لال�ستماع
ولمناق�ش���ة الأط���راف المعني���ة و�شهودهم ،وتمكينهم م���ن ع ْر�ض �آرائه���م وتقديم حججهم
ودفاعهم.
 - 3للأط���راف المعني���ة التي تح�ض���ر جل�سات التحقيق الحق دائم ًا ف���ي ا�صطحاب محامين في
الجل�سات ،ويجوز للمحامي الكالم عندما ت�أذن له لجنة التحقيق بذلك .
توجه �إلى الأطراف المعنية التي تح�ضر التحقيق �أية �أ�سئلة ال�ستي�ضاح
 - 4يجوز للجنة التحقيق �أنْ ِّ
حقيقة المو�ضوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة �أو كتابة خالل مدة تحدِّ دها لذلك.
 - 5تح��� ِّرر لجن���ة التحقيق المحا�ضر الالزمة لإثبات ما تتخ���ذه من �إجراءات وجميع ما يدور في
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الجل�س���ات .ولمجل�س الإدارة �أنْ ي�صدر قرار ًا بتحدي���د �ضوابط و�إجراءات �إ�ضافية لمبا�شرة
التحقيق.

مادة ()43
طلب البيانات واملعلومات وامل�ستندات من الغري

للجنة التحقيق �إذا قامت لديها دالئل جدية تحملها على االعتقاد ب�أنَّ بيانات �أو معلومات
�أو م�ستندات مت�صلة بمو�ضوع التحقيق يحوزها الغير �أو مخزَّنة في نظام حا�سب �آلي تحت
�سيطرته� ،أنْ ت�أمر ذلك ال�شخ�ص بتقديم هذه البيانات �أو المعلومات �أو الم�ستندات خالل المدة
التي تحدِّ دها� ،أو بتمكين لجنة التحقيق �أو َمن تندبه من النفاذ �إلى نظام الحا�سب الآلي للك�شف
عن تلك البيانات �أو المعلومات �أو الم�ستندات .وفي حالة عدم تنفيذ الأمر الم�شار �إليه ف�إن
للجنة التحقيق ،من خالل الهيئة ،ا�ست�صدار �أمر على عري�ضة من المحكمة الكبرى ب�إلزام
الحائز الم�شار �إليه بتنفيذ ذلك الأمر .ويجوز للمحكمة �أنْ ت�صدر الأمر على وجه اال�ستعجال،
دون ا�ستدعاء الحائز ،وله �أنْ يعتر�ض على الأمر �إلى المحكمة التي �أ�صدرته خالل ثمانية �أيام
�صدر المحكمة قرارها في هذه الحالة
من �صدوره ،وللمحكمة �أنْ ت�ؤ ِّيد الأمر �أو تعدِّ له �أو تلغ َيه ،و ُت ِ
م�س َّبب ًا بعد ِّاطالعها على الأوراق و�سماع �أقوال الحائز �إنْ �أمكن.

مادة ()44
ندب املخولني �صفة م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي

للجنة التحقيق في �سبيل �إنجاز عملها �أن تندب �أي ًا من م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي الم�شار
�إليهم في الفقرة ( )2من المادة ( )28من هذا القانون للقيام ب� ٍّأي من المهام المخولين ب�أدائها.

مادة ()45
�سماع ال�شهود

 - 1مع عدم الإخالل ب�أحكام المواد من ( )65حتى ( )68من قانون الإثبات في المواد المدنية
والتجاري���ة ،ومراعاة المادة ( )119من قانون الإج���راءات الجنائية ،للجنة التحقيق �سماع
�شه���ادة َمن ترى لزوم �سماعه من ال�شهود .وعلى لجنة التحقيق �سماع �شهادة ال�شهود الذين
تطلب الأطراف المعنية بالتحقيق �سماعهم ما لم تر �أنه ال فائدة من �سماعهم.
يعام���ل ال�شه���ود فيما يتعلق بالتخلف ع���ن الح�ضور واالمتناع ع���ن �أداء ال�شهادة �أو عن حلف
َ -2
اليمي���ن �أو �شه���ادة ال���زور بالأحكام المق َّررة لذلك ف���ي قانون العقوبات وقان���ون الإجراءات
الجنائي���ة ،و�إذا ر�أت لجن���ة التحقيق �أن ما وقع من ال�شاهد ينطوي عل���ى جريمة ت َع َّين عليها
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�أنْ تح ِّرر في ذلك مذكرة يتولى الرئي�س التنفيذي �إحالتها بموجب كتاب ي�صدره �إلى النيابة
العامة.

