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 3/7/0202يف: 

 املنافسة قانون اقرتاح

 عامة أأحاكم  :الأول الباب

 العامة املنافسة مبادىء :الأول الفصل
 

 الهدف :1 املادة

ىل القانون هذا هيدف  الاحتاكرية عىل املامرسات والقضاء هبا، اخملةل املامرسات ومنع ،الأسواق يف للمنافسة املنظمة القواعد حتديد ا 

نتاج والابتاكر ويعزز الفعالية الاقتصادية حيقق مبا الاقتصادي، الرتكزي معليات ومراقبة وضبط  رفاه وحيقق التقين والتقدم ال 

 . املس هتلكني

 التعاريف :0 املادة

 : التالية التعاريف تعمتد القانون، هذا أأحاكم تطبيق أأجل من

 املنافسة قانون : القانون

 اللبنانية امجلهورية :ادلوةل

 والتجارة الاقتصاد وزارة  :الوزارة

 والتجارة الاقتصاد وزير  :الوزير

 مبارش تقييدها بشلك او علهيا التأأثري دون والطلب العرض عىل القامئة السوق لآليات وفقا   الاقتصادية الأنشطة مزاوةل  :املنافسة

 .مبارش غري او

 . القانون هذا مبوجب املنشأأة للمنافسة الوطنية الهيئة :الهيئة 

دارة جملس  :اجمللس  .للمنافسة الوطنية الهيئة ا 

 :ذكل يف مبا اقتصاداي نشاطا يتعاطى لبناين غري أأو لبناين معنوي، أأو طبيعي خشص لك هو : الشخص

 .مبارش غري أأو مبارش بشلك علهيا تس يطر اليت الأخرى الرشاكت أأو لها التابعة والرشاكت وفروعها أأنواعها عىل الرشاكت -

 النشاط ذات الاقتصادية  والتجمعات وامجلعيات اكملؤسسات اللبنانية القوانني مبوجب هبا املعرتف القانونية الكياانت -

 . املبارش غري او املبارش الاقتصادي

  .التجاري الاقتصادي النشاط ذات العام القطاع ومؤسسات هيئات -

 .الواحد الشخص مبثابة واحدة قانونية جملموعة التابعون الأشخاص ويعترب

 والارشاف ادلوةل ومراقبته يف معني اقتصادي قطاع تنظمي صالحيات اخلاصة انظمهتا مبوجب اخملوةل الهيئات  :املنظمة الهيئات

 .عليه

 .اخلدمة او السلعة هو: املنتج

 حباجة معينة تفي اليت اخلدمات أأو السلع مجموعة خبصوص والطلب العرض يتفاعل فيبه اذلي يه املاكن  :املعنية السوق

 جغرايف حميط يف بيهنا فامي قابةل لالستبدال وتعترب معينة لفئة او للمجمتع، خاصة او عامة خدمات بتقدمي يتعلق ما ولك للمس هتكل،

 : عنرصين هام عىل ويقوم ، متجانسة املنافسة ظروف فيه تكون
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 للآخر، وموضوعيا   بديال  معليا   املس هتكل نظر وهجة من مهنا، لك يعد اليت واخلدمات املنتجات يه : املعنية املنتجات -1

 فرص الاعتبار يف يؤخذ الصدد هذا ويف التنافس، ظروف فهيا تتجانس اليت اجلغرافية املنطقة هو : اجلغرايف النطاق -2

 .دوليا الاخرى املعمتدة املعايري من واي احملمتةل التنافس

 

ىل يؤدي مبا أأو خدمة سلعة، وأأسعار مكية يف مبارش غري أأو مبارش بشلك أأشخاص مجموعة أأو خشص قبل من التحمك :الاحتاكر  ا 

رضار أأو املنافسة حركة تقييد  .هبا ال 

 .ل أأم يبغي الرحب النشاط هذا اكن سواء املعنية، السوق عىل اقتصادية انعاكسات هل انتايج نشاط أأي هو : الاقتصادي النشاط

 حرية اىل عرقةل تؤدي، ان حيمتل او تؤدي، اليت املدبرة الاعامل او اكرث، او خشصني بني املعقودة التفاقات يه :التفاقات

خالل املنافسة  الضمنية او الرصحية العقود والتفاقيات، اكفة تشمل ويه  مهنا. كبري جزء يف أأو املعنية السوق يف هبا أأو ال 

 .الاطار هذا يف املتخذة امجلعيات قراراتواكفة  التجارية املراسالت العمودية، الافقية او الشفوية، او ،املكتوبة

 سلسةل نفس مس توى عىل يعملون حممتلني أأو فعليني منافسني بني القامئة املدبرة، الاعامل او التفاقات يه : الافقية التفاقات

نتاج  . ابملنافسة الاخالل هبدف املعنية السوق يف التوريد او التسويق أأو ال 

 سلسةل يف مس توايت خمتلفة عىل يعملون متنافسني غري اشخاص بني القامئة املدبرة الاعامل او التفاقات يه :العمودية التفاقات

نتاج  التسويق؛ أأو/ و ال 

ذا مقارن بديل حل ما لشخص فهيا يكون ل اليت التجارية العالقة يه : الاقتصادية التبعية  ابلرشوط اليت التعاقد رفض راد أأ  ا 

آخر خشص عليه يفرضها  .موردا أأو زبوان اكن سواء أ

 أأو أأو حصص أأسهم أأو حقوق أأو ممتلاكت من انتفاع حقوق أأو مللكية جزيئ أأو لكي نقل عنه ينشأأ  معل لك  :الاقتصادي الرتكزي

ىل خشص الزتامات آخر خشص ا   عىل مبارشة غري أأو مبارشة بصورة الهمينة اشخاص من مجموعة أأو خشصا   ميكّن أأن شأأنه ومن أ

آخرين اشخاص مجموعة أأو خشص دارتني بني امجلع أأو أأو المتكل، ، الاس تحواذ، الاندماج طريق عن أ دارة أأكرث أأو ا   أأو مشرتكة اب 

 .اخرى وس يةل أأية

ا يعملون أأشخاص مجموعة أأو خشص، قدرة الهمينة:   بغض املعنية يف السوق التأأثري أأو التحمك عىل مبارش، غري أأو مبارش بشلك مع 

 .واملس هتلكني املنافسني عن النظر

 واحملمكة بقرارات اجمللس ابلطعن يتعلق فامي بريوت يف التجارية ابلقضااي الناظرة املدنية الاس تئناف حممكة : اخملتصة احملمكة

 عن النامجة الارضار عن التعويض طلب اىل الرامية بدعاوى املسؤولية خيتص فامي بريوت يف املدنية القضااي يف الناظرة الابتدائية

 .ابملنافسة اخملةل الاعامل

 القانون.  يف علهيا املنصوص ابلتبليغات للقيام اجمللس دلى املعمتد الشخص :املبارش

 القانون تطبيق نطاق :3 املادة

 : عىل القانون هذا يف احملددة القواعد تطبق

نتاج أأنشطة اكفة -    العام احلق اشخاص ينفذها اليت الأنشطة ذكل يف مبا اللبنانية، الأرايض داخل تمت اليت واخلدمات والتوزيع ال 

 .العامة اخلدمات تفويض اتفاقات مبوجب تنفذ اليت او

نتاج أأنشطة مجيع - آاثر علهيا وترتتّب اخلارج يف تمت اليت واخلدمات والتوزيع ال   مراعاة مع اللبنانية، داخل الارايض ابملنافسة خمةل أ

 .املذكورة فهيا الرشاكت الاكئنة والبدلان لبنان بني املوقعة واملعاهدات التفاقيات احاكم

ساءة عىل تنطوي اليت الانشطة  - ذا وبراءات ال خرتاع والنرش، التجارية، والعالمات الفكرية امللكية حقوق اس تعامل ا  ىل أأدت ا   ا 

آاثر  .ابملنافسة خمةل أ
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 : الاسعار4 املادة

 :ييل ما ابس تثناء احلرة املنافسة ومبادئ السوق لقواعد وفقا   اللبنانية الارايض عىل واخلدمات السلع أأسعار حتدد

 . حمدودة الأسعار بواسطة املنافسة فهيا تكون اليت املناطق او ابلقطاعات املتعلقة واخلدمات السلع أأسعار  -أأ 

 : التالية الاس باب من لأي

 التسعري احلكويم للأدوية والسلع الغذائية الرضورية. -

 احتاكر للسوق. حاةل  -

 المتوين. معلية يف متواصةل صعوابت  -

 تنظميية أأخرى. او ترشيعية أأحاكم - 

 اكرثة او طارئة حاةل اس تثنائية، او ظروف ملواهجة مؤقتة اجراءات ومبقتىض الوزراء جملس من بقرار حتدد اليت الأسعار -ب

 .تطبيقها بدء من أأشهر س تة عىل تزيد ل مدة خالل الاجراءات هذه يف النظر يعاد أأن عىل طبيعية

 الوزير اقرتاح عىل الوزراء بناء جملس يف يتخذ مبرسوم بيعها واسعار لكفهتا وحتدد أأ((الفقرة  يف املس تثناة واخلدمات السلع تنظم

 .الهيئة توصية اىل املس ند

 الاس ترياد         )الواكلت احلرصية( حرية : 5 املادة

برام خشص لأي جيوز  توزيعه أأو بيعه من اجل ، اللبنانية الارايض عىل بتداوهل مسموح اجنيب منتج أأي لس ترياد اتفاق، عقد ا 

ذا عام النظر بغض ، تروجيه أأو تسويقه أأو  أأو تسويقه أأو توزيعه أأو بيعه أأو حرص اس ترياده مت أأن س بق قد املس تورد املنتج اكن ا 

 .لبنان يف حرصي بوكيل تروجيه

 للقطاعات املنظمة والهيئات للمنافسة الوطنية الهيئة بني العالقة : 6 املادة

 اختصاصات مع التداخل أأو التعارض حال يف الاختصاص صاحبة وتكون املنافسة بقضااي البت حرصا هبا املناط اجلهة يه الهيئة

 .القانون هذا أأحاكم تطبيق جراء  الأخرى احلكومية اجلهات

 :ييل ملا وفقا القطاعية الرتكزي لعمليات ابلنس بة للقطاعات املنظمة والهيئات للمنافسة الوطنية الهيئة بني التعاون يمت

 املنافسة عىل اثرها ملراقبة جملس املنافسة اىل الهنائية موافقهتا منحها وقبل اماهما، معروضة تركزي معلية اي املنظمة الهيئة احاةل -

 .املعين القطاع داخل

 ابملنافسة احلقته اذلي اخللل قبل تصحيح العملية عىل الهنائية موافقهتا اعطاء املنظمة للهيئة جيوز ول ملزما، اجمللس رأأي يكون -

 .املنافسة هيئة مبوافقة يقرتن ان جيب واذلي

ويف هذه احلاةل  احداها، لرقابة خاضع بقطاع تتعلق تركزي معليات يف النظر عند املنظمة للهيئات الفين الرأأي اجمللس طلب -

ىل تسوية، يعرض الأمر عىل جملس الوزراء  آخر. ويف حال عدم التوصل ا  ن يتقيد برأأي الهيئة املنظمة، أأو يطرح رأأاي  أ للمجلس ا 

 للبت به.
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 ابملنافسة اخملةل والتفاقات املامرساتالثاين:  الفصل

 

 احملظورة يه: واملامرسات التفاقات :7 املادة

 يف بني الاشخاص املتنافسني التحالفات أأو التفاقات أأو التفاقيات املدبرة، الأعامل مطلقا   بطالان   ابطةل وتكون حتظر : اول

 ابملنافسة، ال خالل علهيا؛ املرتتب أأو الأثر مهنا الهدف اكن اذا وسبهبا، شلكها يكن أأاي معالئه أأو ومورديه خشص بني او السوق

 :يأأيت ما وخباصة

  .حمكها يف وما الرشاء  أأو البيع ورشوط اخلدمات وبدل السلع أأسعار تثبيت أأو حتديد -

نتاج مكيات أأو أأوزان أأو أأجحام حتديد -  . اخلدمات أأداء أأو السلع ا 

ىل واخلدمات السلع تدفق حرية من احلد - خراهحا أأو الأسواق، ا  خفاهئا، خالل من وذكل  .جزئية أأو لكية بصفة مهنا ا   أأو ا 

 .حق وجه دون فهيا التعامل عن الامتناع أأو ختزيهنا

قصاؤمه أأو السوق اىل واملنتجات الاشخاص دخول عرقةل -  . - مهنا ا 

 .اشخاص معينني أأو معني خشص عن جزئية أأو لكية بصفة السوق يف املتاحة واخلدمات السلع جحب -

 :الآتية املعايري  خاصة وبصورة معني، ملعيار وفقا ختصيصها أأو رشاهئا، أأو واخلدمات السلع لبيع الأسواق تقامس -

  .اجلغرافية املناطق -أأ 

 .التوزيع مراكز  -ب

 - .العمالء نوعية  -ج

 .الزمنية واملهل املوامس -د

 .احلد مهنا أأو الأخرى، الاستامثر أأوجه ومجيع والتسويق والتوزيع والتطوير التصنيع معليات توقيف -

 . ابملنافسة مبا خيل غريها أأو احلكومية واملنافسات املزايدات يف العروض أأو العطاءات يف التنس يق أأو التواطؤ -

ضافية للزتامات العقود ابرام اخضاع -  . العقود هذه مبوضوع أأية صةل التجاري، للعرف ووفقا   طبيعهتا حبمك لها، تكون ل ا 

املقاطعة اليت ابس تثناء  .ابملقاطعة امجلاعية يعرف ما او ما جلهة التوريد أأو ما هجة الرشاء من رفض عىل امجلاعي التفاق -

 لأس باب تتعلق ابلأمن الوطين، تقررها ادلوةل

ماكنية ل اتحة امجلاعي الرفض -  .للمنافسة ابلنس بة أأمهية ابلغة مهنام لأي تكون ما، رابطة أأو ما منتدى اىل الانضامم ا 

