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 قانون رقم )31( ل�صنة 2018

باإ�شدار قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987 وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 
1996 وتعديالته،

وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن امليزانية العامة وتعديالته،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،
ل باملر�شوم  وعلى قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، املعدَّ

بقانون رقم )38( ل�شنة 2017،
 )64( رقم  بالقانون  ال�شـادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 

ل�شنة 2006 وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة الأوىل

ُيعمل يف �شاأن ت�شجيع وحماية املناف�شة باأحكام القانون املرافق.
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املادة الثانية

ل ُتِخل اأحكام القانون املرافق باأيٍّ مما يلي:
رة بموجب اأحكام اأيِّ قانون اآخر ل�شالح اأيٍّ من اأجهزة الدولة في �شاأن تحديد  اأ – اأية �شلطة مقرَّ

الأ�شعار ومْنع الحتكار اأو اتخاذ اأية تدابير تكفل تواُفر المنتجات.
د بموجب قانون خا�س. ر ل�شالح �شخ�س محدَّ ب – اأيُّ حق مقرَّ

ج - ممار�شـــة الن�شاط القت�شادي على النحو الذي ل يوؤدي اإلى اإعاقة المناف�شة مكفول للجميع، 
وذلك كله ِوْفق اأحكام القانون.

املادة الثالثة

وتظر  القت�شادية  الأن�شطة  يف  املناف�شة  ع  وت�شجِّ تمي  التي  بالأحكام  العمل  ي�شتمر 
الرتتيبات املعيقة لها الواردة يف القـوانـي املعمـول بهـا وقـت العمـل بهـذا القـانـون، وذلك فيـمـا 

ل يتعار�س مع اأحكامه.

املادة الرابعة

رة للهيئة مبوجب  ي�شدر مر�شوم بتحديد اجلهة الإدارية التي تتوىل املهام وال�شالحيات املقرَّ
د العتماد املايل للهيئة يف امليزانية العامة للدولة  اأحكام القانون املرافق، وذلك اإىل حي ر�شْ
د ذلك املر�شوم َمن يتوىل باجلهة الإدارية امل�شار  و�شدور مر�شوم بت�شكيل جمل�س الإدارة. ويحدِّ
رة مبوجب القانون املرافق لكل من جمل�س الإدارة ورئي�س املجل�س  اإليها املهام وال�شالحيات املقرَّ

والرئي�س التنفيذي.

املادة اخلام�شة

التايل  ال�شهر  اأول  من  اعتبارًا  باأحكامه  وُيعمل  الر�شمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ُين�َشر 
باأحكامها  ُيعمل  والتي  الثاين  الباب  با�شتثناء مواد  ن�ْشره، وذلك  تاريخ  اأ�شهر على  ي �شتة  لـُم�شِ

اعتبارًا من اأول ال�شهر التايل لتاريخ هذا الن�شر.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :
بتــاريــخ: 28 �شـــوال  1439هـ
الموافـق: 12 يـــوليـو 2018م
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قانون ت�شجيع وحماية املناف�شة

يات اأبواب وف�شول القانون م�شمَّ

الباب الأول: اأحكام ت�شجيع وحماية المناف�شة.

الف�شل الأول: اأحكام تمهيدية.

الف�شل الثاني: الترتيبات المعيقة للمناف�شة وال�شتثناءات الواردة عليها.

الف�شل الثالث: اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع المهيمن وال�شتثناءات الواردة عليه.

الف�شل الرابع: التركيز القت�شادي وال�شتثناءات الواردة عليه.

الف�شل الخام�س: اأحكام م�شتركة.

الباب الثاني: هيئة ت�شجيع وحماية المناف�شة.

الف�شل الأول: اأحكام عامة.

الف�شل الثاني: مجل�س الإدارة.

الف�شل الثالث: الرئي�س التنفيذي.

الباب الثالث: الم�شاءلة.

الف�شل الأول: الم�شاءلة من ِقَبل الهيئة.

الف�شل الثاني: الم�شئولية المدنية.

الف�شل الثالث: الم�شئولية الجنائية.

الباب الرابع: اأحكام عامة.
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مواد القانون

الباب الأول

اأحكام ت�شجيع وحماية املناف�شة

الف�شل الأول

اأحكام متهيدية

مادة )1(

تعاريف

1 – فـــي تطبيق اأحكام هـــذا القانون يكون للكلمات والعبارات التاليـــة المعانَي المبينَة قريَن ُكلٍّ 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اأ - الوزير: الوزير المعِني ب�شئون التجارة اأو اأيِّ وزير ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

ب - الهيئة: هيئة ت�شجيع وحماية المناف�شة المن�َشاأة بموجب ن�س المادة )17( من هذا القانون.

ل وفقًا لن�س المادة )32( من هذا  ج - المجل����س اأو مجل����س الإدارة: مجل�س اإدارة الهيئة الم�شكَّ

القانون.
ـــن ِوْفقًا لن�س المـــادة )36( من هذا  د - الرئي����س التنفي���ذي: الرئي�ـــس التنفيـــذي للهيئة المعيَّ

القانون.
ه� �  من�شاأة: اأيُّ كيان يبا�شر من خالله �شخ�س ن�شاَطه بغ�سِّ النظر عن �شكله القانوني.

و - رابط���ة من�ش���اآت: اأيُّ تجمع بيـــن من�شاأتين اأو اأكثر، تم اإن�شاوؤه لتعزيـــز الم�شالح القت�شادية 

لأع�شائه اأو لأ�شخا�س يمثلهم هوؤلء الأع�شاء.
ز - الترتي���ب: اأيُّ اتفـــاق اأو عقـــد اأو اتفاقية اأو تحالـــف اأو ممار�شة بين من�شاأتيـــن اأو اأكثر، اأو اأيُّ 

تعـــاون بين المن�شاآت، اأو قرار �شـــادر عن رابطة من�شاآت �شواًء كان كتابيـــًا اأو �شفهيًا، �شريحًا اأو 
ْمنيًا، علنيًا اأو �شريًا. �شِ

ح - الترتيب���ات المعيق���ة للمناف�شة: الترتيبات الم�شار اإليها فـــي الف�شل الثاني من الباب الأول 

من هذا القانون.
ط - المناف�شة: مزاولة الأن�شطة القت�شادية ِوْفقًا لآليات ال�شوق دون تاأثير اأو تقييد لتلك الآليات 

ُيلِحق اآثارًا �شارة بالتجارة والتنمية.
ي- اإعاقة المناف�شة: منع المناف�شة اأو تقييدها اأو الإ�شرار بها.

ن اأيـــة من�شاأة بمفردها اأو بال�شتـــراك مع غيرها من  ك - الو�ش���ع المهيم���ن: الو�شـــع الذي يَمكِّ

م اأو التاأثير على �شوق المنتجات المعنية. المن�شاآت الأخرى من التََّحكُّ
ف ين�شاأ عنه نْقل كلي اأو جزئي )اندماج اأو ا�شتحواذ( لِمْلكية  ل - التركيز القت�شادي: كل ت�شرُّ

اأ�شـــول اأو اأ�شهـــم اأو ح�ش�س اأو انتفاع اأو حقوق اأو التزامات من�شـــاأة اإلى من�شاأة اأخرى، من �شاأنه 
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ـــن من�شاأة اأو رابطة من�شاآت من ال�شيطرة ب�شـــورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة على من�شاأة اأو  اأْن يَمكِّ
رابطة من�شاآت اأخرى.

ل مـــن عن�شرين همـــا المنَتجات والنطـــاق الجغرافي،  م - �ش���وق المنتج���ات المعني���ة: مـــا ت�شكَّ

د بالمنَتجات كل المنَتجات التي ُتعد كل منها بديلة عن الأخرى اأو يمكن اأن تحل محلها في  ويْق�شَ
د بالنطـــاق الجغرافي الحدود الدولية لمملكة  ي الخدمة اأو ال�شلعة، وُيق�شَ تلبيـــة احتياجات متلقِّ

البحرين.
ن - الن�ش���ر: اإتاحـــة المعلومات للجمهور دون مقابل اأو قيد من خـــالل اأية و�شيلة تكفل ذلك ِوْفقًا 

ره مجل�س الإدارة، وذلك ما لـــم ين�س القانون �شراحة على اأْن يكون الن�شر في الجريدة  ِلمـــا يقرِّ
الر�شمية.

����س - الهيئ���ات النَِّظي���رة: الجهات التابعة لـــدول اأجنبية والتي ت�شطلع بمهـــام تنظيمية ورقابية 

تقابل المهام المنوطة بالهيئة.
2 –  في تطبيق هذا القانون فاإن م�شطلح:

اأ- �شخ����س: ي�شمـــل اأيَّ �شخ�ـــس طبيعي اأو اعتباري اأو اأيَّ كيان قانوني اآخـــر اأيًا كان ال�شكل الذي 

يتخذه، يمار�س ن�شاطًا اقت�شاديًا.
ب- الأن�شط���ة القت�شادي���ة: ت�شمـــل الأعمـــال التجارية والمهـــن الحرفية، وكل مـــا يتعلق باإنتاج 

وتوزيـــع ال�شلع اأو الخدمات، واإْن لم ُي�شتهَدف مـــن مبا�شرتها الربح كاأن�شطة الجمعيات التعاونية 
والتنظيمـــات المهنية، كما ت�شمل حقوق الملكيـــة الفكرية والعالمات التجارية وبراءات الختراع 

والن�شر.
ج-  المنَتجات: ت�شمل ال�شلع والخدمات المحلية والم�شتوردة.

د-  ال�شعر: ي�شمل اأية تكلفة اأو خ�شم اأو هام�س ربح اأو غير ذلك من عنا�شر ال�شعر.

نة في �شورة ورقية اأو اإلكترونية. ه� - م�شتند: ي�شمل اأية معلومات مدوَّ

مادة )2(

نطاق التطبيق

1 - ت�شـــري اأحكام هذا القانـــون على جميع المن�شاآت وذلك فيما يت�شـــل باأن�شطتها القت�شادية 
د منه اأو يترتب عليـــه اإعاقة المناف�شة  فـــي المملكة، وعلـــى اأيِّ �شلوك اأو ترتيب يكـــون الق�شْ
�س  فـــي المملكـــة – اأو اأيِّ جزء منهـــا –حتى واإْن كان واحـــدًا اأو اأكثر من اأطرافـــه غير موؤ�شَّ
فـــي المملكـــة. كما ت�شري اأحكام هذا القانون على الأن�شطـــة القت�شادية التي تماَر�س خارج 

المملكة وتوؤثر على المناف�شة فيها.
2 - ل ت�شري اأحكام هذا القانون على ما يلي:

ها التفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة. اأ - الترتيبات التي تقرُّ
ب - المرافق والم�شروعات التي تمتلكها اأو تديرها الدولة.
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ج - الترتيبات التي يقت�شيها ا�شتخدام اأو ا�شتغالل اأو نْقل اأو الترخي�س با�شتغالل الحقوق 
األ توؤدي هذه الترتيبات على نحو  رة قانونًا، على  الواردة على الِمْلكية الفكرية المقرَّ

غير �شائغ اإلى اإعاقة نْقل التقنية اأو انت�شارها اأو اإعاقة المناف�شة.