مادة ()46
�إنهاء �إجراءات التحقيق

على لجنة التحقيق �إعداد تقرير م�س َّبب بالنتائج التي تو�صلت �إليها ،وعليها تقديمه مرفق ًا
به ملف التحقيق كام ًال �إلى الرئي�س التنفيذي خالل فترة ال تجا ِوز �ستة �أ�شهر من تاريخ بدء
�إجراءات التحقيق .ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بنا ًء على طلب لجنة التحقيق تمديد هذه
الفترة قبل انتهائها لمدة �أو مدد �إ�ضافية ال تجا ِوز في مجموعها �ستة �أ�شهر في الحاالت التي
يكون فيها الت�أخير لأ�سباب خارجة عن �سيطرة هذه اللجنة.
وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة في المهلة المح َّددة �أو عدم كفايتها،
ا�ستكمال التحقيق وا�ستخال�ص النتائج ِو ْفق ًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات  .

مادة ()47
�إخطار ذوي ال�ش�أن

ت�سلُّ ِمه التقرير الم�شار �إليه في
يتولى الرئي�س التنفيذي خالل ثالثة �أيام عمل من تاريخ َ
المادة ( )46من هذا القانون� ،إخطار ذوي ال�ش�أن بذلك وت�سليمهم ن�سخة من التقرير ومرفقاته.
ت�سلُّ ِمهم التقرير ومرفقاته �أنْ يودعوا
ولذوي ال�ش�أن في ميعاد ال يجا ِوز ثالثين يوم ًا من تاريخ َ
لدى مكتب الرئي�س التنفيذي مذكرة بالبيانات والمالحظات تعقيب ًا على التقرير م�شفوعة
بالم�ستندات الم�ؤ ِّيدة لها .وفي الحالة التي يكون فيها التحقيق قد تم بنا ًء على �شكوى وا�ستعمل
ال�شاكي حقه في التعقيب على التقرير ت َع َّين على ال�شاكي �أنْ ي�سلم الم�شكو في حقه ،قبل انق�ضاء
الأجل الم�شار �إليه ،من خالل مكتب الرئي�س التنفيذي ن�سخة من التعقيب والم�ستندات الم�ؤيدة
له ،ويكون للم�شكو في حقه في هذه الحالة �أن يودع لدى الهيئة مذكرة بمالحظاته على هذا
التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة ()48
الت�صرف يف التحقيق

يتولى الرئي�س التنفيذي عر�ض التقرير م�شفوع ًا بر�أيه ،على مجل�س الإدارة ،في �أول جل�سة
تالية النق�ضاء الآجال المن�صو�ص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( )47من هذا القانون.
بح ْفظ التحقيق� ،أو بعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق
و ُي ِ
�صدر مجل�س الإدارة قرار ًا م�س َّبب ًا ِ
ب�ش�أنها� ،أو باتخاذ � ٍّأي من التدابير المن�صو�ص عليها في المادة ( )49من هذا القانون عند ثبوت
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المخالفة� ،أو ب�إحالة الأمر مرة �أخرى �إلى لجنة التحقيق لإجراء مزيد من ال َّت َق ِّ�صي والبحث
وا�ستيفاء التحقيق.