 من لأي ترخيص يف عقد يرد رشط أأو نص لك ابطال   يعترب الفكرية، امللكية حبقوق املتعلقة القانونية النصوص مراعاة مع : اثنيا

 ما خاص وبشلك التكنولوجيا نقل عىل او املنافسة عىل سليب أأثر هل يكون ان وحيمتل اس تخدامه ييسء اكن اذا ، احلقوق هذه

 :ييل

لزام -أأ  ل الرتخيص عقد يشملها اليت التكنولوجيا حتسينات نقل بعدم هل املرخص ا   )احملس نة للتكنولوجيا العكيس النقل(للمرخص ا 

 . الرتخيص موضوع الفكرية امللكية حق يف قضائيا   أأو اداراي   املنازعة من هل املرخص منع -ب

لزام -ج   .واحد حق من بدل   احلقوق من مبجموعة الرتخيص، ملنحه ، هل املرخص ا 

 :التالية الرشوط فهيا توفرت اذا التفاقات عىل املادة هذه من )اثنيا(و  )اول (الفقرتني أأحاكم تطبق ل  :اثلثا
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نتاج كتحسني عام اقتصادي نفع عهنا ينتج عندما -  الانتاج ختفيض تاكليف او توزيعها أأو اخلدمات تقدمي او السلع ا 

 املس هتكل، وحامية الأولية

 تكل يف ويشرتط. التقدم هذا لضامن رضورية أأهنا يثبت أأو الاقتصادي أأو التقين التقدم تعزيز يف تسامه عندما -

 نس بة لأطرافها احلصة ال جاملية تتجاوز ل وان الأسواق، وتقامس الأسعار بتحديد تتعلق رشوطا   تتضمن أأل التفاقات

 .املعنية السوق اعامل مجمل %( من12عن ) تزيد

 

 املهمين الوضع :8 املادة

 سلعة سوق عىل الس يطرة عىل قادرا ، الاشخاص من قليل عدد مع أأو مبفرده سواء الشخص، يكون عندما املهمين الوضع يتحقق

 .مورديه أأو زابئنه أأو منافس يه عن مس تقل بشلك اخلدمات أأو السلع من مجموعة أأو معينة خدمة أأو

 

  املهمين الوضع اس تغالل اساءة حظر :9 املادة

 ييسء ان الاشخاص، من مجموعة او معنواي او طبيعيا خشصا اكن سواء ، السوق يف هممين وضع هل من لك عىل حيظر : اول

 .مهنا هام جزء يف او املعنية، السوق يف منعها أأو مهنا احلد أأو ابملنافسة ال خالل اىل يؤدي بشلك الوضع هذا اس تغالل

 يف التجارية، اخلدمات  أأو السلع من معني لنوع مشرتاي أأو موردا اكن سواء السوق يف هممين وضع يف الشخص يكون  -أ

 : يةت الآ  احلالت احدى

 .منافسون دليه يكن مل اذا -

 .كبرية منافسة اية يواجه يكن مل اذا -

 .مبنافس يه مقارنة السوق يف متقدم مبركز يمتتع اكن اذا -

 .املعين السوق مجمل من الأقل عىل %  02من  اكرث تبلغ حصته اكنت اذا -

 توجد ل اكنت اذا التجارية اخلدمات أأو السلع من معني لنوع ابلنس بة السوق، يف هممين وضع يف أأكرث أأو خشصان يكون -ب

 .املادة هذه من ) اول(الفقرة  يف الهيا املشار الرشوط فهيام وتتوفر كبرية، منافسة بيهنام

  :التالية احلالت يف السوق يف هممين وضع يف الأشخاص من مجموعة تعترب  -ج

 .السوقمن  ٪ 02 بنس بة جممتعني ميسكون اشخاص ثالثة من اكرث من تتأألف ل اكنت اذا -

 الاشخاص مل يُثبت ما ، السوق بثلث جممتعني ميسكون الاكرث عىل اشخاص مخسة من تتأألف اكنت اذا -

 اليت اجملموعة أأو أأن ، بيهنم كبرية خيلق منافسة ان شأأنه من السوق يف القامئ التنافيس الوضع أأن املذكورون

 . الآخرين ابملنافسني السوق مقارنة   يف هممين ا مركزا   حتتل ل يشلكوهنا

 : ادانه احملددة العنارص مبنافس يه مقارنة املعين السوق يف املهمين الشخص وضع لتقيمي الاعتبار بعني تؤخذ ان جيب : اثنيا

 السوق يف حصته. 

  املالية قوته. 

 الطلب أأو العرض أأسواق اىل ادلخول عىل قدرته . 
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    الآخرين الاشخاص مع روابطه. 

  آخرين اشخاص دخول دون حتول اليت الواقعية أأو القانونية العوائق  . املعين السوق اىل أ

   اخرى جتارية وخدمات سلع حنو طلبه أأو عرضه حتويل عىل قدرته . 

  آخرين اشخاص اىل اللجوء عىل الرشيك قدرة  .أ

خالل شأأهنامن  اليت الأفعال بأأحد يشارك او يقوم هممين وضع هل خشص لك وضعه، اس تغالل يف متعسفا يعترب  :اثلثا  ابملنافسة ال 

 :ذكل يف مبا منعها أأو مهنا احلد أأو

 أأو جس مية، خلسائر أأو تعريضهم السوق من اشخاص ل خراج ال جاملية؛ التلكفة من أأقل بسعر اخلدمة أأو السلعة بيع 

عاقة   .حممتلني اشخاص دخول ا 

 عادة رشوط أأو أأسعار حتديد  .فرضها أأو اخلدمات، أأو السلع بيع ا 

 حقيقي غري أأو جعز وفرة وافتعال ابلأسعار التحمك لأجل زايدهتا؛ أأو املنتجات من املتاحة المكيات تقليل. 

 ىل ابلنس بة املتشاهبة العقود يف الاشخاص بني التعامل يف المتيزي  .وبدل اخلدمات السلع أأسعار ا 

 آخر . خشص مع التعامل عن الامتناع عىل معيل او موّرد خشص الزام  أ

 مبوجب أأو تكون بطبيعهتا، خدمات أأو سلع قبول أأو الزتمات حتمل برشط خدمة تقدمي أأو سلعة بيع تعليق 

  .الأصيل أأو التعامل التعاقد حمل اخلدمة أأو ابلسلعة مرتبطة غري التجاري، الاس تخدام

 

  –الاقتصادية التبعية حاةل يف ابملنافسة اخملةل املامرسات حظر :12 املادة

 وضعه اس تغالل ييسء ان املعنية، يف السوق متفوقة أأو نسبية بس يطرة يمتتع ،) اشخاص مجموعة او(خشص لك عىل حيظر : اول

 أأو السلع من معني لنوع مكشرت او مكوّرد سواء احلجم ومتوسطة صغرية جتارية مبشاريع اقتصادية تبعية بعالقة يرتبط اكن اذا املهمين

 .اخرى مشاريع اىل التحول من متنعها املشاريع لهذه التبعية حاةل اكنت اذا التجارية، اخلدمات

ىل اضافة منتظم بشلك مينحه املورد اكن اذا اقتصادية تبعية حاةل يف املشرتي ويعترب  أأو التجارية الاعراف يف املعتادة احلسومات ا 

آت، من غريها  .مماثلني ملشرتين متنح ل خاصة مزااي مجموعة املاكفأ

 

 ييسء ان ، الصغرية واملتوسطة املشاريع من مبنافسني مرتبطا اكن اذا السوق يف متفوقة بس يطرة يمتتع من لك عىل حيظر : اثنيا

 عادل غري عائق وجود ويفرتض مبارشة. غري أأو عادةل، مبارشة غري بطريقة املنافسني هؤلء نشاط لعرقةل املهمين وضعه اس تغالل

ذا  :املس يطر الشخص اكن ا 

 .التلكفة سعر من أأقل بسعر جتارية أأخرى خدمات أأو سلعا   يقدم -

 يقدمه اذلي المثن تسلميها، يفوق عىل معها يتنافس اليت واخلدمات للسلع مثنا املشاريع هذه عىل قانوين مربر دون يفرض -

 .السوق هذه يف بنفسه
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  التقييدية واملامرسات : املقاطعة 11 املادة

 املامرسات ابي من القيام جتارية خدمة او لسلعة موّردين او مشرتين اكنوا سواء الأشخاص ومجعيات الاشخاص عىل حيظر

 : التالية التقييدية

آخرين منافسني مع التعامل بعدم موّرد أأو منتج الزام -  . عادةل بصورة غري التجارية بأأنشطهتم الرضر احلاق بقصد أ

برام تعليق -  مبحل التجاري غري مرتبطة الاس تخدام مبوجب أأو بطبيعهتا تكون الزتامات قبول رشط عىل اتفاق أأو عقد ا 

 . التفاق أأو الأصيل التعامل

آخرين اشخاص هتديد -  ممارسات يف ابملشاركة اجل الزاهمم من ، جتارية مزااي مبنحهم وعدمه او علهيم مؤاتيه غري معامةل بفرض أ

 معال املنافسة هيئة اختذهتا اليت للقرارات وفقا أأو هذا القانون لأحاكم وفقا تعاقدي الزتام موضوع تكون ان ميكهنا ل

 .بأأحاكمه

آخر خشص مع التعامل عىل أأو الرشاء أأو البيع معليات عىل خاصة رشوط فرض -  ابلنس بة التنافيس مركزه يضعف  حنو عىل أ

ىل  . الآخرين املتنافسني ا 

 أأو البيع لرشوط ابلنس بةأأو  املنتجات لأسعار ابلنس بة سواء املامتثةل العقود يف العمالء بني موضوعي مربر دون المتيزي -

  اخلاصة هبا. الرشاء

قصاهئم منه أأو تعريضهم    - بيع املنتج بسعر أأقل من التلكفة الفعلية هبدف عرقةل الأشخاص املتنافسني من دخول السوق أأو ا 

 خلسائر بشلك يصعب معه الاس مترار يف ممارسة أأنشطهتم .

س تخدام ما حيتاجه من مرافقهم أأو خدماهتم ابلرمغ من توفر عىل متعاملني بعدم السامح لشخص منافس من ا –ال شرتاط  -

 اماكنية اس تخداهما.

آخر أأو خشص نفسه الشخص من أأخرى خدمة أأداء أأو سلعة رشاء برشط خدمة تقدمي أأو سلعة توريد أأو بيع تقييد -  . أ

عادة ورشوط أأسعار حتديد -  .مبارشة غري أأو مبارشة بصورة املنتجات بيع ا 

 .حمددة فرتات أأو لفرتة معني منتج توزيع أأو انتاج أأو تصنيع بعدم الزتام فرض -

نقاص - ىل يؤدي مبا املنتج من املتاحة المكيات زايدة أأو ا   .فيه اصطناعية وفرة أأو جعز افتعال ا 

 .املنافسة سلطة تدخل اقرتح أأو طلب لأنه اثلث لطرف اقتصادي برضر التسبب -

آخرين اشخاص م الزتا - ىل ابلنضامم أ  السوق يف موحد تبين سلوك أأو أأخرى رشاكت مع الاندماج او جامعي قرار أأو اتفاق ا 

 .املنافسة تقييد أأجل من

 توفر من خدماهتم ابلرمغ أأو مرافقهم من حيتاجه ما اس تخدام من منافس لشخص السامح عدم متعاملني عىل الاشرتاط -

 .اس تخداهما اماكنية
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 الاقتصادي الرتكزي  :الثالث الفصل

 الاقتصادي الرتكزي  :10 املادة

  :الآتية احلالت من أأي يف الرتكزي معلية تنفيذ يمت : اول

 .سابق ا مس تقلني اكنوا أأكرث أأو خشصني دمج عند  1-

آخر خشص عىل فعلية س يطرة اكرث او لشخص تكون عندما  2-  .الأقل عىل أ

 خالل من مبارش، غري أأو مبارش بشلك أأكرث، او خشص عىل جزئيا، او لكيا الس يطرة، أأكرث أأو واحد خشص يكتسب عندما  -3

 .أأخرى وس يةل بأأي أأو تعاقدية وسائل مبوجب الاخري، لهذا عائدة اصول   او اسهام   او حصصا   امتالكه

 حبيث املس تقل الاقتصادي الكيان وظائف مجيع مس تدامة بطريقة يؤدي اكرث او خشصني بني مشرتك مرشوع اقامة عند  4-

 . املادة هذه يف املقصود ابملعىن تركزيا يشلك

 أأو الواقع مراعاة ظروف  ومع متحدة، او منفردة متنح، اليت الوسائل من غريها أأو العقود أأو احلقوق من الس يطرة تس متد  :اثنيا

ماكنية ، القانون  :خاص وبشلك الشخص نشاط عىل حامس تأأثري ممارسة ا 

 .مهنا جبزء أأو الشخص ممتلاكت بلك المتتع حقوق أأو امللكية حقوق -

دارات أأو أأو مداولت أأو تكوين عىل حامس تأأثري لها اليت العقود أأو احلقوق -   .الشخص مجعيات قراراات 

 

 الرتكزي معليات عن : التبليغ 13 املادة

بالغ جيب : اول  .القانون من 14 املادة يف احملددة الرشوط احد فهيا توفر اذا امتاهما قبل تركزي معلية لك عن املنافسة جملس ا 

 نوااي حسن كتاب توقيعهم علهيا، او املبديئ اتفاقهم مبجرد عهنا التبليغ معينة تركزي بعملية املعنيني الاطراف او للطرف وجيوز

 للمجلس، تبني حال يف. بدراس هتا القيام من اجمللس ميكّن حدا بلغت قد تكون ان رشط للعموم، عهنا الاعالن مبجرد او بشأأهنا،

