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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص 

مشروع قانون بإصدار قانون 

تشجيع وحماية المنافسة، 

( ٣١) المرافق للمرسوم رقم

 م.٢٠١٦لسنة 
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 م2018 مايو 14التاريخ : 

 (24)التقرير: 
 

 مشروع بشأن  الشؤون املالية واالقتصاديةتقرير جلنة 

( 31تشجيع ومحاية املنافسة، املرافق للمرسوم رقم )قانون بإصدار قانون 
 م.2016لسنة 

 الرابعالفصل التشريعي - الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمــة:

ستلمت لجنة  شؤون المالية واالقتصاديةا سيدصاحب المعالي كتاب  ال ي عل ال

( المؤرخ 4د4ف/ق مص ل  627)رقم  بن صااالا الصااالا  ميل مالل ال اا   

 م اااا   ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسةةةةة ومناقشةةةةة م2017 نوفمبر 7في 

لسنة  (31)قان ن بإصدا  قان ن ت ايع  حماية المنافسة، الم افق للم س م  قم 

 على أن تتم دراسةةةةته وءبدام المت عات عليه وءعداد ت رير يترةةةةمن رأي ،م2016

 اللجنة بشأنه ليتم عرره على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة:-أواًل 

 التالية:لتنفيذ التكليف المذك   أعاله قامت اللانة باإلا اءات 

ن م الرابعالمذكور في دور االنع اد العادي  مشةةةةةروا ال انونتدارسةةةةةت اللجنة  (1)

 في االجتماعات التالية: الرابعالفصل التشريعي 

 ا ــــــــخ االاتمــــــــتا ي  قم االاتما  ال قم

 م12/11/2017 7  1

 م07/01/2018 14  2

 م14/01/2018 15  3

 م21/01/2018 16  4

 م28/01/2018 17  5

 م04/02/2018 18  6

 م11/02/2018 19  7

 م25/02/2018 21  8

 م04/03/2018 22  9

 م11/03/2018 23  10

 م18/03/2018 24  11

 م29/04/2018 32  12

 م06/05/2018 33  13
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 ا ــــــــخ االاتمــــــــتا ي  قم االاتما  ال قم

14  34 08/05/2018 

 م13/05/2018 35  15

 

المرف ات  المذكور على مشةةةةةةروا ال انوناطلعت اللجنة، أثنام دراسةةةةةةت ا على  (2)

 :اآلتية

 )م فق(رأي لجنة الشؤون التشريعية وال انونية بمجلس الشورى.  -أ

 )م فق(. مذكرة بالرأي ال انوني للمستشارين ال انونيين للجنة -ب

 ال كومة المرف ة بمشروا ال انون.رأي مذكرة ب -ج

 .هيئة التشريع واإلفتام ال انوني المرف ة بمشروا ال انونرأي مذكرة ب -د

 )م فق( قرار مجلس النواب ومرف اته. -ه

 

مالل التنمية ممثلون عن  (15)وبدعوة من اللجنة  رةةةةةةةر اجتماع ا رقم  (3)

  رر كل من:  يث، االقتصادية

 المست ا  القان ني األ ل. الدكت   اميــــــل العلــــــ ي .1

 مدي  ال ؤ ن القان نية. السيد حسين مهدي القيـــد م .2

 

مالل التنميااة ممثةةل عن  (34)وبةةدعوة من اللجنةةة  رةةةةةةةر اجتمةةاع ةةا رقم  (4)

 .ينالقان ني ينالمست ا  ميل السيد ي سف خلف  رر   يث، االقتصادية

 

 زا ة التاا ة ممثلون عن  (35)وبدعوة من اللجنة  رةةةةةةةر اجتماع ا رقم  (5)

  رر اجتماع ا كل من:  يث،  الصناعة  السياحة

 .التاا ة كيل ال زا ة لل ؤ ن  السيد ناد  خليل المؤيدسعادة  .1
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 لمحلية. حمة             ال كيل المساعد للتاا ة ا السيد حميد ي سف .2

 هلك.السيد سنان علي الااب ي             مدي  إدا ة حماية المست .3

 السيد امال علي ناص                 باحث قان ني. .4

 

  ا ك في االاتما  من األمانة العامة بالمالل: (6)

 المست ا  القان ني. د عبدهللا الدليميالدكت   محم .1

 .)سابقًا( المست ا  المالي  االقتصادي ةيدة زه ة ي ســف  حمالس .2

 المست ا  القان ني. ـدالسيد خالـد ناــــاح محمـ .3

 المست ا  القان ني. ةـ د ال تلــالسيد عبدالم ا .4

 المست ا  القان ني المساعد.  اديي عـبدهللا العـالسيد علـ .5

 .أ ل أخصامي إعالم السيد علي عبــال العــ ادي .6

 باحث قان ني. السيد علــي نـــاد  السلـــ م .7

 باحث قان ني. السيدة أميــنة علي  بيـــــع .8

  محمد رضي محمد السيدو أيوب علي طريف السيدتولى تحرير تقرير اللجنة 

 .سر اللجنة اأمين

ا 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( ملخص–ثانيــ

بشأن  رأي اذهبت لجنة الشؤون التشريعية وال انونية بمجلس الشورى في 

 .ستمته من النا ية الدستورية انون ءلى ال مشروا

ا
ً
 جملس التنمية االقتصادية: رأي – ثالث

أن يتم ءصدار مشروا ال انون  أورح ممثلو مجلس التنمية االقتصادية أهمية

ما يمثله ، وفي أقرب فرصةةة، وذلل لما سةةي   ه تطبيق ال انون من  ثار ءيجابية هامة

المسةةاهمة في تعزيز  امن شةةأن مملكة ءرةةافة لمنعومة التشةةريعات االقتصةةادية للمن 
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، األمر الذي من لة في مختلف ال طاعات االقتصةةاديةال درة التنافسةةية للمنشةةلت العام

نه اسةةةت طاب االسةةةتثمارات الجديدة و ماية االسةةةتثمارات ال ائمة من الممارسةةةات شةةةأ

المعي ة للمنافسةةة ومن ءسةةامة اسةةت تل أي منشةةأة لما تتمتع به من ورةةع م يمن في 

جميع العناصةةر التزمة لتشةةجيع و ماية يترةةمن  كما أن مشةةروا ال انون ، السةةوق

شأن ءقرار هذا المشروا ت  يق السمعة ، ومن المنافسة، ويتميز بالمرونة، والشفافية

 وباألخص لدى مؤسسات الت ييم والمنعمات الدولية. للمملكة االقتصادية

ثنام أءلى أنه قد تم التشةةةاور  أورةةةح ممثلو مجلس التنمية االقتصةةةاديةهذا وقد 

واالطتا على أ كام ال انون ءعداد مشةةةةةةةروا ال انون مع العديد من المختصةةةةةةةين، 

عن منعمة األونكتاد وال انون النموذجي الصةةةةةةةادر عن البنل  النموذجي الصةةةةةةةادر

 بي، وقانون جيرسي. والدولي، واتفاقية االت اد األور

 

ا
ً
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: رأي – رابع

ديد تم االطتا على العأورح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسيا ة أنه 

س بال وانين كما تم االستئنا ،ءعداد مشروا ال انون عندمن ال وانين العربية واألجنبية 

مع أفرل ، باإلرافة ءلى أن مشروا ال انون يتماشى الصادرة عن البنل الدولي

دول االت اد األوروبي،  وباألخصالممارسات المعمول ب ا على مستوى العالم 

ادرة الصوي دف ءلى جذب االستثمارات األجنبية، وت سين مؤشرات التنافسية للمملكة 

 عن المؤسسات االقتصادية الدولية، خاصة وأن دول المنط ة لدي ا قوانين تعنى

 بتشجيع و ماية والمنافسة.

كما أشاروا ءلى أن مجلس النواب قد أخذ بأغلب المت عات التي قدمت ا 

 بلة.الوزارة، وأن الصياغة ال الية لمشروا ال انون توفي بمتطلبات المر لة الم 
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ا
ً
 اللجنة: رأي– خامس

م     قان ن بإصدا  قان ن ت ايع  حماية المنافسة، ناقشت اللجنة 

وله  يث تّم استعراض وج ات النعر   ،م2016لسنة  (31)الم افق للم س م  قم 

وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة  من قبل أص اب السعادة أعرام اللجنة،

على رأي لجنة الشؤون  نةاللج واطلعتوممثلين عن مجلس التنمية االقتصادية، 

انون التشريعية وال انونية بمجلس الشورى والذي جام مؤكًدا على ستمة مشروا ال 

جنة رأي المستشارين ال انونيين للب كما استأنست ،الدستورية )مرفق( ةمن النا ي

مة ال كو رأيب ةمذكراطلعت على والرأي المالي واالقتصادي )مرفق(، كما  )مرفق(.

  .مع مشروا ال انون تينة التشريع واإلفتام ال انوني المرف هيئ ومذكرة

ومواد اإلصدار الخمس، من  –فرت عن الديباجة  –يتألف مشروا ال انون 

خمسة فصول من خمس وخمسين مادة في أربعة أبواب،  يث يتكون الباب األول 

ترتيبات وال تتناول أ كام تشجيع و ماية المنافسة من نا ية التعريفات ونطاق التطبيق

 المعي ة للمنافسة واالستثنامات الواردة علي ا واأل كام المشتركة.

ام هيئة من ثتثة فصول ف د ورع األ كام العامة إلنش فيتكونأما الباب الثاني 

ئة من عامة تسمى هيئة تشجيع و ماية المنافسة واألمور المتعل ة بمجلس ءدارة ال ي

ه تعيين الرئيس التنفيذي لل يئة وخلو منصب يث التشكيل والم ام والصت يات و

 وم امه وصت ياته.

 المساملة من أ كامفي  ين جام الباب الثالث في ثتثة فصول،  يث تولى 

 المسؤولية المدنية والجنائية.كذا قبل ال يئة و

ام الوسائل أل كام العامة المتعل ة باستخدا أما الباب الرابع واألخير ف د تناول

 .اإللكترونية
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ل ة ال اجة الم؛ ءلى مرف اته سبما جام في  –وتتمثل مبررات مشروا ال انون 

ً مع غالبية ا لدول لمملكة الب رين إلصدار قانون لتشجيع و ماية المنافسة تماشيا

 .العربية التي لدي ا قوانين خاصة ل ماية المنافسة

 الراهنأهمية ءقراره في الوقت  ، ترىوبعد تدارس اللجنة لمشروا ال انون

شريعات استكماالً لمنعومة التشريعات الم فزة لتقتصاد الوطني ليأخذ دوره رمن الت

 :. لذلل توصي اللجنة بالمواف ة عليه وذلل لتعتبارات اآلتيةاالقتصادية

بل يساهم مشروا ال انون في تعزيز وتشجيع المنافسة ومنع اال تكار من ق -1

ة است طاب االستثمارات األجنبياألشخاص والمنشلت االقتصادية، وزيادة 

 وتعزيز االستثمارات الم لية.

ي  ق مشروا ال انون قدًرا من ال ماية التزمة لتقتصاد الوطني من  -2

آلثار االترتيبات المعي ة للمنافسة ومن ءسامة است تل الورع الم يمن ومن 

 الرارة لبعض صور التركيز االقتصادي.

أل كام التزمة ل ماية وتشجيع يترمن مشروا ال انون العديد من ا -3

 المنافسة لت  يق الشفافية والمرونة المناسبة.

لطابع اءن مشروا ال انون جام استكماالً للعديد من التشريعات الوطنية ذات  -4

، 2030االقتصادي لتساهم في ت  يق أهداف رؤية الب رين االقتصادية 

 ماية وتشجيع وله دور ءيجابي على سمعة مملكة الب رين وأثره في 

 المنافسة.

 

يث حبالم افقة على م     القان ن من  على ض ء ما تقدم ت صي اللانة 

 .،  ت صي بالم افقة على م ادهالمبدأ
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:- سادس

جنة ( من التئ ة الداخلية لمجلس الشةةةةةةةورى، اتف ت الل39ءعماالً لنص المادة )

 ل من:على اختيار ك

 ـًا.ـمق ً ا أصلي  األستاذ أحمد إب اهيم بـهزاد -1

 مق ً ا احتياطيًا.  الدكت   عبدالعزيز حسن أبل -2
 

ا
ً
 توصية اللجنة:- سابع

، مشةةروا ال انونفي رةةوم ما دار من مناقشةةات وما أبدي من  رام أثنام دراسةةة 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 ية م اااا    قان ن بإصاااادا  قان ن ت ااااايع  حماعلى من حيث المبدأ  الم افقة

 .م2016لسنة  (31)المنافسة، الم افق للم س م  قم 

  فق.الم افقة على م اد م     القان ن كما   دت تفصيال في الاد ل الم 

  األم  مع  ض على المالل الم ق  التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                     د. عبدالعزيز حسن أبل

 صاديةالشؤون املالية واالقت رئيس جلنةاملالية واالقتصادية        الشؤون نائب رئيس جلنة
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 املنافسة ومحاية تشجيع قانون بإصدار رقم قانون مشروع

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 مسمى مشروع القانون 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة      
بإصدار قانون تشجيع وحماية 

 المنافسة.

 مسمى مشروع القانون 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة      
بإصدار قانون تشجيع وحماية 

 المنافسة.

 مسمى مشروع القانون 
 

 دون تعديل

 مسمى مشروع القانون 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة      
بإصدار قانون تشجيع وحماية 

 المنافسة.
 الديباجة

 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
)وعلى المرسوم إضافة عبارة  .1

 2002( لسنة 39بقانون رقم )
 بشأن الميزانية العامة،

أسفل عبارة )وعلى  وتعديالته،(
قانون الشركات التجارية الصادر 

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 الديباجة
  .مجلس النوابالموافقة على قرار 

 
 

 الديباجة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور، 

، وتعديالته،( الواردة في 2001
 السطر الثاني عشر من الديباجة.

بعبارة  )وتعديالته،(استبدال عبارة  .2
)المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

،( الواردة في 2015( لسنة 34)
مصرف  عبارة )وعلى قانون 

البحرين المركزي والمؤسسات 
( 64المالية الصادر بالقانون رقم )

، المعدل بالمرسوم 2006لسنة 
،( 2015( لسنة 34بقانون رقم )
 .من الديباجة

 النص بعد التعديل:
 نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين. 
 بعد االطالع على الدستور، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور، 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

وعلى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1971( لسنة 12)
( لسنة 3وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الرسوم القضائية،  1972
 وتعديالته، 

 1975( لسنة 13وعلى القانون رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

 ه، لموظفي الحكومة، وتعديالت
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم 
، 1987( لسنة 7بقانون رقم )

 وتعديالته، 

وعلى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1971( لسنة 12)
( لسنة 3وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الرسوم القضائية،  1972
 وتعديالته، 

 1975( لسنة 13وعلى القانون رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

 ه، لموظفي الحكومة، وتعديالت
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم 
، 1987( لسنة 7بقانون رقم )

 وتعديالته، 

وعلى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1971( لسنة 12)
( لسنة 3وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشأن الرسوم القضائية،  1972
 وتعديالته، 

 1975( لسنة 13وعلى القانون رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 

 لموظفي الحكومة، وتعديالته، 
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم 
، 1987( لسنة 7بقانون رقم )

 وتعديالته، 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1996( لسنة 14)
ى قانون الشركات التجارية الصادر وعل

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 2001

 
 
 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر 
( لسنة 42بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2002
وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 

( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 2002لسنة 

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1996( لسنة 14)
ى قانون الشركات التجارية الصادر وعل

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 2001

( 39وعلى المرسوم بقانون رقم )
بشأن الميزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر 

( لسنة 42بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 2002

الجنائية وعلى قانون اإلجراءات 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2002لسنة 

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 1996( لسنة 14)
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر 

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )
  ، وتعديالته،2001

( 39وعلى المرسوم بقانون رقم )
بشأن الميزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر 

( لسنة 42بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته، 2002

وعلى قانون اإلجراءات الجنائية 
( 46الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2002لسنة 
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انون االتصاالت الصادر وعلى ق
( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )

2002 ، 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )
، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2010

 ،2014( لسنة 69)
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون 

المعدل  ،2006( لسنة 64رقم )
( لسنة 34بالمرسوم بقانون رقم )

2015، 
 2012( لسنة 35وعلى القانون رقم )

 بشأن حماية المستهلك،
  

وعلى قانون االتصاالت الصادر 
( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )

2002 ، 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )
، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2010

 ،2014( لسنة 69)
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون 

 وتعديالته،، 2006( لسنة 64رقم )
 

 2012( لسنة 35وعلى القانون رقم )
 بشأن حماية المستهلك، 

 

وعلى قانون االتصاالت الصادر 
( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )

2002 ، 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم )
، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 2010

 ،2014( لسنة 69)
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي 
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون 

 وتعديالته،، 2006 ( لسنة64رقم )
 

 2012( لسنة 35وعلى القانون رقم )
 بشأن حماية المستهلك، 

 



139 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 
القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
 

 المادة األولى
يعمل في شأن تشجيع وحماية المنافسة 

 بأحكام القانون المرافق. 
 

 المادة األولى
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون. 

 المادة األولى
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون. 

 المادة األولى
يعمل في شأن تشجيع وحماية المنافسة 

 بأحكام القانون المرافق. 
 