الف�شل الثاين

الرتتيبات املعيقة للمناف�شة وال�شتثناءات الواردة عليها

مادة )3(

حظر اإعاقة املناف�شة

1 - مـــع مراعـــاة اأحكام المـــواد )4( و)5( و)7( من هذا القانون، ُتحَظـــر كافة الترتيبات التي 
يكـــون الغر�س منهـــا اأو التي ينتج عنها اإعاقة المناف�شة في المملكـــة اأو اأيِّ جزء منها. وعلى 
الأخ�ـــس، ي�شري الحْظر الم�شار اإليه ب�شاأن الترتيبات التـــي يكون الغر�س منها اأو التي ينتج 

عنها اأيٌّ مما يلي:
فع اأو الخْف�س اأو بالتثبيت اأو بالمعامالت  اأ - التاأثير في اأ�شعار المنَتجات محل التعامل بالرَّ

َورية اأو الوهمية اأو باأية �شورة اأخرى. ال�شُّ
ب - الَحدُّ من الإنتاج اأو الت�شويق اأو التطور التقني اأو ال�شتثمار، اأو التحكم في اأيٍّ من ذلك.

ج - اقت�شام الأ�شواق اأو م�شادر التوريد.
د -  ن�شر معلومات غير �شحيحة عن المنَتجات واأ�شعارها مع العلم بذلك.

هــ  التواطوؤ في العطاءات اأو العرو�س في المزايدات اأو المناق�شات اأو الممار�شات، والتاأثير 
في �شعر عرو�س بيع و�شراء المنَتجات.

باقي  يوؤثر على  ب�شعر غير حقيقي  اإلى تداولها  توؤدي  للمنَتجات  افتعال وفرة مفاجئة  و - 
المناف�شين.

نة لمْنع اأو عرقلة  ز - التواطوؤ على رْف�س ال�شراء اأو البيع اأو التوريد من من�شاأة اأو من�شاآت معيَّ
ممار�شتها لن�شاطها.

2 - مـــع عدم الإخـــالل بحقوق الغير ح�شن النيـــة، يقع باطاًل كل ترتيب يتـــم بالمخالفة لأحكام 
الفقرة )1( من هذه المادة.

3 - ل ي�شـــري الحْظـــر الم�شار اإليه في الفقـــرة )1( من هذه المادة علـــى اأيِّ ترتيب تكون جميع 
اأطرافـــه م�شيَطرًا عليها ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة من من�شاأة واحدة، ويجوز اأْن تكون 

هذه المن�شاأة الم�شيِطرة اأحد اأطراف الترتيب.
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مادة )4(

دة ا�شتثناء ترتيبات حمدَّ

1 - ُي�شتثَنى من اأحكام المادة )3( من هذا القانون بموجب قرار ُت�شِدره الهيئة، اأيُّ ترتيب من 
الم�شار اإليها في تلك المادة، اإذا ما كان هذا الترتيب م�شتوفيًا ِلما يلي:

ن ملمو�س في اإنتاج اأو توزيع المنَتجات. اأ – يوؤدي اإلى تح�شُّ
ب – يوؤدي اإلى تعزيز التطور التقني اأو القت�شادي في مجال اإنتاج اأو توزيع المنَتجات.

ج – يمنح ح�شة من�شفة لم�شتهلكي المنَتجات من اأيِّ منافع َتنُتج عنه.
ن المن�شاآت المعنية من الق�شاء على المناف�شة في جزء كبير من �شوق المنَتجات. د – ل يَمكِّ
ال�شروط  ت�شتلزمه  ما  المعنية غير  للمن�شاآت  بالن�شبة  المناف�شة  قيودًا على  يفر�س  ــ ل  هـ 

المن�شو�س عليها في البنود )اأ( و)ب( و)ج( من هذه الفقرة.
 وتحدد الهيئة في قرارها نطاق ال�شتثناء و�شروطه ومدته، ويجوز تجديد هذه المدة 

لمدد اأخرى.
2 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب ُت�شـــِدره الهيئة من تلقاء نف�شهـــا اأو بناًء على ما تتلقـــاه من بالغات اأو 
�شكاًو، تعديل اأو اإلغاء قرار ال�شتثناء الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المادة اإذا قامت 
لديهـــا دلئل جدية على اأنَّ تغييرًا جوهريًا وملمو�شًا طراأ على الظروف والأو�شاع التي حدت 

بالهيئة اإلى مْنح ال�شتثناء.

مادة )5(

ا�شتثناء فئات معيَّنة من الرتتيبات واملن�شاآت ال�شغرية

1 - ُت�شتثَنى من اأحكام المادة )3( من هذا القانون بموجب قرار ُت�شِدره الهيئة فئات الترتيبات 
ر الهيئـــة اأنها ت�شتوفي ال�شتراطات الم�شار اإليها فـــي البنود من )اأ( اإلى )هـ( من  التـــي تقدِّ
دة قابلـــة للتجديد لمدد  الفقـــرة )1( مـــن المادة )4( مـــن هذا القانون، وذلـــك لمدة محدَّ
دة  اأخـــرى، والترتيبات التي تكون جميع اأطرافها من المن�شـــاآت ال�شغيرة، وذلك لمدة محدَّ
قابلـــة للتجديد لمدد اأخرى. ول ي�شري ال�شتثناء الم�شار اإليـــه اإل ب�شاأن الترتيب الذي تكون 

جميع اأطرافه من المن�شاآت ال�شغيرة.
د القرار الم�شار اإليه ما يلي:         ويحدِّ

اأ - مدة �شريان ال�شتثناء.
ب - ال�شروط والأو�شاع التي تتعيَّن مراعاتها ل�شريان ال�شتثناء.

ج - اإجراءات اإلغائه في الحالت الم�شار اإليها في الفقرة )2( من هذه المادة.
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ويجب اأْن يت�شمن القرار الم�شار اإليه المعايير الالزم تواُفرها في المن�شاأة حتى ُتعتَبر من�شاأة 
خل ال�شنوي للمن�شاأة وح�شتها في ال�شوق وعدد  �شغيرة. ويجوز اأن يكون من بين هذه المعايير الدَّ
اأو من  الترتيبات  معيَّنة من  باأنواع  اأحكامًا خا�شة  القرار  يت�شمن  اأْن  يجوز  كما  بها،  العاملين 

المن�شاآت ال�شغيرة اأو الأن�شطة القت�شادية.
2 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب ُت�شِدره الهيئة من تلقـــاء نف�شها، اأو بناًء على مـــا تتلقاه من بالغات اأو 
�شكاٍو، حرمان اأية من�شاأة اأو من�شاأة �شغيرة من التَّمتُّع بال�شتثناء الم�شار اإليه في الفقرة )1( 

من هذه المادة اإذا ثبت اإخاللها باأيٍّ من الأحكام التي تتعيَّن مراعاتها ل�شريان ال�شتثناء.

مادة )6(

هذا  من   )5  ،4( المادتين  لأحكام  ِوْفقًا  ال�شادرة  القرارات  الر�شمية  الجريدة  في  ُتن�َشر 
القانون.

مادة )7(

ا�شتثناًء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - ا�شتثناًء من اأحكام المادة )3( من هذا القانون، يجوز بقرار م�شبَّب من الوزير، بعد اأْخذ راأي 
الهيئـــة وموافقة مجل�س الوزراء، الموافقة على اأيِّ ترتيب مـــن الم�شار اإليهم في تلك المادة 
لعتبارات ا�شتثنائية تقت�شيها الم�شلحة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقة الم�شار اإليه 

دة قابلة للتجديد. مقرونًا ب�شروط ولمدة محدَّ
2 - ي�شدر قرار الموافقة، الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة، وتجديد مدته بناًء على 

م من �شخ�س اأو اأكثر من الراغبين في مبا�شرة الترتيب قبل ال�شروع فيه. طلب كتابي يقدَّ
3 - يجوز بقرار م�شبَّب من الوزير، بعد اأْخذ راأي الهيئة، اإلغاء الموافقة الم�شار اإليها في الفقرة 
)1( من هذه المادة قبل انتهاء مدتها اإذا انحرف ذوو ال�شاأن عن الغاية منها اأو زال �شببها. 
د بموجبه اإجراءات تقديم طلب الموافقة الم�شار اإليها في الفقرة  4 - ُي�شـــِدر الوزيـــر قرارًا يحدِّ

)1( من هذه المادة والبتِّ فيه.
5 - ُتن�َشـــر فـــي الجريدة الر�شمية القرارات ال�شادرة ِوْفقًا لأحـــكام هذه المادة، وُين�َشر مع قرار 
ر عدم  بًا، اإذا ما تقرَّ الموافقـــة راأي الهيئة الم�شار اإليه فـــي الفقرة )1( من هذه المادة م�شبَّ

الأْخذ به مع بيان اأ�شباب ذلك.
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الف�شل الثالث

اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع املهيمن وال�شتثناءات الواردة عليه

مادة )8(

الو�شع املهيمن

نهـــا من الحيلولة دون قيام  1 - ُتعتَبـــر المن�شاأة في و�شـــع مهيمن اإذا تمتعت بقوة اقت�شادية تَمكِّ
ف با�شتقالل  مناف�شـــة فاعلة في ال�شوق، وذلك بما يعطي هـــذه المن�شاأة  القدرة على الت�شرُّ

– بقدر ملمو�س - عن مناف�شيها وعمالئها، وبالتالي عن م�شتهلكي منَتجاتها.
2 - ما لم يثبت خالف ذلك، تعد المن�شاأة الواحدة في و�شع مهيمن اإذا زادت ح�شتها في �شوق 
المنَتجـــات المعنية علـــى 40%، وتعد مجموعة من�شاآت، تتاألف من اثنتيـــن اأو اأكثر، في و�شع 
مهيمـــن اإذا زادت ح�شـــة المجموعة في �شوق المنَتجـــات المعنية على 60%. ومع ذلك يجوز 
للمن�شاأة اأْن تكون متمتعة بو�شع مهيمن في �شوق المنَتجات المعنية واإْن لم تكن ح�شتها فيها 

�َشب الم�شار اإليها. ت�شتوفي النِّ
د بموجبه معاييـــر اإ�شافية لتقرير تمتُّـــع المن�شاأة منفردة اأو          وللهيئـــة اأْن ُت�شـــِدر قـــرارًا تحدِّ
د  بال�شتـــراك مـــع من�شاأة اأخـــرى اأو اأكثر بو�شع مهيمـــن، كما للهيئة اأْن ُت�شـــِدر قرارات تحدِّ
بموجبهـــا تمتُّع من�شاآت معينة منفردة اأو بال�شتراك مع اأخريات بو�شع مهيمن. وُتن�َشر كافة 

القرارات الم�شار اإليها في الجريدة الر�شمية.

مادة )9(

حْظر اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع املهيمن

1 - ُيحَظـــر على اأية من�شاأة تتمتـــع بو�شع مهيمن في ال�شوق، القيام �شواًء بمفردها اأو بال�شتراك 
مع من�شاأة اأخرى اأو اأكثر باأيِّ فعل اأو المتناع عن اأيِّ فعل ينطوي على اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع 

الم�شار اإليه. وعلى وجه الخ�شو�س، يعد اإ�شاءة ل�شتغالل الو�شع المهيمن اأيٌّ مما يلي:
اأ - فْر�س اأ�شعار للبيع اأو لل�شراء اأو اأية �شروط اتِّجار اأخرى، �شواًء كان ذلك على نحو مبا�شر 

اأو غير مبا�شر.
ب - الَحدُّ من الإنتاج اأو الأ�شواق اأو التطور التقني، بما ُيلِحق �شررًا بالم�شتهلكين.