 بعد الا اكمل بشلك حاصال التبليغ يعترب ل عندها املعنيني، الاطراف من يطلهبا ان ميكنه اضافية، معلومات اىل حباجة انه

 . املطلوبة ابملعلومات اجمللس تزويد

 : التبليغ عن مسؤول يكون: اثنيا

 ، جزء منه عىل أأو املرشوع اكمل عىل يس يطرون اذلين الأشخاص او املهمين، الشخص الوضع حاةل يف .1

نشاء أأو ادلمج حاةل يف .0  .التبليغ املشرتك ذكل بعد يمت ان عىل معنيني. الأطراف مجيع يكون مشرتك، مرشوع ا 

 .جزئيا او لكيا الاسهم او الاصول عن التفرغ حالت يف البائع .3

 يف يتخذ مبوجب مرسوم يصدر اذلي ابلهيئة اخلاص الاجراءات نظام مضن الاس تالم واشعار التبليغ مضمون حيدد .4

 .اجمللس توصية اىل املس ند الوزير لقرتاح بناء الوزراء جملس

 الطلب، مقّدم عىل نفقة حملّيتني حصيفتني يف الرتكزي معلية عن التبليغ طلب عن ملخصا   رئيسها من بتلكيف الهيئة تعلن  :اثلثا

 ل بداء مصلحة ذي للك ودعوة عن العملية ملّخصا   ال عالن ويتضّمن ، اكمل بشلك عهنا التبليغ اترخي من أأايم مخسة خالل

 .ال عالن نرش اترخي يوما  من عرش مخسة مّدة خالل الاقتضاء عند اعرتاضه او مالحظاته

نتاج ينوي أأو ينتج أأنه يثبت من لك مصلحة صاحب يعترب الغاية ولهذه  ارتباطا   ترتبط أأو مشاهبة أأو مماثةل خدمات توريد أأو سلع ا 

 املذكورة؛ الرتكزي بعملية س يقومون اذلين الأشخاص قبل من املوّردة اخلدمات أأو املنتجة ابلسلع وثيقا  

 يف يتخذ مبوجب مرسوم حدة عىل حاةل للك وفقا حتدد رسوما اماهما املقدمة والشاكوى التبليغات عن الهيئة تتقاىض  :رابعا 

 .اجمللس توصية اىل املس ند الوزير عىل اقرتاح الوزراء بناء   جملس
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 التبليغ ملوجب اخلاضعة العمليات: 14 املادة

 : الآتية الرشوط من اي فهيا يتوفر اليت الرتكزي معليات التبليغ ملوجب ختضع

 مبوجب حيدد العملية مبلغا اطراف جملموع) دويل نشاط وجود حال يف (العاملي ال جاميل الاعامل رمق يتجاوز عندما .1

 الهيئة اىل توصية املس ند املالية ووزير الوزير عىل اقرتاح بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم

 جملس يف يتخذ مبوجب مرسوم حيدد مبلغا الاشخاص مجموع قبل من لبنان يف احملقق الاعامل رمق يتجاوز عندما .0

 الهيئة توصية اىل املس ند املالية ووزير أأو الوزراء اخملتصني الوزير عىل اقرتاح بناء الوزراء

 او املبيعات % من42نس بة  الأخرية الثالث املالية الس نوات خالل جممتعني الرتكزي معلية اطراف حصة تتجاوز عندما .3

 هذه من هام جزء أأو بديةل خدمات منتجات أأو أأو ملواد ادلاخلية السوق من الأخرى الصفقات لك أأو املشرتايت

 .السوق

 . والرضائب الرسوم دون الاجاميل الاعامل جحم حيتسب املادة هذه تطبيق ولغاية

 

 اجمللس موافقة : 15 املادة

ل 14 املادة يف احملددة الرتكزي معليات من اي فعليا تمت ل  : الآتية احلالت ابس تثناء علهيا املنافسة جمللس اخلطية املوافقة بعد ا 

 يف هلم يسمح الاطراف املعنيني من عىل طلب بناء عنه يصدر قرار مبوجب علهيا الهنائية موافقته قبل امتاهما اجمللس اجاز اذا-

 .لحقة بصورة يصدر اذلي قرار اجمللس انتظار دون جزئيا، او لكيا للعملية الفعيل التنفيذ مببارشة الرضورة، حاةل

 توصية اىل املس ند الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب العامة واملصلحة الرضورة توفر رشوط حتدد-

 . الهيئة

 

 الاقتصادي الرتكزي حظر : 16 املادة

 تكل اخلصوص وعىل وجه الفعاةل املنافسة مؤثر بشلك تعرقل اليت الاقتصادي الرتكزي معليات حظر اجمللس، عىل يتوجب : اول

 .املعين السوق يف هممين وضع تعزيز او نشوء اىل تؤدي ان حيمتل اليت

 

 :يأأيت ما اطرافها احد يثبت اليت العمليات احلظر، هذا من تس تثىن : اثنيا

 عهنا؛ النامج اخللل تفوق ابملنافسة العملية س تلحقها اليت التحسينات أأن .1

 . املتاحة البديةل املامرسات مع مقارنة ابملنافسة اخالل اقل احلاصةل الرتكزي معلية .ان0

  الواحد. مبثابة الشخص اقتصادية تبعية وضعية يف موجود لشخص التابعني الاشخاص يعترب املادة، هذه احاكم تطبيق ولغاية

آخر خشص عىل س يطرته ممارسة متكنه من بأأفعال معهم وابلتفاق اشخاص مجموعة مضن من يقوم خشص لك مس يطرا، ويعترب  . أ

 

 الرتكزي معليات مراقبة :17 املادة

خضاعها اشعار مضمون بواسطة اطرافها  ابلغ اذا الا للأصول، وفقا عهنا مبلّغ تركزي معلية حيظر أأن للمجلس جيوز ل :اول  اب 

 .العملية عن التبليغ اترخي من واحد شهر همةل مضن للتحقيق

 .اكمال التبليغ اس تالم اترخي من ابتداء يوما (62س تني ) همةل مضن الرتكزي معلية يف اجمللس يبت

 تدابري ابختاذ يتعهدوا أأن اخلصوص، هبذا قراره اجمللس يتخذ مل اذا ، املهةل هذه انهتاء قبل وقت أأي يف العملية لأطراف جيوز

آاثر ملعاجلة  .اضافية يوم مخسة عرش ملدة  )اثنيا( البند يف املذكورة املهةل متدد الغاية ولهذه ، ابملنافسة اخملةل العملية أ
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 املعامةل حفص فرتة  تعليق الهيئة من يطلبوا أأن املعنيني للأطراف جيوز املذكورة، التعهدات اكس تكامل اخلاصة، الرضورة حاةل ويف

 .أأقىص كحد يوم عرش مخسة ملدة

 : يأأيت ما يقرر ان معلةل قرارات مبوجب املنافسة جمللس : اثنيا

 .القانون من 15و 14  املادتني تطبيق نطاق مضن تندرج ل كوهنا العملية عىل املوافقة عدم -

 .فهيا عرضت اليت للرشوط وفقا الرتكزي معلية عىل املوافقة -

لز مع العملية عىل املوافقة -  .هبا تس ببت اليت ابملنافسة اخملةل معاجلة الآاثر بشأأن تعهداهتم بنفيذ هبا املعنيني الاشخاص ام ا 

ذا اضايف لتحقيق العملية اخضاع - خالل احامتل اكن ، ا   .وقامئا جداي يزال ل ابملنافسة ال 

ذا : اثلثا  عليه يتوجب هذه احلاةل، ويف  مصدقا. الرتكزي يعترب املذكورة، املهل مضن اخلصوص هبذا قرار اي اجمللس يتخذ مل ا 

 .مصدقا الرتكزي فيه اصبح اذلي ابلتارخي والوزارة املعنيني الأطراف يبلغ ان تأأخري، اي وبدون

 

 الاضايف التحقيق رشوط : 18 املادة

 : التالية املسائل من الاضايف التحقيق حاةل يف اجمللس يتحقق

نشاء طريق عن ابملنافسة، العملية اخالل احامتل مدى - نشاء طريق عن أأو هممين مركز تعزيز أأو ا   القوة أأو تعزيز ا 

 .الاقتصادية التبعية من حاةل يف املوّردين يضع مما املعين للطرف الرشائية

 لتعويضاملذكورة  املسامهة كفاية ومدى الاقتصادي أأو التقين التقدم يف التحقيق موضوع العملية مسامهة مدى -

 .ابملنافسة ال خالل عن النامجة الارضار

زاء علهيا اواحلفاظ الوطنية للمؤسسات التنافس ية القدرة تعزيز رضورة -  .ادلولية املنافسة ا 

ىل هل وجيوز كام التبليغ. احصاب بغياب اثلثني أأطراف سامع للمجلس جيوز الاضايف التحقيق خالل  ادارة جمالس الاس امتع ا 

 .نفسها للرشوط ووفق ا عىل طلهبم بناء   العملية اطراف

 

 الاضايف التحقيق اجراءات :19 املادة

 من ابتداء يوما  (62) س تني همةل مضن بشأأهنا قرارا   املنافسة جملس يتخذ اضايف، حتقيق موضوع الرتكزي معلية تكون عندما  :اول

 أأن ، الاضايف التحقيق قرار ابالغهم اترخي من يوما   عرشين همةل مضن املعنيني للأشخاص وميكن .جمددا التحقيق فتح اترخي

خالل السلبية الآاثر مبعاجلة كفيةل تعهدات للهيئة يقّدموا  مضن وطبيعهتا التعهدات هذه شلك عىل يتفقوا مل واذا منه، املشكو لال 

ىل يتوصلوا ريامث أأخرى يوما   عرشين ملدة املهةل رساين وقف الهيئة من يطلبوا أأن ميكهنم يوما ، العرشين همةل  .ذكل ا 

 

 مهنم، املقدمة والتعهدات املعنيني الأشخاص مالحظات عىل والاطالع ) اول( البند يف الهيا املشار املهل انقضاء بعد : اثنيا

 :يقيض معلال   قرارا   اجمللس يصدر

ذا أأو تعهدات، أأي الاطراف يقّدم مل حال يف الرتكزي معلية حبظر -  .اكفية غري املقدمة مهنم التعهدات أأن تبني ا 

للهيئة يف همةل قصرية حتددها  هبا تقدموا اليت التعهدات بتنفيذ املعنيني الاشخاص الزتام رشط العملية عىل ابملوافقة -

 الهيئة.
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عادة يف تسامه اليت التعهدات بتنفيذ الزام الأطراف مع علهيا ابملوافقة -  و اقتصادي تقدم من حتققه العملية ما بني التوازن ا 

 .ابملنافسة خلل من تسببه ما

 صدوره فور القرار مرشوع تبليغ ويمت الاطراف. بني التعاقدية الرشوط عن النظر بغض السابقتني الفقرتني احاكم تطبق : اثلثا

 .الوزارة اىل عنه نسخة وتبلغ كام ، التبليغ اترخي من اايم عرشة مضن مالحظاهتم ل بداء الاطراف اىل

ذا  بذكل. الوزير يراجع املعنيون ، )اول( البند يف احملددة املهل مضن البند هذا يف الهيا املشار القرارات من أأي الهيئة تتخذ مل ا 

 . القانون هذا ( من 02 ( املادة من الثانية الفقرة مبوجب للوزير املمنوحة املهةل ابنقضاء مصدقة العملية وتعترب

 

 الرتكزي معليات يف الوزير : صالحيات 02 املادة

ىل يطلب أأن ابملادة السابقة، معال به اعالمه أأو اجمللس قرار تبليغه اترخي من ابتداء يوما (02) عرشين همةل مضن للوزير، ميكن  ا 

 .أأعاله 19و 18 املادتني يف علهيا املنصوص الرشوط وفق العملية حول اضايف حتقيق اجراء الهيئة،

ىل جملس الوزراء للبت به ،املنافسة جملس لقرار الوزير يتصدى عندما ىل الاس امتع بعد يرفع الأمر ا   وميكن أأطرافها. مالحظات ا 

ىل صدوره فور ويرسل الاطراف لتعهدات الفعيل مرشوطا ابل جناز يكون أأن الاقتضاء، عند القرار لهذا  .املنافسة جملس ا 

 

 الرتكزي عن التبليغ عدم عقوابت : 01 املادة

ذا 1-  وفقا   عهنا ابلتبليغ اطرافها الزام هبا، العمل اخذ مبجرد املنافسة جملس عىل يتوجب عهنا، التبليغ دون تركزي معلية اجنزت ا 

ىل الرجوع او الفصل هذا يف علهيا املنصوص للأصول ىل ذكل،  اضافة وميكنه الرتكزي. لنشوء السابق وضعهم ا   يفرض أأن ا 

 خالل لبنان يف احملقق املعنويني الاشخاص اعامل جحم من % 5 اقىصكحد  قميهتا تبلغ مالية غرامة التبليغ، عدم جراء  علهيم

آخر  . والرضائب الرسوم احتساب دون خمتمتة مالية س نة أ

 15 املادة من 2 الفقرة عليه يف املنصوص الاس تثناء من تس تفيد ل واليت للأصول وفقا عهنا املبلغ الرتكزي معلية اجناز مت اذا اما 2-

 عقوبة عهنا ابلتبليغ قاموا اذلين الاطراف عىل يفرض ان للمجلس ميكن علهيا، ابملوافقة اجمللس قرار صدور قبل القانون، من

 (.1) يف احملددة تكل قميهتا تتجاوز ان ميكن ل مالية

ذا 3- غفال التبليغ تضمن ا   غرامة ابلتبليغ قاموا اذلين الأشخاص عىل يفرض أأن للمجلس ميكن حصيح، غري ترصحيا أأو للمعلومات ا 

 يرجع مل ما العملية، عىل املوافقة قرار مع حسب العقوبة هذه فق ترتا ان وميكن . املادة هذه من (0) لأحاكم الفقرة وفقا مالية

ىل الأطراف  احلاةل، هذه ففي. الرتكزي قبل ما حاةل ا 

 املالية العقوابت تبقى ان عىل املوافقة، قرار حسب اترخي من واحد شهر فرتة خالل العملية عن جمددا التبليغ علهيم يتوجب

 .املفعول سارية علهيم املفروضة

تساوي تكل احملددة يف الفقرة  التبليغ عن املتخلفني الطبيعيني الاشخاص عىل تفرض غرامة اعاله املذكورة احلالت مجيع ويف 4-

(1.) 