 
 
 

 المادة الثانية

 

 

 المادة الثانية
)القانون المرافق( استتتتتتبدال عبارة  .1

بعبتتتتارة )اتتتتوا القتتتتانون( الواردة في 
 .بداية نص المادة

 المادة الثانية
 الموافقة على قرار مجلس النواب. 

  

 المادة الثانية
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ال تخل أحكام اوا القانون بأي مما 
 يلي:

 
مقررة بموجب أحكام أي سلطة  -أ

أي قانون آخر لصالح أي من 

حتتوف عبتتارة )والختتدمتتات( الواردة  .2
 البند )أ( من المادة.في 

 )إعاقة المنافسةةة(استتتتبدال عبارة  .3
بعبارة )تقييد المنافسة أو اإلضرار 
بهتتتتتتا( الواردة في البنتتتتتتد ) ( من 

 المادة.
تصحيح الخطأ المطبعي في كلمة  .4

)يؤدى( الواردة في البنتتد ) ( من 
 .)يؤدي(المادة، لتصبح 

 
 النص بعد التعديل:
 القانون المرافقال تخل أحكام 

 بأي مما يلي:
أي سلطة مقررة بموجب أحكام أي  -أ

قانون آخر لصالح أي من أجهزة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القانون المرافقال تخل أحكام 
 بأي مما يلي:

أي سلطة مقررة بموجب أحكام أي  -أ
قانون آخر لصالح أي من أجهزة 
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أجهزة الدولة في شأن تحديد 
األسعار ومنع االحتكار أو اتخاذ 
أية تدابير تكفل توافر المنتجات 

 والخدمات.
أي حق مقرر لصالح شخص  -ب

 محدد بموجب قانون خاص. 
ممارسة النشاط االقتصادي  - 

على النحو الوي ال يؤدى إلى تقييد 
المنافسة أو اإلضرار بها مكفول 
للجميع، وذلك كله وفق أحكام 

 القانون. 

الدولة في شأن تحديد األسعار 
ومنع االحتكار أو اتخاذ أية تدابير 

 تكفل توافر المنتجات.
أي حق مقرر لصالح شخص  -ب

 محدد بموجب قانون خاص. 
ممارسة النشاط االقتصادي على  - 

إعاقة إلى  يؤديالنحو الوي ال 
مكفول للجميع، وذلك  المنافسة

 كله وفق أحكام القانون. 

 الدولة في شأن تحديد األسعار
ومنع االحتكار أو اتخاذ أية تدابير 

 تكفل توافر المنتجات.
أي حق مقرر لصالح شخص  -ب

 محدد بموجب قانون خاص. 
ممارسة النشاط االقتصادي على  - 

إعاقة إلى  يؤديالنحو الوي ال 
مكفول للجميع، وذلك  المنافسة

 كله وفق أحكام القانون. 

 المادة الثالثة
 
 
 

 المادة الثالثة
( من 3استبدال النص الوارد في البند )

( من مشروع القانون بالنص 2المادة )
 أعاله.

 المادة الثالثة
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 المادة الثالثة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

على مدراء البيانات أن يبادروا إلى 
توفيق أوضاعهم طبقًا ألحكام اوا 
القانون خالل ستة أشهر من تاريخ 

 العمل به. 

 

 
 النص بعد التعديل:

يستمر العمل باألحكام التي تحمي 
المنافسة في األنشطة وتشجع 

االقتصادية وتحظر الترتيبات المعيقة 
لها الواردة في القوانين المعمول بها 
وقت العمل بهذا القانون، وذلك فيما 

 ال يتعارض مع أحكامه.
 

 
 

يستمر العمل باألحكام التي تحمي 
المنافسة في األنشطة وتشجع 

االقتصادية وتحظر الترتيبات المعيقة 
لها الواردة في القوانين المعمول بها 
وقت العمل بهذا القانون، وذلك فيما 

 ال يتعارض مع أحكامه.
 

 المادة الرابعة
 
 
 
 

 المادة الرابعة
( لتصتتتتتتتتتتتتتتبح هذا القانون تعديل عبارة )

أينمتتتتتتتا وردت في القةةةةانون المرافق( )
 المادة.

 النص بعد التعديل:

 المادة الرابعة
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 المادة الرابعة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يصتتتتدر مرستتتتوم بتحديد الجهة اإلدارية 
التي تتولى المهتتتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتات 
المقررة للهيئتتتتتة بموجتتتتتب أحكتتتتتام اتتتتتوا 
القانون، وذلك إلى حين رصد االعتماد 
المتتتتالي للهيئتتتتة في الميزانيتتتتة العتتتتامتتتتة 
للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس 
اإلدارة، ويحدد ذلك المرسوم من يتولى 

ا المهام بالجهة اإلدارية المشتتتتتتتتتتتتتتار إليه
والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتات المقررة بموجتتتب اتتتوا 
القانون لكل من مجلس اإلدارة ورئيس 

 المجلس والرئيس التنفيوي. 

يصتتتتتدر مرستتتتتوم بتحديد الجهة اإلدارية 
التي تتولى المهتتتتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتتات 

القةانون المقررة للهيئتتة بموجتتب أحكتتام 
، وذلتتتتتتتك إلى حين رصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد المرافق

االعتمتتتتاد المتتتتالي للهيئتتتتة في الميزانيتتتتة 
العامة للدولة وصتتتدور مرستتتوم بتشتتتكيل 
مجلس اإلدارة، ويحدد ذلك المرستتتتتتتتتتتتتتوم 

إليها من يتولى بالجهة اإلدارية المشار 
المهام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيات المقررة بموجب 

لكتتتتتتتل من مجلس  القةةةةةانون المرافق
اإلدارة ورئتتتيتتتس التتتمتتتجتتتلتتتس والتتترئتتتيتتتس 

 التنفيوي. 
 
 
 

يصتتتتتدر مرستتتتتوم بتحديد الجهة اإلدارية 
التي تتولى المهتتتتتتتام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيتتتتتتتات 

القةانون المقررة للهيئتتة بموجتتب أحكتتام 
، وذلتتتتتتتك إلى حين رصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد المرافق

االعتمتتتتاد المتتتتالي للهيئتتتتة في الميزانيتتتتة 
العامة للدولة وصتتتدور مرستتتوم بتشتتتكيل 
مجلس اإلدارة، ويحدد ذلك المرستتتتتتتتتتتتتتوم 
من يتولى بالجهة اإلدارية المشار إليها 
المهام والصتتتتتتتتتتتتتتالحيات المقررة بموجب 

لكتتتتتتتل من مجلس  القةةةةةانون المرافق
اإلدارة ورئتتتيتتتس التتتمتتتجتتتلتتتس والتتترئتتتيتتتس 

  التنفيوي.
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 المادة الخامسة
ينشتتتتتتتتتتتتتتر اتتتتتتوا القتتتتتتانون في الجريتتتتتتدة 
الرستتتتتتتتتتمية، ويعمل بأحكامه اعتبارًا من 
أول الشتتتهر التالي لمضتتتي ستتتتة أشتتتهر 
على تاريخ نشتتتره، وذلك باستتتتثناء مواد 
البتتتاب الثتتتاني والتي يعمتتتل بتتتأحكتتتامهتتتا 
اعتبارًا من أول الشتتتتتتتتتتتتتهر التالي لتاريخ 

 اوا النشر.
 

 المادة الخامسة
 النص كما ورد في  الموافقة على

 مشروع القانون.

 

 المادة الخامسة
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الخامسة
ينشتتتتتتتتتتتتتتر اتتتتتتوا القتتتتتتانون في الجريتتتتتتدة 
الرستتتتتتتتتتمية، ويعمل بأحكامه اعتبارًا من 
أول الشتتتهر التالي لمضتتتي ستتتتة أشتتتهر 
على تاريخ نشتتتره، وذلك باستتتتثناء مواد 

يعمتتتل بتتتأحكتتتامهتتتا البتتتاب الثتتتاني والتي 
اعتبارًا من أول الشتتتتتتتتتتتتتهر التالي لتاريخ 

 اوا النشر.

مسميات األبواب والفصول كما وردت 
 :في مشروع القانون 

 
 
 
 

 مسميات األبواب والفصول:
 
 

تعديل مستتتتتتمى الفصتتتتتتل الرابع من  .1
لتتتتتبتتتتتتتاب األول متتتتتن )التتتتتتتتتتتركتتتتتيتتتتتز ا

 واالستتتتتتتتتتتتتتتثنتتتتتتتاءات الواردة عليتتتتتتته(

الموافقة على قرار مجلس النواب 
 مسميات األبواب والفصول:بتعديل 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)التركيز االقتصةةةةةةةةةادي ليصتتتتتتتتتتتتتتبح 
 واالستثناءات الواردة عليه(.

تعديل مستتتتتتتتتتتتتتمى الباب الرابع من  .2
)أحكام )أحكام متفرقة( ليصتتتتتتتتتتتتتتبح 

 .عامة(
حتتتوف عبتتتارة )الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل األول:  .3

أحكتتتام عتتتامتتتة( الواردة في البتتتاب 
 الرابع.

علمةةا بةةأن اللجنةةة سةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةتعرض 
المسةةةةميات الجديدة أ ناء اسةةةةتعراض 

 مواد مشروع القانون.
مسميات األبواب والفصول بعد 

 التعديل:
الباب األول: أحكام تشتتتتتتتتتتتتتتجيع وحماية 

 المنافسة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الباب األول: أحكام تشتتتتتتتتتتتتتتجيع وحماية 
 المنافسة

 الفصل األول: أحكام تمهيدية
الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتاني: الترتيبتتتات المعيقتتتة 

 الواردة عليها.للمنافسة واالستثناءات 
الفصتتتتتتتتتتتل الثالت: إستتتتتتتتتتتاءة استتتتتتتتتتتت الل 
الوضتتتتع المهمين واالستتتتتثناءات الواردة 

 عليه
الفصتتتتتل الرابع: التركيز واالستتتتتتثناءات 

 الواردة عليه.
 الفصل الخامس: أحكام مشتركة.

الباب الثاني: ايئة تشتتتتتتتتتتتتتتجيع وحماية 
 المنافسة.

 الفصل األول: أحكام عامة
 الفصل الثاني: مجلس اإلدارة

 الفصل األول: أحكام تمهيدية
الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتاني: الترتيبتتتات المعيقتتتة 

 للمنافسة واالستثناءات الواردة عليها
 الفصل الثالت: إساءة است الل الوضع

 المهمين واالستثناءات الواردة عليه
 االقتصةةةةةةةاديالفصتتتتتتتتتتتل الرابع: التركيز 
 واالستثناءات الواردة عليه.

 الفصل الخامس: أحكام مشتركة.
البتاب الثتاني: ايئتة تشتتتتتتتتتتتتتتجيع وحمتاية 

 المنافسة.
 الفصل األول: أحكام عامة

 الفصل الثاني: مجلس اإلدارة
 الفصل الثالت: الرئيس التنفيوي

 الثالت: المساءلةالباب 
 الفصل األول: المساءلة من قبل الهيئة

وحماية الباب األول: أحكام تشتتتتتتتتتتتتتتجيع 
 المنافسة

 الفصل األول: أحكام تمهيدية
الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتل الثتتتاني: الترتيبتتتات المعيقتتتة 

 للمنافسة واالستثناءات الواردة عليها
الفصل الثالت: إساءة است الل الوضع 

 المهمين واالستثناءات الواردة عليه
 االقتصةةةةةةةاديالفصتتتتتتتتتتتل الرابع: التركيز 
 واالستثناءات الواردة عليه.

 أحكام مشتركة.الفصل الخامس: 
البتاب الثتاني: ايئتة تشتتتتتتتتتتتتتتجيع وحمتاية 

 المنافسة.
 الفصل األول: أحكام عامة

 الفصل الثاني: مجلس اإلدارة
 الفصل الثالت: الرئيس التنفيوي
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 صل الثالت: الرئيس التنفيويالف
 الباب الثالت: المساءلة

الفصتتتتتتتتتتتتتل األول: المستتتتتتتتتتتتتاءلة من قبل 
 الهيئة

 الفصل الثاني: المسئولية المدنية
 الفصل الثالت: المسئولية الجنائية

 الباب الرابع: أحكام متفرقة
 الفصل األول: أحكام عامة

 الفصل الثاني: المسئولية المدنية
 الفصل الثالت: المسئولية الجنائية

 الباب الرابع: أحكام عامة
 

 الباب الثالت: المساءلة
 الفصل األول: المساءلة من قبل الهيئة

 الفصل الثاني: المسئولية المدنية
 ائيةالفصل الثالت: المسئولية الجن

 الباب الرابع: أحكام عامة
 

 الباب األول
 أحكام تشجيع وحماية المنافسة

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 

 الباب األول
 أحكام تشجيع وحماية المنافسة

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 

 الباب األول
 أحكام تشجيع وحماية المنافسة

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 

 الباب األول
 وحماية المنافسة أحكام تشجيع

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 
 (1مادة )

 تعاريف
 (1مادة )

 تعاريف
 (1مادة )

 تعاريف
 (1مادة )

 تعاريف
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
تعديل تعريف بعض المصطلحات  .1

( من المتتتادة، 1الواردة في البنتتتد )
 وذلك على النحو اآلتي:

ر من منشأة: أي كيان يباش -"ات  .أ
خالله شخص نشاطه بغض 

 النظر عن شكله القانوني".
: أي تجمع رابطة منشآت -"و .ب

بين منشأتين أو أكثر، تم إنشاؤه 
لتعزيز المصالح االقتصادية 
ألعضائه أو ألشخاص يمثلهم 

 هؤالء األعضاء".

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اتفاق أو عقد  الترتيب: أي -"ز .ج
أو اتفاقية أو تحالف أو ممارسة 
بين منشأتين أو أكثر أو أي 

ون بين المنشآت أو قرار تعا
صادر عن رابطة منشآت سواء 
كان كتابي أو شفهي، صريح أو 

 ضمني، علني أو سري". 
فسة: منع إعاقة المنا -"ط .د

المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار 
 .بها"

إضافة التعاريف اآلتية إلى البند  .2
( من المادة، مع مراعاة إعادة 1)

 ترقيم بقية البنود:
ولة األنشطة المنافسة: مزا -"ط .أ

االقتصادية وفقًا آلليات السوق 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دون تأ ير أو تقييد لتلك اآلليات 
يلحق آ ارًا ضارة بالتجارة 

 والتنمية". 
من: الوضع الوضع المهي -"ك .ب

الذي ُيمك ِّن أي منشأة بمفردها أو 
باالشتراك مع غيرها من المنشآت 
األخرى من التحكم أو التأ ير على 

 سوق المنتجات المعنية".
التركيز االقتصادي: كل تصرف " .ج

ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي 
)اندماج أو استحواذ( لملكية 
أصول أو أسهم أو حصص أو 
انتفاع أو حقوق أو التزامات 
منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه 
أن يمكن منشأة أو رابطة منشآت 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من السيطرة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة على منشأة أو رابطة 

 منشآت أخرى".
ت المعنية: سوق المنتجا -"م .د

تشكل من عنصرين هما 
المنتجات والنطاق الجغرافي، 
ويقصد بالمنتجات كل المنتجات 
التي يعد كل منها بديالً عن اآلخر 
أو يمكن أن يحل محله في تلبية 
احتياجات متلقي الخدمة أو 
السلعة، ويقصد بالنطاق الجغرافي 
 الحدود الدولية لمملكة البحرين".

تعريف بعض المصطلحات  تعديل .3
( من المادة، 2الواردة في البند )

 وذلك على النحو اآلتي:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ي شخص شخص: يشمل أ -"أ .أ
طبيعي أو اعتباري أو أي كيان 
قانوني آخر أيًا كان الشكل الذي 
 يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديًا".

تشمل ألنشطة االقتصادية: ا-"ب  .ب
األعمال التجارية والمهن الحرفية، 

تعلق بإنتا  وتوزيع السلع وكل ما ي
أو الخدمات، وإن لم يستهدف من 
مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات 

كما  التعاونية والتنظيمات المهنية،
تشمل حقوق الملكية الفكرية 
والعالمات التجارية وبراءات 

 .االختراع والنشر"
شمل السلع المنتجات: ت -"ج . 

 .والخدمات المحلية والمستوردة"
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
في تطبيق أحكام اوا القانون  -1

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني 
المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض 

 سياُق النص خالَف ذلك: 
الوزير المعني بشئون  الوزير: -أ

التجارة أو أي وزير يصدر بتسميته 
 مرسوم.

ايئة تشجيع وحماية  الهيئة: -ب
المنافسة المنشأة بموجب نص المادة 

 ( من اوا القانون. 17)
 المجلس أو مجلس اإلدارة: - 

مجلس إدارة الهيئة المشكل وفقًا لنص 
 ( من اوا القانون. 32المادة )

 

 التعديل:النص بعد 
في تطبيق أحكام اوا القانون  -1

يكون للكلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم 

 يقتض سياُق النص خالَف ذلك: 
الوزير المعني بشئون  الوزير: -أ

التجارة أو أي وزير يصدر 
 بتسميته مرسوم.

ايئة تشجيع وحماية  الهيئة: -ب
المنافسة المنشأة بموجب نص 

 ( من اوا القانون. 17المادة )
 المجلس أو مجلس اإلدارة: - 

مجلس إدارة الهيئة المشكل وفقًا 
( من اوا 32لنص المادة )

 القانون. 