مع  اأو  دين  المورِّ مع  ُتبَرم  التي  نوعها،  كان  اأيًا  التعاقدات،  اأو  التفاقات  في  التمييز   - ج 
العمالء متى ت�شابهت مراكزهم التعاقدية، �شواًء كان هذا التمييز في الأ�شعار اأو نوعية 

المنَتجات اأو في �شروط التعامل الأخرى.
تكون  منَتجات  اأو  التزامات  قبول  �شرط  على  بمنَتج  خا�س  اتفاق  عقد  اإبــرام  تعليق   - د 
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اأو  التفاق  محل  بالمنَتج  مرتبطة  غير  لها  التجاري  ال�شتخدام  بموجب  اأو  بطبيعتها 
التعاقد اأو التعامل الأ�شلي.

اأية  مع  المنَتجات  اأحد  �شراء  اأو  بيع  اإبــرام �شفقات  ر م�شروع عن  مبرِّ بغير  المتناع   - هـ 
من�شاأة، اأو بيع المنَتجات محل تعامله باأقل من تكلفتها الفعلية، اأو بوقف التعامل كليًا 
�شها لخ�شائر ي�شعب معها  بما يوؤدي اإلى اإق�شاء المن�شاآت المناف�شة من ال�شوق اأو تعرُّ

ال�شتمرار في اأن�شطتها.
2 - ل ي�شـــري الحْظـــر الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المـــادة اإذا كان ال�شلوك �شائغًا ِوْفقًا 
غـــه. وللهيئة اأْن ُت�شِدر قرارًا  للمعيـــار المو�شوعـــي للمن�شاآت الم�شار اإليها ومتنا�شبًا مع م�شوِّ

غ الم�شار اإليه. د بموجبه �شروط وقواعد تواُفر الم�شوِّ تحدِّ

مادة )10(

ا�شتثناء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - يجـــوز للوزير، بعد اأْخذ راأي الهيئـــة وموافقة مجل�س الوزراء، اأْن ُي�شِدر قرارًا ُيخِرج بموجبه 
نـــًا من الحْظـــر المن�شو�س عليـــه في المـــادة )9( من هذا القانـــون لعتبارات  �شلـــوكًا معيَّ
ا�شتثنائيـــة تقت�شيها الم�شلحـــة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقـــة الم�شار اإليه مقرونًا 

دة قابلة للتجديد لمدد اأخرى. ب�شروط ولمدة محدَّ
2 - ي�شـــدر القرار الم�شار اإليه في الفقرة )1( من هذه المادة، وتجديد مدة �شريانه، بناًء على 
م من �شخ�س اأو اأكثر مـــن الراغبين في ممار�شة ذلك ال�شلوك قبل ال�شروع  طلـــب كتابي يقدَّ

فيه.
3 - يجـــوز بقـــرار م�شبَّب من الوزيـــر، بعد اأْخذ راأي الهيئة، اإلغاء القـــرار الم�شار اإليه في الفقرة 
)1( مـــن هذه المادة قبل انتهاء مدة �شريانه اإذا انحـــرف ذوو ال�شاأن عن الغاية منه اأو زال 

�شببه. 
4 - ُي�شـــِدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه اإجراءات تقديم الطلب الم�شار اإليه في الفقرة )1( من 

هذه المادة والبتِّ فيه.
5 - ُتن�َشـــر في الجريدة الر�شمية القرارات ال�شادرة ِوْفقًا لأحكام هذه المادة، وُين�َشر مع القرار 
بًا  الم�شـــار اإليه في الفقرة )1( مـــن هذه المادة راأي الهيئة الم�شار اإليه في تلك الفقرة م�شبَّ

اإذا ما تقرر عدم الأْخذ به مع بيان اأ�شباب ذلك.
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الف�شل الرابع

الرتكيز القت�شادي وال�شتثناءات الواردة عليه

مادة )11(

الرتكيز القت�شادي

لأغرا�س هذا القانون، ين�شاأ التركيز القت�شادي اإذا حدث تغيير في ال�شيطرة نتج عن اأيٍّ 
مما يلي:

اأ - اندماج من�شاأتين اأو اأكثر، بكاملهما اأو اأجزاء منهما، اإذا ما كانت هذه المن�شاآت م�شتقلة عن 
بع�شها قبل الندماج.

ب - اكت�شاب �شيطرة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة على من�شاأة، اأو جزء منها، من ِقَبل اأيٍّ مما يلي:
1 – �شخ�س طبيعي اأو اأكثر، لديه �شيطرة على من�شاأة اأو اأكثر.

2 – من�شاأة اأخرى اأو اأكثر.
ج - تاأ�شي�س م�شروع م�شترك تبا�شر جميع وظائف من�شاأة لها ا�شتقالل ذاتي.

ق ال�شيطرة الم�شار اإليها. د قرار ي�شدر عن الهيئة �شروط واأو�شاع تَحقُّ ويحدِّ

مادة )12(

ا�شرتاط املوافقة على اأنواع معيَّنة من الرتكيز القت�شادي

1 - ُيحَظر اإتمام عمليات التركيز القت�شادي –التي ي�شدر بتحديدها قرار من الوزير بعد اأْخذ 
راأي الهيئة - دون الح�شول على موافقة الهيئة.

2 - مـــع عدم الإخالل باأحكام المادة )15( من هـــذا القانون، ُتحَظر العمليات الم�شار اإليها في 
الفقرة )1( من هذه المادة اإذا كان من �شاأنها الَحدُّ من المناف�شة بدرجة كبيرة في ال�شوق.

مادة )13(

طلب احل�شول على املوافقة على الرتكيز القت�شادي

اإليه في المادة  م طلب الح�شول على موافقة الهيئة على التركيز القت�شادي الم�شار  يقدَّ
)12( من هذا القانون من �شاحب ال�شاأن اأو َمن ينيبه ِوْفقًا لالإجراءات التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من الهيئة.
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مادة )14(

البتُّ يف الطلب

1 - ُت�شـــِدر الهيئـــة، خـــالل ت�شعين يومًا مـــن تاريخ تقديم طلـــب الح�شول علـــى موافقتها على 
بًا ب�شاأن هذا الطلـــب بالقبول اأو بالرف�س. ويجوز للهيئة في  التركيـــز القت�شادي قرارًا م�شبَّ
حالـــة الموافقة على التركيز القت�شادي اأْن تفر�س ما تـــراه لزمًا من �شروط اأو قيود تلتزم 

اخلة فيه اأو المن�شاأة التي تم تاأ�شي�شها نتيجة له. بها المن�شاآت الدَّ
2 - يجـــوز للهيئـــة رْف�س طلب الموافقة علـــى التركيز القت�شادي اإذا تبيَّن لهـــا اأن هذا التركيز 
القت�شـــادي �شوف يُحـــدُّ من المناف�شة بدرجة كبيـــرة، اأو اإذا لم يقـــم ذوو ال�شاأن بتزويدها 

د لذلك. بالبيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات التي تطلبها في الميعاد المحدَّ
3 - للهيئة اإلغاء قراراتها ال�شادرة بالقبول ِوْفقًا لحكم الفقرة )1( من هذه المادة اإذا ما تبيَّن 
مت اإليها من ِقَبل الأ�شخا�س المعنية غير �شحيحة اأو �شابها غ�س  لهـــا اأن المعلومات التي ُقدِّ

اأو تدلي�س.

مادة )15(

ا�شتثناء لعتبارات تقت�شيها امل�شلحة العامة

1 - ا�شتثنـــاًء مـــن اأحـــكام المادة )12( من هـــذا القانون، يجوز بقرار م�شبَّب مـــن الوزير، وبعد 
اأْخـــذ راأي الهيئة وموافقة مجل�س الـــوزراء، الموافقة على عملية تركيـــز مقترحة لعتبارات 
ا�شتثنائيـــة تقت�شيها الم�شلحـــة العامة. ويجوز اأْن يكون قرار الموافقـــة الم�شار اإليه مقرونًا 

ب�شروط.
مه  2 - ي�شـــدر القـــرار الم�شار اإليـــه في الفقرة )1( من هـــذه المادة بناًء على طلـــب كتابي يقدِّ
�شخ�ـــس اأو اأكثر من الراغبين فـــي الدخول في التركيز القت�شـــادي المقتَرح وقبل ال�شروع 

فيه.
د بموجبه اإجراءات تقديم الطلب الم�شار اإليها في الفقرة )1( من  3 - ُي�شِدر الوزير قرارًا يحدِّ

هذه المادة والبتِّ فيه.
4 - ُين�َشر في الجريدة الر�شمية القرار ال�شادر ِوْفقًا لأحكام الفقرة )1( من هذه المادة، وُين�َشر 
بًا اإذا ما تقرر عدم الأْخذ به مع بيان  مع القرار راأي الهيئة الم�شار اإليه في تلك الفقرة م�شبَّ

اأ�شباب ذلك.
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الف�شل اخلام�س

اأحكام م�شرتكة

مادة )16(

رة الر�شوم املقرَّ

رة في المواد اأرقام )15،10،7( من  ى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوو ال�شاأن والمقرَّ يوؤدَّ
هذا القانون ر�شمًا قدره 00.1% )واحد من الألف( من راأ�س المال المدفوع اأو من قيمة الأ�شول 

المجمعة لالأ�شخا�س المعنيين اأيهما اأقل وبحد اأق�شى مائة األف دينار.

الباب الثاين

هيئة ت�شجيع وحماية املناف�شة

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )17(

اإن�شاء الهيئة و�شعارها

1 - تن�شـــاأ هيئة عامة ت�شمى )هيئة ت�شجيع وحمايـــة المناف�شة(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية 
وتتمتع بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير.

2 - يكـــون للهيئـــة �شعار ي�شدر بتحديـــد �شكله وبيان اأوجه ا�شتعمالته قـــرار من مجل�س الإدارة. 
وللهيئـــة حق ا�شتئثاري في ا�شتعمال �شعارها ومْنع الغير من ا�شتعماله اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

�شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )18(

رقابة الوزير على اأعمال الهيئة

1 - علـــى الهيئة اأن تعر�س على الوزيـــر تقارير دورية عن ن�شاطها و�شير العمل بها تت�شمن بوجه 
خا�ـــس ما تم اإنجازه، وتحـــدد معوقات الأداء - اإْن ُوِجدت - واأ�شبابهـــا، وما تم اعتماده من 
حلـــول لتفاديها. وللوزير اأْن يطلب من الهيئة تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو 

محا�شر اأو �شجالت اأو تقارير بغر�س تمكينه من القيام بالرقابة على اأعمال الهيئة.
2 - مـــع عدم الإخالل بما تتمتع بـــه الهيئة من ا�شتقالل في مبا�شرة مهامهـــا و�شالحياتها ِوْفقًا 

.
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لأحـــكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة باأحكام هذا القانون و�شيا�شة 
الدولـــة في مجال عمل الهيئـــة، ومدى قيامها بمبا�شـــرة مهامها بكفـــاءة وفاعلية في حدود 

العتمادات المالية المتاحة لها.
ـــن للوزيـــر وجود ما يتعار�س من اأعمال الهيئة مع اأحكام القانون اأو �شيا�شة الدولة في  3 - اإذا تبيَّ
مجـــال عمل الهيئة، اأو عـــدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، كان لـــه العترا�س على ذلك 
واإخطـــار مجل�س الإدارة بما يراه في هـــذا ال�شاأن، فاإذا اأ�شرَّ المجل�س على راأيه ُعِر�س الأمر 
علـــى مجل�س الوزراء لح�ْشم الخالف بقرار ُي�شِدره خالل ثالثين يومًا على الأكثر من تاريخ 

رْفع الأمر اإليه.