مادة ()49
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

َ
المخالف في حالة
 - 1م���ع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائي���ة �أو المدنية ،يك ِّلف مجل�س الإدارة
ثب���وت مخالفت���ه ل ٍّأي م���ن �أح���كام الم���واد ( )3و( )9و( )12من هذا القان���ون بالتو ُّقف عن
المخالفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها فور ًا �أو خالل فترة زمنية يحدِّ دها المجل�س.
� -2إذا ل���م يمتثل المخالف لتكليف مجل�س الإدارة بالتو ُّقف عن مخالفة حكم المادة (� )3أو()9
من هذا القانون ،كان للمجل�س �إ�صدار قرار م�س َّبب ب� ٍّأي مما يلي:
�أ � -إلزام المخالف بو ْقف ت�ص ُّرف ما �أو االمتناع عن �سلوك مع َّين �أو بتعديل �سلوكه ِو ْفق ًا
ل�شروط مع َّينة.
ب � -إلزام المخالف ،عند االقت�ضاء ،بتق�سيم المن�ش�أة �أو �إعادة هيكلتها �إذا كان في ذلك
الحل الوحيد لإزالة المخالفة ولمنع تكرار �إ�ساءة ا�ستغالل الو�ضع المهيمن.
� - 3إذا ل���م يمتث���ل المخالف لتكليف مجل����س الإدارة ب�إزالة �أ�سباب �أو �آث���ار مخالفة حكم المادة
( )12م���ن هذا القان���ون فور ًا �أو خالل الفترة الزمنية التي ح َّدده���ا المجل�س ،كان للمجل�س
�إ�صدار قرار م�س َّبب ب�إلزامه ب� ٍّأي مما يلي:
�أ  -اتخاذ الإجراءات الالزمة للتخ ِّلي عن التركيز االقت�صادي.
ب � -إلزام المخالف بالعمل ِو ْفق ًا ل�شروط وقيود مع َّينة يراها المجل�س كفيلة ب�إعادة التوازن
التناف�سي.
الم ْلكية �أو بتعديل
ج � -إلزام المخالف بالت�صرف في بع�ض الأ�صول �أو الأ�سهم �أو حقوق ِ
عملية التركيز االقت�صادي على نحو مع َّين من �ش�أنه �إزالة �أ�سباب المخالفة �أو �آثارها.
 - 4للمجل�س ،عند االقت�ضاء� ،إ�صدار قرار م�س َّبب بتوقيع غرامة تهديدية ال تجا ِوز  %5من القيمة
لح ْملـ���ه على التـو ُّقف عـن المخـالفـة ،وذلك بمـا
اليومي���ة لمبيعـات المخالـف مـن المن َتجـات َ
ال يج���اوز �ألف دينار يومي ًا عند ارتكاب المخالف���ة لأول مرة ،و�ألفي دينار يومي ًا عند ارتكابه
ذات المخالفة خالل ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار قرار في حقه عن المخالفة ال�سابقة.
 - 5للمجل�س �إ�صدار قرار م�س َّبب بف ْر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن  %1وال تجاوز  %10من �إجمالي
�صدر مجل�س
قيمة مبيعات المنتَجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد �أق�صى ثالث �سنوات ،و ُي ِ
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ال���وزراء ،بن���ا ًء على ع ْر�ض الوزير وبعد � ْأخذ ر�أى الهيئة ،ق���رار ًا بتحديد �أُ ُ�س�س احت�ساب هذه
الغرامة.
ُ - 6ت َح َّ�صل كدين للدولة الغرامات التي توقع طبق ًا ل ٍّأي من الفقرتين ( )4و( )5من هذه المادة.

مادة ()50
�إبالغ النيابة العامة

�إذا ر�أى مجل�س الإدارة �أنَّ التحقيق قد �أ�سفر عن وجود جريمة جنائية �أحال الأوراق �إلى
النيابة العامة.

مادة ()51
�إعالم اجلمهور باملخالفة

ت ُ
َن�شر الهيئة بيان ًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها ِو ْفق ًا لأحكام هذا الف�صل ،وذلك بالو�سيلة
والكيفية التي تحدِّ دها .على �أنه يجب �أال يتم الن�شر �إال بعد فوات ميعاد َّ
الط ْعن في قرار الهيئة
بثبوت وقوع المخالفة �أو �صدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة وذلك بح�سب الأحوال.