ا مطلب ا أأو قضائيا أأمرا   ذلكل احملددة الزمنية املهل غضون يف ينفذا مل الطرفني أأن للمجلس تبني اذا 5- ا أأوالزتم   ميكنه قراره يف وارد 

 :يقرر ان

 يمت مل ما القرار حسب  اترخي من ابتداء شهر همةل مضن جمددا العملية عن ابلتبليغ الاطراف والزام املوافقة، قرار حسب - أأ 

ىل الرجوع  . املادة هذه من 2 البند  يف علهيا املنصوص العقوابت فرض طائةل حتت وذكل للرتكزي، السابقة الوضعية ا 

 حتت وذكل اجمللس،  حيددها همةل مضن تنفيذها عن ختلفوا اليت التعهدات أأو التعلاميت أأو الأوامر تنفيذ الزام الأطراف -ب

 .تأأخري يوم لك عن القانون من 39 املادة يف علهيا املنصوص الاكراهية الغرامة فرض طائةل
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 يف احملدد املبلغ تتجاوز ل اضافية مالية عقوبة املُنفَّذ، غري ابللزتام املشمولني الأشخاص عىل يفرض أأن للمجلس وجيوز  -ج

 .املادة هذه من2 البند 

 مخسة همةل مضن الهيم املبلغ التقرير عىل مالحظاهتم يقدموا ان احلكومة، مفوض عىل وكذكل ابلتبليغ قاموا اذلين الأطراف عىل 6-

 يف عليه املنصوص املهةل هناية من ابتداء ترسي يوما، (75) همةل مضن قرارها الهيئة وتتخذ ، التبليغ اترخي من معل يوم عرش

  .السابقة الفقرة

ذا 7- جناز مت ا   الأطراف امرا اىل يوجه ان للمجلس جيوز أأعاله، 19 و 18 للامدتني تطبيقا للقرارت املتخذة خالفا الرتكزي معلية ا 

ىل ابلرجوع  أأن ميكنه كام علهيم. 39 املادة يف علهيا الاكراهية املنصوص الغرامة فرض طائةل للرتكزي، حتت السابقة الوضعية ا 

 .املادة هذه من 2 البند يف علهيا املنصوص املالية العقوبة املذكورة، القرارات بتنفيذ املعنيني الأشخاص عىل يطبق

 

 اس تثنائية صالحيات : 22 املادة

ساءة حالت يف للمجلس، جيوز  همةل ومضن قرار معلل  مبوجب يوجه أأن الاقتصادية التبعية حاةل يف أأو هممين مركز اس تغالل ا 

هناء اكامل او تعديل مبوجبه يطلب الاشخاص، مجموعة او املعين الشخص اىل امرا  حمددة  مت اليت والافعال التفاقات مجيع أأو ا 

 .مهنا املشكو لالنهتااكت املسببة الاقتصادية القوة تركزي خاللها من

 التبليغ عن النامجة التجارية الارسار افشاء عدم : 03 املادة

آاثرها الرتكزي معلية خبصوص اثلثني، اشخاص استشارة حال يف الوزارة، او اجمللس عىل يتوجب  قبل من والتعهدات املقرتحة وأ

 مصلحة الاعتبار بعني يأأخذا تنظميي، ان مبرسوم احملددة الرشوط مضن مهنام اي عن الصادر القرار نرش عند او أأطرافها،

فشاء بعدم ابلتبليغ قاموا اذلين الاطراف  التجارية أأرسارمه ا 

 

 ادلوةل مساعدات :الرابع  الفصل

 ابملنافسة اخملةل العامة املساعدات حظر : 24 املادة

 أأن شأأهنا عامة من هيئة أأو مؤسسة أأي أأو الالمركزيةاملركزية أأو  السلطات قبل من شلكها، اكن أأاي ،عامة مساعدة منح حيظر

 . غريمه عىل الأشخاص بعض تفضيل عرب هبا ابل خالل هتّدد أأو ابملنافسة ختل

لّ   :احلظر هذا من يس تثين أأن للمجلس جيوز أأنه ا 

 املعنيّة؛ اخلدمات أأو املنتجات منشأأ  جلهة متيزي اي ودون اجامتعية لغاايت املمنوحة املساعدات-

 طبيعية؛ كوارث عن النامجة الأرضار لتخفيف املمنوحة املساعدات-

 .الوطين الاقتصاد يف جدي خلل ملعاجلة أأو الوطنية املصلحة خيدم مرشوع تنفيذ دلمع املمنوحة املساعدات-
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 للمنافسة الوطنية الهيئة : الثاين الباب

 الهيئة تكوين  :الأول الفصل

 

 الهيئة وتنظمي انشاء: 05املادة 

صداره، هذا مبوجب تنشأأ  .1  بريوت، مركزها "للمنافسة الوطنية الهيئة" تسمى هيئة القانون ويف همةل س تة أأشهر من ا 

 القانون، وتمتتع يف هبا املنوطة والصالحيات املهام ومتارس للأسواق التنافيس الأداء وتدمع احلر معلية التنافس تراقب

 . والاداري املايل ابلس تقاللني

  ولرقابة ديوان احملاس بة املؤخرة. الهيئة لوصاية وزير الاقتصاد، كام حتدد يف هذا القانون، ختضع -

 ابس تثناء وتقاريرها وجسالهتا، ومعلوماهتا بياانهتا اكفة عىل الاطالع من الغري ميكن مبا وعلنيا   شفافا   الهيئة معل يكون .1

 .رسية أأهنا رصاحة املعلن أأو نرشها القانون مينع اليت تكل

 : من الهيئة تتأألف .0

 املنافسة جملس يسمى ادارة جملس -

 التحقيق هجاز -

 وتقدمي املصلحة العامة عن ادلفاع اجمللس أأمام ويتوىل الهيئة دلى للحكومة مفوضا والتجارة الاقتصاد عام مدير يكون .3

 .القانون لأحاكم وفقا ابملنافسة اخملةل ابملامرسات املتعلقة القضااي يف الوزارة مالحظات

 ونظام واملايل الاداري وتنظميها وهيلكيهتا الهيئة مالك وحيدد يعني اجمللس أأمينا  للرس يرتأأس اجلهاز ال داري للهيئة .4

 صدورها بعد الا انفذة تصبح ول تعيينه اترخي من اشهر س تة خالل يضعها اجمللس انظمة مبوجب دلهيا املس تخدمني

 ,الوزير اقرتاح عىل جملس الوزراء بناء يف تتخذ مبراس مي

 .يوقعه الوزير بقرار ويصدر تأأليفه من اشهر ثالثة خالل اجمللس يضعه داخيل نظام مبوجب الهيئة معل ينظم .5

 

 الهيئة صالحيات :06املادة 

خالل شأأنه من وضع لأي وتتصدى املنافسة بقضااي البت حرصا هبا املناط الرمسية اجلهة يه الهيئة  ال 

 :الآتية ابلصالحيات عام بشلك وتمتتع ابملنافسة

 هبا املتعلقة وادلراسات والترشيعات للمنافسة العامة الاسرتاتيجية وضع. 

 وتشجيعها وحاميهتا املنافسة ثقافة نرش عىل العمل. 

 بداء  .ابملنافسة املتعلقة القانونية النصوص مبشاريع الرأأي ا 

 النافذة القوانني وفق أأحاكم العالقة ذات اجلهات مع لتعاوناب املنافسة بقواعد اخملةل املامرسات عن للكشف املعلومات تقيص. 

 جراء عداد من تتلقاه بناء عىل ما عفوا، أأو تكتشفها اليت املامرسات يف التحقيقات ا   التحقيقات بنتاجئ هذه تقارير شاكوى وا 

 .املعنية اجلهات اىل ورفعها الالزمة الاقرتاحات وتضميهنا

 واصدار ومراقبهتا هذا القانون من 15و 14 املادة يف علهيا املنصوص الاقتصادي الرتكزي بعمليات املتعلقة الطلبات تلقي 

 .بشأأهنا القرارات

 صدار  . الغري من عىل طلب بناء او عفوا معلها لسري الالزمة والتعاممي القرارات ا 
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 صالحياهتا مضن تدخل اليت الأعامل من أأي ل جناز الهيئة خارج من مستشارين أأو خبرباء الاس تعانة. 

 مضن املنافسة بتنفيذ قواعد يتعلق ما وبلك والبياانت املعلومات تبادل لغاايت والعربية الأجنبية املامثةل، اجلهات مع التعاون 

 رسية جلهة القانون هذا من / 03 / املادة مراعاة أأحاكم ،ومع ابملثل املعامةل رشط ادلولية، املعاهدات هبا تسمح اليت احلدود

 .املعلومات

 نشاء  البحث معليات الغري أأثناء مع للتبادل القابةل املعطيات واكفة الاسواق عن معلومات تتضمن ومعلومات بياانت قاعدة ا 

 .وخارهجا ابلوزارة اخملتصة املصاحل مع ابلشرتاك وذكل والتحقيق

 واقرتاحاهتا توصياهتا يتضمن املنافسة وضع عن س نوي تقرير وضع. 

 آ  اجمللس قرارات نرش  .الالكرتوين الهيئة موقع عىل وتقاريره الاستشارية رائه وأ

 

 الهيئة مالية :  07املادة 

 .لدلوةل العامة املوازنة يف لها اخملصصة الاعامتدات املالية من مواردها وتتأألف لدلوةل العامة املوازنة مضن مس تقةل موازنة للهيئة يكون

يف اخلزينة اللبنانية واردات الهيئة من الاعامتدات اليت ترصد لها يف املوازنة العامة، واليت حتصل علهيا من املؤسسات  تودع

آخر يسميه اجمللس.  ويديرها رئيس اجمللس وعضو أ

 

 املنافسة جملس 28:  املادة

 :يأأيت وفقا ملا اعضاء س بعة يضم فسةاملنا جملس يسمى ادارة جملس بواسطة التقريرية صالحياهتا الهيئة متارس : اول

 .احملاس بة ديوان قضاة ادلوةل والثاين من شورى جملس قضاة من احدهام الاقل عىل 12 ادلرجة من قاضيان -

 .املس هتكل وحامية املنافسة الاقتصاد،و جمالت يف والكفاءة اخلربة ذوي من اشخاص ثالثة -

نتاج قطاعي ميثالن خشصان -  .والتوزيع ال 

عالن نتيجة مقّدمة ملفات دراسة اىل استنادا القضاة، ابس تثناء الأعضاء، هؤلء اختيار يمت  ل أأن عىل حصف حمليّة، ثالث يف ا 

 .املطلوب الاختصاص يف فعليّة معل س نوات عرش عن خربهتم تقل

 التعيني : اثنيا

 للتجديد قابةل غري س نوات مخس ملدة الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب ابس تثناء القاضيني،عضاؤه أو اجمللس يعني رئيس

 الوزير. اقرتاح عىل بناء

مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء بناء  عىل اقرتاح وزير وزارة العدل. املبين عىل ترش يح مكتب جملس شورى ادلوةل  يعني القاضيان

 وجملس ديوان احملاس بة لك مهنام ثالثة قضاة. 

 التعيني موانع : اثلثا

 اكن همام مؤسسة أأية يف نشاط أأي أأو عامة وظيفة أأو بدلية أأو نيابية عضوية وأأية وظيفته بني امجلع اجمللس اعضاء من لأي جيوز ل

 أأو لكيا   ميكل أأن مهنم لك عىل حيظر كام جمانيا.   أأو بدل لقاء النشاط هذا اكن ، سواء همين معل أأي أأو القانوين شلكها أأو نوعها

 .فهيا يسامه أأن أأو القانون هذا لأحاكم خاضعة مؤسسات جزئيا  

 الوظيفية الاعضاء واجبات: رابعا

 مهنم القضاة ابس تثناء الهيئة مركز نطاقها مضن يقع اليت البداية حممكة امام القانونية الميني هماهمم مبارشة قبل اجمللس أأعضاء يؤدي

 علهيم ومينع مبهاهمم للقيام ويتفرغون املهين ابلرس ويلزمون مناصهبم تولهيم فور احملاس بة ديوان امام املالية ذمهتم عن ويرصحون

آخر سواء همين نشاط اي ممارسة  .جمانيا   او ببدل اكن أ
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 التعويضات : خامسا

 ووزير الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء جملس يف يتخذ مبرسوم املالية تعويضاهتم وحتدد اكمل بدوام اجمللس واعضاء رئيس يعمل

 .املالية

 والاقاةل الاس تقاةل :سادسا

 الوزير. اما من بقرار اس تقالته تعلن متتالية. جلسات ثالث يف مربر سبب دون يشارك مل اجمللس يف عضو أأي مس تقيال، يعترب

 جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب اقالته تمت سبب لأي همامه ممارسة عىل قادرا يعد مل او عضويته رشوط احد يفقد اذلي العضو

 .ابلقضاة يتعلق ما يف العدل وزير او الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء

 

 اجمللس اجامتعات 29  :املادة

 اربعة حبضور قانونية اجامتعاته وتكون الرضورة. دعت ولكام الأقل عىل شهراي مرة رئيسه من بدعوة عامة جلسة يف اجمللس جيمتع

 وعند احلضور، القرارت بأأكرثية وتتخذ وأأحد القاضيني،انئبه  أأو اجمللس رئيس بيهنم من يكون أأن عىل الأقل عىل أأعضائه من