مادة )19(

ميزانية الهيئة ومواردها املالية

تكون للهيئة ميزانية م�شتقلة، وتبداأ ال�شنة المالية للهيئة ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي 
بنهايتها، با�شتثناء ال�شنة المالية الأولى للهيئة التي تبداأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 

بنهاية ال�شنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخ�شع الهيئة في هذا ال�شاأن لكافة القواعد والأحكام التي ت�شري ب�شاأن الميزانية العامة 

للدولة.

مادة )20(

مهام الهيئة و�شالحياتها

تتولى الهيئة مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الالزمة لت�شجيع وحماية المناف�شة في كافة 
الأن�شطة القت�شادية، وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها؛ بهدف تنمية القت�شاد الوطني. ولها 

في �شبيل ذلك القيام، بوجه خا�س، بما يلي:
اأ - اتخاذ التدابير الكفيلة باللتزام باأحكام هذا القانون.

ب - النظر في الطلبات التي ت�شترط اأحكام هذا القانون بموجبها الح�شول على موافقة الهيئة.
ج - مراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون.

د - تقديم الإر�شاد ِوْفقًا لأحكام المادة )22( من هذا القانون.
هـ - اإبداء الراأي وتقديم الم�شورة للوزير ب�شاأن الأمور المتعلقة بتطبيق اأحكام هذا القانون.

و - اإبداء الراأي في م�شروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بت�شجيع وحماية المناف�شة.
ز - درا�شة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها؛ للنظر فيما اإذا كانت تت�شمن اأية اأحكام 
تعـــوق المناف�شة من عدمه، واقتراح تعديلها بما يتفق مع المعايير المتعاَرف عليها دوليًا في 
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هذا ال�شاأن.
ها والوقوف على  ـــي البالغات وال�شـــكاوى المتعلقة بمخالفة اأحكام هذا القانـــون وفح�شُ ح - تَلقِّ

مدى جديتها.
ط - التحقيـــق فـــي البالغات وال�شـــكاوى الجديـــة المتعلقة بمخالفـــة اأحكام هـــذا القانون وفي 
المخالفـــات التي تكت�شفها بنف�شها اأو تحال اإليها من الوزير، والت�شرف في التحقيق، وذلك 

كله ِوْفقًا لأحكام الف�شل الأول من الباب الثالث من هذا القانون.
ي - تنظيـــم دورات وبرامـــج تدريبيـــة وتثقيفية بهدف التوعية باأحكام هـــذا القانون ون�شر ثقافة 
المناف�شـــة ال�شريفـــة، واإجـــراء ودعـــم البحـــوث والدرا�شات في هـــذا المجـــال والعمل على 

ال�شتفادة من نتائجها.
ك - تمثيل المملكة في الموؤتمرات الدولية باعتبارها الهيئة المخت�شة بت�شجيع وحماية المناف�شة.

ِظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام الم�شترك. ل - التعاون مع الهيئات النَّ
م - جْمـــع وتحليل البيانات والمعلومات والإح�شاءات المتعلقـــة بالن�شاط القت�شادي في مملكة 
البحريـــن، وخا�شة ما يتعلق منها بت�شجيع وحماية المناف�شـــة، وتحديثها وتطويرها ب�شورة 

دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة المجالت المرتبطة بت�شجيع وحماية المناف�شة.
ن - اإ�شـــدار ن�شرة دورية تت�شمن القرارات والإجـــراءات والتدابير التي تتخذها وغير ذلك مما 

يت�شل ب�شئونها.
�س - اإعداد الخطة العامة لت�شجيع وحماية المناف�شة.

ع - اإن�شاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأ�شواق والمنَتجات البديلة والن�شاط القت�شادي 
وتحديثهـــا وتطويرهـــا ب�شـــورة دائمة بما يخدم عمـــل الهيئة في كافة المجـــالت المرتبطة 

بحماية المناف�شة وذلك بالتعاون الكامل مع اأجهزة الدولة المخت�شة.
ف - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )21(

ممار�شة املهام وال�شالحيات واإجراء امل�شاورات

1 - علـــى الهيئة ممار�شة مهامها و�شالحياتها بكفـــاءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز، وعلى نحو 
منا�شب، وبما يت�شق مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س مجال عمل الهيئة.

2 - فـــي حالة عـــْزم الهيئة اإ�شدار اأية لوائح اأو اتخاذ اأية تدابيـــر ذات تاأثير ملمو�س، فاإنه يتعيَّن 
عليهـــا عقد م�شاورات مـــع الجمهور والجهات المعنية ل�شتطالع اآرائهـــم قبل اإ�شدار اأيٍّ من 
تلـــك اللوائح اأو اتخـــاذ اأيٍّ من تلك التدابير. وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا ب�شاأن تنظيم هذه 
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الم�شاورات يكفل للكافة الطالع على تفا�شيل الم�شاورات الجارية وما تم اإبداوؤها من اآراء، 
وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة. 

3 - فـــي الحـــالت التي يتطلب فيها هذا القانـــون اأْخذ راأي الهيئة، تعلن الـــراأي الذي تنتهي اإليه 
كاماًل، وذلك مع عدم الإخالل بالحق في حماية الأ�شرار التجارية الم�شروعة.

مادة )22(

تقدمي الإر�شاد

1 - للمن�شاأة اأْن ت�شتطلع راأي الهيئة ب�شاأن ترتيب معيَّن تعتزم القيام به للوقوف منها على ما اإذا 
ل مخالفة لأحكام اأيٍّ من المادتين )3( و)9( من هذا القانون من عدمه. كان ي�شكِّ

م طلب الح�شول على اإر�شاد الهيئة من �شاحب ال�شاأن اأو َمن ينوب عنه على الأنموذج الذي  2 - يقدَّ
نًا البيانات والمعلومات المطلوبـــة، م�شفوعًا بالم�شتندات  ه الهيئة لهـــذا الغر�س، مت�شمِّ تعدُّ
د ب�شداد التكاليف الفعلية التي تتكبدها الهيئة نظير تقديم الإر�شاد  الالزمـــة، مرفقًا به تَعهُّ
رها اأْن تطلب �شداد  اأيـــًا كانت النتيجة التي تنتهـــي اإليها. ويجوز للهيئة في الحالة التـــي تقدِّ

اأمانة على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
3 - للهيئـــة اأْن تطلب من �شاحب ال�شاأن تزويدها باأية معلومات اأو م�شتندات اإ�شافية تكون لزمة 
ده، ولها اعتبار الطالب متنازًل عن طلب الإر�شاد  لتقديـــم الإر�شاد خالل الميعاد الـــذي تحدِّ

حال عدم موافاتها بالمعلومات اأو الم�شتندات الم�شار اإليها في الميعاد المحدد لذلك.
بًا، وعليهـــا ن�ْشر طلب الإر�شاد مع بياناتـــه والراأي فيه كاماًل مع  م الهيئـــة اإر�شادها م�شبَّ 4 - تقـــدِّ

مراعاة مقت�شيات حماية الأ�شرار التجارية.
5 - اإذا انتهت الهيئة في اإر�شادها اإلى اأن الترتيب المقترح لمو�شوع طلب الراأي ل يخالف اأحكام 
اأي من المادتين )3( و )9( من هذا القانون فال يعد ذلك بال�شرورة اأن الترتيب لن ي�شكل 

في الم�شتقبل مخالفة لأحكام المادة )12( من هذا القانون.
6 - ل يجوز للهيئة، من تلقاء نف�شها، اإجراء تحقيق ب�شاأن اأي ترتيب �شبق اأن ارتاأت اأنه ل يخالف 
اأحـــكام اأي من المادتين )3( و )9( من هـــذا القانون، اإل اإذا قامت لديها دلئل جدية على 

حدوث اأي مما يلي:
اأ - اأن تغييرًا جوهريًا وملمو�شًا طراأ على الظروف والأو�شاع التي كانت �شائدة وقت اإبداء 

الإر�شاد.
ب - اأن بع�س البيانات الموؤثرة التي على اأ�شا�شها منح ال�شتثناء كانت ناق�شة اأو كاذبة اأو 

م�شللة.
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ج - اأن الترتيب يمثل مخالفة لأحكام المادة )12( من هذا القانون.
7 - علـــى الهيئـــة اإجراء تحقيق في الحالة الم�شار اإليها فـــي الفقرة ال�شابقة بناًء على �شكوى من 

ر من الترتيب. اأيِّ �شخ�س ت�شرَّ

مادة )23(

التعاون مع الهيئات النَِّظرية

ِظيرة ، تقديـــم المعونة والم�شاعدة لها في  1 - للهيئـــة، بنـــاًء على طلب اأيـــة هيئة من الهيئات النَّ
ِظيرة. وللهيئة في  ق من عدم اإعاقة المناف�شة في دولة اأو بلد اأو اإقليم الهيئة النَّ �شياق التََّحقُّ

�شبيل ذلك القيام بما يلي:
اأ - اإجراء تحقيق ِوْفقًا لأحكام المادة )41( من هذا القانون.

ِوْفقًا  رة للجنة التحقيق  ِوْفقًا لل�شالحيات المقرَّ ب - طلب التزوُّد بالبيانات والم�شتندات 
لأحكام المادة )43( من هذا القانون.

ِوْفقًا  و)45(   )44( المادتين  في  اإليها  الم�شار  الإجـــراءات  من  ــاأيٍّ  ب القيام  طلب   - ج 
رة للجنة التحقيق. لل�شالحيات المقرَّ

د - طلب التزوُّد بالمعلومات التي تحوزها الهيئة �شواء كانت هذه المعلومات قد ح�شلت 
عليها ِوْفقًا لأحكام البنود )اأ(، )ب(، )ج( من هذه الفقرة اأم لغيرها.

2 - ل يجـــوز للهيئـــة اأْن ت�شتجيـــب اإلـــى اأيِّ طلب من هيئة نِظيـــرة اإل اإذا اطماأنت اإلـــى اأن الهيئة 
ِظيرة تطلبه بغر�س تمكينها من اأداء مهامها المنوطة بها ِوْفقًا لقوانين واأنظمة الدولة اأو  النَّ

البلد اأو الإقليم الذي تنتمي اإليه.
3 - علـــى الهيئـــة عند النظر في تقديم المعونة والم�شاعدة لأية هيئـــة نِظيرة ِوْفقًا لحكم الفقرة 

)1( من هذه المادة مراعاة ما يلي:
اأ - �شرط المعاملة بالمثل.

ب - األ يكون مو�شوع الحالة يت�شل باحتمال الإخالل بقانون اأو نظام لي�س له مثيل اأو �شبيه 
في المملكة، اأو اأنه يتطلَّب الإقرار ب�شلطة قانونية غير معترف بمثيلها في المملكة.

ج - مدى جدية الحالة واأهميتها بالن�شبة للمملكة.
د - ما اإذا كان تقديم العون من �شاأنه تحقيق دواعي الم�شلحة العامة.

4 - على الهيئة، وقبل ممار�شة اأيٍّ من ال�شالحيات الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة 
د باأداء التكاليف الفعلية التي �شوف تتكبدها الهيئة نظير  َعهُّ ِظيرة التَّ اأْن تطلب من الهيئة النَّ
رها اأْن تطلب �شداد اأمانة  ممار�شتهـــا لهذه ال�شالحيات. ويجوز للهيئة في الحالة التـــي تقدِّ
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على ذمة هذه التكاليف قبل ال�شروع في نظر الطلب.
5 - علـــى الهيئة األ تك�شف اأيـــة معلومات ِوْفقًا لحكم الفقرة )1( من هذه المادة اإل اإذا اطماأنت 
عها ل�شروط و�شوابط ت�شمن عدم ا�شتغاللها لأيِّ غر�س  ِظيرة �شوف ُتخ�شِ اإلـــى اأن الهيئة النَّ

يخالف الغر�س الذي طلبت المعونة والم�شاعدة من اأجله.
6 - ُتجَرى المرا�شالت المتعلقة بالتعاون الم�شار اإليه في هذه المادة مع الهيئة مبا�شرة، على اأن 

ُتخَطر وزارة الخارجية ب�شورة من هذه المرا�شالت.