 
في تطبيق أحكام اوا القانون يكون  -1

للكلمات والعبارات التالية المعاني 
المبينة قرين كل منها، ما لم 
 يقتض سياُق النص خالَف ذلك: 

الوزير المعني بشئون  الوزير: -أ
التجارة أو أي وزير يصدر بتسميته 

 مرسوم.
ايئة تشجيع وحماية  الهيئة: -ب

المنافسة المنشأة بموجب نص 
 ( من اوا القانون. 17المادة )

 المجلس أو مجلس اإلدارة: - 
مجلس إدارة الهيئة المشكل وفقًا 

( من اوا 32لنص المادة )
 القانون. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الرئيس  الرئيس التنفيذي: -د
التنفيوي للهيئة المعين وفقاً لنص المادة 

 ( من اوا القانون. 36)
أي شخص يباشر نشاطًا  منشأة: -ه

اقتصاديًا وإن لم يكن مؤسسًا وفقًا 
 للقانون.

أي تجمع بين  رابطة منشآت: -و
أشخاص، وإن لم يكن مؤسسًا وفقًا 
لقانون، تم إنشاؤه لتعزيز المصالح 
االقتصادية ألعضائه أو ألشخاص 

 يمثلهم اؤالء األعضاء. 
 
 أي مما يلي: ترتيب: -ز
أي اتفاق أو تفاام أو ممارسة  (1

 ة بين منشأتين أو أكثر. منسق

الرئيس  الرئيس التنفيذي: -د
التنفيوي للهيئة المعين وفقًا لنص 

 ( من اوا القانون. 36المادة )
ي كيان يباشر من خالله منشأة: أ -ه

شخص نشاطه بغض النظر عن 
 .شكله القانوني

رابطة منشآت: أي تجمع بين  -و
منشأتين أو أكثر، تم إنشاؤه 
لتعزيز المصالح االقتصادية 
ألعضائه أو ألشخاص يمثلهم 

  .هؤالء األعضاء
الترتيب: أي اتفاق أو عقد أو  -ز

اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين 
منشأتين أو أكثر أو أي تعاون 
بين المنشآت أو قرار صادر عن 

الرئيس  الرئيس التنفيذي: -د
نفيوي للهيئة المعين وفقًا لنص الت

 ( من اوا القانون. 36المادة )
منشأة: أي كيان يباشر من خالله  -ه

شخص نشاطه بغض النظر عن 
 .شكله القانوني

رابطة منشآت: أي تجمع بين  -و
منشأتين أو أكثر، تم إنشاؤه 
لتعزيز المصالح االقتصادية 
ألعضائه أو ألشخاص يمثلهم 

  .هؤالء األعضاء
الترتيب: أي اتفاق أو عقد أو  -ز

اتفاقية أو تحالف أو ممارسة بين 
منشأتين أو أكثر أو أي تعاون 
بين المنشآت أو قرار صادر عن 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أي قرار من قبل رابطة  (2
 منشآت. 

 
 
 الترتيبات المعيقة للمنافسة: -ح

الترتيبات المشار إليها في الفصل 
 الثاني من الباب األول من اوا القانون. 

 
 
 
 
 
 
 

رابطة منشآت سواء كان كتابي 
أو شفهي، صريح أو ضمني، 

  علني أو سري. 
 الترتيبات المعيقة للمنافسة: -ح

الترتيبات المشار إليها في الفصل 
األول من اوا الثاني من الباب 

 القانون. 
 
المنافسة: مزاولة األنشطة   -ط

االقتصادية وفقًا آلليات السوق 
دون تأ ير أو تقييد لتلك اآلليات 
يلحق آ ارًا ضارة بالتجارة 

 .والتنمية
إعاقة المنافسة: منع المنافسة  -ي

 .أو تقييدها أو اإلضرار بها

رابطة منشآت سواء كان كتابي 
أو شفهي، صريح أو ضمني، 

  علني أو سري. 
 الترتيبات المعيقة للمنافسة: -ح

الترتيبات المشار إليها في الفصل 
األول من اوا الثاني من الباب 

 القانون. 
 
المنافسة: مزاولة األنشطة   -ط

االقتصادية وفقًا آلليات السوق 
دون تأ ير أو تقييد لتلك اآلليات 
يلحق آ ارًا ضارة بالتجارة 

 .والتنمية
إعاقة المنافسة: منع المنافسة  -ي

 .أو تقييدها أو اإلضرار بها
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

عرقلة  إعاقة المنافسة: -ط
المنافسة أو تقييداا أو التضييق عليها 
أو اإلضرار بها أو الحد منها أو 

 تحريفها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الوضع المهيمن: الوضع الذي  -ك

أو ُيمك ِّن أي منشأة بمفردها 
باالشتراك مع غيرها من المنشآت 
األخرى من التحكم أو التأ ير على 

 سوق المنتجات المعنية.
التركيز االقتصادي: كل تصرف  -ل

ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي 
)اندماج أو استحواذ( لملكية 
أصول أو أسهم أو حصص أو 
انتفاع أو حقوق أو التزامات 
منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه 

أة أو رابطة منشآت أن يمكن منش
من السيطرة بصورة مباشرة أو 

 
الوضع المهيمن: الوضع الذي  -ك

أو ُيمك ِّن أي منشأة بمفردها 
باالشتراك مع غيرها من المنشآت 
األخرى من التحكم أو التأ ير على 

 سوق المنتجات المعنية.
التركيز االقتصادي: كل تصرف  -ل

ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي 
)اندماج أو استحواذ( لملكية 
أصول أو أسهم أو حصص أو 
انتفاع أو حقوق أو التزامات 
منشأة إلى منشأة أخرى من شأنه 

أة أو رابطة منشآت أن يمكن منش
من السيطرة بصورة مباشرة أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إتاحة المعلومات  النشر: -ي

للجمهور دون مقابل أو قيد من خالل 
أية وسيلة تكفل ذلك وفقًا لما يقرره 

غير مباشرة على منشأة أو رابطة 
 منشآت أخرى.

سوق المنتجات المعنية: تشكل  -م
من عنصرين هما المنتجات 
والنطاق الجغرافي، ويقصد 
بالمنتجات كل المنتجات التي يعد 
كل منها بديال عن اآلخر أو يمكن 
أن يحل محله في تلبية احتياجات 

قي الخدمة أو السلعة، ويقصد متل
بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية 

 لمملكة البحرين.
إتاحة المعلومات للجمهور  النشر: -ن

دون مقابل أو قيد من خالل أية 
وسيلة تكفل ذلك وفقًا لما يقرره 
مجلس اإلدارة، وذلك ما لم ينص 

غير مباشرة على منشأة أو رابطة 
 منشآت أخرى.

سوق المنتجات المعنية: تشكل  -م
من عنصرين هما المنتجات 
والنطاق الجغرافي، ويقصد 
بالمنتجات كل المنتجات التي يعد 
كل منها بديال عن اآلخر أو يمكن 
أن يحل محله في تلبية احتياجات 

قي الخدمة أو السلعة، ويقصد متل
بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية 

 لمملكة البحرين.
إتاحة المعلومات للجمهور  النشر: -ن

دون مقابل أو قيد من خالل أية 
وسيلة تكفل ذلك وفقًا لما يقرره 
مجلس اإلدارة، وذلك ما لم ينص 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

مجلس اإلدارة، وذلك ما لم ينص 
القانون صراحة على أن يكون النشر 

 في الجريدة الرسمية. 
الجهات  الهيئات النظيرة: -ك

التابعة لدول أجنبية والتي تضطلع 
م بمهام تنظيمية ورقابية تقابل المها

 المنوطة بالهيئة. 
في تطبيق اوا القانون فإن  -2

 مصطلح: 
يشمل أي شخص  شخص: -أ

طبيعي أو اعتباري بما في ذلك أية 
 جهة عامة.

 
 

القانون صراحة على أن يكون 
 النشر في الجريدة الرسمية. 

الجهات التابعة  النظيرة:الهيئات  -س
لدول أجنبية والتي تضطلع بمهام 
تنظيمية ورقابية تقابل المهام 

 المنوطة بالهيئة. 
في تطبيق اوا القانون فإن  -2

 مصطلح: 
شخص: يشمل أي شخص  -أ

طبيعي أو اعتباري أو أي كيان 
قانوني آخر أيًا كان الشكل الذي 
 يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديًا.

تشمل  االقتصادية:األنشطة  -ب
األعمال التجارية والمهن الحرفية، 
وكل ما يتعلق بإنتا  وتوزيع السلع 

القانون صراحة على أن يكون 
 النشر في الجريدة الرسمية. 

الجهات التابعة  النظيرة:الهيئات  -س
لدول أجنبية والتي تضطلع بمهام 
تنظيمية ورقابية تقابل المهام 

 المنوطة بالهيئة. 
في تطبيق اوا القانون فإن  -2

 مصطلح: 
شخص: يشمل أي شخص  -أ

طبيعي أو اعتباري أو أي كيان 
قانوني آخر أيًا كان الشكل الذي 

 يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديًا.
تشمل  االقتصادية:األنشطة  -ب

األعمال التجارية والمهن الحرفية، 
وكل ما يتعلق بإنتا  وتوزيع السلع 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

تشمل  األنشطة االقتصادية: -ب
األعمال التجارية والمهن الحرفية، وكل 
ما يتعلق بإنتا  وتوزيع السلع أو 
الخدمات، وإن لم يستهدف من 
مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات 

 التعاونية والتنظيمات المهنية. 
 
 
تشمل السلع  المنتجات: - 

 والكهرباء وغير ذلك من أنواع الطاقة. 
يشمل أي تكلفة أو  السعر: -د

خصم أو اامش ربح أو غير ذلك من 
 عناصر السعر. 

يشمل أية معلومات  مستند: -ه
 مدونة في صورة ورقية أو إلكترونية. 

 

أو الخدمات، وإن لم يستهدف من 
مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات 

كما التعاونية والتنظيمات المهنية، 
تشمل حقوق الملكية الفكرية 
والعالمات التجارية وبراءات 

 االختراع والنشر.
تشمل السلع  المنتجات: -ج

 والخدمات المحلية والمستوردة. 
يشمل أي تكلفة أو  السعر: -د

خصم أو اامش ربح أو غير ذلك 
 من عناصر السعر. 

يشمل أية  مستند: -ه
معلومات مدونة في صورة ورقية 

 أو إلكترونية.
 

أو الخدمات، وإن لم يستهدف من 
مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات 

كما التعاونية والتنظيمات المهنية، 
تشمل حقوق الملكية الفكرية 
والعالمات التجارية وبراءات 

 االختراع والنشر.
تشمل السلع  المنتجات: -ج

  والخدمات المحلية والمستوردة.
يشمل أي تكلفة أو  السعر: -د

خصم أو اامش ربح أو غير ذلك 
 من عناصر السعر. 

يشمل أية  مستند: -ه
معلومات مدونة في صورة ورقية 

 أو إلكترونية.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

 
 
 
 

 (2مادة )
 نطاق التطبيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2مادة )
 نطاق التطبيق

 
 

( من المادة 1إعادة صوغ الفقرة ) .1
)تسري أحكام هذا لتصبح كاآلتي: 

القانون على جميع المنشآت 
وذلك فيما يتصل بأنشطتها 
االقتصادية في المملكة، وعلى 
أي سلوك أو ترتيب يكون القصد 
منه أو يترتب عليه إعاقة 

 (2مادة )
 نطاق التطبيق

 
 

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
 
 
 
 
 
 

 (2مادة )
 نطاق التطبيق
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو أي  –المنافسة في المملكة 
كان واحدًا حتى وإن  –جزء منها 

أو أكثر من أطرافه غير مؤسس 
في المملكة. كما تسري أحكام هذا 
القانون على األنشطة 
االقتصادية التي تمارس خارج 
المملكة وتؤ ر على المنافسة 

 .فيها(
ب( ليصبح /2تعديل نص البند ) .2

)المرافق والمشروعات كاآلتي: 
 التي تمتلكها أو تديرها الدولة(.

المادة، مع  ( من /2حوف البند ) .3
 مراعاة إعادة ترقيم البند الالحق.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 

 
تسري أحكام اوا القانون على  -1

جميع األنشطة االقتصادية، وعلى أي 
سلوك أو ترتيب يكون القصد منه أو 
يترتب عليه إعاقة المنافسة في المملكة 

 حتى وإن كان -و أي جزء منها أ –
واحدًا أو أكثر من أطرافه غير مؤسس 

 في المملكة. 
 

(، علما بأن تم نقل 3حوف البند ) .4
نصه إلى المادة الثالثة من مواد 

 اإلصدار. 
(، حيت سينقل 4حوف البند ) .5

مضمونه إلى مادة مستحدثة 
 الحقا.

 
 النص بعد التعديل:

تسري أحكام هذا القانون على  -1
جميع المنشآت وذلك فيما يتصل 
بأنشطتها االقتصادية في المملكة، 
وعلى أي سلوك أو ترتيب يكون القصد 
منه أو يترتب عليه إعاقة المنافسة 

حتى  –أو أي جزء منها  –في المملكة 
وإن كان واحداً أو أكثر من أطرافه غير 

 
 
 
 
 
 
 

تسري أحكام هذا القانون على  -1
جميع المنشآت وذلك فيما يتصل 
بأنشطتها االقتصادية في المملكة، 
وعلى أي سلوك أو ترتيب يكون القصد 
منه أو يترتب عليه إعاقة المنافسة 

حتى  –أو أي جزء منها  –في المملكة 
وإن كان واحداً أو أكثر من أطرافه غير 

كما تسري أحكام مؤسس في المملكة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
ال تسري أحكام اوا القانون  -2

 على ما يلي: 
بات التي تقراا االتفاقيات الترتي -أ

 الدولية المعمول بها في المملكة. 
المرافق العامة التي تديراا  -ب

 الدولة. 
الترتيبات التي تتم في إطار  - 

مفاوضات العمل الجماعية ب رض 
تحديد األجور أو شروط وأحكام العمل 

 في القطاع األالي. 
الترتيبات التي يقتضيها  -د

استخدام أو است الل أو نقل أو 

كما تسري أحكام مؤسس في المملكة. 
هذا القانون على األنشطة االقتصادية 
التي تمارس خارج المملكة وتؤ ر على 

 . المنافسة فيها
ال تسري أحكام اوا القانون  -2

 على ما يلي: 
الترتيبات التي تقراا االتفاقيات  -أ

 الدولية المعمول بها في المملكة. 
المرافق والمشروعات التي  -ب

 تمتلكها أو تديرها الدولة. 
الترتيبات التي يقتضيها  - 

استخدام أو است الل أو نقل أو 
الترخيص باست الل الحقوق الواردة 
على الملكية الفكرية المقررة قانونًا، 
على أال تؤدي اوه الترتيبات على نحو 

هذا القانون على األنشطة االقتصادية 
التي تمارس خارج المملكة وتؤ ر على 

 . المنافسة فيها
ال تسري أحكام اوا القانون على  -2

 ما يلي: 
الترتيبات التي تقراا االتفاقيات  -أ

 الدولية المعمول بها في المملكة. 
المرافق والمشروعات التي  -ب

 تمتلكها أو تديرها الدولة. 
يقتضيها الترتيبات التي  - 

استخدام أو است الل أو نقل أو 
الترخيص باست الل الحقوق الواردة 
على الملكية الفكرية المقررة قانونًا، 
على أال تؤدي اوه الترتيبات على 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الترخيص باست الل الحقوق الواردة 
على الملكية الفكرية المقررة قانونًا، 
على أال تؤدي اوه الترتيبات على نحو 
غير سائغ إلى إعاقة نقل التقنية أو 

 انتشاراا أو إعاقة المنافسة. 
يستمر العمل باألحكام التي  -3

المنافسة في األنشطة تحمي وتشجع 
االقتصادية وتحظر الترتيبات المعيقة 
لها الواردة في القوانين المعمول بها 
وقت العمل بهوا القانون، وذلك فيما ال 

 يتعارض مع أحكامه. 
يصدر بتحديد الرسوم المقررة  -4

بموجب اوا القانون وفئاتها قرار من 
الوزير المختص بعد موافقة مجلس 

 الوزراء. 

غير سائغ إلى إعاقة نقل التقنية أو 
 انتشاراا أو إعاقة المنافسة. 

نحو غير سائغ إلى إعاقة نقل التقنية 
 أو انتشاراا أو إعاقة المنافسة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

 الفصل الثاني
الترتيبات المعيقة للمنافسة 

 الواردة عليها واالستثناءات
 
 (3مادة )

 حظر إعاقة المنافسة
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
نافسة الترتيبات المعيقة للم

 واالستثناءات الواردة عليها
 
 (3مادة )

 حظر إعاقة المنافسة
أ( من المادة، /1تعديل نص البند ) .1

)التأ ير في ليصبح كاآلتي: 
أسعار المنتجات محل التعامل 
بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو 
بالمعامالت الصورية أو الوهمية 

 أو بأية صورة أخرى(.

 الفصل الثاني
الترتيبات المعيقة للمنافسة 
 واالستثناءات الواردة عليها

 
 (3مادة )

 حظر إعاقة المنافسة
 الموافقة على قرار مجلس النواب. 