 .مرحجا اجللسة رئيس صوت يعترب الأصوات تساوي

 .التصويت حق هل يكون ان دون اجمللس جلسات مجيع احلكومة مفوض حيرض

 وبني بينه أأو مصلحة فهيا هل تكون اجمللس عىل معروضة حاةل اي يف التصويت، أأو املداولت يف يشارك أأن عضو لأي جيوز ل

ىل قرابة صةل أأطرافها أأحد  .فهيا الأطراف أأحد ميثل أأو مثل قد يكون ان أأو الرابعة ادلرجة ا 

 .التصويت حق هل يكون أأن دون اخلربة احصاب من مناس با يراه من اجامتعاته حلضور يدعو أأن للمجلس

 

 اجمللس رئيس : 32 املادة

 :الآتية املهام ويتوىل للهيئة رئيسا   حكام   اجمللس رئيس يكون

ىل ادلعوة - دارة جملس اجامتع ا   الاجامتعات؛  هذه وترؤس الأقل/ عىل اجمللس اعضاء ثلث طلب عىل بناء أأو منه مببادرة الهيئة ا 

 يضع جداول اعامل اجامتعات اجمللس وعليه تضميهنا أأي اقرتاحات يقدهما ثلث الاعضاء عىل الاقل. -

رشاف -  مقرراهتا؛ وتنفيذ الهيئة يف العمل سري حسن عىل ال 

 تنفيذ قرارات الهيئة. -

صدار-  الس نة عن الهيئة نشاطات  يفّصل اذلي الس نوي التقرير ذكل يف مبا احلاجة، دعت ولكام الهيئة أأعامل عن دوريّة تقارير ا 

ىل يرفعه املقبةل، للس نة الهيئة وأأولوايت املزيانية وبنود املنرصمة ىل منه نسخة يرسل اذلي الوزير ا   .الوزراء جملس ا 

 انواعها؛ اكفة عىل واحملامك املعنية السلطات وامام الغري دلى الهيئة متثيل -

 .الهيئة معل سري حسن يتطلهبا أأخرى هممة أأي -

 .اليه املفوض العضو مبوافقة الهيئة أأعضاء من لأي صالحياته بعض حمددة، وملدة للأصول وفقا يفوض، أأن للرئيس -

 

 التحقيق هجاز: 31  املادة

 اجمللس عىل وامللفات املعروضة القضااي يف التحقيق بأأعامل القيام يتولون ومقررين عاما يضم مقررا   للتحقيق ز اهجا الهيئة تضم :اول  

 .رئيسه من بتلكيف

 فهيم تتوفر اخملتصة اذلين أأو موظفي الادارات امجلارك ضباط أأو القضاة بني من ابلتعيني او ابلتعاقد اما واملقررون العام املقرر يعني

الاجراء. وذكل مبرسوم يتخذ يف جملس الوزراء  املرعية للأصول وفقا السوق ومراقبة التحقيق جمال يف واخلربة اخلاصة الرشوط

 بناء عىل اقرتاح الوزراء اخملتصني.
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رشاف تنس يق أأعامل املقررين ومتابعهتا العام املقرر يتوىل : اثنيا  .الرئيس هبا أأخرى يلكفه هممة بأأي يقوم كام علهيا ومراقبهتا وال 

 املساعدان واملقرران العام املقرر يعترب الغرض ولهذا ، اجمللس رئيس عن صادر تلكيف عىل بناء ادلعاوى يف املقرر حيقق : اثلثا

 .عكسها اثبات حال يف الا دحضها ميكن ل ثبوتية بقوة ينظموهنا اليت احملارض وتمتتع العدلية الضابطة عنارص من

 : الآتية ابلصالحيات املقررون يمتتع  :رابعا

 ىل ادلخول  املس تعمةل الشحن وس يارات واملعامل، والس يارات، واملاكتب، التجارية واحملالت العرض، وصالت اخملازن، ا 

 احلرة واملناطق والوصول اذلهاب ومرائف واحملطات التجارية، واملعارض، والأسواق وتوابعها واملساخل للتجارة، واملس تودعات،

 .مهنا مناذج وأأخذ وضبطها اجلرمية وجردها الأش ياء وتعيني تفتيش ل جراء

 شعار مقابل بنسخ عهنا أأو مهنا بأأي والاحتفاظ احلاسوب، ملفات فهيا مبا وامللفات، والسجالت املستندات عىل الاطالع  ا 

عادهتا تمت وأأن حمرض يف به الاحتفاظ يمت ما يثبت أأن عىل ابلتسمل،  .تدقيقها الانهتاء من عند ا 

 املناطق وادارة وجسل التجارة ابلرشاكت، املتعلقة الرمسية ادلوائر هبا حتتفظ اليت والواثئق وامللفات السجالت مجيع مراجعة 

صدا لها مأأذون حكومية هجة الرضائب وأأية وادارة للجامرك، العامة واملديرية واملصدرين، املوّردين وجسالت احلرة،  راب 

 يف الهيئة يف العاملني من أأي معل تعطيل اجلهات لتكل جيوز ول السلع واخلدمات، بتداول تسمح نوع أأي من تراخيص

آخر سبب لأي الرسية أأو حبجة الشأأن هذا  .أ

 جراء فادة والاس امتع الالزمة التحرايت ا   .القانون هذا لأحاكم مبخالفته يشتبه خشص أأي ل 

 غالق داراي   وتوابعها واملس تودعات واملعامل احملالت ا   املذكورة املهام عرقةل لتنفيذ أأو ممانعة أأي حدوث عند الأمحر ابلشمع ا 

ىل اجمللس الأمر رفع مع أأايم ثالثة ملدة السابقة الفقرات يف لغاء هل صالحية يكون اذلي خاللها ا  غالق ا   ملدة متديده أأو ال 

 .يوما   ثالثون أأقصاها

 هماهمم أأداء يف الامنية ابلقوى الاس تعانة. 

 عداد  املنافسة دقيقا  لوضع حتليال   تشمل أأن عىل القانون هذا احاكم خمالفة بشأأن جيروهنا اليت التحقيقات بنتاجئ تقارير ا 

 .السوق توازن عىل وتأأثريها

 ل جراء هلم املمنوح اخلطي التلكيف عن نسخة عىل واطالعه العالقة لصاحب هوايهتم ابراز بتحقيقاهتم املبارشة قبل املقررين عىل

 .التحقيق

 مبخالفة تتعلق معلومات عىل مطلع خشص أأي مع ابلتحقيق املقرر يلكف أأن به، املنوطة الصالحيات مبقتىض للمجلس  :خامسا

فادته بسامع اما وذكل، علهيا، اطالعه حيمتل او القانون هذا أأحاكم لزامه او ا   املوجودة املستندات أأو الواثئق أأو البياانت بتقدمي اب 

 .معينة اس امترة ملء خالل من أأس ئةل مجموعة عىل ابل جابة او حبيازته

 

 اجمللس اختصاصات : الثاين الفصل

 : اختصاصات اجمللس 32 املادة

 وأأخرى زجرية استشارية ابختصاصات همامه اداء يف اجمللس يمتتع

 الاستشارية : الاختصاصات 33 املادة

 مبارشة هتدف اكنت جديدة اذا انظمة تنشئ اليت التنظميية النصوص ومشاريع القوانني مشاريع بشأأن اجمللس رأأي أأخذ جيب : اول

 :اىل

 .همنة أأو اقتصادي نشاط ملامرسة خاصة رشوط فرض -
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ىل ادلخول تعرقل أأن شأأهنا من قيود وضع -  .معينة سوق ا 

 .البيع رشوط أأو بأأسعار يتعلق فامي موحدة ممارسات فرض -

 .املنافسة جملس عن يصدر قرار مبوجب الالزامبة الاستشارة اصول حتدد

 : ابملنافسة تتعلق مسأأةل وأأي القوانني اقرتاحات حول اجمللس رأأي  طلب ميكن  :اثنيا

 .املعنية الربملانية اللجان من قبل -

 .احلكومة طلب عىل بناء   -

 الزراعة غرف املعمتدة أأو املس هتلكني مجعيات أأو النقابية أأو املهنية التجمعات أأو احمللية السلطات من طلب عىل بناء   -

 الاشخاص من لك صالحية مضن تدخل ابملنافسة واليت متس اليت املسائل يف املدين اجملمتع ومجعيات والصناعة، والتجارة

 .املذكورين

 . من القانون 11 اىل 7 من املواد يف احملددة ابملنافسة اخملةل املامرسات بشأأن احملامك من طلب عىل بناء -

ذا اما املعنية، احملمكة امام اخلصومة اجراءات التأأكد من امتام بعد الا رأأيه يبدي ان للمجلس ميكن ل احلاةل هذه ويف  اكنت ا 

ىل اللجوء حاجة دون رأأيه ابداء ميكنه احلاةل هذه ففي سابق، اجراء تنفيذ نتيجة اجمللس دلى توفرت قد املطلوبة املعلومات  اىل ا 

 .املذكور الاجراء

 اذا حبوزته اليت اخملةل ابملنافسة ابملامرسات املتعلقة املعلومات او ابملستندات عىل طلهبا، بناء حممكة أأي يزود ان للمجلس وجيوز

 .مالية عقوبة او غرامة املتعلقة بفرض املستندات ابس تثناء ادلعوى اطراف بترصف موضوعة غري اكنت

 الاسعار بشأأن اجمللس استشارة : اثلثا

 او احلكومة طلب عىل بناء   القانون هذا من 4 املادة يف الهيا املشار املنظمة والتعريفات الأسعار يف الاستشاري رأأيه اجمللس يبدي

 .نفسه تلقاء من

 وهل ابملنافسة، الاخالل شأأهنا من اكن اذا ابلأسعار تتعلق مسأأةل أأي يف الاستشاري رأأيه يبدي ان نفسه، تلقاء من وللمجلس

 لتحسني مهنا املشكو الاسعار بشأأن الالزمة التدابري بتنفيذ املعين القطاع عن املسؤول الوزير أأو الاقتصاد وزير يويص ان ايضا

 .للأسواق التنافيس الأداء

آراء  تكون  متكني أأجل من معل، أأايم مخسة همةل مضن للنرش مس توجبة املادة هذه من اثلثا الفقرة مبوجب الصادرة اجمللس أ

 حقها اس تعامل او مالحظاهتا تقدمي من للأصول، وفقا املسجةل املعنية املهنية والهيئات واملنظامت املس هتكل، حامية مجعيات

 .الاقتضاء عند والاعرتاض ابملقاضاة

 

 للمجلس الاختصاصات الزجرية : الثالث الفصل

 اخملالفات عىل اليد وضع : 34 املادة

حالهتا او حكام ابملنافسة اخملةل اخملالفات عىل يده اجمللس يضع : اول  يف احملددة القرارت أأي من بشأأهنا ويصدر فهيا وحيقق اليه اب 

 . القانون من 36و  35 املادتني

ىل اخملالفات حتال : اثنيا  : قبل من اجمللس ا 

  بذكل، يفوضه من أأو الوزير -

  الاقتصادية، املؤسسات -
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  والنقابية، املهنية الهيئات -

  اصول، املسجةل املس هتلكني مجعيات -

  والزراعة، والصناعة التجارة غرف -

  القطاعية، املنظمة الهيئات -

  احمللية، السلطات -

 

 طلب عىل بناء او ومصلحة صفة ذي لك من مقدمة مبارشة شكوى عىل بناء ابملنافسة اخملةل اخملالفات يف اجمللس ينظر : اثلثا

 . القانون من 52 للامدة وفقا العام املقرر

 .املعنية املنظمة الهيئات الاقتضاء وعند بذكل الوزير اجمللس رئيس يعمل

 الوزير عىل اقرتاح بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب اجمللس ومناقش هتا والبت هبا امام اخملالفات احاةل اجراءات حتدد

 .الهيئة توصية اىل املس ند

 

 الشلكية ابدلفوع النظر : 35 املادة

ليه، تقدمي او احاةل اترخي من شهر همةل مضن اجمللس عىل  او الادعاء أأو اما بقبول القرار واختاذ الشلكية ابدلفوع يبت أأن اخملالفة ا 

 .شالك رده

 :التالية الاس باب من أأي توفر اذا معلل قرار مبوجب شالك الادعاء رد اجمللس عىل يتوجب

 . الادعاء مقدم دلى واملصلحة الصفة توفر عدم -

 الزمن، مرور -

 . الاختصاص عدم -

ىل را   انذا اجمللس رئيس وجه اذا الادعاء عىل الزمن مرور ويتوقف  .هل حيددها همةل مضن تصحيح طلبه مبوجبه يطلب ا صاحبه ا 

 

 الزجرية اجمللس رات قرا : 36 ملادةا

 اختتام وبعد ابملنافسة اخالل تشلك مهنا املشكو والافعال املامرسات ان من التحقق وبعد القانون من 35 املادة احاكم مراعاة مع

 :الآتية القرارات من أأي يتخذ ان للمجلس املناقشة،

 .بطالهنا واعالن ابملنافسة اخملةل املامرسة وقف -

 .ابلقانون احملددة للحالت وفقا اس تثناءات منح -

 .اخملالفني عىل خاصة رشوط فرض -

فعال حد شأأهنا وضع من واليت ،) هيئاتال  او الرشاكت( الثالثني الاشخاص من املقرتحة التعهدات عىل املوافقة -  للأ

 .مهنا املشكو
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 الا فتحه ل يعاد أأن عىل أأشهر ثالثة عىل تزيد ل ملدة موقتا ادانته متت اذلي  )الاشخاص مجموعة( الشخص  اقفال -

 .الادانة موضوع للمامرسات حد وضع بعد

حاةل -  .املرتكبني الالزمة حبق الاجراءات لختاذ جزايئ جرم وجود حال يف اخملتصة العامة النيابة اخملالفة اىل ملف ا 