مادة )24(

التقارير ال�شنوية للهيئة

1 - تعـــد الهيئة تقريـــرًا �شنويًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطهـــا و�شير العمل بها خالل ال�شنة 
ت لها  الماليـــة ال�شابقة، يت�شمن بوجه خا�ـــس اأهم الترتيبات المعيقة للمناف�شـــة التي ت�شدَّ
الهيئة وما تم اتخاذه من اإجراءات اأو تدابير للق�شاء عليها اأو الحد من اآثارها، وما اعتر�س 
الهيئة مـــن معوقات وما تم اعتمادها من حلول لتفاديها، واأية مقترحات تراها الهيئة كفيلة 
بت�شجيـــع وحماية المناف�شة في الأ�شواق، واأية اأمـــور اأخرى ترى الهيئة اأو الوزير اإدراجها في 

التقرير ال�شنوي.
ق للهيئة عن ذات  2 - ُين�َشر التقرير ال�شنوي كاماًل م�شفوعًا بن�شخة من الح�شاب الختامي المدقَّ

ال�شنة المالية، خالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�شنة المالية.
الموافقة  فور  اإليهما  الم�شار  الختامي  الح�شاب  وملخ�س  ال�شنوي  التقرير  ملخ�س  وُين�َشر 
عليهما من مجل�س الإدارة، في الجريدة الر�شمية وجريدتين يوميتين محليتين على الأقل ت�شدر 

اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

مادة )25(

ْعن يف قرارات الهيئة الطَّ

ْعن في اأيِّ قرار ي�شدر عـــن الهيئة ا�شتنادًا  ر، الطَّ 1 - لـــكل ذي �شـــاأن، وبعد �شداد الر�شم المقـــرَّ
لأحكام هذا القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار.

مة ا�شتنادًا  2 - ُتن�شاأ في الهيئة لجنة ت�شمى )لجنة الطعون( تخت�س بالف�شل في الطعون المقدَّ
لحكـــم الفقرة )1( مـــن هذه المادة، وي�شدر بت�شكيلها قرار مـــن الوزير، كل ثالث �شنوات، 
وتتاألـــف من ثالثة مـــن ق�شاة محكمـــة ال�شتئناف العليـــا المدنية يندبهـــم المجل�س الأعلى 

للق�شاء، يتولى اأقدمهم رئا�شة اللجنة، واأحد المتخ�ش�شين في مجال تقنية المعلومات.
        ويحلـــف ع�شـــو اللجنة من غير الق�شـــاة اأمام رئي�س اللجنة اليمين باأْن يوؤدي مهمته بالأمانة 
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ْعن دون اأن يكـــون له �شوت معدود  وال�شـــدق. وي�شـــارك هذا الع�شو اللجنة فـــي مناق�شة الطَّ
فـــي قراراتها. ويح�شر مع اللجنة في الجل�شات وفي جميـــع اإجراءات الإثبات كاتب من بين 
موظفـــي الهيئـــة يتولى تحريـــر المحا�شر الالزمة ويقـــوم بالتوقيع عليها مـــع رئي�س اللجنة. 

وُتحَفظ المحا�شر مع باقي الأوراق بمعرفة الكاتب.
رة للمحكمة بموجب القانون. 3 - للجنة الطعون كافة ال�شالحيات المقرَّ

ْعن وذلك باأغلبية الآراء، فاإذا لم تتوافر الأغلبية  بًا في الطَّ 4 - ُت�شـــِدر لجنة الطعـــون قرارًا م�شبَّ
ْدب  بـــت الآراء لأكثـــر من راأيين وَجب نـــْدب قا�س اآخر لترجيح اأحـــد الآراء، ويكون النَّ وت�شعَّ
ِوْفقـــًا لحكم الفقرة )2( مـــن هذه المادة. وتو�شع ال�شيغة التنفيذية من ق�شم ُكتَّاب محكمة 
ع هذه ال�شيغة عليه بمثابة الحكم ال�شادر عن  ال�شتئنـــاف على هذا القرار، وُيعتَبر بعد و�شْ
محكمـــة ال�شتئناف العليا المدنية، ويخت�س قا�شي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار 
ْعن فـــي قرار لجنة الطعون،  ِوْفقـــًا لأحكام قانون المرافعـــات المدنية والتجارية. ويجوز الطَّ

الُمْنِهي للخ�شومة كلها، اأمام محكمة التمييز.
5 - ُي�شِدر وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف بعد اأْخذ راأي الهيئة قرارًا بنظام عمل لجنة 
ْعن اأمامها ونظره من ِقَبلها وكيفية اإخطار ذوي ال�شاأن  الطعون وبتحديد اإجراءات عْر�س الطَّ
بقراراتهـــا ومكافاأة الع�شو فيها من غير الق�شـــاة، واإلى اأن ي�شدر هذا القرار ت�شري اأحكام 

قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يتنا�شب وطبيعة عمل اللجنة.
ْعن ونظره والف�شل فيه اأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية  6 - ت�شـــري ب�شاأن تقديم الطَّ
فيما لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في هذه المادة اأو في القرار الم�شار اإليه في الفقرة )5( من 

هذه المادة.
م اإلى لجنـــة الطعون، وقواعـــد تقدير هذه  7 - ت�شـــري ب�شـــاأن الر�شـــوم على الطعـــون، التي تقـــدَّ
رة قانونًا ب�شاأن الدعاوى التي ُترفع اأمام  الر�شوم والإعفاء منها وتاأجيلها ذات الأحكام المقرَّ

المحاكم.

مادة )26(

موظفو الهيئة

ـــن فـــي الهيئة عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبـــرة والخت�شا�س في كافة مجالت  1 - يعيَّ
عمـــل الهيئة، وُيلحـــق بهم عدد كاٍف مـــن الموظفين الإداريين وغيرهم مـــن ذوي الوظائف 

العتيادية.
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2 - فيمـــا لم يـــرد ب�شاأنه ن�س خا�ـــس في لئحة �شئـــون الموظفين بالهيئة، ت�شـــري على موظفي 
الهيئـــة اأحكام قانون الخدمة المدنيـــة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )48( ل�شنة 2010، 
كمـــا ت�شري عليهم اأحـــكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شـــاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة )27(

َتعاُر�س امل�شالح

1 - علـــى ع�شـــو مجل�س الإدارة لدى نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع يكون لهـــذا الع�شو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك  �شخ�شيـــة مبا�شـــرة اأو غير مبا�شـــرة تتعار�س مع مقت�شيـــات من�شبـــه، اأْن ُيف�شِ
كتابـــًة حال علمه بعزم المجل�س نظر هذا المو�شوع، ول يجوز لهذا الع�شو ح�شور مناق�شات 

المجل�س ب�شاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه.
2 - ُيحَظر اأن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي الهيئة م�شلحة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة 
فـــي مجال عمـــل الهيئة تتعار�س مع مقت�شيات الوظيفة، وعلـــى كل منهم الإبالغ كتابيًا فورًا 
عن اأية م�شلحة تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل فترة �َشْغله الوظيفة لدى الهيئة. ويكون الإبالغ 
امل�شار اإليه اإىل املجل�س بالن�شبة للرئي�س التنفيذي، اأما بالن�شبة لباقي موظفي الهيئة فيكون 

الإبالغ اإىل الرئي�س التنفيذي.
3 - تم�شك الهيئة �شجاًل ي�شمى )�شجل الم�شالح المتعار�شة( تقيَّد فيه اأية م�شلحة من الم�شالح 
الم�شـــار اإليها في الفقرتين )1( و)2( من هـــذا المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س المعِني 
ومن�شبـــه اأو وظيفته، وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدرت عن الهيئة من قرارات 

اأو اتُِّخذت من اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.
م اإلى الهيئة طلبًا على  4 -  علـــى من يرغب فـــي الطالع على �شجل الم�شالح المتعار�شة اأْن يقدِّ

الأنموذج المعد لذلك بدون اأيِّ مقابل.
�شهادة  اأو  اإليه  الم�شار  ال�شجل  م�شتخرجات من  الح�شول على  في  يرغب  ويجب على من 
م اإلى الهيئة طلبًا على الأنموذج المعد لذلك بعد دفع  �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه اأن يقدِّ

ر�شم قدره 25 دينارًا.

مادة )28(

التفتي�س

1 - للمفت�شيـــن الإداريين الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بين موظفي الهيئة اأو من غيرهم 
ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون ال�شلطات الآتية: للقيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ
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الملفات  على  والطــالع  لمعاينتها  الهيئة  باخت�شا�س  ال�شلة  ذات  الأمــاكــن  دخــول   - اأ 
وال�شجالت والدفاتر والم�شتندات والبيانات الموجودة بها والح�شول على ن�شخ منها.

في  العاملين  من  الإداري  التحقيق  بمو�شوع  �شلة  له  اأنَّ  ُي�شتَبه  َمن  كل  اأقــوال  �شماع   - ب 
الأماكن الم�شار اإليها في البند )اأ( من هذه الفقرة.

2 - للمفت�شيـــن الذيـــن ي�شـــدر بتحديدهم قرار من وزيـــر العدل وال�شئـــون الإ�شالمية والأوقاف 
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم المن�شو�س عليها في  بالتفاق مع الوزير، �شفة ماأموري ال�شَّ

هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم.
�شة  3 - ل يجوز للمفت�شين الم�شار اإليهم في اأيٍّ من الفقرتين )1( و)2( دخول الأماكن المخ�شَّ

ْكَنى دون الح�شول على ت�شريح بذلك من النيابة العامة. لل�شُّ

مادة )29(

حدود امل�شئولية ال�شخ�شية

ل ُي�شاأل مدنيًا اأو جنائيًا ع�شو مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو اأيُّ موظف في الهيئة 
تنفيذًا  اإذا كان ذلك  بالغير،  األحق �شررًا  امتناع  اأو  اأو فعل  اإجراء  اأيِّ  م�شوؤولية �شخ�شية، عن 
لمهامه وفي حدود �شالحياته المن�شو�س عليها في هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له، اإل اإذا �شدر منه ب�شوء نية اأو اإهمال ج�شيم.