 

 الفصل الثاني
الترتيبات المعيقة للمنافسة 
 واالستثناءات الواردة عليها

 
 (3مادة )

 حظر إعاقة المنافسة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوف النقطتين )د( و )ات(  .2
( من المادة، 1الواردتين في البند )

(، مع 9لتناسبهما مع نص المادة )
 مراعاة إعادة ترتيب باقي البنود.

و( من /1تعديل نص البند ) .3
)نشر المادة، ليصبح كاآلتي: 

معلومات غير صحيحة عن 
المنتجات وأسعارها مع العلم 

 بذلك(.
ز( من /1تعديل نص البند ) .4

ؤ )التواطالمادة، ليصبح كاآلتي: 
في العطاءات أو العروض في 
المزايدات أو المناقصات أو 
الممارسات، والتأ ير في سعر 

 عروض بيع وشراء المنتجات(.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
( 5( و)4مع مراعاة أحكام المواد ) -1
( من اوا القانون، تحظر كافة 7و)

الترتيبات التي يكون ال رض منها أو 
التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في 

ح( من /1تعديل نص البند ) .5
افتعال المادة، ليصبح كاآلتي: )

وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إلى 
تداولها بسعر غير حقيقي يؤ ر 

 على باقي المتنافسين(.
ط( من /1تعديل نص البند ) .6

التواطؤ المادة، ليصبح كاآلتي: )
على رفض الشراء أو البيع أو 
التوريد من منشأة أو منشآت 
معينة، وعلى منع أو عرقلة 

 ممارستها لنشاطها(.
 النص بعد التعديل:

( 5( و)4مع مراعاة أحكام المواد ) -1
( من اوا القانون، تحظر كافة 7و)

الترتيبات التي يكون ال رض منها أو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 5( و)4مع مراعاة أحكام المواد ) -1
( من اوا القانون، تحظر كافة 7و)

الترتيبات التي يكون ال رض منها أو 
التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المملكة أو أي جزء منها. وعلى 
األخص، يسري الحظر المشار إليه 
بشأن الترتيبات التي يكون ال رض 
 منها أو التي ينتج عنها أي مما يلي: 

تثبيت أسعار البيع أو الشراء  -أ
أو أي شروط اتجار أخرى، سواء كان 
 ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.

  
الحد من اإلنتا  أو األسواق  -ب

أو التطور التقني أو االستثمار، أو 
 التحكم في أي من ذلك. 

 
اقتسام األسواق أو مصادر  - 

 التوريد. 

التي ينتج عنها إعاقة المنافسة في 
المملكة أو أي جزء منها. وعلى 
األخص، يسري الحظر المشار إليه 
بشأن الترتيبات التي يكون ال رض 
 منها أو التي ينتج عنها أي مما يلي: 

التأ ير في أسعار المنتجات  -أ
محل التعامل بالرفع أو الخفض أو 
بالتثبيت أو بالمعامالت الصورية أو 

 . الوهمية أو بأية صورة أخرى 
الحد من اإلنتا  أو األسواق أو  -ب

التطور التقني أو االستثمار، أو التحكم 
 في أي من ذلك. 

 
اقتسام األسواق أو مصادر  - 

 التوريد. 

المملكة أو أي جزء منها. وعلى 
األخص، يسري الحظر المشار إليه 
بشأن الترتيبات التي يكون ال رض منها 

 أو التي ينتج عنها أي مما يلي: 
التأ ير في أسعار المنتجات  -أ

محل التعامل بالرفع أو الخفض أو 
بالتثبيت أو بالمعامالت الصورية أو 

 . الوهمية أو بأية صورة أخرى 
الحد من اإلنتا  أو األسواق أو  -ب

التطور التقني أو االستثمار، أو التحكم 
 في أي من ذلك. 

 
اقتسام األسواق أو مصادر  - 

 التوريد. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

وضع شروط مختلفة  -د
ين، لمعامالت متماثلة مع تجار آخر 

 وبالتالي اإلضرار بوضعهم التنافسي. 
جعل إبرام العقود مشروطًا  -ه

بقبول األطراف األخرى التزامات 
إضافية تكون بطبيعتها، أو وفقاً لما او 
معتاد تجاريًا، غير مرتبطة بموضوع 

 اوه العقود. 
االدعاء دون مبرر خالف  -و

الحقيقة ضد أي منتج تجاري أو 
صناعي أو حرفي بقصد النيل من 

 شهرته أو سمعته أو الثقة فيه. 
التواطؤ في العطاءات أو  -ز

العروض في المنافسات أو المزايدات 

صحيحة نشر معلومات غير  -د
عن المنتجات وأسعارها مع العلم 

 . بذلك
 
التواطؤ في العطاءات أو  -ه

العروض في المزايدات أو المناقصات 
أو الممارسات، والتأ ير في سعر 

 . عروض بيع وشراء المنتجات
 
 
 
 

افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات  -و
تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي 

 . يؤ ر على باقي المتنافسين
 

حة نشر معلومات غير صحي -د
عن المنتجات وأسعارها مع العلم 

 . بذلك
 
التواطؤ في العطاءات أو  -ه

العروض في المزايدات أو المناقصات 
أو الممارسات، والتأ ير في سعر 

 . عروض بيع وشراء المنتجات
 
 
 
 

افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات  -و
تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي 

 . يؤ ر على باقي المتنافسين
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أو المناقصات والتأثير في سعر 
 عروض بيع وشراء المنتجات. 

افتعال وفرة مفاجئة في  -ح
ات بحيت يؤدي المنتجات والخدم

تداولها على سعر غير حقيقي يؤثر 
 على المتعاملين في السوق. 

االمتناع عن التعامل بالمنتج  -ط
سواء بالبيع أو الشراء مع منشأة أو 
منشأة معينة يسبب أضرارًا بحرية 

 المنافسة. 
مع عدم اإلخالل بحقوق ال ير  -2

حسن النية، يقع باطاًل كل ترتيب يتم 
( من اوه 1الفقرة )بالمخالفة ألحكام 

 المادة.

على رفض الشراء أو التواطؤ  -ز
البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت 
معينة، وعلى منع أو عرقلة ممارستها 

 . لنشاطها
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بحقوق ال ير  -2

حسن النية، يقع باطاًل كل ترتيب يتم 
( من اوه 1بالمخالفة ألحكام الفقرة )

 المادة.
ال يسري الحظر المشار إليه  -3

ادة على أي ( من اوه الم1في الفقرة )

رفض الشراء أو  التواطؤ على -ز
البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت 
معينة، وعلى منع أو عرقلة ممارستها 

 . لنشاطها
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بحقوق ال ير  -2

حسن النية، يقع باطاًل كل ترتيب يتم 
( من اوه 1بالمخالفة ألحكام الفقرة )

 المادة.
ال يسري الحظر المشار إليه  -3

على أي  ( من اوه المادة1في الفقرة )
ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

ال يسري الحظر المشار إليه في  -3
( من اوه المادة على أي 1الفقرة )

ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا 
عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من منشأة واحدة، ويجوز أن تكون اوه 
 المنشأة المسيطرة أحد أطراف الترتيب.

 

ترتيب تكون جميع أطرافه مسيطرًا 
عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من منشأة واحدة، ويجوز أن تكون اوه 
 المنشأة المسيطرة أحد أطراف الترتيب.

 

عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من منشأة واحدة، ويجوز أن تكون اوه 
 المنشأة المسيطرة أحد أطراف الترتيب.

 

 (4مادة )
 استثناء ترتيبات محددة

 
 
 
 
 
 

 (4مادة )
 استثناء ترتيبات محددة

حوف عبارة )أو الخدمات( أينما  .1
 .وردت في المادة

تصحيح الخطأ المطبعي في كلمة  .2
د( /1)يمَّكن( الواردة في البند )

 .)ُيمك ن(لتصبح 

 (4مادة )
 استثناء ترتيبات محددة

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
 
 
 
 
 

 (4مادة )
 استثناء ترتيبات محددة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 

 
 
 

( 3يستثنى من أحكام المادة ) -1
من اوا القانون بموجب قرار تصدره 

أي ترتيب من المشار إليهم في الهيئة، 
تلك المادة إذا ما كان اوا الترتيب 

 مستوفيًا لما يلي:
يؤدي إلى تحسن ملموس في  -أ

 إنتا  أو توزيع المنتجات أو الخدمات. 

ات( من /1إعادة صوغ نص البند ) .3
ال يفرض المادة، ليصبح كاآلتي: )

قيودًا على المنافسة بالنسبة 
للمنشآت المعنية غير ما 
تستلزمه الشروط المنصوص 
عليها في البنود )أ( و )ب( و 

 )ج( من هذه الفقرة(.
 النص بعد التعديل:

 
( 3يستثنى من أحكام المادة ) -1

تصدره من اوا القانون بموجب قرار 
الهيئة، أي ترتيب من المشار إليهم في 
تلك المادة إذا ما كان اوا الترتيب 

 مستوفيًا لما يلي:

 
 
 
 
 
 
 
 

( 3يستثنى من أحكام المادة ) -1
من اوا القانون بموجب قرار تصدره 
الهيئة، أي ترتيب من المشار إليهم 

ما كان اوا الترتيب  في تلك المادة إذا
 مستوفيًا لما يلي:

يؤدي إلى تحسن ملموس في إنتا   -أ
 أو توزيع المنتجات. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يؤدي إلى تعزيز التطور  -ب
التقني أو االقتصادي في مجال إنتا  

 أو توزيع المنتجات أو الخدمات. 
يمنح حصة منصفة  - 

جات أو الخدمات من لمستهلكي المنت
 أي منافع تنتج عنه. 

ال ُيمَّكن المنشآت المعنية من  -د
القضاء على المنافسة في جزء كبير 

 من سوق المنتجات أو الخدمات. 
ال يفرض قيودًا على المنافسة  -ه

على المنشآت المعنية غير الزمة 
لتحقيق األاداف المنصوص عليها في 
 البنود )أ( و)ب( و) ( من اوه الفقرة. 

يؤدي إلى تحسن ملموس في  -أ
 إنتا  أو توزيع المنتجات. 

يؤدي إلى تعزيز التطور التقني  -ب
أو االقتصادي في مجال إنتا  أو 

 توزيع المنتجات. 
يمنح حصة منصفة لمستهلكي  - 

 المنتجات من أي منافع تنتج عنه. 
 
المنشآت المعنية من  ُيمك نال  -د

القضاء على المنافسة في جزء كبير 
 من سوق المنتجات. 

 
ال يفرض قيودًا على المنافسة  -ه

بالنسبة للمنشآت المعنية غير ما 
تستلزمه الشروط المنصوص عليها 

يؤدي إلى تعزيز التطور التقني  -ب
أو االقتصادي في مجال إنتا  أو 

 توزيع المنتجات. 
يمنح حصة منصفة لمستهلكي  - 

 المنتجات من أي منافع تنتج عنه. 
 
المنشآت المعنية من  ُيمك نال  -د

على المنافسة في جزء كبير القضاء 
 من سوق المنتجات. 

 
ال يفرض قيودًا على المنافسة  -ه

بالنسبة للمنشآت المعنية غير ما 
تستلزمه الشروط المنصوص عليها 
في البنود )أ( و )ب( و )ج( من هذه 

 . الفقرة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

وتحدد الهيئة في قراراا نطاق االستثناء 
وشروطه ومدته، ويجوز تجديد اوه 

 المدة لمدد أخرى. 
يجوز بقرار مسبب تصدره الهيئة  -2

من تلقاء نفسها أو بناًء على ما تتلقاه 
من بالغات أو شكاوى، تعديل أو إل اء 
قرار االستثناء المشار إليه في الفقرة 

ا ( من اوه المادة إذا قامت لديه1)
دالئل جدية على أن ت ييرًا جواريًا 
وملموسًا طرأ على الظروف واألوضاع 
 التي حدت بالهيئة إلى منح االستثناء. 

هذه في البنود )أ( و )ب( و )ج( من 
 . الفقرة

 
يجوز بقرار مسبب تصدره الهيئة  -2

من تلقاء نفسها أو بناًء على ما تتلقاه 
من بالغات أو شكاوى، تعديل أو إل اء 
قرار االستثناء المشار إليه في الفقرة 

( من اوه المادة إذا قامت لديها 1)
دالئل جدية على أن ت ييرًا جواريًا 
وملموساً طرأ على الظروف واألوضاع 

 ي حدت بالهيئة إلى منح االستثناء. الت

 
يجوز بقرار مسبب تصدره الهيئة  -2

من تلقاء نفسها أو بناًء على ما تتلقاه 
من بالغات أو شكاوى، تعديل أو إل اء 
قرار االستثناء المشار إليه في الفقرة 

( من اوه المادة إذا قامت لديها 1)
دالئل جدية على أن ت ييرًا جواريًا 
وملموساً طرأ على الظروف واألوضاع 

 إلى منح االستثناء. التي حدت بالهيئة 
 
 
 

 (5مادة )
استثناء فئات معينة من الترتيبات 

 والمنشآت الصغيرة

 (5مادة )
فئات معينة من استثناء 

 الترتيبات والمنشآت الصغيرة

 (5مادة )
فئات معينة من استثناء 

 الترتيبات والمنشآت الصغيرة

 (5مادة )
استثناء فئات معينة من الترتيبات 

 الصغيرةوالمنشآت 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
( من 3يستثنى من أحكام المادة ) -1

اوا القانون بموجب قرار تصدره الهيئة 
فئات الترتيبات التي تقدر الهيئة أنها 
تستوفي االشتراطات المشار إليها في 

( من 1البنود )أ( إلى )ات( من الفقرة )
( من اوا القانون وذلك لمدة 4المادة )

محددة قابلة للتجديد لمدد أخرى، 
تكون جميع أطرافها  والترتيبات التي

من المنشآت الص يرة وذلك لمدة 
محددة قابلة للتجديد لمدد أخرى، وال 
يسري االستثناء المشار إليه إال بشأن 
الترتيب الوي يكون جميع أطرافه من 

 المنشآت الص يرة. 
 ويحدد القرار المشار إليه ما يلي:

 
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 
( من 3يستثنى من أحكام المادة ) -1

اوا القانون بموجب قرار تصدره الهيئة 
فئات الترتيبات التي تقدر الهيئة أنها 
تستوفي االشتراطات المشار إليها في 

( من 1البنود )أ( إلى )ات( من الفقرة )
( من اوا القانون وذلك لمدة 4المادة )

محددة قابلة للتجديد لمدد أخرى، 
تكون جميع أطرافها  والترتيبات التي

من المنشآت الص يرة وذلك لمدة 
محددة قابلة للتجديد لمدد أخرى، وال 
يسري االستثناء المشار إليه إال بشأن 
الترتيب الوي يكون جميع أطرافه من 

 المنشآت الص يرة. 
 ويحدد القرار المشار إليه ما يلي:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 مدة سريان االستثناء.  -أ
الشروط واألوضاع التي  -ب

 اتها لسريان االستثناء. يتعين مراع
إجراءات إل ائه في الحاالت  - 

( من اوه 2المشار إليها في الفقرة )
 المادة. 

ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه 
المعايير الالزم توافراا في المنشأة حتى 
تعتبر منشأة ص يرة، ويجوز أن يكون 
من بين اوه المعايير الدخل السنوي 

عدد للمنشأة وحصتها في السوق و 
العاملين بها، كما يجوز أن يتضمن 
القرار أحكامًا خاصة بأنواع معينة من 
الترتيبات أو من المنشآت الص يرة أو 

 األنشطة االقتصادية. 

 مدة سريان االستثناء.  -أ
الشروط واألوضاع التي  -ب

 يتعين مراعاتها لسريان االستثناء. 
إجراءات إل ائه في الحاالت  - 

( من اوه 2المشار إليها في الفقرة )
 المادة. 

ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه 
المعايير الالزم توافراا في المنشأة حتى 
تعتبر منشأة ص يرة، ويجوز أن يكون 
من بين اوه المعايير الدخل السنوي 
للمنشأة وحصتها في السوق وعدد 
العاملين بها، كما يجوز أن يتضمن 
القرار أحكامًا خاصة بأنواع معينة من 

آت الص يرة أو الترتيبات أو من المنش
 األنشطة االقتصادية. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يجوز بقرار مسبب تصدره الهيئة  -2
من تلقاء نفسها، أو بناًء على ما تتلقاه 
من بالغات أو شكاوى، حرمان أية 
منشأة أو منشآت ص يرة من التمتع 

( 1باالستثناء المشار إليه في الفقرة )
من اوه المادة إذا ثبت إخاللها بأي 
من األحكام التي يتعين مراعاتها 

 لسريان االستثناء. 

يجوز بقرار مسبب تصدره الهيئة  -2
من تلقاء نفسها، أو بناًء على ما تتلقاه 
من بالغات أو شكاوى، حرمان أية 
منشأة أو منشآت ص يرة من التمتع 

( 1باالستثناء المشار إليه في الفقرة )
من اوه المادة إذا ثبت إخاللها بأي 

مراعاتها  من األحكام التي يتعين
 لسريان االستثناء. 

 (6مادة )
تنشر في الجريدة الرسمية القرارات 

( 5، 4الصادرة وفقًا ألحكام المادتين )
 من اوا القانون. 

 (6مادة )
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 (6مادة )
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.
 