 .رضورية يراها اليت الاضافية التحقيقات اجراء -

 .الرضورة حالت يف التحفظية التدابري فرض -

 اجمللس قرارات عدم تنفيذه جراء املعين الشخص عىل القانون يف احملددة املالية الغرامات او العقوابت او الأوامر فرض -

 .بتنفيذها تعهد اليت والرشوط والتعهدات والالزتامات

 .ابل جراءات السري وقف -

 حاةل ويف بصفة علنية، ويصدرها احلارضين اصوات بأأغلبية قراراته ويتخذ رسية، ابملداولت املتعلقة اجمللس جلسات تكون

 .واحد اجمللس صوت أأعضاء من عضو للك ويكون مرحجا. الرئيس صوت يكون الأصوات تساوي

 

 الزمن مرور  37 :املادة

ىل حتال أأن جيوز ل  اختاذ دون حصولها عىل س نوات مخس من أأكرث مر اليت الأفعال يف نفسه، تلقاء من ينظر ان أأو اجمللس، ا 

 .بشأأهنا نوع أأي من اجراء

 أأمام الزمن ملرور موقفة كذكل العامة ادلعاوى عىل الزمن مرور لرساين املوقفة الاس باب تعترب القانون، هذا احاكم تطبيق لأجل

 .املنافسة هيئة

 

 التحفظية التدابري فرض  38  :املادة

 الطلب، تقدمي من يوما ثالثني همةل ومضن القانون من 34 املادة يف احملددين الاشخاص طلب عىل بناء املنافسة جمللس ميكن

ىل الاس امتع وبعد  رضر حصول تفادي شأأهنا من اليت التحفظية التدابري اختاذ يقرر ان احلكومة، ومفوض الأطراف مالحظات ا 

 ميكن ول الأطراف أأحد مبصلحة أأو املس هتكل مبصلحة أأو املعنية ابلقطاعات أأو العامة الاقتصادية ابملصلحة ميس وحال حمدق

 :التدابري هذه تشمل أأن وميكن . الزناع اساس يف البت حلني تداركه،

 .مهنا املشكو املامرسة وقف 1-

ىل ابلرجوع الاطراف الزام 2-  .للمامرسة السابق الوضع ا 

 .الاس تعجال حلاةل املربرة الرضورة نطاق خارج املذكورة التدابري اختاذ للمجلس ميكن ل

ىل مبارش بواسطة أأو ابلس تالم اشعار مع مضمون كتاب مبوجب املتخذة التدابري تبلغ  من املشكو الأشخاص واىل الطلب مقدم ا 

 .ممارساهتم

 

 اكراهية غرامات فرض : 39 املادة

 ذلكل، جيوز احملددة مضن املهل القانون هذا يف علهيا املنصوص املقبوةل والتعهدات والاوامر والقرارات الاحاكم تنفيذ عدم حال يف

ل تقل عن  اكراهية أأن يدفع مقابل لك يوم اتخري غرامة مالية  )الاشخاص مجموعة( املعين الشخص عىل يفرض أأن للمجلس

 : ييل ما عىل ل جباره ، التنفيذ انهتاء همةل اترخي من ابتداء اليويم، اعامهل جحم متوسط من ٪02عىل  % ول تزيد12
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 .تنفيذه يمت مل ما تنفيذ -

 .القانون هذا من 38 املادة بأأحاكم معال املفروضة ابلتدابري الالزتام -

 الغرامة تصفية تمت القرار.  صدور لتارخي السابقة الأخرية املالية للس نة الشخص حساابت أأساس عىل اليويم الاعامل جحم حيتسب

 .ادلوةل خزينة ملصلحة املالية وزارة  من قبل قميهتا وتس توىف الهنائية قميهتا حيدد اذلي املنافسة جملس قبل من املذكورة

 

 

 

 اضافية مالية عقوابت : فرض42املادة 

 جيوز قبولها، مت اليت التعهدات أأو والاوامر الاحاكم اطراف تنفيذ عدم حال ويف 39 املادة يف الواردة الاحاكم مراعاة مع

 : الآتية العنارص فهيا تراعى ، فورا انفذة اضافية مالية عقوابت املعين الطرف عىل يفرض ان للمجلس

 .مهنا املشكو الأفعال خطورة -

 .ابلقتصاد حلقت اليت الأرضار مدى -

 . ابلعقوبة املعين ) الاشخاص مجموعة او( الشخص وضع -

 . احملظرة املامرسات هذه تكرار اماكنية -

 : يأأيت ملا وفقا حدة عىل معلل قرار مبوجب خشص للك املفروضة العقوبة حتدد

ذا -  جملس يف يتخذ مرسوم قميته مبوجب حتدد مبلغا عليه املفروضة للعقوبة الاقىص احلد يبلغ طبيعيا خشصا اخملالف اكن ا 

 .اجمللس توصية اىل املس ند الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء

 الس نة خالل اعامهل جحم مجموع من % 11 عليه املفروضة للعقوبة احلد الأقىص يبلغ معنواي خشصا اخملالف اكن اذا أأما -

 .والرضائب الرسوم احتساب دون مهنا املشكو املامرسات لرتاكب السابقة املالية

ذا اما -  الاعامل جحم بعني الاعتبار يؤخذ ادلاخيل، لنظامه وفق ا دجمها او حساابته توحيد مت قد املعين الشخص اكن ا 

 .والرضائب الرسوم احتساب دون املدجمة او املوحدة احلساابت يف املبني

 

 ابل جراءات السري وقف  41  :املادة

 ادلعوى، مالحظاهتم خبصوص  )العام املقرر او املقرر(الاحاةل  وصاحب احلكومة مفوض من لك ابداء بعد للمجلس جيوز  :اول

جراءات السري وقف يقرر ان  . السوق يف املنافسة عىل تؤثر ل مهنا املامرسة املشكو ان هل تبني اذا معلل، قرار مبوجب ابل 

 : الآتية احلالت يف ابل جراءات السري وقف يقرر أأن عيهنا للرشوط وفق ا هل، وجيوز كام

 للأشخاص املمنوحة عقود التفاق عىل تنطبق ل القانون من 7 املادة يف احملددة ابملنافسة اخملةل املامرسات اكنت اذا .1

 .العمومية احملاس بة قانون يف املرعية للأصول وفقا املعنيني

 : نسبهتا تتجاوز مهنا ل املشكو املامرسة أأو التفاق يف الأطراف هبا حيتفظ اليت ال جاملية السوقية احلصة اكنت اذا .0

 أأو حاليني منافسني بني املامرسة أأو التفاق اكن اذا مهنا، املشكو ابملامرسة أأو ابلتفاق املتأأثرة الأسواق من ٪12 )أأ (

 الصةل؛ ذات الأسواق من اي يف حممتلني
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 غري من اشخاص املامرسة بني أأو التفاق اكن اذا منه املشكو املامرسة أأو ابلتفاق املتأأثرة الأسواق من ٪15 )ب(

 .الصةل ذات الأسواق من اي يف احملمتلني او احلاليني املتنافسني

 :يأأيت ما عىل السابقة الفقرة أأحاكم تنطبق ل : اثنيا

نتاج مكية تقييد أأو املبيعات، أأسعار حتديد اىل هتدف قيودا   تتضمن اليت واملامرسات التفاقات -  تقامس أأو أأو املبيعات، ال 

 .الأطراف لتأأثري ختضع اليت العوامل الأخرى عن النظر بغض مبارش، غري أأو مبارش بشلك العمالء أأو الأسواق

 العقد منطقة خارج نطاق الهنائيني املس تخدمني عىل املوزع قبل من مفروضة قيودا   تتضمن اليت واملامرسات التفاقات -

لزاهمم اخلاصة  .فهيا املرغوب غري املبيعات برشاء ل 

 يف مبا انتقايئ، توزيع مضن نظام املوزعني بني املتبادل التسلمي معليات عىل مفروضة ا   قيود تتضمن اليت واملامرسات التفاقات -

 .التجارة من خمتلفة مراحل يف العاملني املوزعني بني املفروضة تكل ذكل

 

 املعلومات رسية : 42 املادة

 واخلرباء، الادعاء او الشهود أأطراف وعىل همنته، حبمك أأعاملها عىل اطلع خشص لك وعىل الهيئة يف العاملني عىل يتوجب : اول

 أأو اجمللس، امام ابدلعوى السري خالل الاطالع علهيا او احلصول مت اليت واملستندات والسجالت املعلومات رسية عىل احملافظة

فاداهتم ادلوا اذلين الشهود أأو الشاكوى احصاب من أأو انشطهتم، التحقيق يف اثناء العالقة احصاب قبل من تقدميها مت اليت تكل  اب 

ىل تسلميها أأو رسا  او علنا   تداولها أأو عهنا ال فصاح لأي مهنم جيوز ول التحقيقات، يف  جيوز ل. ادلعوى اطراف غري طرف أأي ا 

ىل تسلميها أأو املعلومات هذه عن ال فصاح ل أأخرى دول يف املنافسة حامية جمالس ا   املعامةل ورشط العالقة أأحصاب موافقة بعد ا 

آخر غرض لأي اس تخداهما جيوز ل انه كام ابملثل  طائةل حتت وذكل ، القانون لأحاكم وفقا   اجمللس جيرهيا اليت التحقيقات غري أ

 .اخملالف حبق واجلزائية املسلكية املساءةل

 املعلومات تسلميقضائية  او ادارية رمسية هجات من عىل طلب وبناء اجمللس لرئيس اول ( ميكن( البند احاكم مراعاة مع : اثنيا

 . اجلهات هذه أأمام حقوقهم ممارسة لمتكيهنم من رضوراي ذكل اكن اذا هبا املعنيني للأطراف املذكورة واملستندات والسجالت

 تنطوي مستندات عىل الاطالع من متكينه او تبليغه اىل الرايم الطرف طلب يرفض أأن املنافسة لهيئة العام للمقرر جيوز : اثلثا

 الاطالع او املستندات هذه حيازة فهيا تكون اليت احلالت ابس تثناء فهيا الواردة العنارص بعض عىل او الآخرين اعامل ارسار عىل

 .ادلفاع حقوق ممارسة من لمتكينه رضوراي   امرا  علهيا

 . املطلوبة العنارص أأو الاجزاء عن ملخص بشلك املستندات عن رسية غري بنسخة تزويده ميكن احلاةل، هذه ففي

 اليت للمعلومات ابلنس بة والرمسية القضائية اجلهات عىل املادة هذه من ) اول(ابلفقرة احملددة الرسية أأحاكم ترسي : رابعا

 .املنافسة جملس من علهيا اس تحصلت

 .الوزير عىل اقرتاح بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب املادة هذه تطبيق دقائق حتدد

 

 الرسية املعلومات افشاء عقوبة : 43 املادة

 : الآتية العقوابت الوزير قبل من عليه تفرض القانون من 42 املادة احاكم خيالف من لك

ىل اربعة عرشة اثين بني ترتاوح غرامة  -  اكن اذا اما اداراي اخملالفة موظفا مرتكب اكن اذا الشهري راتبه ضعف وعرشين ضعف ا 

 .العقوبة هذه تضاعف الادارة جملس اعضاء من

 املنصوص الغرامة وتضاعف معهل من اخملالف يرصف الاس تئناف، نتيجة عىل أأو اجمللس قرار اختاذ عىل ال فشاء أأثّر حال ويف  -

 . موظفا اكن اذا السابقة الفقرة يف علهيا
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 ويمت الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب وظيفته من يقال الادارةف جملس اعضاء من اكن اذا اما - 

 .عيهنا للآلية وفقا عنه بديل تعيني

 عىل حاةل للكّ  وفقا   علهيم املفروضة الغرامة حتديد للمجلس يعود الاطراف، وابيق والشهود اخلرباء من للمخالفني ابلنس بة أأماّ  - 

ضافة حدة، ىل ا   الفقرتني يف احملددة تكل قميهتا، تتجاوز ل ان اجمللس عىل دلى املعمتدة اخلرباء لحئة عن اخلبري شطب ا 

 . السابقتني

 

 املعلومات : تبادل 44 املادة

 ابلوقائع مبارشة اجلزايئ املرتبطة التحقيق ومستندات وتقارير مبحارض تزويده اخملتصة اجلزائية احملامك من يطلب ان للمجلس جيوز

 . امامه املعروضة

 : النرش 45 املادة

 . الهيئة مدخل وعىل الالكرتوين الهيئة موقع عىل عنه الصادرة القرارات نرش اجمللس عىل يتوجب

جراءات وفق ا هل وجيوز دراج ان يأأمر او منه، مقتطفات أأو اكمال القرار عرض او بث أأو بنرش يأأمر أأن حيددها، اليت لال   أأي اب 

 أأو ادارته جملس أأو مديره يعده للشخص اذلي السابقة املالية الس نة بعمليات اخلاص التقرير يف املعين الشخص نفقة عىل مهنام

 .التنفيذي جملسه

 

 : التسوية 46 املادة

 تسوية عليه يقرتح ان للمقرر العام جيوز اليه، املنسوبة اخملالفات عىل) الاشخاص مجموعة( او املعين الشخص يعرتض مل اذا 

 .عليه املمكن فرضها املالية العقوبة ملقدار الأقىص واحلد الأدىن احلد مبوجهبا حيدد

 يف الاعتبار بعني هذا التعهد يأأخذ أأن العام للمقرر جيوز سلوكه، بتغيري ) الاشخاص مجموعة او( املعين الشخص تعهد اذا 

 .به اخلاص التسوية اقرتاح

 ذا  جملس اىل اقرتاحه هذا الاخري يرفع ، العام املقرر قبل من املقرتحة التسوية عىل احملددة املهةل مضن املعين الشخص وافق ا 

ىل يس متع اذلي املنافسة  .الهنايئ قراره قبل اصدار احلكومة مفوض واىل املعين الشخص ا 

 الأدىن احلد عن تقل ان ل ميكهنا احلالت مجيع ويف فرضها. املمكن العقوبة قمية من % 52 عن التسوية قمية تقل أأن ميكن ل 