مادة )30(

ية املعلومات والبيانات وامل�شتندات احِلفاظ على �شرِّ

1 - ُيحَظـــر علـــى رئي�س واأع�شاء مجل�ـــس اإدارة الهيئـــة والعاملين بها اإف�شاء مـــداولت المجل�س 
اأو المعلومـــات اأو البيانـــات اأو الم�شتنـــدات المتعلقة بالحالت الخا�شـــة بتطبيق اأحكام هذا 
القانـــون اأو الك�شف عن م�شادرها، والتي يتم تقديمها اأو تداولها اأثناء فْح�س هذه الحالت 
واتخـــاذ الإجـــراءات واإ�شدار القـــرارات الخا�شة بها، ويظل هذا اللتـــزام قائمًا بعد انتهاء 
العالقـــة بالهيئة. ول يجوز ا�شتخدام هـــذه المعلومات اأو البيانات اأو الم�شتندات وم�شادرها 

مت من اأجلها. لغير الأغرا�س التي ُقدِّ
2 - ل ي�شري حكم الفقرة )1( من هذه المادة على ما ياأتي:

اأ - المعلومات اأو البيانات اأو الم�شتندات التي كانت متاحة للجمهور وقت الك�شف عنها.
�شة اأو على �شكل معلومات مجمعة  ب - الك�شف عن المعلومات اأو البيانات في �شورة ملخَّ

بما ل ي�شمح برْبطها ب�شخ�س معيَّن.
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3 - ا�شتثنـــاًء مـــن حكـــم الفقـــرة )1( من هذه المـــادة، يجوز للهيئـــة الإف�شاح عـــن المعلومات 
والبيانات والم�شتندات الم�شار اإليها في اأيٍّ من الحالت الآتية:

اأ - لتمكين اأيِّ �شخ�س ينوب عن الهيئة في تاأدية مهامه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون، ب�شرط 
لع عليها. ية المعلومات والبيانات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ التزامه بالحفاظ على �شرِّ

ب - اإلى اأيِّ �شخ�س من ذوي الخبرة والخت�شا�س ممن ترى الهيئة اأْخذ م�شورته، على اأْن 
لع عليها. ية المعلومات والبيانات التي يت�َشلَّمها اأو يطَّ يلتزم بالحفاظ على �شرِّ

ِظيرة في الدول الأخرى بالن�شبة لالأمور ذات الهتمام  ج - في اإطار التعاون مع الهيئات النَّ
الم�شترك ِوْفقًا لحكم المادة )23( من هذا القانون.

د - تنفيذًا لأمر ق�شائي �شادر من محكمة مخت�شة اأو قا�شي التحقيق اأو النيابة العامة.
هـ - تنفيذًا لأحكام القانون اأو التفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

مادة )31(

تقدمي ال�شكوى

على  يحمله  ما  لديه  كان  اإذا  كتابية،  ب�شكوى  الهيئة  اإلى  يتقدم  اأن  م�شلحة  �شاحب  لكل 
باأنَّ �شخ�شًا ما قد �شرع بالفعل في القيام  اأو  اأية مخالفة لأحكام هذا القانون  العتقاد بوقوع 

بترتيب معيَّن بالمخالفة لأحكامه.
د بموجبه الإجراءات والقواعد الخا�شة بتقديم ال�شكوى  وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا يحدِّ

والبتِّ فيها.

الف�شل الثاين

جمل�س الإدارة

مادة )32(

الت�شكيل

ل بموجب مر�شوم، من �شبعة اأع�شاء من بينهم رئي�س المجل�س،  1 - يكون للهيئة مجل�س اإدارة ي�شكَّ
على النحو التالي:

حهم مجل�س الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال القت�شاد  اأ - ثالثة اأع�شاء ير�شِّ
اأو التجارة اأو القانون.
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ب - المدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت.
حه م�شرف البحرين المركزي من بين �شاغلي الوظائف العليا به. ج - ع�شو ير�شِّ

حه غرفة تجارة و�شناعة البحرين. د - ع�شو تر�شِّ
ر الوزير اأنها الأو�شع تمثياًل لالقت�شاديين في المملكة. حه الجمعية التي يقدِّ هـ - ع�شو تر�شِّ

2 -  اإذا لـــم تبـــادر اأيٌّ مـــن الجهتين الم�شار اإليهما في البندين )د( و)هــــ( من الفقرة ال�شابقة 
اإلـــى تر�شيح َمن يمثلها خالل ثالثين يومًا من تاريـــخ اإخطارهما بتر�شيح ممثل عنهما، جاز 
ت�شكيل مجل�س الإدارة بناًء على تر�شيح الوزير لع�شو ينتمي اإلى فئة الجهة التي لم تبادر اإلى 

التر�شيح.
3 - ل يجوز الجْمع بين من�شب الوزير وع�شوية مجل�س الإدارة.

4 - يحـــدد مر�شوم التعييـــن َمن يتولى من�شب رئي�س المجل�س، وتكـــون مدة الع�شوية في مجل�س 
الإدارة اأربـــع �شنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة. اإل اأنه بالن�شبة لمجل�س الإدارة 
الأول تكـــون ع�شوية رئي�س المجل�س وثالثة من اأع�شائه لمدة اأربع �شنوات، وع�شوية الباقين 

د مر�شوم التعيين مدة ع�شوية كل منهم. لمدة ثالث �شنوات. ويحدِّ
5 - يتولى مجل�س الإدارة انتخاب نائب لرئي�س المجل�س يحل محل الرئي�س في حالة غيابه اأو قيام 

مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه. وي�شتمر نائب الرئي�س في من�شبه اإلى اأن تنتهي مدة ع�شويته.
6 - اإذا خـــال محـــل اأحـــد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة لأيِّ �شبـــب، يعيَّن من يحل محله بـــذات الأداة 
والطريقـــة المن�شو�ـــس عليهمـــا فـــي الفقرتين )1( و)2( مـــن هذه المـــادة. ويكمل الع�شو 

الجديد مدة �شلفه، فاإذا قلت هذه المدة عن �شنة جاز تجديد ع�شويته لمرتين متتاليتين.
7 -  ل يعفـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة مـــن من�شبه قبل انتهـــاء مدة ع�شويته اإل فـــي حالة اإخالله 
الج�شيـــم بواجبـــات من�شبـــه اأو عْجزه عـــن القيام بها اأو عـــدم التزامه بمقت�شيـــات الأمانة 
وال�شلوك القويم. ويكون الإعفاء بمر�شوم بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية 

اأع�شائه.
د مكافاآت رئي�س واأع�شاء مجل�س الإدارة بموجب مر�شوم. 8 -  تحدَّ

مادة )33(

املهام وال�شالحيات

1 - مجل�ـــس الإدارة هـــو ال�شلطة التـــي تتولى ر�ْشم �شيا�شة الهيئة التي ت�شيـــر عليها والرقابة على 
اأعمـــال الهيئـــة واتخاذ مـــا يكفل مبا�شـــرة الهيئة لمهامهـــا و�شالحياتها، كما لـــه على وجه 
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الخ�شو�س ما ياأتي:
وفي  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  واتخاذ  والقرارات  اللوائح  اإ�شدار   - اأ 

حدود اخت�شا�شه.
ب - اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�شدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفي الهيئة، تت�شمن 
اإجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاآتهم واإجراءات 
واأحكام تاأديبهم وغير ذلك من �شئونهم، دون التقيُّد باأحكام قانون الخدمة المدنية، 
الإف�شاح  واأحكام  و�شروط  وحالت  مراعاتها،  عليهم  يتعيَّن  التي  الم�شلكية  والقواعد 

عن الذمة المالية.
ال�شادرة  والتدابير  والقرارات  واللوائح  القانون  هذا  باأحكام  اللتزام  مدى  مراقبة   - ج 

تنفيذًا له.
د -  الموافقة على م�شروع الميزانية ال�شنوية والح�شاب الختامي للهيئة.

هـ -  درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شير العمل بالهيئة وتقرير 
ما يلزم ب�شاأنها.

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه  و -  مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ
بها.

ل مـــن بين اأع�شائـــه اأو اإلى رئي�س  2 -  يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اأْن يعهـــد اإلـــى لجنـــة اأو اأكثر ت�شكَّ
دة، فيمـــا عدا اإ�شدار  المجل�ـــس اأو اأيٍّ مـــن اأع�شائـــه اأو الرئي�س التنفيذي بـــاأداء مهام محدَّ

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�س مجل�س الإدارة  باإ�شدارها. اللوائح والقرارات التي تقرِّ

مادة )34(

الجتماعات

1 - يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديـــًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوتـــه لجتماع غير عـــادي في اأيِّ وقت. وعلى رئي�س المجل�س دعـــوة المجل�س لجتماع غير 
بًا من الوزير اأو من  عـــادي ُيعَقد خالل خم�شـــة ع�شر يومًا من تاريخ ت�َشلُّمه طلبًا كتابيـــًا م�شبَّ

ع�شوين على الأقل من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو من الرئي�س التنفيذي.
2 -  تكون دعوة مجل�س الإدارة قبل موعد عقد الجتماع بثمان واأربعين �شاعة على الأقل، ويجب 
فـــي جميع الأحوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه، واأن ُيرَفق 

به جدول اأعمال هذا الجتماع.
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دها اللوائح  3 - يح�شر الرئي�س التنفيذي اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي تحدِّ
الداخليـــة. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم من اأهل الخبرة اأو 
ذوي ال�شـــاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكـــون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ منهم �شوت 

معدود.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  4 - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل الهيئة.

مادة )35(

النِّ�شاب والت�شويت

يكون اجتماع مجل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم رئي�س 
المجل�س اأو نائبه.  وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وذلك في غير الحالت 
التي ي�شترط فيها هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له اأغلبية خا�شة. وعند 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ

الف�شل الثالث

الرئي�س التنفيذي

مادة )36(

التعيني وُخُلو املن�شب

1 -  يكون للهيئة رئي�س تنفيذي متفرغ يعيَّن بمر�شوم لمدة ثالث �شنوات، بناًء على تو�شية مجل�س 
الإدارة، ول تجوز اإعادة تعيينه لأكثر من مرتين متتاليتين، كل منهما لمدة ثالث �شنوات.

2 -  في حالة ُخُلو من�شب الرئي�س التنفيذي لأيِّ �شبب، يعيَّن َمن يحل محله بذات الأداة والطريقة 
المن�شو�س عليهما في الفقرة ال�شابقة.

3 -  يجـــوز لمجل�ـــس الإدارة اإ�شـــدار قرار بتعييـــن نائب للرئي�ـــس التنفيذي يحل محـــل الرئي�س 
التنفيـــذي في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه اأو ُخُلو من�شبه، ويبا�شر نائب الرئي�س التنفيذي 
المهـــام الموكولة له من ِقَبل مجل�ـــس الإدارة اأو الرئي�س التنفيـــذي، وُين�َشر قرار التعيين في 

الجريدة الر�شمية.
4 -  فـــي حالـــة ُخُلو من�شـــب الرئي�س التنفيذي وعـــدم تعيين َمن يحل محله اأو نائـــب له، ُي�شِدر 
يه من بين اأع�شائه اأو من موظفي  مجل�ـــس الإدارة قرارًا بتكليف رئي�س المجل�س اأو َمـــن ي�شمِّ
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الهيئة للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

مادة )37(

املهام وال�شالحيات

1 - يمثل الرئي�س التنفيذي الهيئة اأمام الق�شاء وفي �شالتها بالغير، ويكون م�شئوًل اأمام مجل�س 
الإدارة عن �شْير اأعمال الهيئة فنيًا واإداريًا وماليًا، ويبا�شر كافة �شالحيات الهيئة فيما عدا 
رة لمجل�س الإدارة ِوْفقـــًا لأحكام هذا القانون، ويتولـــى بوجه خا�س ما  ال�شالحيـــات المقـــرَّ

ياأتي:
اأ - اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها، والإ�شراف على �شْير العمل بها وعلى موظفيها.

ب - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
ج - اإعداد م�شروع ميزانية الهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة.

د - اإعداد الح�شاب الختامي للهيئة وكذلك تقرير ب�شاأنه، وعر�شهما على مجل�س الإدارة 
خالل �شهرين من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية للهيئة للموافقة عليهما.