 (6مادة )
تنشر في الجريدة الرسمية 

القرارات الصادرة وفقًا ألحكام 
( من اوا 5، 4المادتين )

 القانون. 
 (7مادة ) (7مادة ) (7مادة ) (7مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

 
 
 
 
 
 

 
( من 3استثناء من أحكام المادة ) -1

اوا القانون، يجوز بقرار مسبب من 
الوزير، بعد أخو رأي الهيئة وموافقة 
مجلس الوزراء، الموافقة على أي 
ترتيب من المشار إليه في تلك المادة 
العتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

  الموافقة على النص كما ورد في
مشروع القانون، مع مراعاة 
تصحيح الخطأ النحوي الوارد في 

( 4كلمة )قرار( الواردة في البند )
 .)قرارا(من المادة، لتصبح 

 
 النص بعد التعديل:

( من 3استثناء من أحكام المادة ) -1
اوا القانون، يجوز بقرار مسبب من 
الوزير، بعد أخو رأي الهيئة وموافقة 
مجلس الوزراء، الموافقة على أي ترتيب 
من المشار إليه في تلك المادة 
العتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
 
 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

 
 
 
 

 
( من 3استثناء من أحكام المادة ) -1

اوا القانون، يجوز بقرار مسبب من 
الوزير، بعد أخو رأي الهيئة وموافقة 
مجلس الوزراء، الموافقة على أي ترتيب 
من المشار إليه في تلك المادة 
العتبارات استثنائية تقتضيها المصلحة 
العامة. ويجوز أن يكون قرار الموافقة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

العامة. ويجوز أن يكون قرار الموافقة 
شروط ولمدة المشار إليه مقرونًا ب

 محددة قابلة للتجديد. 
يصدر قرار الموافقة، المشار إليها  -2

( من اوه المادة، وتجديد 1في الفقرة )
مدته بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في 

 مباشرة الترتيب قبل الشروع فيه. 
يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3

بعد أخو رأي الهيئة، إل اء الموافقة 
( من اوه 1المشار إليها في الفقرة )

المادة قبل انتهاء مدتها إذا انحرف ذوو 
 الشأن عن ال اية منها أو زال سببها. 

يصدر الوزير قرار يحدد بموجبه  -4
إجراءات تقديم طلب الموافقة المشار 

العامة. ويجوز أن يكون قرار الموافقة 
شروط ولمدة المشار إليه مقرونًا ب

 محددة قابلة للتجديد. 
يصدر قرار الموافقة، المشار إليها  -2

( من اوه المادة، وتجديد 1في الفقرة )
مدته بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في مباشرة 

 الترتيب قبل الشروع فيه. 
يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3

بعد أخو رأي الهيئة، إل اء الموافقة 
( من اوه 1المشار إليها في الفقرة )

المادة قبل انتهاء مدتها إذا انحرف ذوو 
 الشأن عن ال اية منها أو زال سببها. 

يحدد بموجبه  قرارايصدر الوزير  -4
إجراءات تقديم طلب الموافقة المشار 

شروط ولمدة المشار إليه مقرونًا ب
 محددة قابلة للتجديد. 

يصدر قرار الموافقة، المشار إليها  -2
( من اوه المادة، وتجديد 1في الفقرة )

مدته بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في مباشرة 

 الترتيب قبل الشروع فيه. 
يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3

بعد أخو رأي الهيئة، إل اء الموافقة 
( من اوه 1المشار إليها في الفقرة )

المادة قبل انتهاء مدتها إذا انحرف ذوو 
 الشأن عن ال اية منها أو زال سببها. 

يحدد بموجبه  قرارايصدر الوزير  -4
إجراءات تقديم طلب الموافقة المشار 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

( من اوه المادة 1إليها في الفقرة )
 والبت فيه.

تنشر في الجريدة الرسمية  -5
وفقًا ألحكام اوه  القرارات الصادرة

المادة، وينشر مع قرار الموافقة رأي 
( من 1الهيئة المشار إليه في الفقرة )

اوه المادة مسببًا إذا ما تقرر عدم 
 األخو به مع بيان أسباب ذلك. 

 
 
 

( من اوه المادة 1إليها في الفقرة )
 والبت فيه.

تنشر في الجريدة الرسمية  -5
القرارات الصادرة وفقًا ألحكام اوه 
المادة، وينشر مع قرار الموافقة رأي 

( من 1الهيئة المشار إليه في الفقرة )
اوه المادة مسبباً إذا ما تقرر عدم األخو 

 به مع بيان أسباب ذلك. 
 

( من اوه المادة 1إليها في الفقرة )
 والبت فيه.

تنشر في الجريدة الرسمية  -5
ة وفقًا ألحكام اوه القرارات الصادر 

المادة، وينشر مع قرار الموافقة رأي 
( من 1الهيئة المشار إليه في الفقرة )

اوه المادة مسبباً إذا ما تقرر عدم األخو 
 به مع بيان أسباب ذلك. 

 

 الفصل الثالث
إساءة استغالل الوضع المهيمن 

 واالستثناءات الواردة عليه
 

 الفصل الثالث
إساءة استغالل الوضع المهيمن 

 واالستثناءات الواردة عليه
 

 الفصل الثالث
إساءة استغالل الوضع المهيمن 

 واالستثناءات الواردة عليه
 

 الفصل الثالث
استغالل الوضع المهيمن إساءة 

 واالستثناءات الواردة عليه
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 (8مادة )
 الوضع المهيمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (8مادة )
 الوضع المهيمن

 
 
 

حوف عبارة )خدماتها أو( الواردة  .1
 ( من المادة.1في نهاية البند )

حوف عبارة )أو الخدمات( أينما  .2
 ( من المادة.2وردت في البند )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  .3
( 2)المعينة( أينما وردت في البند )

 (.المعنيةمن المادة، لتصبح )
تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  .4

)تستوفى( الواردة في نهاية البند 

 (8مادة )
 الوضع المهيمن

 
 
 

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
 

 
 
 

 
 

 (8مادة )
 الوضع المهيمن
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
تعتبر المنشأة في وضع مهيمن  -1

إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من 
الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في 
السوق، وذلك بما يعطي اوه المنشأة 

قدر ب–القدرة على التصرف باستقالل 
عن منافسيها وعمالئها - ملموس

وبالتالي عن مستهلكي خدماتها أو 
 منتجاتها. 

ما لم يثبت خالف ذلك، تعد  -2
المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا 
زادت حصتها في سوق المنتجات أو 

، وتعد %40الخدمات المعينة على 
مجموعة منشآت، تتألف من اثنتين أو 

تصبح ( من المادة، ل2)
 (.تستوفي)

 النص بعد التعديل:
تعتبر المنشأة في وضع مهيمن  -1

إذا تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من 
الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في 
السوق، وذلك بما يعطي اوه المنشأة 

بقدر –القدرة على التصرف باستقالل 
ا ن منافسيها وعمالئهع-ملموس 

 وبالتالي عن مستهلكي منتجاتها.
 
ما لم يثبت خالف ذلك، تعد  -2

المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا 
زادت حصتها في سوق المنتجات 

، وتعد مجموعة %40على  المعنية

 
 

تعتبر المنشأة في وضع مهيمن إذا  -1
تمتعت بقوة اقتصادية تمكنها من 
الحيلولة دون قيام منافسة فاعلة في 
السوق، وذلك بما يعطي اوه المنشأة 

قدر ب–القدرة على التصرف باستقالل 
ا الئهعن منافسيها وعم-ملموس 

 وبالتالي عن مستهلكي منتجاتها.
 
ما لم يثبت خالف ذلك، تعد  -2

المنشأة الواحدة في وضع مهيمن إذا 
زادت حصتها في سوق المنتجات 

، وتعد مجموعة %40على  المعنية
منشآت، تتألف من اثنتين أو أكثر، في 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أكثر، في وضع مهيمن إذا زادت حصة 
المجموعة في سوق المنتجات أو 

. ومع %60الخدمات المعينة على 
أن تكون متمتعة  ذلك يجوز للمنشأة

بوضع مهيمن في سوق المنتجات أو 
الخدمات المعنية وإن لم تكن حصتها 

 فيها تستوفى النسب المشار إليها. 
وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد بموجبه 
معايير إضافية لتقرير تمتع المنشأة 
منفردة أو باالشتراك مع منشأة أخرى 
أو أكثر بوضع مهيمن، كما للهيئة أن 

ارات تحدد بموجبها تمتع تصدر قر 
منشآت معينة منفردة أو باالشتراك مع 
أخريات بوضع مهيمن. وتنشر كافة 

منشآت، تتألف من اثنتين أو أكثر، في 
وضع مهيمن إذا زادت حصة 

 المعنيةالمجموعة في سوق المنتجات 
. ومع ذلك يجوز للمنشأة %60على 

هيمن في أن تكون متمتعة بوضع م
سوق المنتجات المعنية وإن لم تكن 

النسب المشار  تستوفيحصتها فيها 
 إليها. 

 
وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد بموجبه 
معايير إضافية لتقرير تمتع المنشأة 
منفردة أو باالشتراك مع منشأة أخرى أو 
أكثر بوضع مهيمن، كما للهيئة أن 
تصدر قرارات تحدد بموجبها تمتع 

نة منفردة أو باالشتراك مع منشآت معي

وضع مهيمن إذا زادت حصة 
 المعنيةالمجموعة في سوق المنتجات 

. ومع ذلك يجوز للمنشأة %60على 
أن تكون متمتعة بوضع مهيمن في 
سوق المنتجات المعنية وإن لم تكن 

النسب المشار  تستوفيحصتها فيها 
 إليها. 

 
وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد بموجبه 
معايير إضافية لتقرير تمتع المنشأة 
منفردة أو باالشتراك مع منشأة أخرى أو 

مهيمن، كما للهيئة أن أكثر بوضع 
تصدر قرارات تحدد بموجبها تمتع 
منشآت معينة منفردة أو باالشتراك مع 
أخريات بوضع مهيمن. وتنشر كافة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

القرارات المشار إليها في الجريدة 
 الرسمية. 

أخريات بوضع مهيمن. وتنشر كافة 
مشار إليها في الجريدة القرارات ال
 الرسمية. 

مشار إليها في الجريدة القرارات ال
 الرسمية. 

 
 (9مادة )

حظر إساءة استغالل الوضع 
 المهيمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9مادة )
حظر إساءة استغالل الوضع 

 المهيمن
 
 

تصحيح الخطأ النحوي في كلمة  .1
ب(، /1)ضرر( الواردة في البند )

 (.ضررالتصبح )
تعديل نص البندين ) ( و)د(  .2

المادة، ( من 1الواردين في الفقرة )
 ليكونا على النحو اآلتي:

 (9مادة )
حظر إساءة استغالل الوضع 

 المهيمن
 
 

 الموافقة على قرار مجلس النواب. 
 

 (9مادة )
حظر إساءة استغالل الوضع 

 المهيمن
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
يحظر على أية منشأة تتمتع  -1

بوضع مهيمن في السوق، القيام سواء 

التفاقات أو االتمييز في  -)ج
التعاقدات، أيًا كان نوعها، التي ُتبرم 
مع الموردين أو مع العمالء متى 
تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان 
هذا التمييز في األسعار أو نوعية 
المنتجات أو في شروط التعامل 

 .األخرى 
اص بمنتج عليق إبرام عقد اتفاق خت -د

على شرط قبول التزامات أو منتجات 
تكون بطبيعتها أو بموجب االستخدام 
التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج 

أو التعاقد أو التعامل  محل االتفاق
 األصلي(.

 النص بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحظر على أية منشأة تتمتع  -1

بوضع مهيمن في السوق، القيام سواء 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بمفرداا أو باالشتراك مع منشأة أخرى 
أو أكثر بأي فعل أو االمتناع عن أي 
فعل ينطوي على إساءة است الل 
الوضع المشار إليه. وعلى وجه 
الخصوص، يعد إساءة الست الل 

 الوضع المهيمن أي مما يلي: 
للشراء أو أي فرض أسعار للبيع أو  -أ

شروط اتجار أخرى، سواء كان ذلك 
 على نحو مباشر أو غير مباشر. 

الحد من اإلنتا  أو األسواق أو  -ب
التطور التقني، بما يلحق ضرر 

 بالمستهلكين. 
وضع شروطًا مختلفة  - 

لمعامالت متماثلة مع تجار آخرين، 
 وبالتالي اإلضرار بوضعهم التنافسي. 

يحظر على أية منشأة تتمتع  -1
بوضع مهيمن في السوق، القيام سواء 
بمفرداا أو باالشتراك مع منشأة أخرى 
أو أكثر بأي فعل أو االمتناع عن أي 
فعل ينطوي على إساءة است الل 
الوضع المشار إليه. وعلى وجه 
الخصوص، يعد إساءة الست الل 

 الوضع المهيمن أي مما يلي: 
للشراء أو أي فرض أسعار للبيع أو  -أ

شروط اتجار أخرى، سواء كان ذلك 
 على نحو مباشر أو غير مباشر. 

الحد من اإلنتا  أو األسواق أو  -ب
 ضرراالتطور التقني، بما يلحق 

 بالمستهلكين. 

بمفرداا أو باالشتراك مع منشأة أخرى 
أو أكثر بأي فعل أو االمتناع عن أي 
فعل ينطوي على إساءة است الل 
الوضع المشار إليه. وعلى وجه 
الخصوص، يعد إساءة الست الل 

 الوضع المهيمن أي مما يلي: 
للشراء أو أي فرض أسعار للبيع أو  -أ

شروط اتجار أخرى، سواء كان ذلك 
 على نحو مباشر أو غير مباشر. 

الحد من اإلنتا  أو األسواق أو  -ب
 ضرراالتطور التقني، بما يلحق 

 بالمستهلكين. 
التمييز في االتفاقات أو  -ج

التعاقدات، أيًا كان نوعها، التي ُتبرم 
مع الموردين أو مع العمالء متى 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

جعل إبرام العقود مشروطًا  -د
بقبول األطراف األخرى التزامات 
إضافية تكون بطبيعتها، أو وفقاً لما او 
معتاد تجاريًا، غير مرتبطة بموضوع 

 اوه العقود. 
 
 
 
 
 
االمتناع ب ير مبرر مشروع عن  -ه

إبرام صفقات بيع أو شراء أحد 
المنتجات مع أي منشأة، أو بيع 

تكلفتها  المنتجات محل تعامله بأقل من
الفعلية أو بوقف التعامل كلياً بما يؤدي 

التمييز في االتفاقات أو  -ج
 التعاقدات، أيًا كان نوعها، التي ُتبرم

مع الموردين أو مع العمالء متى 
اقدية سواء كان تشابهت مراكزهم التع

هذا التمييز في األسعار أو نوعية 
المنتجات أو في شروط التعامل 

 .األخرى 
تعليق إبرام عقد اتفاق خاص  -د

بمنتج على شرط قبول التزامات أو 
منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب 
االستخدام التجاري لها غير مرتبطة 
بالمنتج محل االتفاق أو التعاقد أو 

 التعامل األصلي.
االمتناع ب ير مبرر مشروع عن  -ه

إبرام صفقات بيع أو شراء أحد 

التعاقدية سواء كان تشابهت مراكزهم 
هذا التمييز في األسعار أو نوعية 
المنتجات أو في شروط التعامل 

 .األخرى 
تعليق إبرام عقد اتفاق خاص  -د

بمنتج على شرط قبول التزامات أو 
منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب 
االستخدام التجاري لها غير مرتبطة 
بالمنتج محل االتفاق أو التعاقد أو 

 التعامل األصلي.
االمتناع ب ير مبرر مشروع عن  -ه

إبرام صفقات بيع أو شراء أحد 
المنتجات مع أي منشأة، أو بيع 
المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها 
الفعلية أو بوقف التعامل كلياً بما يؤدي 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إلى إقصاء المنشآت المنافسة من 
السوق أو تعرضها لخسائر يصعب 

 االستمرار في أنشطتها. 
ال يسري الحظر المشار إليه في  -2

( من اوه المادة إذا كان 1الفقرة )
السلوك سائ اً وفقاً للمعيار الموضوعي 

مع  للمنشآت المشار إليها ومتناسب
مسوغه، وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد 
بموجبه شروط وقواعد توافر المسوغ 

 المشار إليه. 

المنتجات مع أي منشأة، أو بيع 
المنتجات محل تعامله بأقل من تكلفتها 
الفعلية أو بوقف التعامل كلياً بما يؤدي 
إلى إقصاء المنشآت المنافسة من 
السوق أو تعرضها لخسائر يصعب 

 االستمرار في أنشطتها. 
لمشار إليه في ال يسري الحظر ا -2

( من اوه المادة إذا كان 1الفقرة )
السلوك سائ اً وفقاً للمعيار الموضوعي 
للمنشآت المشار إليها ومتناسب مع 
مسوغه، وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد 
بموجبه شروط وقواعد توافر المسوغ 

 المشار إليه.
 

إلى إقصاء المنشآت المنافسة من 
السوق أو تعرضها لخسائر يصعب 

 االستمرار في أنشطتها. 
المشار إليه في ال يسري الحظر  -2

( من اوه المادة إذا كان 1الفقرة )
السلوك سائ اً وفقاً للمعيار الموضوعي 
للمنشآت المشار إليها ومتناسب مع 
مسوغه، وللهيئة أن تصدر قرارًا تحدد 
بموجبه شروط وقواعد توافر المسوغ 

 المشار إليه.