 .القانون هبذا احملددة للعقوبة

 سبب اكن ابس تثناء الطعن  لأي هبا الطعن او عهنا الرجوع ميكهنم ول لأطرافها، وملزمة هنائية التسوية عىل املوافقة تكون

 .لتجاوز حد السلطة

 

 اجلزيئ او اللكي : الاعفاء 47 املادة

 خمةل اتفاقيات حتالف أأو معليات يف طرفا اكن من جزئيا او لكيا يعفي ان احلكومة، مفوض رأأي  اخذ بعد املنافسة، جمللس ميكن

 :يأأيت ملا وفقا عليه املفروضة العقوبة من ابملنافسة

ثبات متكنه أأن شأأهنا ومن حبوزته تكن مل مبعلومات اجمللس يزود طرف اول العقوبة من لكيا يعفى .1  املامرسة حصول من ا 

ثبات يف حامسة ثبوتية بأأدةل او مرتكبهيا، وحتديد احملظورة  دليل اي ميتكل ل انه الا هبا عمل عىل اكن اجمللس ممارسات ا 

 .بشأأهنا

 : الآتية احلالت يف اعاله املذكورين الاطراف من أأي العقوبة من جزئيا يعفى .0
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 .اجمللس دلى املتوفرة ال ثبات بوسائل مقارنة واحضة، مضافة قمية ذات ثبوتية بأأدةل اجمللس بزتويد قام اذا - 

ليه املنسوبة املامرسات عىل رصاحة حيتج مل اذا -   .مضموهنا وعىل ا 

جراءات اختاذ اىل ابدر اذا  - عادة كفيةل ا   .السوق اىل املنافسة اب 

 املدىل املعطيات جتعل من اليت واحليثيات الطلب لتقدمي الزمين الرتتيب الاعتبار بعني اجمللس يأأخذ العقوبة، خفض نس بة ولتقدير

جراءات حتدد ان عىل واحضة مضافة قمية ذات هبا عىل  بناء الوزراء جملس يف يتخذ أأواجلزيئ مبرسوم اللكي ال عفاء طلبات تقدمي ا 

 . اجمللس توصية اىل املس ند الوزير اقرتاح

 

 الاس امتع وجلسات التحقيق : الثالث الباب

 التحقيق اصول : الاول الفصل

 التحقيق مبارشة : 48 املادة

 .اجمللس رئيس من تلكيف ومبوجب العام املقرر ارشاف حتت مهنا املشكو ابملنافسة اخملةل اخملالفات يف ابلتحقيق املقررون يبارش

 .الاقتضاء عند تقارير مبوجب او حمارض مبوجب التحقيق دقائق تضبط

ىل احملارض ترسل رسال ويمت اخملتصة اجلهة ا  ىل عهنا نسخة ا   ابلدعاء املعنيني الأشخاص ا 

 . الهيئة دلى املعنية اجلهات مع ابلتنس يق التحقيق يمت منظمة هيئة لرقابة خاضعة قطاعية لأنشطة التابعة القضااي يف اما

 ابلتدابري ودون ال خالل وجاهيا الهيئة أأمام التحقيق يكون املهنية، املعلومات رسية عىل ابحملافظة املتعلقة الاحاكم مراعاة ومع

 . القانون هذا يف علهيا املنصوص

 

 القرارات واصدار التبليغ : 49 املادة

ىل مهنا املشكو اخملالفات العام املقرر يبلغ : اول  امللف عىل الاطالع هلم بعد جيوز اذلين احلكومة، مفوض واىل املعنيني الاطراف ا 

 . ملف للك مقررا ، العام املقرر ويعني التبليغ اترخي من شهر همةل مضن عليه مالحظاهتم تقدمي

 وضعهم عىل يطرأأ  تغيري ابي التحقيق مراحل لك فورا  ويف ابمللف، امللكف املقرر يعلموا ان ابخملالفات املعنيني الاشخاص عىل

 طائةل حتت وذكل الهيم اخملالفات نسبت أأساسها عىل اليت ابلرشوط أأو امامه مثوهلم برشوط يغري أأن شأأنه من اكن اذا القانوين

ذا التغيريات هبذه ابلحتجاج حقهم سقوط  .هبا املقرر اعالم يمت مل ا 

 يعتربها اليت واملعلومات ابلواثئق تزويده معنوي، او طبيعي خشص لك من أأو املعنيني الأطراف من يطلب أأن للمقرر جيوز

 .التحقيق لسري رضورية

 املقرر من طلب عىل بناء للمجلس جيوز احملددة، املهةل مضن املطلوبة ابملعلومات تزويده عدم او املقرر طلب تلبية عدم حال يف

 . القانون من 39 املادة لأحاكم وفقا اكراهية غرامة املعنيني الاشخاص او الشخص عىل يفرض أأن العام،

ىل يرفعه التحقيق بنتيجة تقريرا   املقّرر يضع التحقيق اختتام اترخي من شهر همةل خالل : اثنيا  العام املقرر اجمللس بواسطة رئيس ا 

 : يأأيت ملا وفقا اقرتاحاته يضمنه

 .للقانون وفقا لها املناس بة العقوبة واقرتاح القضية يف املتوفرة للأدةل وفقا اخملالفة ثبوت -

 .القانون لأحاكم وفقا القضية تسوية اقرتاح -

 .امللف وحفظ ادلليل توفر لعدم ابل جراءات السري وقف -

ىل املقرر تقرير يبلغ :اثلثا شعار مع مضمون كتاب مبوجب احلكومة ومفوض املعنيني الأطراف ا   مبارش أأو بواسطة ابلس تالم ا 

 :التقرير يتضمن أأن وجيب
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فعال عرضا 1-  ، مهنا املشكو للأ

 رصدها، مت اليت اخملالفات 2-

لهيا استند اليت الثبات وسائل 5-  املقرر، ا 

 .املعنيني الاطراف من املقدمة، املالحظات 4-

 املقرر واقرتاحات التقرير خالصة 3-

 وجيوز ، تبليغهم من اترخي شهر همةل مضن التقرير حول اخلطية مالحظاهتم يقدموا أأن السابقة الفقرة مبوجب املبلغني الأطراف عىل

 .اجمللس انعقاد جلسة قبل ( يوما02) عرشين همةل مضن املالحظات، هذه عىل الاطالع مهنم للك

 شهر ملدة همةل اضافية، للطعن قابل غري بقرار الاطراف مينح أأن اجمللس لرئيس جيوز مربرة، اس تثنائية ظروف وجود حال ويف

 مالحظاهتم لتقدمي اجمللس امام يدعو الأطراف أأن هل جيوز كام .عليه مالحظاهتم وتقدمي امللف عىل الاطالع من لمتكيهنم واحد،

 .علهيم املطروحة الأس ئةل عن وال جابة الشفوية

 .ووزير العدل الوزير اقرتاح عىل بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب واجراءاته التحقيق اصول حتدد

 

بالغ ويمت مس بق تقرير تقدمي دون اجمللس قبل من القضية حفص يطلب ان العام للمقرر جيوز: 52 املادة ىل الأطراف قراره ا   .ا 

 

 التحقيق اعامل : عرقةل 51املادة 

ذا 1-  اىل الرايم طلب احملقق مبوجب هل املمنوحة املهةل مضن جوااب يقدم مل أأو التحقيق لس تدعاء املعين الشخص يس تجب مل ا 

رسال أأو معلومات عىل احلصول صدار ، املقرر العام طلب عىل بناء   للمجلس، جيوز مستندات، ا  لزامه يقيض امر ا   غرامة بدفع اب 

 .القانون من 39املادة  مبوجب احملددة تكل الاقىص حبدها تتجاوز ،ل مالية

 للمجلس مضلةل، او اكذبة معلومات أأو دقيقة، غري أأو اكمةل غري معلومات بتقدميه التحقيق اعامل املعين الشخص اعاق اذا اما 2-

ىل الاس امتع وبعد العام، املقرر من طلب عىل بناء    ل مالية عقوبة الاخري هذا عىل يفرض أأن املعين، والشخص احلكومة مفوض ا 

 املامرسات خاللها نفذت اليت للس نة السابقة املالية الس نة عن احملقق الوطين او العاملي اعامهل جحم من ٪5 الاقىص حبدها تتجاوز

 . والرسوم الرضائب دون احتساب ابملنافسة اخملةل

 

 اجللسات : الثاين الفصل

 الاس امتع جلسات :50املادة 

 عىل خطي بواسطة اعالن انعقادها موعد عن الاعالن اجمللس وعىل علنية، غري اجمللس جيرهيا اليت الاس امتع جلسات تكون

 اجللسة حلضور والاس تدعاءات فتوجه التبليغات العالقة لأحصاب ابلنس بة اما ال لكرتوين. موقعه عىل او اخلاص مقره مدخل

شعار ابلس تالم مع مضمون كتاب مبوجب أأو مبارش بواسطة خطية بصورة  .ا 

 .اجللسات هذه حضور احلكومة ومفوض القانوين ممثلهم او املعنيني للأطراف سوى حيق ل

لهيم الاس امتع املنافسة جملس من يطلبوا أأن املعنيني للأطراف جيوز ىل الاس امتع يقرر أأن الاخري لهذا جيوز كام ، ا   قد خشص لك ا 

 .ابدلعوى البت يف افادته تساعد

 . اجللسة اثناء الشفوية مالحظاهتم يقدموا أأن احلكومة مفوض أأو العام للمقرر ميكن
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 العقوابت : الثالث الفصل

 والغرامات العقوابت فرض : 53 املادة

 عىل لك من :  51-43-41-42-39-38-01املواد مبوجب احملددة املالية والغرامات العقوابت حدة عىل حاةل للك وفقا تطبق : اول

 . القانون هبذا احملظورة الأنشطة من أأي مارس او ابرش -

 .احملظور النشاط بوقف اجمللس قرارات خالف -

خطار جيب اكن اقتصادي تركزي معلية يف شارك أأو قام - خطاره، يقم ومل هبا اجمللس ا   اب 

جراءات يف اس متر -  اجمللس قرار صدور وقبل به ال خطار بعد الاقتصادي الرتكز ا 

 .الرتكزي مبنع اجمللس عن قرار صدور بعد العملية تنفيذ اجراءات يف اس متر -

 .الرتكزي ابملوافقة عىل الصادر اجمللس قرار علهيا نص اليت الرشوط خمالفا   اقتصادي تركزي معلية يف شارك أأو قام -

ىل اكذبة معلومات قدم - ليه، معلومات تقدمي رفض أأو اجمللس، ا  عاقة معدا   قام أأو ا   .اجمللس معل اب 

 .التكرار حال يف والغرامات العقوابت هذه تشدد : اثنيا

 

 اجمللس بقرارات الطعن : الرابع الفصل

 اجمللس قرارات : اس تئناف 54 املادة

ىل خطيا ويبلغها القانون هذا لأحاكم وفقا قراراته اجمللس يصدر  -أ  كتاب مبوجب او املبارش بواسطة املعنيني الأطراف ا 

 .ابلس تالم اشعار مع مضمون

 التبليغ اترخي من  يوما ثالثني همةل مضن اخملتصة، احملمكة أأمام الاس تئناف بطريق للطعن قابةل اجمللس قرارات تكون  -ب

 .الثالثني للأشخاص ابلنس بة النرش اترخي ومن املعنيني للفرقاء ابلنس بة

 املنافسة شؤون يف متخّصصني خبرباء الاس تعانة الفرقاء، من أأي طلب عىل بناء أأو الرضورة عند للمحمكة، ميكن  -ت

ذا أأما ابخلبري. الاس تعانة طلب اذلي الفريق نفقة عىل وذكل  ، احملمكة من طلب بناء عىل ابخلبري الاس تعانة متّت ا 

 .ابلتساوي الفريقني عىل النفقات فتوّزع

 بشلك لها تبني اذا التنفيذ وقف تقرر ان للمحمكة جيوز ذكل ومع تنفيذها، يوقف ل اجمللس قرارات اس تئناف ان  -ث

ىل يؤدي أأن ميكن املؤقتة الاحتياطية والتدابري الاجراءات تنفيذ ان واحض  ظهرت اذا او اقتصادية مفرطة، عواقب ا 

 .اس تثنائية خطورة ذات جديدة حقائق الاطراف، تبليغ بعد

 قرارها ويكون الطعن تقدمي  اترخي من س نة تتجاوز ل همةل مضن اماهما املقدمة الطعون يف تبت ان اخملتصة احملمكة عىل  -ج

 .املراجعة طرق من لأي قابل وغري مربما
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 العام املقرر بقرار : الطعن 55املادة 

 مبوجب او عهنا التنازل أأو الاعامل رسية حامية حول العام املقرر يتخذها اليت القرارات تكون اعاله، 54 املادة احاكم مراعاة مع

 امرا  يصدر اذلي بريوت يف حملمكة الاس تئناف الاول الرئيس أأمام الاس تئناف بطريق للطعن قابةل القانون، هذا من 52 املادة

 . هنائيا ويكون قراره الطعن تقدمي اترخي من شهر همةل مضن اخلصوص هبذا قضائيا

 .القضية يف املعنيني الاطراف او الطرف قبل من الطعن يقدم

 .العدل وزير  عىل اقرتاح بناء الوزراء جملس يف يتخذ مرسوم مبوجب القانون هذا يف الواردة الطعن اجراءات حتدد

 

 الرابع الباب

 ابملنافسة اخملةل املامرسات عن النامج الرضر عن و التعويض  املسؤولية

 املسؤولية : الاول الفصل

 املسؤولية حتقق : 56 املادة

 به الالحق عن الرضر ابلتعويض ميارسوهنا اذلين الاشخاص يطالب أأن القانون هذا مبوجب احملظورة الأنشطة من مترضر للك