هـ - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الهيئة، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )24( 
على   – اإقــراره  اأجل  من   – ال�شابقة وعر�شه  المالية  ال�شنة  القانون، خالل  من هذا 
مجل�س الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية م�شفوعًا 

قة للهيئة عن ذات ال�شنة المالية . بن�شخة من الح�شابات المدقَّ
و - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي للهيئة وعْر�شه على مجل�س الإدارة لعتماده.

الهيئة  ن�شاط  الإدارة عن  اأ�شهر على مجل�س  تقارير دورية وعْر�شها كل ثالثة  اإعداد   - ز 
و�شْير العمل بها، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة 
ر مجل�س  د معوقات الأداء اإْن ُوِجدت، والحلول المقتَرحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرِّ وتحدِّ

الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
ح - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها الرئي�س التنفيذي ِوْفقًا لأحكام 

هذا القانون.
�ـــس كتابة َمن يراه ِمـــن موظفي الهيئة فـــي مبا�شرة بع�س  2 - يجـــوز للرئي�ـــس التنفيـــذي اأْن يفوِّ

مهامه، بما يكفل اإنجاز اأعمال الهيئة بال�شكل المالئم.

مادة )38(

الأجر

د مجل�س الإدارة ما ي�شتحقه الرئي�س التنفيذي من اأجر، بما في ذلك العالوات والمزايا    يحدِّ
الأخرى.
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مادة )39(

ال�شتقالة

الإدارة  اإلى مجل�س  مه  يقدِّ كتابي  بموجب طلب  من�شبه  ي�شتقيل من  اأْن  التنفيذي  للرئي�س 
د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل. وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ المحدَّ

مجل�س الإدارة.

مادة )40(

الإعفاء من املن�شب

1 - يعفـــى الرئي�ـــس التنفيذي من من�شبه قبل انتهاء مدته فـــي حالة اإخالله بواجبات وظيفته اأو 
عْجـــزه عن القيام بها بكفاءة وفاعلية، اأو عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم. 

ويكون الإعفاء بناًء على تو�شية من مجل�س الإدارة ت�شدر باأغلبية اأع�شائه.
2 - علـــى مجل�ـــس الإدارة تمكين الرئي�س التنفيذي من اإبداء اأوجـــه دفاعه قبل التو�شية باإعفائه 
مـــن من�شبـــه واإثبات ذلك في مح�شر م�شتقل. وفي حالة التو�شيـــة بالإعفاء ي�شتمر الرئي�س 
التنفيذي في القيام بمهامه وممار�شة �شالحياته اإلى اأن ي�شدر مر�شوم بتعيين رئي�س تنفيذي 
جديد، ما لم تكن التو�شية بالإعفاء ب�شبب عدم التزامه بمقت�شيات الأمانة وال�شلوك القويم.

الباب الثالث

امل�شاءلة

الف�شل الأول

امل�شاءلة من قبل الهيئة

مادة )41(

مبا�شرة التحقيق

1 - للهيئـــة اأْن ُتجـــِري تحقيقًا من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب الوزير اأو ِلـما تتلقاه من بالغات 
ق من اأن من�شاأة معينة اأو ترتيبًا معينـــًا يخل باأحكام الفقرة )1( من  اأو �شـــكاٍو جديـــة، للتََّحقُّ
المـــادة )3( اأو الفقـــرة )1( من المـــادة )9( اأو المادة )12( من هـــذا القانون. وللهيئة اأن 
ُتجِري تحقيقًا اإذا ما قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأن الإخالل الم�شار اإليه 

على و�ْشك الوقوع.
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2 - علـــى الهيئة قبل البدء في اإجراءات التحقيق اإخطـــار المن�شاأة المعنية بالأ�شباب التي حدت 
بهـــا اإلى العتقـــاد بوقوع المخالفة اأو اأنها على و�ْشك الوقـــوع، ويجب اأْن يت�شمن الإخطار ما 
لدى الهيئة من اأدلة وقرائن ومعلومات ب�شاأن المخالفة. ومع ذلك يجوز بموجب قرار ُي�شِدره 
دها القرار دون توجيه  رئي�ـــس مجل�س الإدارة اإجراء المراحل الأولية مـــن التحقيق التي يحدِّ
الإخطار اإذا قامت دلئل جدية ُيخ�شى ب�شببها عدم التو�شل للحقيقة اأو تعثُّر التحقيق، وعلى 

الهيئة توجيه الإخطار حال زوال الأ�شباب الم�شار اإليها.
3 - للمن�شـــاأة المعنيـــة حق الرد على الإخطار خالل مدة ل تجاوز ع�شرين يومًا من تاريخ و�شوله 
اإليها، ويجب اأْن ي�شتمل الرد على دفاع ومالحظات المن�شاأة الم�شار اإليها، م�شفوعًا بما لديها 

د وجهة نظرها. من الم�شتندات والأوراق واأية اأدلة اأو قرائن توؤيِّ
4 - للهيئـــة بعـــد درا�شة الرد علـــى الإخطـــار اأْن تاأمر بِحْفـــظ المو�شوع اأو بالبدء فـــي اإجراءات 

التحقيق، وعليها اإخطار الأطراف المعنية بالأمر ال�شادر منها في اأيٍّ من الحالتين.
ل لذلك لجنة ثالثية من ذوي الخت�شا�س من داخل  5 - للهيئة اأْن تبا�شر التحقيق بنف�شها اأو ت�شكِّ

الهيئة اأو خارجها اأو تكلِّف اأيَّ �شخ�س موؤهل للقيام بذلك.

مادة )42(

اإجراءات التحقيق

1 -  للجنـــة التحقيق في حالـــة البدء في اإجراءات التحقيق اأْن تطلب مـــن اأيِّ ذي �شاأن موافاتها 
بالبيانـــات والمعلومات والإي�شاحات ال�شرورية للتحقيـــق والم�شتندات المت�شلة بالمو�شوع، 

دها لذلك. وذلك خالل المدة التي تحدِّ
ـــن علـــى لجنة التحقيق اأْن تتيـــح فر�شة عادلة لالأطراف المعنيـــة بالتحقيق للدفاع عن  2 -  يتعيَّ
دة للتحقيق، وعليها في �شبيل ذلك عقد جل�شات لال�شتماع  م�شالحهـــم خالل الفترة المحـــدَّ
ولمناق�شـــة الأطـــراف المعنيـــة و�شهودهم، وتمكينهم مـــن عْر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم 

ودفاعهم.
3 -  لالأطـــراف المعنيـــة التي تح�شـــر جل�شات التحقيق الحق دائمًا فـــي ا�شطحاب محامين في 

الجل�شات، ويجوز للمحامي الكالم عندما تاأذن له لجنة التحقيق بذلك .
ه اإلى الأطراف المعنية التي تح�شر التحقيق اأية اأ�شئلة ل�شتي�شاح  4 - يجوز للجنة التحقيق اأْن توجِّ

دها لذلك. حقيقة المو�شوع وتطلب منهم الإجابة �شفاهة اأو كتابة خالل مدة تحدِّ
ر لجنـــة التحقيق المحا�شر الالزمة لإثبات ما تتخـــذه من اإجراءات وجميع ما يدور في  5 - تحـــرِّ
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الجل�شـــات. ولمجل�س الإدارة اأْن ي�شدر قرارًا بتحديـــد �شوابط واإجراءات اإ�شافية لمبا�شرة 
التحقيق.

مادة )43(

طلب البيانات واملعلومات وامل�شتندات من الغري

 للجنة التحقيق اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأنَّ بيانات اأو معلومات 
تحت  اآلي  حا�شب  نظام  في  نة  مخزَّ اأو  الغير  يحوزها  التحقيق  بمو�شوع  مت�شلة  م�شتندات  اأو 
�شيطرته، اأْن تاأمر ذلك ال�شخ�س بتقديم هذه البيانات اأو المعلومات اأو الم�شتندات خالل المدة 
دها، اأو بتمكين لجنة التحقيق اأو َمن تندبه من النفاذ اإلى نظام الحا�شب الآلي للك�شف  التي تحدِّ
فاإن  اإليه  الم�شار  الأمر  تنفيذ  حالة عدم  وفي  الم�شتندات.  اأو  المعلومات  اأو  البيانات  تلك  عن 
باإلزام  الكبرى  المحكمة  من  عري�شة  على  اأمر  ا�شت�شدار  الهيئة،  خالل  من  التحقيق،  للجنة 
الحائز الم�شار اإليه بتنفيذ ذلك الأمر. ويجوز للمحكمة اأْن ت�شدر الأمر على وجه ال�شتعجال، 
دون ا�شتدعاء الحائز، وله اأْن يعتر�س على الأمر اإلى المحكمة التي اأ�شدرته خالل ثمانية اأيام 
له اأو تلغَيه، وُت�شِدر المحكمة قرارها في هذه الحالة  د الأمر اأو تعدِّ من �شدوره، وللمحكمة اأْن توؤيِّ

العها على الأوراق و�شماع اأقوال الحائز اإْن اأمكن. بًا بعد اطِّ م�شبَّ

مادة )44(

ْبط الق�شائي ندب املخولني �شفة ماأموري ال�شَّ

ْبط الق�شائي الم�شار  للجنة التحقيق في �شبيل اإنجاز عملها اأن تندب اأيًا من ماأموري ال�شَّ
اإليهم في الفقرة )2( من المادة )28( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من المهام المخولين باأدائها.

مادة )45(

�شماع ال�شهود

1 - مع عدم الإخالل باأحكام المواد من )65( حتى )68( من قانون الإثبات في المواد المدنية 
والتجاريـــة، ومراعاة المادة )119( من قانون الإجـــراءات الجنائية، للجنة التحقيق �شماع 
�شهـــادة َمن ترى لزوم �شماعه من ال�شهود. وعلى لجنة التحقيق �شماع �شهادة ال�شهود الذين 

تطلب الأطراف المعنية بالتحقيق �شماعهم ما لم تر اأنه ل فائدة من �شماعهم.
2 - يعاَمـــل ال�شهـــود فيما يتعلق بالتخلف عـــن الح�شور والمتناع عـــن اأداء ال�شهادة اأو عن حلف 
رة لذلك فـــي قانون العقوبات وقانـــون الإجراءات  اليميـــن اأو �شهـــادة الـــزور بالأحكام المقرَّ
الجنائيـــة، واإذا راأت لجنـــة التحقيق اأن ما وقع من ال�شاهد ينطوي علـــى جريمة تَعيَّن عليها 
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ر في ذلك مذكرة يتولى الرئي�س التنفيذي اإحالتها بموجب كتاب ي�شدره اإلى النيابة  اأْن تحرِّ
العامة.

مادة )46(

اإنهاء اإجراءات التحقيق

على لجنة التحقيق اإعداد تقرير م�شبَّب بالنتائج التي تو�شلت اإليها، وعليها تقديمه مرفقًا 
تاريخ بدء  اأ�شهر من  �شتة  التنفيذي خالل فترة ل تجاِوز  الرئي�س  اإلى  التحقيق كاماًل  به ملف 
اإجراءات التحقيق. ويجوز بقرار من الرئي�س التنفيذي بناًء على طلب لجنة التحقيق تمديد هذه 
اأ�شهر في الحالت التي  اإ�شافية ل تجاِوز في مجموعها �شتة  اأو مدد  الفترة قبل انتهائها لمدة 

يكون فيها التاأخير لأ�شباب خارجة عن �شيطرة هذه اللجنة.
دة اأو عدم كفايتها،  وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة في المهلة المحدَّ

ا�شتكمال التحقيق وا�شتخال�س النتائج ِوْفقًا ِلما يتاح لها من بيانات ومعلومات.  