 (10مادة ) (10مادة ) (10مادة ) (10مادة )  
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

 
 
 
 
 
 

يجوز للوزير، بعد أخو رأي الهيئة  -1
وموافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا 
يخر  بموجبه سلوك معين من الحظر 

( من 9المنصوص عليه في المادة )
اوا القانون العتبارات استثنائية 
تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أن 
يكون قرار الموافقة المشار إليه مقرونًا 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
مراعاة تصحيح الخطأ القانون، مع 

المطبعي في كلمة )إليها(، لتصبح 
 (.إليه)

 
 النص بعد التعديل:

يجوز للوزير، بعد أخو رأي الهيئة  -1
وموافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا 
يخر  بموجبه سلوك معين من الحظر 

( من 9المنصوص عليه في المادة )
اوا القانون العتبارات استثنائية 
تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أن 
يكون قرار الموافقة المشار إليه مقرونًا 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

استثناء العتبارات تقتضيها 
 المصلحة العامة

 
 
 
 
 
 

يجوز للوزير، بعد أخو رأي الهيئة  -1
وموافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قرارًا 
يخر  بموجبه سلوك معين من الحظر 

( من 9المنصوص عليه في المادة )
اوا القانون العتبارات استثنائية 
تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أن 
يكون قرار الموافقة المشار إليه مقرونًا 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

لة للتجديد لمدد بشروط ولمدة محددة قاب
 أخرى. 

يصدر القرار المشار إليها في  -2
( من اوه المادة، وتجديد مدة 1الفقرة )

سريانه بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في 
 ممارسة ذلك السلوك قبل الشروع فيه. 

يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3
بعد أخو رأي الهيئة، إل اء القرار 

( من اوه 1في الفقرة ) المشار إليه
المادة قبل انتهاء مدة سريانه إذا 
انحرف ذوو الشأن عن ال اية منه أو 

 زال سببه. 

ة للتجديد لمدد بشروط ولمدة محددة قابل
 أخرى. 

في  إليهيصدر القرار المشار  -2
( من اوه المادة، وتجديد مدة 1الفقرة )

سريانه بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في 
 ممارسة ذلك السلوك قبل الشروع فيه. 

يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3
بعد أخو رأي الهيئة، إل اء القرار 

( من اوه 1ي الفقرة )المشار إليه ف
المادة قبل انتهاء مدة سريانه إذا 
انحرف ذوو الشأن عن ال اية منه أو 

 زال سببه. 

ة للتجديد لمدد بشروط ولمدة محددة قابل
 أخرى. 

في  إليهيصدر القرار المشار  -2
( من اوه المادة، وتجديد مدة 1الفقرة )

سريانه بناًء على طلب كتابي يقدم من 
شخص أو أكثر من الراغبين في 
 ممارسة ذلك السلوك قبل الشروع فيه. 

يجوز بقرار مسبب من الوزير،  -3
بعد أخو رأي الهيئة، إل اء القرار 

( من اوه 1المشار إليه في الفقرة )
المادة قبل انتهاء مدة سريانه إذا 
انحرف ذوو الشأن عن ال اية منه أو 

 زال سببه. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يصدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه  -4
إجراءات تقديم الطلب المشار إليها في 

 ( من اوه المادة والبت فيه. 1الفقرة )
تنشر في الجريدة الرسمية  -5

اوه  القرارات الصادرة وفقًا ألحكام
المادة، وينشر مع القرار المشار إليه 

( من اوه المادة رأي 1في الفقرة )
الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا 
إذا ما تقرر عدم األخو به مع بيان 

 أسباب ذلك. 

يصدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه  -4
إجراءات تقديم الطلب المشار إليها في 

 ( من اوه المادة والبت فيه. 1الفقرة )
تنشر في الجريدة الرسمية  -5

وه القرارات الصادرة وفقًا ألحكام ا
المادة، وينشر مع القرار المشار إليه 

( من اوه المادة رأي 1في الفقرة )
الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا 
إذا ما تقرر عدم األخو به مع بيان 

 أسباب ذلك. 

يصدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه  -4
إجراءات تقديم الطلب المشار إليها في 

 لمادة والبت فيه. ( من اوه ا1الفقرة )
تنشر في الجريدة الرسمية  -5

القرارات الصادرة وفقًا ألحكام اوه 
المادة، وينشر مع القرار المشار إليه 

( من اوه المادة رأي 1في الفقرة )
الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا 
إذا ما تقرر عدم األخو به مع بيان 

 أسباب ذلك. 
 الفصل الرابع

 تثناءات الواردة عليهالتركيز واالس
 
 (11مادة )

 التركيز

 الفصل الرابع
 واالستثناءات االقتصاديالتركيز 

 الواردة عليه 
 (11مادة )

 التركيز

 الفصل الرابع
 واالستثناءات االقتصاديالتركيز 

 الواردة عليه 
 (11مادة )

 التركيز

 الفصل الرابع
 واالستثناءات االقتصاديالتركيز 

 الواردة عليه 
 (11مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

بعد  )االقتصادي(إضافة كلمة  .1
كلمة التركيز الواردة في العنوان وكولك 

 في السطر األول من المادة.
الواردة في حوف كلمة )دائم(  .2

 السطر األول من المادة.
حوف عبارة )على نحو دائم(  .3

 الواردة في البند ) ( من المادة.
 النص بعد التعديل:
 التركيز االقتصادي

ألغراض اوا القانون، ينشأ التركيز 
إذا حدث ت يير في السيطرة  االقتصادي

 نتج عن أي مما يلي: 

 
 
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 التركيز االقتصادي
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

ألغراض اوا القانون، ينشأ التركيز إذا 
حدث ت يير دائم في السيطرة نتج عن 

 أي مما يلي: 
اندما  منشأتين، أو أكثر،  -أ

بكاملهما أو أجزاء منهما إذا ما كانت 
اوه المنشآت مستقلة عن بعضها قبل 

 االندما . 
اكتساب سيطرة مباشرة أو غير  -ب

مباشرة على منشأة، أو جزء منها، من 
 قبل أي مما يلي: 

شخص طبيعي، أو أكثر، لديه  .1
 سيطرة على منشأة أو أكثر. 

 منشأة أخرى أو أكثر.  .2
تأسيس مشروع مشترك  - 
(Joint Venture يباشر ) على نحو

اندما  منشأتين، أو أكثر،  -أ
بكاملهما أو أجزاء منهما إذا ما كانت 
اوه المنشآت مستقلة عن بعضها قبل 

 االندما . 
اكتساب سيطرة مباشرة أو غير  -ب

مباشرة على منشأة، أو جزء منها، من 
 قبل أي مما يلي: 

شخص طبيعي، أو أكثر، لديه  .1
 سيطرة على منشأة أو أكثر. 

 منشأة أخرى أو أكثر.  .2
تأسيس مشروع مشترك  - 
(Joint Venture يباشر جميع )

 وظائف منشأة لها استقالل ذاتي. 
ويحدد قرار يصدر عن الهيئة شروط 
 وأوضاع تحقق السيطرة المشار إليها. 

ألغراض اوا القانون، ينشأ التركيز 
إذا حدث ت يير في السيطرة  االقتصادي

 نتج عن أي مما يلي: 
اندما  منشأتين، أو أكثر، بكاملهما  -أ

أو أجزاء منهما إذا ما كانت اوه 
المنشآت مستقلة عن بعضها قبل 

 االندما . 
اكتساب سيطرة مباشرة أو غير  -ب

مباشرة على منشأة، أو جزء منها، من 
 قبل أي مما يلي: 

شخص طبيعي، أو أكثر، لديه  .1
 سيطرة على منشأة أو أكثر. 

 منشأة أخرى أو أكثر.  .2
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

جميع وظائف منشأة لها استقالل  دائم
 ذاتي. 

ويحدد قرار يصدر عن الهيئة شروط 
 وأوضاع تحقق السيطرة المشار إليها. 

 

سيس مشروع مشترك تأ -  
(Joint Venture يباشر جميع )

 وظائف منشأة لها استقالل ذاتي. 
ويحدد قرار يصدر عن الهيئة شروط 
 وأوضاع تحقق السيطرة المشار إليها. 

 
 
 

 
 (12مادة )

اشتراط الموافقة على أنواع معينة 
 من التركيز

 
 
 

 (12مادة )
اشتراط الموافقة على أنواع 

 االقتصاديمعينة من التركيز 
 
 
 

 (12مادة )
اشتراط الموافقة على أنواع 

 االقتصاديمعينة من التركيز 
 

 
 

 (12مادة )
اشتراط الموافقة على أنواع 

 االقتصاديمعينة من التركيز 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
يحظر إتمام عمليات التركيز،  -1

التي يصدر بتحديداا قرار من الوزير 

بعد  )االقتصادي(إضافة كلمة  .1
كلمة التركيز الواردة في العنوان 

 ( من المادة.1وكولك في البند )
استبدال عالمة الترقيم الشرطة  .2

رقيم )،( ( بعالمة الت-المعترضة )
( من المادة، 1الواردة في البند )
)التي يصدر لتصبح عبارة 

بتحديدها قرار من الوزير بعد أخذ 
 جملة اعتراضية. رأي الهيئة(

 النص بعد التعديل:
اشتراط الموافقة على أنواع معينة من 

 االقتصاديالتركيز 
يحظر إتمام عمليات التركيز  -1

التي يصدر بتحديدها -االقتصادي 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يحظر إتمام عمليات التركيز  -1

يصدر بتحديدها التي -االقتصادي 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بعد أخو رأي الهيئة، دون الحصول 
 على موافقة الهيئة. 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  -2
( من اوا القانون، تحظر 15)

( 1العمليات المشار إليها في الفقرة )
من اوه المادة إذا كان من شأنها الحد 

 كبيرة في السوق.  من المنافسة بدرجة
 
 
 

 -قرار من الوزير بعد أخذ رأي الهيئة
 دون الحصول على موافقة الهيئة. 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  -2
( من اوا القانون، تحظر 15)

( 1العمليات المشار إليها في الفقرة )
من اوه المادة إذا كان من شأنها الحد 

 المنافسة بدرجة كبيرة في السوق.من 
 

 

 -قرار من الوزير بعد أخذ رأي الهيئة
 دون الحصول على موافقة الهيئة. 

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  -2
( من اوا القانون، تحظر 15)

( 1العمليات المشار إليها في الفقرة )
من اوه المادة إذا كان من شأنها الحد 
 من المنافسة بدرجة كبيرة في السوق.

 
 

 (13مادة )
طلب الحصول على الموافقة على 

 التركيز
 
 

 (13مادة )
طلب الحصول على الموافقة 

 االقتصاديعلى التركيز 

 (13مادة )
طلب الحصول على الموافقة 

 االقتصاديعلى التركيز 
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 (13مادة )
طلب الحصول على الموافقة 

 االقتصاديعلى التركيز 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 

 
يقدم طلب موافقة الهيئة على التركيز 

( من اوا 12المشار إليه في المادة )
القانون من صاحب الشأن أو من ينيبه 
وفقًا لإلجراءات التي يصدر بتحديداا 

 قرار من الهيئة. 

بعد  )االقتصادي(إضافة كلمة 
كلمة التركيز الواردة في العنوان 

 وفي السطر األول من المادة.
 النص بعد التعديل:

طلب الحصول على الموافقة 
 االقتصاديعلى التركيز 

يقدم طلب موافقة الهيئة على التركيز 
المشار إليه في المادة  االقتصادي

( من اوا القانون من صاحب 12)
الشأن أو من ينيبه وفقاً لإلجراءات التي 

 يصدر بتحديداا قرار من الهيئة. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

يقدم طلب موافقة الهيئة على التركيز 
المشار إليه في المادة  االقتصادي

( من اوا القانون من صاحب 12)
الشأن أو من ينيبه وفقاً لإلجراءات التي 

 يصدر بتحديداا قرار من الهيئة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 (14مادة )
 البت في الطلب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (14)مادة 
 البت في الطلب

بعد  )االقتصادي(إضافة كلمة  .1
كلمة التركيز أينما وردت في 

 المادة.
تعديل عبارة )الفترة التي يحدداا  .2

( 13القرار المشار إليه في المادة )
من اوا القانون، قرارًا مسببًا بشأن 
طلب موافقتها على التركيز( 

(، لتصبح 1الواردة في البند )
خ تقديم تسعين يومًا من تاري)

طلب موافقتها على التركيز 
االقتصادي قرارًا مسببًا بشأن هذا 

 (.الطلب

 (14مادة )
 البت في الطلب

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (14مادة )
 البت في الطلب
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 

 
تصدر الهيئة، خالل الفترة التي  -1

يحدداا القرار المشار إليه في المادة 
( من اوا القانون، قرارًا مسببًا 13)

بشأن طلب موافقتها على التركيز 
بالقبول أو بالرفض. ويجوز للهيئة في 
حالة الموافقة على التركيز أن تفرض 
ما تراه الزمًا من شروط أو قيود تلتزم 

( نصه 3إضافة بند جديد برقم ) .3
ء قراراتها للهيئة إلغا -3اآلتي: )

الصادرة بالقبول وفقًا لحكم الفقرة 
( من هذه المادة إذا ما تبين 1)

لها أن المعلومات التي قدمت 
إليها من قبل األشخاص المعنية 

ير صحيحة أو شابها غش أو غ
 تدليس(.

 النص بعد التعديل:
تسعين يومًا تصدر الهيئة، خالل  -1

من تاريخ تقديم طلب موافقتها على 
التركيز االقتصادي قرارًا مسببًا بشأن 

بالقبول أو بالرفض. ويجوز هذا الطلب 
للهيئة في حالة الموافقة على التركيز 

أن تفرض ما تراه الزماً من  االقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
تسعين يومًا تصدر الهيئة، خالل  -1

من تاريخ تقديم طلب موافقتها على 
التركيز االقتصادي قرارًا مسببًا بشأن 

بالقبول أو بالرفض. ويجوز هذا الطلب 
للهيئة في حالة الموافقة على التركيز 

أن تفرض ما تراه الزمًا من  االقتصادي
شروط أو قيود تلتزم بها المنشآت 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

فيه أو المنشأة  بها المنشآت الداخلة
 التي تم تأسيسها نتيجة له. 

يجوز للهيئة رفض طلب الموافقة  -2
على التركيز إذا تبين لها أن اوا 
التركيز سوف يحد من المنافسة بدرجة 
كبيرة أو إذا لم يقم ذوو الشأن بتزويداا 
بالبيانات أو المعلومات أو المستندات 
 التي تطلبها في الميعاد المحدد لولك.

 

شروط أو قيود تلتزم بها المنشآت 
الداخلة فيه أو المنشأة التي تم تأسيسها 

 نتيجة له. 
يجوز للهيئة رفض طلب الموافقة  -2

إذا تبين لها  االقتصاديعلى التركيز 
سوف يحد  االقتصاديأن اوا التركيز 

من المنافسة بدرجة كبيرة أو إذا لم يقم 
ويداا بالبيانات أو ذوو الشأن بتز 

المعلومات أو المستندات التي تطلبها 
 في الميعاد المحدد لولك.

للهيئة إلغاء قراراتها الصادرة  -3
( من هذه 1بالقبول وفقاً لحكم الفقرة )

المادة إذا ما تبين إليها أن المعلومات 
التي قدمت إليها من قبل األشخاص 

الداخلة فيه أو المنشأة التي تم تأسيسها 
 نتيجة له. 

يجوز للهيئة رفض طلب الموافقة  -2
إذا تبين لها  االقتصاديعلى التركيز 

سوف يحد  االقتصاديأن اوا التركيز 
من المنافسة بدرجة كبيرة أو إذا لم يقم 
ذوو الشأن بتزويداا بالبيانات أو 
المعلومات أو المستندات التي تطلبها 

 في الميعاد المحدد لولك.
للهيئة إلغاء قراراتها الصادرة  -3

( من هذه 1بالقبول وفقاً لحكم الفقرة )
 تبين إليها أن المعلومات المادة إذا ما

التي قدمت إليها من قبل األشخاص 
المعنية غير صحيحة أو شابها غش 

 أو تدليس.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المعنية غير صحيحة أو شابها غش 
 أو تدليس.

 

 

 (15مادة )
استثناء العتبارات تقتضيها 

 المصلحة العامة
 
 
 
 

 
استثناء من أحكام المادة  -1
( من اوا القانون، يجوز بقرار 12)

مسبب من الوزير، وبعد أخو رأي الهيئة 
وموافقة مجلس الوزراء، الموافقة على 

 (15مادة )
استثناء العتبارات تقتضيها 

 المصلحة العامة
بعد  )االقتصادي(إضافة كلمة 

( 2التركيز الواردة في البند )كلمة 
 من المادة.