 اخملتصة. التجارية ابلقضااي الناظرة الابتدائية الغرفة حممكة أأمام

 .واملربم الهنايئ احلمك صدور اترخي من س نوات ثالث مبرور التعويض دعوى رفع يف املترضر حق ويسقط

 

 ابملنافسة اخملةل املامرسة ارتاكب : ثبوت 57املادة

 صدر اذا أأو املعنوي الطبيعي للشخص ابلنس بة وهنائية اثبتة ابملنافسة اخملةل املامرسة تعترب السابقة املادة احاكم تطبيق لأجل

 .حممكة الاس تئناف عن أأو املنافسة جملس عن صادرا   القرار اكن سواء مربم، هنايئ قرار بشأأهنا

 

 الرضر :الثاين الفصل

 الرضر : عنارص 58 املادة

 : الآتية العنارص اعاله 56 املادة لأحاكم وفقا عنه ابلتعويض املطالب الرضر يشمل

 :عن والناجتة احلاصةل اخلسارة 1-

 عدم حال يف دفعه سيمت اكن اذلي والسعر ابلفعل املدفوع اخلدمات أأو السلع سعر بني للفرق املوازية ال ضافية التلكفة - 

جاميل املبلغ مراعاة مع ، اخملاةل ارتاكب  التايل؛ املبارش ملقاوهل اخملالف نقهل قد يكون قد اذلي ال ضافية للتلكفة اجلزيئ أأو ال 

 .اخملالفة مرتكب هل دفعه اذلي املتدين السعر عن الناجت التخفيض  -

 يتوجب اليت الاضافية للتلكفة اجلزئية او الاجاملية القمية اخملالف نقل بسبب املبيعات جحم اخنفاض عن الناجت الفائت الرحب 2-

آاثر واملبارش احملدد الاتساع بسبب او املبارشين مقاوليه اىل تطبيقها، عليه  . مارسه اذلي السعر ختفيض ل

 .الفائتة الفرص 3-

 .املعنوي الرضر 4-

 

 التاكليف نقل اثبات : 59 املادة

 هناك يكن مل ما املبارشين ملقاوليه ال ضافية التاكليف ينقل مل بأأنه ، خدمات أأو لسلع سواء   املبارش، غري أأو املبارش املشرتي يعترب

 .ابملنافسة اخملةل املامرسة مرتكب عليه، املدعى قبل من اجلزيئ أأو اللكي النقل هذا حصول يثبت دليل
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 الاضافية التاكليف اثبات  62املادة: 

 ال ضافية، التلكفة لتأأثري أأو لتطبيق خضع أأنه يدعي اذلي ، خلدمات أأو لسلع سواء ، املباش غري أأو املبارش املشرتي عىل جيب

 .تأأثريها ومدى وجودها يثبت ان

 :ما ييل يثبت عندما التأأثري هذا عىل دليال قدم ابنه ، خدمات او لسلع سواء املبارش، غري املشرتي يعترب ذكل، ومع

 .القانون من 7 املادة لأحاكم وفقا للمنافسة منافية ممارسة عليه املدعى ارتاكب 1- 

ضافية بتلكفة املامرسة هذه تسبب 2-    ؛ عليه للمدعى التايل املبارش للمقاول ا 

 مش تقة خدمات اس تعامل أأو سلع برشاء قيامه أأو ابملنافسة، اخملةل ابملامرسة تتعلق خدمات اس تعامل أأو سلع برشاء قيامه -3

 .علهيا حتتوي أأو مهنا

ثبات عليه للمدعى جيوز ،ذكل ومع ىل ال ضافية التلكفة نقهل عدم ا   اىل فقط جزئيا مت قد النقل هذا و ان املبارشأأ  غري املشرتي ا 

 .السابق املقاول

 

 الثبات : قواعد 61 املادة

ثبات قواعد ترسي  اخملةل املامرسة املبارشين ملرتكب غري أأو املبارشين املوّردين عىل ( 62و) ( 59يف املادتني ) علهيا املنصوص ال 

 .املامرسة املعنية هبذه اخلدمات أأو السلع أأسعار اخنفاض عن انجت رضر حدوث يدعون اذلين ابملنافسة

 

 الرضر حصول قرينة : 62 املادة

 .العكس اثبات حىت للرضر مسببا املتنافسني بني التفاق يعترب الفصل هذا احاكم تطبيق لغاايت

 

 الرضر قمية حتديد:  63 املادة

 الرضر وقوع يوم منذ وقميهتا اخلسارة تفامق عىل أأثرت قد تكون اليت الظروف مجيع مراعاة مع احلمك، صدور بتارخي الرضر تقومي يمت

 .معقول بشلك املتوقع وتطوره

 

 التضامنية : املسؤولية 64 املادة

 هذا من 57و 56املادتني  لأحاكم وفقا ابملنافسة خمةل ممارسة تنفيذ يف شاركوا اذلين املعنويون أأو الطبيعيون الأشخاص يكون-

 املذكورة. املامرسة عن النامج الرضر عن ابلتضامن مسؤولني القانون،

 .عن الرضر، يتقامس الرشاكء، املتضامنون الأعباء لك حبسب ما تسبب به من رضر بعدالتعويض -

 

 التضامنية املسؤولية من املشاريع : اعفاء 65 املادة

 املشاريع ترتتب عىل ل املبارشين، غري أأو املبارشين مبقاولهيا الالحقة الارضار وابس تثناء السابقة، املادة لأحاكم خالفا : اول

 ارتاكهبا جراء ابلغري حلقت عن الأرضار اليت التعويض تس توجب فردية او تضامنية مسؤولية اي احلجم املتوسطة أأو الصغرية

 : الآتية احلالت يف للمنافسة منافية افعال

 ابملنافسة اخملةل املامرسة ارتاكب فرتة طوال ٪ 5 من أأقل املعين السوق يف حصهتا اكنت اذا -

 شأأنه من او ، التقومي ل عادة قابةل جيعلها غري بشلك الاقتصادية بدميومهتا يرض أأن شأأنه من املذكورة املادة احاكم تطبيق اكن اذا -

 .ابلاكمل أأصولها خسارة يف يتسبب ان
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 :التالية الافعال من ابي قام انه ثبت اذا املعين املرشوع عىل السابق البند يف الوارد الاس تثناء ينطبق ل :اثنيا

 ، ابملنافسة اخملةل املامرسة عىل التحريض 1-

آخرين اجبار 2-  .فهيا املشاركة عىل أأشخاص أ

 .اخملتصة احملمكة أأو اجمللس عن صادر مربم قرار مبوجب سابق ا املامرسات هذه مثل ارتاكبه ثبوت -3

 

 : 66 املادة

 املالية العقوابت من اعفاء اتم من املس تفيد الشخص عىل ترتتب ل املبارشين غري أأو املبارشين مبقاوليه الالحقة الارضار ابس تثناء

جراءات مبوجب  الالحقة الارضار عن ابلتعويض ، تلزمه فردية او تضامنية مسؤولية اي القانون، هذا يف احملددة الاعفاء ا 

 الالحقة رضارالا عن اكمل تعويض عىل احلصول من هؤلء املترضرين يمتكن مل اذا ،الا ابملنافسة اخملةل ممارس ته من ابملترضرين

 .جدوى دون حمامكهتم متت بعد ان املتضامنني الآخرين املدينني من هبم

 

 ختامية احاكم : الثالث الفصل

 :: الضامانت 67 املادة

يفاء ضامنة الشخص املالية اذلمة تكون  .القانون بأأحاكم معال عليه هبا احملكوم املالية والعقوابت ابلغرامات لال 

 

 للقانون الرجعي : املفعول  68 املادة

ذا نفاذه، اترخي قبل مبامرس هتا بورش اليت الأنشطة عىل القانون هذا يطبق  .التارخي ذكل بعد مس مترة تزال ل اكنت ا 

لغاء نفاذه وذكل اترخي من س نة عىل تزيد ل مدة خالل القانون هذا لأحاكم وفقا   أأوضاعه بتسوية يقوم ان خشص لك عىل  او اب 

 التارخي. هذا قبل قامئ ترتيب أأو اتفاق أأو ممارسة لك وقف

 .املدة هذه قبل هبا القيام مت أأنشطة بسبب غرامة فرض احلالت هذه مثل يف للمجلس جيوز ل

 

 القوانني : تعارض 69 املادة

تكل الواردة يف املرسوم  لس امي القانون هذا مضمون مع تأأتلف ل واليت واملنافسة ابلحتاكر املتعلقة القانونية النصوص اكفة تلغى

 .)حيازة السلع واملواد واحلاصالت وال جتار هبا 9/9/1983اترخي  73/83ال شرتاعي رمق 

 بقضااي يتعلق فامي القانون هذا احاكم تطبق ، املنظمة الاقتصادية القطاعات وقوانني القانون هذا احاكم بني التعارض حال يف

 .املنافسة  الاخالل

 

 .الرمسية اجلريدة يف نرشه فور التطبيق حزي القانون هذا يدخل:  70 املادة

 

 

 

 



29 
 

 الأس باب املوجبة

 

ن أأمهية الرتابط بني س ياسة املنافسة وابيق الس ياسات الاقتصادية، وخاصة الس ياسة التجارية وعالقهتا بتحرير التجارة ادلولية  ا 

 ومسائل التمنية، ترّبر ادلور الهام اذلي تشغهل املنافسة يف اقتصادايت العامل.

ادلول النامية من خطر السلوكيات التجارية للرشاكت  ومبا أأن قوانني املنافسة تشلك وس يةل ادلفاع الأوىل محلاية اقتصادايت

متعددة اجلنس ية النامجة عن العوملة، الأمر اذلي جعل الترشيعات التنافس ية تتصدر سمل أأولوايت هذه ادلول حامية لقتصادها 

 احمليل ودفعا  للآاثر واملامرسات املذكورة اخملةل ابملنافسة.

لهيا ادلول محلاية حقوق املس هتكل ومبا أأن حتفزي املنافسة وتطبيق قانو  هنا يف ظل حرية الأسعار، يعّد من أأمه الآليات اليت تلجأأ ا 

بوصفه الطرف الأضعف يف العمليات التجارية التبادلية، وذكل من خالل تنويع العروض وحتسني جودة السلع واخلدمات وتقليص 

نتاج.  الأسعار لتقريب مس تواها من لكفة ال 

يف ماكحفة الاحتاكر،  102دوةل يف مؤرش املنافسة احمللية ويف املرتبة  141من أأصل  90املرتبة  0219عام ومبا أأن لبنان شغل 

دوةل يف مؤرش مدى الهمينة عىل السوق، الأمر اذلي يدل عىل تدين مس توى املنافسة يف السوق  141من أأصل  62ويف املرتبة 

 اللبناين.

تركيبته الاقتصادية نظرا  لصغر جحمه من هجة، وبسبب كرثة الامتيازات ومبا أأن السوق اللبناين يعاين من ضعف يف 

والاحتاكرات املمنوحة لأشخاص احلق العام واحلّق اخلاص يف معظم القطاعات الاقتصادية واخلدماتية من هجة أأخرى، مما جيعل 

عادة هيلكة قطاعاته الاقتصادية وفتحها للمنافسة أأمرا  ابلغ الأمهية لتأأمني بيئة أأعامل قادرة عىل توفري منافسة  تنظمي السوق وا 

حصيحة وعادةل، تشلك ضامنة وحامية للمستمثرين وأأحصاب املشاريع الصغرية واملتوسطة ملامرسة نشاطهم بعيدا  عن التأأثريات السلبية 

 النامجة عن س يطرة الهيئات ذات الوضع املهمين وعن املامرسات الأخرى املقيّدة ملامرسة هذه الأنشطة.

طار القانوين للمنافسة النافذ حاليا  يف لبنان ل يشلك نظاما  متاكمال  قادرا  عىل تنظمي املنافسة، سواء جلهة التصدي  ومبا أأن ال 

للمامرسات اخملةل هبا، أأو جلهة أأحداث التعديالت املطلوبة يف هيلكية القطاعات الاقتصادية القامئة اليت من دوهنا ل ميكن حتفزي 

تعزيز دور املشاريع الصغرية واملتوسطة والرايدية، القامئة عىل التجدد والابتاكر وزايدة نس بة مسامههتا يف الاقتصاد الاستامثر و 

 اللبناين.

نفاق العام، والتصدي  طالق معلية ترش يد ال  ومبا أأن حتقيق منو يف الاقتصاد الوطين يس توجب، ابلتوازي مع حتفزي الاستامثر، ا 

وعروض اجملامةل اليت حتصل يف املشرتايت العمومية، الأمر اذلي ميكن حتقيقه من خالل أأحاكم قانون لاكفة معليات التواطؤ 

 املنافسة اذلي يتاكمل يف هذا ال طار مع قانون احملاس بة العمومية والقوانني ذات الصةل.

قرار قانون ومبا أأن تنفيذ حزمة ال صالحات الاقتصادية والقانونية اليت أأقرهتا احلكومة يف ورقهتا ا ل صالحية تقتيض قبل ا 

 للمنافسة قادر عىل وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظمي السوق.

ومبا أأنه يف مطلق الأحوال من الرضوري الأخذ بعني الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطين وخصوصياته حبيث تضمن مجموعة 

ىل ضامن التوازن العام للأسواق وتكريس حرية املنا فسة فهيا، من خالل حظر السلوكيات التجارية املناهضة أأحاكم هتدف ا 

ىل جانب ممارسة رقابة مس بقة  ساءة اس تغالل وضعيات الهمينة ابلسوق، هذا ا  للمنافسة وخاصة التفاقيات ومعليات التواطؤ وا 

 واحتياطية عىل معليات الرتكزي الاقتصادي يف خمتلف الأسواق )معليات ادلمج والمتكل(.

 

 تقدم،بناء  عىل ما 

قراره، مع فائق الاحرتام. ذ نتقدم به من اجمللس النيايب الكرمي، نأأمل ا  عداد اقرتاح قانون املنافسة املرفق، وا   مت ا 

 