الف�صل الثاين
امل�سئولية املدنية
مادة ()52
التعوي�ض

 - 1ت�س���ري �أحكام القانون المدني ب�ش�أن الم�سئولي���ة المدنية التي تن�ش�أ عن مخالفة �أحكام هذا
القانون.
ُ - 2ي�شت��� َرط ل�سماع دع���وى الم�سئولية المدنية عن الإخالل بحكم الفق���رة ( )1من المادة ()3
�أو الفق���رة ( )1م���ن الم���ادة (� )9أو الفقرة ( )1من الم���ادة (� )12أنْ يكون قد �سبق �صدور
ق���رار من الهيئة ف���ي مواجهة المدعى عليه بثبوت المخالف���ة� ،أو �أنْ يكون �صاحب ال�ش�أن قد
تق��� َّدم �إل���ى الهيئة ب�شكوى �أو ت ََظلُّم وم�ض���ت �سنة واحدة على تقديم ال�شك���وى �أو الت ََّظلُّم دون
�إخط���اره م���ن ِق َبل الهيئة بنتيجة البتِّ ف���ي ال�شكوى �أو الت ََّظلُّم ،و�أنْ يك���ون قد �صدر قرار من
لجنة الطعون �إذا كان الأمر معرو�ض ًا عليها� ،أو �أنْ يكون قد فات موعد تقديم ط ْعن في �ش�أنه.
وتعت���د المحكمة بقرار الهيئة في ثبوت وقوع المخالفة من ِق َبل المدعى عليه ما لم يتم �إلغاء
القرار �أو تعديله من ِق َبل لجنة الطعون �أو من ِق َبل محكمة التمييز.
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الف�صل الثالث
امل�سئولية اجلنائية
مادة ()53
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو � ِّأي قانون �آخر:
 - 1يعا َق���ب بالغرامة التي ال تقل عن ثالث���ة �آالف دينار وال تجا ِوز ع�شرين �ألف دينار َمن يخالف
�أي��� ًا م���ن �أحكام الفقرتي���ن ( )1و( )2من المادة ( )27من هذا القان���ون ،وفي حالة الحكم
المتح�صلة من الجريمة.
بالإدانة للمحكمة �أنْ تق�ضي بم�صادرة المبالغ
َّ
 - 2يعا َقب بالحب�س مدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال تجا ِوز
ع�شري���ن �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتي���ن العقوبتين َمن يخالف �أي ًا من �أحكام المادة ( )43من
هذا القانون.
 - 3يعا َقب بالحب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف دينار وال تجا ِوز
خم�سي���ن �ألف دين���ار �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين َمن يخالف �أي ًا من �أحكام المادة ( )30من
هذا القانون� ،أو �أتى � َّأي فعل مما يلي:
�أ  -ق َّدم �إلى الهيئة بيانات كاذبة �أو م�ض ِّللة �أو على خالف الثابت في ال�سجالت �أو البيانات
�أو الم�ستندات التي تكون تحت ت�صرفه.
حجب عن الهيئة �أية بيانات �أو معلومات �أو �سجالت �أو م�ستندات من تلك التي يتع َّين
بَ -
عليه تزويد الهيئة بها �أو تمكينها من االطالع عليها للقيام بمهامها المق َّررة بموجب
هذا القانون.
ج  -ت�س َّبب في �إعاقة �أو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة �أو � ِّأي تحقيق تكون الهيئة ب�صدد �إجرائه.
د � -أتلف �أية م�ستندات يعلم �أنَّ لها عالقة بتحقيق تكون الهيئة ب�صدد �إجرائه.
 - 4يعا َق���ب بالحب����س م���دة ال تزيد على �شه���ر وبالغرامة الت���ي ال تقل عن مائة دين���ار وال تجا ِوز
خم�سمائ���ة دينار �أو ب�إح���دى هاتين العقوبتين كل َمن ا�ستعمل دون وج���ه حق �شعار الهيئة �أو
رمز ًا �أو �شارة مماثلة �أو م�شابهة له.

مادة ()54
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعا َقب ال�شخـ�ص االعتبـاري بما
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ال يجا ِوز ِم ْث َلي الغرامة المق َّررة للجريمة �إذا ار ُت ِكبت با�سمه �أو لح�سابه �أو لمنفعته �أية جريمة من
الجرائم المن�صو�ص عليها في الفقرة ( )3من المادة ( )53من هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة
ت�ص ُّرف �أو امتناع �أو موافقة �أو ت�ستُّر �أو �إهمال ج�سيم من � ِّأي ع�ضو مجل�س �إدارة �أو � ِّأي م�سئول
مف َّو�ض �آخر  -في ذلك ال�شخ�ص االعتباري � -أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة.

الباب الرابع
�أحكام عامة
مادة ()55
ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية

تق َّدم الطلبات والبالغات وال�شكاوى والت ََّظلُّمات وتوجيه الإخطارات ِو ْفق ًا لأحكام هذا
القانون بالطرق المعتادة �أو با�ستخدام � ٍّأي من الو�سائل الإلكترونية التي ي�صدر بتحديدها قرار
من مجل�س الإدارة.

مادة ()56
توفيق الأو�ضاع

على كل �شخ�ص �أنْ يقوم بتوفيق �أو�ضاعه ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على
�ستة �أ�شهر من تاريخ نفاذ �أحكامه ،بما في ذلك �إزالة كل ترتيب قائم قبل تاريخ �صدوره.