 
 النص بعد التعديل:

( 12استثناء من أحكام المادة ) -1
من اوا القانون، يجوز بقرار مسبب 
من الوزير، وبعد أخو رأي الهيئة 
وموافقة مجلس الوزراء، الموافقة على 

 (15مادة )
استثناء العتبارات تقتضيها 

 المصلحة العامة
  .النوابالموافقة على قرار مجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (15مادة )
استثناء العتبارات تقتضيها 

 المصلحة العامة
 
 
 
 
 

( من 12استثناء من أحكام المادة ) -1
اوا القانون، يجوز بقرار مسبب من 
الوزير، وبعد أخو رأي الهيئة وموافقة 
مجلس الوزراء، الموافقة على عملية 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

عملية تركيز مقترحة العتبارات 
استثنائية تقتضيها المصلحة العامة. 
ويجوز أن يكون قرار الموافقة المشار 

 إليه مقرونًا بشروط. 
القرار المشار إليه في يصدر  -2

( من اوه المادة بناًء على 1الفقرة )
طلب كتابي يقدمه شخص أو أكثر من 
الراغبين في الدخول في التركيز 

 المقترح وقبل الشروع فيه.
يصدر الوزير قرارًا يحدد بموجبه  -3

إجراءات تقديم الطلب المشار إليها في 
 ( من اوه المادة والبت فيه. 1الفقرة )

لجريدة الرسمية القرار ينشر في ا -4
( من اوه 1الصادر وفقاً ألحكام الفقرة )

المادة، وينشر مع القرار رأي الهيئة 

عملية تركيز مقترحة العتبارات 
استثنائية تقتضيها المصلحة العامة. 
ويجوز أن يكون قرار الموافقة المشار 

 إليه مقرونًا بشروط. 
ر المشار إليه في يصدر القرا -2

( من اوه المادة بناًء على 1الفقرة )
طلب كتابي يقدمه شخص أو أكثر من 
الراغبين في الدخول في التركيز 

 المقترح وقبل الشروع فيه.  االقتصادي
يصدر الوزير قرارًا يحدد  -3

بموجبه إجراءات تقديم الطلب المشار 
( من اوه المادة 1إليها في الفقرة )

 والبت فيه. 
ر في الجريدة الرسمية ينش -4

( 1القرار الصادر وفقًا ألحكام الفقرة )

تركيز مقترحة العتبارات استثنائية 
تقتضيها المصلحة العامة. ويجوز أن 
يكون قرار الموافقة المشار إليه مقرونًا 

 بشروط. 
ر المشار إليه في يصدر القرا -2

( من اوه المادة بناًء على 1الفقرة )
طلب كتابي يقدمه شخص أو أكثر من 
الراغبين في الدخول في التركيز 

 المقترح وقبل الشروع فيه.  االقتصادي
يصدر الوزير قرارًا يحدد  -3

بموجبه إجراءات تقديم الطلب المشار 
( من اوه المادة 1إليها في الفقرة )

 والبت فيه. 
ر في الجريدة الرسمية ينش -4

( 1القرار الصادر وفقًا ألحكام الفقرة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا إذا ما 
تقرر عدم األخو به مع بيان أسباب 

 ذلك. 

من اوه المادة، وينشر مع القرار رأي 
الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا 
إذا ما تقرر عدم األخو به مع بيان 

 أسباب ذلك. 
 

من اوه المادة، وينشر مع القرار رأي 
الهيئة المشار إليه في تلك الفقرة مسببًا 
إذا ما تقرر عدم األخو به مع بيان 

 أسباب ذلك. 
 
 
 

 الفصل الخامس
 أحكام مشتركة

 
 (16مادة )

 السوق المعنية
 

 الفصل الخامس
 أحكام مشتركة

 
 (16مادة )

 السوق المعنية
 

 حوف المادة.
 

 الفصل الخامس
 أحكام مشتركة

 
 (16مادة )

 السوق المعنية
 

توصي اللجنة بالموافقة على قرار 
 حوف المادة.مجلس النواب ب

 الفصل الخامس
 مشتركةأحكام 

 
 (16مادة )

 السوق المعنية
 

 حوف المادة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

تحدد بموجبه السوق تصدر الهيئة قراراً 
المعنية ألغراض تطبيق أحكام اوا 

 الباب.

 
 
 

 (16مادة مستحد ة برقم ) 
 

( بعنوان 16استحداث مادة برقم )
(، يكون نصها على الرسوم المقررة)

 النحو الوارد أدناه.
 

 نص المادة المستحد ة

 (16مادة )
 الرسوم المقررة

يؤدى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوي 
، 7المواد أرقام )الشأن والمقررة في 

( من هذا القانون رسمًا قدره 15، 10

 (16مادة مستحد ة برقم )
توصي اللجنة بالموافقة على قرار  -

 استحداث مادة برقمبمجلس النواب 
(، الرسوم المقررة( بعنوان )16)

يكون نصها على النحو الوارد 
 أدناه.

 

 (16مادة )
 الرسوم المقررة

يؤدى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوي 
، 7الشأن والمقررة في المواد أرقام )

( من هذا القانون رسمًا قدره 15، 10

 (16مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسوم المقررة
يؤدى عن الطلبات التي يتقدم بها ذوي 

، 7الشأن والمقررة في المواد أرقام )
( من هذا القانون رسمًا قدره 15، 10
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

)واحد من األلف( من رأس  0.1%
المال المدفوع أو من قيمة األصول 
المجمعة لألشخاص المعنيين أيهما 

 أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.

)واحد من األلف( من رأس  0.1%
المال المدفوع أو من قيمة األصول 
المجمعة لألشخاص المعنيين أيهما 

 أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.
 

)واحد من األلف( من رأس  0.1%
األصول المال المدفوع أو من قيمة 

المجمعة لألشخاص المعنيين أيهما 
 أقل وبحد أقصى مائة ألف دينار.

 
 الباب الثاني

 هيئة تشجيع وحماية المنافسة
 

 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 (17مادة )

 إنشاء الهيئة وشعارها
تنشأ ايئة عامة تسمى "ايئة  -1

تشجيع وحماية المنافسة"، تكون لها 

 الباب الثاني
 هيئة تشجيع وحماية المنافسة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 (17مادة )

 إنشاء الهيئة وشعارها
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.

 الباب الثاني
 هيئة تشجيع وحماية المنافسة

 
 األولالفصل 

 أحكام عامة
 
 (17مادة )

 إنشاء الهيئة وشعارها
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.

 الباب الثاني
 هيئة تشجيع وحماية المنافسة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 
 (17مادة )

 إنشاء الهيئة وشعارها
تنشأ ايئة عامة تسمى "ايئة  -1

تشجيع وحماية المنافسة"، تكون لها 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الشخصية االعتبارية وتتمتع 
باالستقالل المالي واإلداري، وتخضع 

 لرقابة الوزير. 
يكون للهيئة شعار يصدر بتحديد  -2

شكله وبيان أوجه استعماالته قرار من 
مجلس اإلدارة. وللهيئة حق استئثاري 

ال ير من في استعمال شعاراا ومنع 
استعماله أو استعمال أي رمز أو شارة 

 مماثلة أو مشابهة له. 

الشخصية االعتبارية وتتمتع   
باالستقالل المالي واإلداري، وتخضع 

 لرقابة الوزير. 
يكون للهيئة شعار يصدر بتحديد  -2

شكله وبيان أوجه استعماالته قرار من 
مجلس اإلدارة. وللهيئة حق استئثاري 

ال ير من في استعمال شعاراا ومنع 
استعماله أو استعمال أي رمز أو شارة 

 مماثلة أو مشابهة له. 
 (18مادة )

 رقابة الوزير على أعمال الهيئة
على الهيئة أن تعرض على  -1

الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير 
العمل بها تتضمن بوجه خاص ما تم 
إنجازه وتحدد معوقات األداء، إن 

 (18مادة )
 رقابة الوزير على أعمال الهيئة

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (18مادة )
 رقابة الوزير على أعمال الهيئة

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (18مادة )
 رقابة الوزير على أعمال الهيئة

على الهيئة أن تعرض على  -1
الوزير تقارير دورية عن نشاطها وسير 
العمل بها تتضمن بوجه خاص ما تم 
إنجازه وتحدد معوقات األداء، إن 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

من  وجدت، وأسبابها وما تم اعتماده
حلول لتفاديها. وللوزير أن يطلب من 
الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات 
أو مستندات أو محاضر أو سجالت 
أو تقارير ب رض تمكينه من القيام 

 بالرقابة على أعمال الهيئة. 
مع عدم اإلخالل بما تتمتع به  -2

الهيئة من استقالل في مباشرة مهامها 
وصالحياتها وفقا ألحكام اوا القانون، 
يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة 
بأحكام اوا القانون وسياسة الدولة في 
مجال عمل الهيئة ومدى قيامها 
بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في 

 ة المتاحة لها. حدود االعتمادات المالي

وجدت، وأسبابها وما تم اعتماده من 
حلول لتفاديها. وللوزير أن يطلب من 
الهيئة تزويده بأية بيانات أو معلومات 
أو مستندات أو محاضر أو سجالت 

تقارير ب رض تمكينه من القيام أو 
 بالرقابة على أعمال الهيئة. 

مع عدم اإلخالل بما تتمتع به  -2
الهيئة من استقالل في مباشرة مهامها 
وصالحياتها وفقا ألحكام اوا القانون، 
يتولى الوزير متابعة مدى التزام الهيئة 
بأحكام اوا القانون وسياسة الدولة في 
ا مجال عمل الهيئة ومدى قيامه

بمباشرة مهامها بكفاءة وفاعلية في 
 حدود االعتمادات المالية المتاحة لها. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض  -3
من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو 
بسياسة الدولة في مجال عمل الهيئة 
أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، 
كان له االعتراض على ذلك وإخطار 
مجلس اإلدارة بما يراه في اوا الشأن، 
فإذا أصر المجلس على رأيه عرض 

لحسم  األمر على مجلس الوزراء
الخالف بقرار يصدره خالل ثالثين 
يومًا على األكثر من تاريخ رفع األمر 

 إليه. 
 
 
 

إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض  -3
من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو 
بسياسة الدولة في مجال عمل الهيئة 
أو عدم قيامها بمهامها بكفاءة وفاعلية، 
كان له االعتراض على ذلك وإخطار 

ما يراه في اوا الشأن، مجلس اإلدارة ب
فإذا أصر المجلس على رأيه عرض 
األمر على مجلس الوزراء لحسم 
الخالف بقرار يصدره خالل ثالثين 
يومًا على األكثر من تاريخ رفع األمر 

 إليه. 
 
 
 

 (19مادة ) (19مادة ) (19مادة ) (19مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 ميزانية الهيئة ومواردها المالية
 
 
 
 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة،  -1
وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة 

 المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 
تتكون الموارد المالية للهيئة مما  -2

 يأتي:
االعتمادات المخصصة لها  -أ

 في الميزانية العامة للدولة. 
الرسوم المقررة طبقًا ألحكام  -ب

 اوا القانون. 

 ميزانية الهيئة ومواردها المالية
إعادة صوغ المادة على النحو الوارد 

 أدناه.
 

 النص بعد التعديل:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ 
السنة المالية للهيئة ببداية السنة 
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، 
باستثناء السنة المالية األولى للهيئة 
التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا 
القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية 

 للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخضع الهيئة في هذا الشأن لكافة 

ي تسري بشأن القواعد واألحكام الت
 الميزانية العامة للدولة.

 ميزانية الهيئة ومواردها المالية
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 ميزانية الهيئة ومواردها المالية
 
 
 
 

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ 
السنة المالية للهيئة ببداية السنة 

بنهايتها، المالية للدولة وتنتهي 
باستثناء السنة المالية األولى للهيئة 
التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا 
القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية 

 للدولة المعمول بها في هذا التاريخ.
وتخضع الهيئة في هذا الشأن لكافة 
القواعد واألحكام التي تسري بشأن 

 الميزانية العامة للدولة.



210 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الهبات واإلعانات وأية موارد  - 
أخرى منصوص عليها في اوا القانون 
التي يقبلها مجلس اإلدارة ما ال 

 يتعارض مع أاداف الهيئة. 
 

  

 (20مادة )
 هيئة وصالحيتهامهام ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 (20مادة )
 مهام الهيئة وصالحيتها

 
 

إضافة البندين اآلتيين قبل البند )س( 
من المادة، مع مراعاة إعادة ترقيم البند 

 الالحق:
لتشجيع عداد الخطة العامة إ -)

 وحماية المنافسة.

 (20مادة )
 مهام الهيئة وصالحيتها

 
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
  

 (20مادة )
 مهام الهيئة وصالحيتها
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 

 
 
 

تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام 
والصالحيات الالزمة لتشجيع وحماية 
المنافسة في كافة األنشطة االقتصادية 
وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها 
بهدف تنمية االقتصاد الوطني. ولها 
في سبيل ذلك القيام، بوجه خاص، بما 

 يلي:

بيانات ومعلومات  إنشاء قاعدة - 
متكاملة عن األسواق والمنتجات 
البديلة والنشاط   االقتصادي وتحديثها 
وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل 
الهيئة في كافة المجاالت المرتبطة 
بحماية المنافسة وذلك بالتعاون 

 الكامل مع أجهزة الدولة المختصة.(.
 بعد التعديل: النص

تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام 
والصالحيات الالزمة لتشجيع وحماية 
المنافسة في كافة األنشطة االقتصادية 
وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها 
بهدف تنمية االقتصاد الوطني. ولها 
في سبيل ذلك القيام، بوجه خاص، بما 

 يلي:

 
 
 
 
 
 
 

تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام 
والصالحيات الالزمة لتشجيع وحماية 
المنافسة في كافة األنشطة االقتصادية 
وحمايتها من الترتيبات المعيقة لها 
بهدف تنمية االقتصاد الوطني. ولها 
في سبيل ذلك القيام، بوجه خاص، بما 

 يلي:
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام  -أ
 بأحكام اوا القانون. 

النظر في الطلبات التي تشترط  -ب
أحكام اوا القانون الحصول على 

 موافقة الهيئة. 
مراقبة مدى االلتزام بأحكام  - 

 اوا القانون. 
تقديم اإلرشاد وفقًا ألحكام  -د

 ( من اوا القانون. 22المادة )
إبداء الرأي وتقديم المشورة  -ه

للوزير بشأن األمور المتعلقة بتطبيق 
 أحكام اوا القانون. 

إبداء الرأي في مشروعات  -و
القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 

اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام  -أ
 بأحكام اوا القانون. 

النظر في الطلبات التي تشترط  -ب
أحكام اوا القانون الحصول على 

 موافقة الهيئة. 
مراقبة مدى االلتزام بأحكام اوا  - 

 القانون. 
تقديم اإلرشاد وفقًا ألحكام  -د

 ( من اوا القانون. 22المادة )
إبداء الرأي وتقديم المشورة  -ه

ر بشأن األمور المتعلقة بتطبيق للوزي
 أحكام اوا القانون. 

إبداء الرأي في مشروعات  -و
القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 

اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام  -أ
 ون. بأحكام اوا القان

النظر في الطلبات التي تشترط  -ب
أحكام اوا القانون الحصول على 

 موافقة الهيئة. 
مراقبة مدى االلتزام بأحكام اوا  - 

 القانون. 
تقديم اإلرشاد وفقًا ألحكام  -د

 ( من اوا القانون. 22المادة )
إبداء الرأي وتقديم المشورة  -ه

للوزير بشأن األمور المتعلقة بتطبيق 
 أحكام اوا القانون. 

إبداء الرأي في مشروعات  -و
القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

دراسة القوانين واللوائح ذات  -ز
العالقة المعمول بها للنظر فيما إذا 
كانت تتضمن أية أحكام تعوق 
المنافسة من عدمه، واقتراح تعديلها بما 
يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا 

 في اوا الشأن. 
تلقي البالغات والشكاوى  -ح

المتعلقة بمخالفة أحكام اوا القانون 
 وفحصها والوقوف على مدى جديتها. 

التحقيق في البالغات  -ط
والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة 

المخالفات التي  أحكام اوا القانون وفي
تكتشفها بنفسها أو تحال إليها من 
الوزير، والتصرف في التحقيق، وذلك 

دراسة القوانين واللوائح ذات  -ز
العالقة المعمول بها للنظر فيما إذا 
كانت تتضمن أية أحكام تعوق المنافسة 

ا بما يتفق مع من عدمه، واقتراح تعديله
المعايير المتعارف عليها دوليًا في اوا 

 الشأن. 
تلقي البالغات والشكاوى  -ح

المتعلقة بمخالفة أحكام اوا القانون 
 وفحصها والوقوف على مدى جديتها. 

التحقيق في البالغات  -ط
والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة 
أحكام اوا القانون وفي المخالفات التي 

و تحال إليها من تكتشفها بنفسها أ
الوزير، والتصرف في التحقيق، وذلك 

دراسة القوانين واللوائح ذات  -ز
العالقة المعمول بها للنظر فيما إذا 
كانت تتضمن أية أحكام تعوق المنافسة 
من عدمه، واقتراح تعديلها بما يتفق مع 

وا المعايير المتعارف عليها دوليًا في ا
 الشأن. 

تلقي البالغات والشكاوى  -ح
المتعلقة بمخالفة أحكام اوا القانون 
 وفحصها والوقوف على مدى جديتها. 

التحقيق في البالغات  -ط
والشكاوى الجدية المتعلقة بمخالفة 
أحكام اوا القانون وفي المخالفات التي 
تكتشفها بنفسها أو تحال إليها من 
الوزير، والتصرف في التحقيق، وذلك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

كله وفقًا ألحكام الفصل األول من 
 الباب الثالت من اوا القانون. 