مادة )47(

اإخطار ذوي ال�شاأن

في  اإليه  الم�شار  التقرير  ت�َشلُِّمه  تاريخ  اأيام عمل من  التنفيذي خالل ثالثة  الرئي�س  يتولى 
المادة )46( من هذا القانون، اإخطار ذوي ال�شاأن بذلك وت�شليمهم ن�شخة من التقرير ومرفقاته.

ولذوي ال�شاأن في ميعاد ل يجاِوز ثالثين يومًا من تاريخ ت�َشلُِّمهم التقرير ومرفقاته اأْن يودعوا 
م�شفوعة  التقرير  على  تعقيبًا  والمالحظات  بالبيانات  مذكرة  التنفيذي  الرئي�س  مكتب  لدى 
دة لها. وفي الحالة التي يكون فيها التحقيق قد تم بناًء على �شكوى وا�شتعمل  بالم�شتندات الموؤيِّ
ال�شاكي حقه في التعقيب على التقرير تَعيَّن على ال�شاكي اأْن ي�شلم الم�شكو  في حقه، قبل انق�شاء 
الأجل الم�شار اإليه، من خالل مكتب الرئي�س التنفيذي ن�شخة من التعقيب والم�شتندات الموؤيدة 
الهيئة مذكرة بمالحظاته على هذا  لدى  يودع  اأن  الحالة  للم�شكو في حقه في هذه  ويكون  له، 

التعقيب خالل مدة مماثلة.

مادة )48(

الت�شرف يف التحقيق

  يتولى الرئي�س التنفيذي عر�س التقرير م�شفوعًا براأيه، على مجل�س الإدارة، في اأول جل�شة 
تالية لنق�شاء الآجال المن�شو�س عليها في الفقرة الثانية من المادة )47( من هذا القانون. 
بًا بِحْفظ التحقيق، اأو بعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق  وُي�شِدر مجل�س الإدارة قرارًا م�شبَّ
ب�شاأنها، اأو باتخاذ اأيٍّ من التدابير المن�شو�س عليها في المادة )49( من هذا القانون عند ثبوت 
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والبحث  ي  التََّق�شِّ لإجراء مزيد من  التحقيق  لجنة  اإلى  اأخرى  الأمر مرة  باإحالة  اأو  المخالفة، 
وا�شتيفاء التحقيق.

مادة )49(

التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

1 - مـــع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائيـــة اأو المدنية، يكلِّف مجل�س الإدارة المخالَف في حالة 
ثبـــوت مخالفتـــه لأيٍّ مـــن اأحـــكام المـــواد )3( و)9( و)12( من هذا القانـــون بالتوقُّف عن 

دها المجل�س. المخالفة واإزالة اأ�شبابها اأو اآثارها فورًا اأو خالل فترة زمنية يحدِّ
2- اإذا لـــم يمتثل المخالف لتكليف مجل�س الإدارة بالتوقُّف عن مخالفة حكم المادة )3( اأو)9( 

من هذا القانون، كان للمجل�س اإ�شدار قرار م�شبَّب باأيٍّ مما يلي:
ف ما اأو المتناع عن �شلوك معيَّن اأو بتعديل �شلوكه ِوْفقًا  اأ - اإلزام المخالف بوْقف ت�شرُّ

نة. ل�شروط معيَّ
ب - اإلزام المخالف، عند القت�شاء، بتق�شيم المن�شاأة اأو اإعادة هيكلتها اإذا كان في ذلك 

الحل الوحيد لإزالة المخالفة ولمنع تكرار اإ�شاءة ا�شتغالل الو�شع المهيمن.
3 - اإذا لـــم يمتثـــل المخالف لتكليف مجل�ـــس الإدارة باإزالة اأ�شباب اأو اآثـــار مخالفة حكم المادة 
دهـــا المجل�س، كان للمجل�س  )12( مـــن هذا القانـــون فورًا اأو خالل الفترة الزمنية التي حدَّ

اإ�شدار قرار م�شبَّب باإلزامه باأيٍّ مما يلي:
اأ - اتخاذ الإجراءات الالزمة للتخلِّي عن التركيز القت�شادي.

ب - اإلزام المخالف بالعمل ِوْفقًا ل�شروط وقيود معيَّنة يراها المجل�س كفيلة باإعادة التوازن 
التناف�شي.

اأو بتعديل  الِمْلكية  اأو حقوق  الأ�شهم  اأو  بالت�شرف في بع�س الأ�شول  اإلزام المخالف  ج - 
عملية التركيز القت�شادي على نحو معيَّن من �شاأنه اإزالة اأ�شباب المخالفة اأو اآثارها.

4 - للمجل�س، عند القت�شاء، اإ�شدار قرار م�شبَّب بتوقيع غرامة تهديدية ل تجاِوز 5% من القيمة 
اليوميـــة لمبيعـات المخالـف مـن المنَتجـات لَحْملــــه على التـوقُّف عـن المخـالفـة، وذلك بمـا 
ل يجـــاوز األف دينار يوميًا عند ارتكاب المخالفـــة لأول مرة، واألفي دينار يوميًا عند ارتكابه 

ذات المخالفة خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة.
5 - للمجل�س اإ�شدار قرار م�شبَّب بفْر�س غرامة اإدارية ل تقل عن 1% ول تجاوز 10% من اإجمالي 
قيمة مبيعات المنَتجات عن فترة وقوع المخالفة وبحد اأق�شى ثالث �شنوات، وُي�شِدر مجل�س 
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الـــوزراء، بنـــاًء على عْر�س الوزير وبعد اأْخذ راأى الهيئة، قـــرارًا بتحديد اأُ�ُش�س احت�شاب هذه 
الغرامة.

ل كدين للدولة الغرامات التي توقع طبقًا لأيٍّ من الفقرتين )4( و)5( من هذه المادة. 6 - ُتَح�شَّ

مادة )50(

اإبالغ النيابة العامة

اإلى  اأحال الأوراق  اأ�شفر عن وجود جريمة جنائية  اأنَّ التحقيق قد  اإذا راأى مجل�س الإدارة 
النيابة العامة.

مادة )51(

اإعالم اجلمهور باملخالفة

ِوْفقًا لأحكام هذا الف�شل، وذلك بالو�شيلة  َتن�ُشر الهيئة بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها 
ْعن في قرار الهيئة  دها. على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطَّ والكيفية التي تحدِّ

بثبوت وقوع المخالفة اأو �شدور حكم باتٍّ بثبوت المخالفة وذلك بح�شب الأحوال.

الف�شل الثاين

امل�شئولية املدنية

مادة )52(

التعوي�س

1 -  ت�شـــري اأحكام القانون المدني ب�شاأن الم�شئوليـــة المدنية التي تن�شاأ عن مخالفة اأحكام هذا 
القانون.

2 - ُي�شتـــَرط ل�شماع دعـــوى الم�شئولية المدنية عن الإخالل بحكم الفقـــرة )1( من المادة )3( 
اأو الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )9( اأو الفقرة )1( من المـــادة )12( اأْن يكون قد �شبق �شدور 
قـــرار من الهيئة فـــي مواجهة المدعى عليه بثبوت المخالفـــة، اأو اأْن يكون �شاحب ال�شاأن قد 
م اإلـــى الهيئة ب�شكوى اأو َتَظلُّم وم�شـــت �شنة واحدة على تقديم ال�شكـــوى اأو التََّظلُّم دون  تقـــدَّ
اإخطـــاره مـــن ِقَبل الهيئة بنتيجة البتِّ فـــي ال�شكوى اأو التََّظلُّم، واأْن يكـــون قد �شدر قرار من 
لجنة الطعون اإذا كان الأمر معرو�شًا عليها، اأو اأْن يكون قد فات موعد تقديم طْعن في �شاأنه. 
وتعتـــد المحكمة بقرار الهيئة في ثبوت وقوع المخالفة من ِقَبل المدعى عليه ما لم يتم اإلغاء 

القرار اأو تعديله من ِقَبل لجنة الطعون اأو من ِقَبل محكمة التمييز.
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الف�شل الثالث

امل�شئولية اجلنائية

مادة )53(

العقوبات

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات اأو اأيِّ قانون اآخر:
1 - يعاَقـــب بالغرامة التي ل تقل عن ثالثـــة اآلف دينار ول تجاِوز ع�شرين األف دينار َمن يخالف 
اأيـــًا مـــن اأحكام الفقرتيـــن )1( و)2( من المادة )27( من هذا القانـــون، وفي حالة الحكم 

لة من الجريمة. بالإدانة للمحكمة اأْن تق�شي بم�شادرة المبالغ المتح�شَّ
2 - يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر وبالغرامة التي ل تقل عن األفي دينار ول تجاِوز 
ع�شريـــن األف دينار اأو باإحدى هاتيـــن العقوبتين َمن يخالف اأيًا من اأحكام المادة )43( من 

هذا القانون.
3 - يعاَقب بالحب�س مدة ل تزيد على �شنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�شة اآلف دينار ول تجاِوز 
خم�شيـــن األف دينـــار اأو باإحدى هاتين العقوبتين َمن يخالف اأيًا من اأحكام المادة )30( من 

هذا القانون، اأو اأتى اأيَّ فعل مما يلي:
م اإلى الهيئة بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت في ال�شجالت اأو البيانات  اأ - قدَّ

اأو الم�شتندات التي تكون تحت ت�شرفه.
ب - حَجب عن الهيئة اأية بيانات اأو معلومات اأو �شجالت اأو م�شتندات من تلك التي يتعيَّن 
رة بموجب  عليه تزويد الهيئة بها اأو تمكينها من الطالع عليها للقيام بمهامها المقرَّ

هذا القانون.
ج - ت�شبَّب في اإعاقة اأو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة اأو اأيِّ تحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.

د - اأتلف اأية م�شتندات يعلم اأنَّ لها عالقة بتحقيق تكون الهيئة ب�شدد اإجرائه.
4 - يعاَقـــب بالحب�ـــس مـــدة ل تزيد على �شهـــر وبالغرامة التـــي ل تقل عن مائة دينـــار ول تجاِوز 
خم�شمائـــة دينار اأو باإحـــدى هاتين العقوبتين كل َمن ا�شتعمل دون وجـــه حق �شعار الهيئة اأو 

رمزًا اأو �شارة مماثلة اأو م�شابهة له.

مادة )54(

م�شئولية ال�شخ�س العتباري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخـ�س العتبـاري بما 
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رة للجريمة اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من  ل يجاِوز ِمْثَلي الغرامة المقرَّ
الجرائم المن�شو�س عليها في الفقرة )3( من المادة )53( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو ت�شتُّر اأو اإهمال ج�شيم من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول  ت�شرُّ

مفوَّ�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري - اأو ممن يت�شرف بهذه ال�شفة.

الباب الرابع

اأحكام عامة

مادة )55(

ا�شتخدام الو�شائل الإلكرتونية

هذا  لأحكام  ِوْفقًا  الإخطارات  وتوجيه  والتََّظلُّمات  وال�شكاوى  والبالغات  الطلبات  م  تقدَّ
القانون بالطرق المعتادة اأو با�شتخدام اأيٍّ من الو�شائل الإلكترونية التي ي�شدر بتحديدها قرار 

من مجل�س الإدارة.

مادة )56(

توفيق الأو�شاع

على كل �شخ�س اأْن يقوم بتوفيق اأو�شاعه ِوْفقًا لأحكام هذا القانون خالل مدة ل تزيد على 
�شتة اأ�شهر من تاريخ نفاذ اأحكامه، بما في ذلك اإزالة كل ترتيب قائم قبل تاريخ �شدوره.