تنظيم دورات وبرامج تدريبية  -ي
وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام اوا 
القانون ونشر ثقافة المنافسة الشريفة، 

وث والدراسات في وإجراء ودعم البح
اوا المجال والعمل على االستفادة من 

 نتائجها. 
تمثيل المملكة في المؤتمرات  -ك

الدولية باعتباراا الهيئة المختصة 
 بتشجيع وحماية المنافسة. 

التعاون مع الهيئات النظيرة  -ل
في الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات 

 االاتمام المشترك. 

كله وفقًا ألحكام الفصل األول من 
 الباب الثالت من اوا القانون. 

تنظيم دورات وبرامج تدريبية  -ي
وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام اوا 
القانون ونشر ثقافة المنافسة الشريفة، 
وإجراء ودعم البحوث والدراسات في 

ل على االستفادة من اوا المجال والعم
 نتائجها. 

تمثيل المملكة في المؤتمرات  -ك
الدولية باعتباراا الهيئة المختصة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 
التعاون مع الهيئات النظيرة في  -ل

الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات 
 االاتمام المشترك. 

كله وفقًا ألحكام الفصل األول من 
 الباب الثالت من اوا القانون. 

تنظيم دورات وبرامج تدريبية  -ي
وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام اوا 
القانون ونشر ثقافة المنافسة الشريفة، 
وإجراء ودعم البحوث والدراسات في 
اوا المجال والعمل على االستفادة من 

 نتائجها. 
تمثيل المملكة في المؤتمرات  -ك

الدولية باعتباراا الهيئة المختصة 
 بتشجيع وحماية المنافسة. 

التعاون مع الهيئات النظيرة في  -ل
الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات 

 االاتمام المشترك. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

جمع وتحليل البيانات  -م
ت واإلحصاءات المتعلقة والمعلوما

بالنشاط االقتصادي في مملكة 
البحرين، وخاصة ما يتعلق منها 
بتشجيع وحماية المنافسة، وتحديثها 
وتطويراا بصورة دائمة بما يخدم عمل 
الهيئة في كافة المجاالت المرتبطة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 
إصدار نشرة دورية تتضمن  -ن

التي القرارات واإلجراءات والتدابير 
 تتخواا وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. 

 
 
 
 

جمع وتحليل البيانات  -م
والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة 
بالنشاط االقتصادي في مملكة 
البحرين، وخاصة ما يتعلق منها 
بتشجيع وحماية المنافسة، وتحديثها 
وتطويراا بصورة دائمة بما يخدم عمل 
الهيئة في كافة المجاالت المرتبطة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 
إصدار نشرة دورية تتضمن  -ن
لقرارات واإلجراءات والتدابير التي ا

 تتخواا وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. 
إعداد الخطة العامة لتشجيع  -س

 وحماية المنافسة.
إنشاء قاعدة بيانات  -ع

ومعلومات متكاملة عن األسواق 

جمع وتحليل البيانات  -م
والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة 
بالنشاط االقتصادي في مملكة 

صة ما يتعلق منها البحرين، وخا
بتشجيع وحماية المنافسة، وتحديثها 
وتطويراا بصورة دائمة بما يخدم عمل 
الهيئة في كافة المجاالت المرتبطة 

 بتشجيع وحماية المنافسة. 
إصدار نشرة دورية تتضمن  -ن

القرارات واإلجراءات والتدابير التي 
 تتخواا وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. 

لتشجيع إعداد الخطة العامة  -س
 وحماية المنافسة.

إنشاء قاعدة بيانات  -ع
ومعلومات متكاملة عن األسواق 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
القيام بالمهام والصالحيات  -س

األخرى المنصوص عليها في اوا 
 القانون. 

 

والمنتجات البديلة والنشاط 
االقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة 
دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة 

جاالت المرتبطة بحماية المنافسة الم
وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة 

 الدولة المختصة.
القيام بالمهام والصالحيات  -ف

األخرى المنصوص عليها في اوا 
 القانون. 

والمنتجات البديلة والنشاط 
االقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة 
دائمة بما يخدم عمل الهيئة في كافة 
المجاالت المرتبطة بحماية المنافسة 
وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة 

 الدولة المختصة.
هام والصالحيات القيام بالم -ف

األخرى المنصوص عليها في اوا 
 القانون. 

 (21مادة )
ممارسة المهام والصالحيات وإجراء 

 المشاورات
على الهيئة ممارسة مهامها  -1

وصالحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية 
ودون تمييز وعلى نحو مناسب وبما 

 (21مادة )
ممارسة المهام والصالحيات 

 وإجراء المشاورات
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 (21مادة )
ممارسة المهام والصالحيات 

 وإجراء المشاورات
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.
 

 (21مادة )
ممارسة المهام والصالحيات وإجراء 

 المشاورات
على الهيئة ممارسة مهامها  -1

وصالحياتها بكفاءة وفاعلية وشفافية 
ودون تمييز وعلى نحو مناسب وبما 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يتسق مع السياسة العامة للدولة فيما 
 يخص مجال عمل الهيئة. 

في حالة عزم الهيئة إصدار أية  -2
لوائح أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير 
ملموس، فإنه يتعين عليها عقد 
مشاورات مع الجمهور والجهات 
المعنية الستطالع آرائهم قبل إصدار 
أي من تلك اللوائح أو اتخاذ أي من 
تلك التدابير. ويصدر مجلس اإلدارة 
 قرارًا بشأن تنظيم اوه المشاورات يكفل
للكافة االطالع على تفاصيل 
المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من 
آراء، وذلك من خالل نقطة معلومات 

 واحدة. 

يتسق مع السياسة العامة للدولة فيما 
 يخص مجال عمل الهيئة. 

في حالة عزم الهيئة إصدار أية  -2
لوائح أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير 
ملموس، فإنه يتعين عليها عقد 

ور والجهات مشاورات مع الجمه
المعنية الستطالع آرائهم قبل إصدار 
أي من تلك اللوائح أو اتخاذ أي من 
تلك التدابير. ويصدر مجلس اإلدارة 
قرارًا بشأن تنظيم اوه المشاورات يكفل 
للكافة االطالع على تفاصيل 
المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من 
آراء، وذلك من خالل نقطة معلومات 

 واحدة. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

في الحاالت التي يتطلب فيها اوا  -3
القانون أخو رأى الهيئة، تعلن الرأي 
الوي تنتهي إليه كاماًل، وذلك مع عدم 
اإلخالل بالحق في حماية األسرار 

 التجارية المشروعة. 
 

الت التي يتطلب فيها اوا في الحا -3
القانون أخو رأى الهيئة، تعلن الرأي 
الوي تنتهي إليه كاماًل، وذلك مع عدم 
اإلخالل بالحق في حماية األسرار 

 التجارية المشروعة. 
 

 (22مادة )
 تقديم اإلرشاد

للمنشأة أن تستطلع رأي الهيئة  -1
بشأن ترتيب معين تعتزم القيام به 
للوقوف منها على ما إذا كان يشكل 

( و 3مخالفة ألحكام أي من المادتين )
 ( من اوا القانون من عدمه. 9)
يقدم طلب الحصول على إرشاد  -2

الهيئة من صاحب الشأن أو من ينوب 

 (22مادة )
 تقديم اإلرشاد

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (22مادة )
 تقديم اإلرشاد

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (22مادة )
 اإلرشاد تقديم

للمنشأة أن تستطلع رأي الهيئة  -1
بشأن ترتيب معين تعتزم القيام به 
للوقوف منها على ما إذا كان يشكل 

( و 3مخالفة ألحكام أي من المادتين )
 ( من اوا القانون من عدمه. 9)
يقدم طلب الحصول على إرشاد  -2

الهيئة من صاحب الشأن أو من ينوب 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

عنه على األنموذ  الوي تعده الهيئة 
 رض متضمنًا البيانات لهوا ال

والمعلومات المطلوبة مشفوعًا 
بالمستندات الالزمة مرفقًا به تعهد 
بسداد التكاليف الفعلية التي تتكبداا 
الهيئة نظير تقديم اإلرشاد أيًا كانت 
النتيجة التي تنتهي إليها، ويجوز للهيئة 
في الحالة التي تقدراا أن تطلب سداد 

قبل أمانة على ذمة اوه التكاليف 
 الشروع في نظر الطلب. 

للهيئة أن تطلب من صاحب  -3
الشأن تزويداا بأية معلومات أو 
مستندات إضافية تكون الزمة لتقديم 
اإلرشاد خالل الميعاد الوي تحدده، 
ولها اعتبار الطالب متنازاًل عن طلب 

عنه على األنموذ  الوي تعده الهيئة 
لهوا ال رض متضمنًا البيانات 
والمعلومات المطلوبة مشفوعًا 
بالمستندات الالزمة مرفقًا به تعهد 
بسداد التكاليف الفعلية التي تتكبداا 
الهيئة نظير تقديم اإلرشاد أيًا كانت 

نتيجة التي تنتهي إليها، ويجوز للهيئة ال
في الحالة التي تقدراا أن تطلب سداد 
أمانة على ذمة اوه التكاليف قبل 

 الشروع في نظر الطلب. 
للهيئة أن تطلب من صاحب  -3

الشأن تزويداا بأية معلومات أو 
مستندات إضافية تكون الزمة لتقديم 
اإلرشاد خالل الميعاد الوي تحدده، 

الطالب متنازاًل عن طلب ولها اعتبار 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

اإلرشاد حال عدم موافاتها بالمعلومات 
أو المستندات المشار إليها في الميعاد 

 حدد لولك. الم
تقدم الهيئة إرشاداا مسببًا،  -4

وعليها نشر طلب اإلرشاد مع بياناته 
والرأي فيه كاماًل بمراعاة مقتضيات 

 حماية األسرار التجارية. 
إذا انتهت الهيئة في إرشاداا إلى  -5

أن الترتيب المقترح لموضوع طلب 
الرأي ال يخالف أحكام أي من المادتين 

 يعد ذلك ( من اوا القانون فال9( و)3)
بالضرورة أن الترتيب لن يشكل في 

( 12المستقبل مخالفة ألحكام المادة )
 من اوا القانون. 

اإلرشاد حال عدم موافاتها بالمعلومات 
أو المستندات المشار إليها في الميعاد 

 المحدد لولك. 
تقدم الهيئة إرشاداا مسببًا،  -4

وعليها نشر طلب اإلرشاد مع بياناته 
والرأي فيه كاماًل بمراعاة مقتضيات 

 حماية األسرار التجارية. 
اا إلى إذا انتهت الهيئة في إرشاد -5

أن الترتيب المقترح لموضوع طلب 
الرأي ال يخالف أحكام أي من المادتين 

( من اوا القانون فال يعد ذلك 9( و)3)
بالضرورة أن الترتيب لن يشكل في 

( 12المستقبل مخالفة ألحكام المادة )
 من اوا القانون. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

ال يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها،  -6
إجراء تحقيق بشأن أي ترتيب سبق إن 
ارتأت أنه ال يخالف أحكام أي من 

( من اوا القانون، 9( و )3المادتين )
ى إال إذا قامت لديها دالئل جدية عل

 حدوث أي مما يلي: 
أن ت ييراً جوارياً وملموساً طرأ  -أ

على الظروف واألوضاع التي كانت 
 سائدة وقت إبداء اإلرشاد. 

أن بعض البيانات المؤثرة  -ب
التي على أساسها منح االستثناء كانت 

 ناقصة أو كاذبة أو مضللة. 
أن الترتيب يمثل مخالفة  - 

 ( من اوا القانون. 12ألحكام المادة )

ال يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها،  -6
 إجراء تحقيق بشأن أي ترتيب سبق إن
ارتأت أنه ال يخالف أحكام أي من 

( من اوا القانون، 9( و )3المادتين )
إال إذا قامت لديها دالئل جدية على 

 حدوث أي مما يلي: 
أن ت ييراً جوارياً وملموساً طرأ  -أ

على الظروف واألوضاع التي كانت 
 سائدة وقت إبداء اإلرشاد. 

أن بعض البيانات المؤثرة  -ب
ثناء كانت التي على أساسها منح االست
 ناقصة أو كاذبة أو مضللة. 

أن الترتيب يمثل مخالفة  - 
 ( من اوا القانون. 12ألحكام المادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الهيئة إجراء تحقيق في على  -7
الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة 
بناًء على شكوى من أي شخص 

 تضرر من الترتيب. 

على الهيئة إجراء تحقيق في  -7
الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة 
بناًء على شكوى من أي شخص 

 تضرر من الترتيب. 
 
 
 

 (23مادة )
 التعاون مع الهيئات النظيرة

للهيئة، بناًء على طلب أية  -1
ايئة من الهيئات النظيرة، تقديم 
المعونة والمساعدة لها في سياق 
التحقق من عدم إعاقة المنافسة في 
دولة أو بلد أو إقليم الهيئة النظيرة. 
 وللهيئة في سبيل ذلك القيام بما يلي: 

 (23مادة )
 التعاون مع الهيئات النظيرة

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (23مادة )
 التعاون مع الهيئات النظيرة

ورد في مشروع  الموافقة على النص كما
 القانون.

 

 (23مادة )
 التعاون مع الهيئات النظيرة

للهيئة، بناًء على طلب أية  -1
ايئة من الهيئات النظيرة، تقديم 
المعونة والمساعدة لها في سياق 
التحقق من عدم إعاقة المنافسة في 
دولة أو بلد أو إقليم الهيئة النظيرة. 
 وللهيئة في سبيل ذلك القيام بما يلي: 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إجراء تحقيق وفقًا ألحكام  -أ
 ( من اوا القانون. 41المادة )

طلب التزود بالبيانات  -ب
والمستندات وفقًا للصالحيات المقررة 

( 43للجنة التحقيق وفقاً ألحكام المادة )
 من اوا القانون. 

طلب القيام بأي من  - 
اإلجراءات المشار إليها في المادتين 

( وفقًا للصالحيات 45( و )44)
 المقررة للجنة التحقيق. 

طلب التزود بالمعلومات التي  -د
ة سواء كانت اوه تحوزاا الهيئ

المعلومات قد حصلت عليها وفقًا 
ألحكام البنود )أ(، )ب(، ) ( من اوه 

 الفقرة أم ل يراا. 

راء تحقيق وفقًا ألحكام إج -أ
 ( من اوا القانون. 41المادة )

طلب التزود بالبيانات  -ب
والمستندات وفقًا للصالحيات المقررة 

( 43للجنة التحقيق وفقاً ألحكام المادة )
 من اوا القانون. 

طلب القيام بأي من  - 
اإلجراءات المشار إليها في المادتين 

( وفقًا للصالحيات 45( و )44)
 المقررة للجنة التحقيق. 

طلب التزود بالمعلومات التي  -د
تحوزاا الهيئة سواء كانت اوه 
المعلومات قد حصلت عليها وفقًا 
ألحكام البنود )أ(، )ب(، ) ( من اوه 

 الفقرة أم ل يراا. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

ال يجوز للهيئة أن تستجيب إلى  -2
أي طلب من ايئة نظيرة إال إذا 
اطمأنت إلى أن الهيئة النظيرة تطلبه 
ب رض تمكينها من أداء مهامها 

دولة المنوطة بها وفقًا لقوانين وأنظمة ال
 أو البلد أو اإلقليم الوي تنتمي إليه. 

على الهيئة عند النظر في تقديم  -3
المعونة والمساعدة ألية ايئة نظيرة 

( من اوه المادة 1وفقًا لحكم الفقرة )
 مراعاة ما يلي: 

 شرط المعاملة بالمثل.  -أ
أال يكون موضوع الحالة  -ب

يتصل باحتمال اإلخالل بقانون أو 
يه في المملكة نظام ليس له مثيل أو شب

ئة أن تستجيب إلى ال يجوز للهي -2
أي طلب من ايئة نظيرة إال إذا 
اطمأنت إلى أن الهيئة النظيرة تطلبه 
ب رض تمكينها من أداء مهامها 
المنوطة بها وفقًا لقوانين وأنظمة الدولة 

 أو البلد أو اإلقليم الوي تنتمي إليه. 
على الهيئة عند النظر في تقديم  -3

المعونة والمساعدة ألية ايئة نظيرة 
( من اوه المادة 1لحكم الفقرة ) وفقاً 

 مراعاة ما يلي: 
 شرط المعاملة بالمثل.  -أ

أال يكون موضوع الحالة  -ب
يتصل باحتمال اإلخالل بقانون أو 
نظام ليس له مثيل أو شبيه في المملكة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أو أنه يتطلب اإلقرار بسلطة قانونية 
 غير معترف بمثيلها في المملكة. 

مدى جدية الحالة وأاميتها  - 
 بالنسبة للمملكة.

ما إذا كان تقديم العون من  -د
 شأنه تحقيق دواعي المصلحة العامة. 

على الهيئة، وقبل ممارسة أي من  -4
الصالحيات المشار إليها في الفقرة 

( من اوه المادة أن تطلب من الهيئة 1)
النظيرة التعهد بأداء التكاليف الفعلية 
التي سوف تتكبداا الهيئة نظير 
ممارستها لهوه الصالحيات، ويجوز 
للهيئة في الحالة التي تقدراا أن تطلب 

التكاليف قبل  سداد أمانة على ذمة اوه
 الشروع في نظر الطلب. 

أو أنه يتطلب اإلقرار بسلطة قانونية 
 غير معترف بمثيلها في المملكة. 

مدى جدية الحالة وأاميتها  - 
 للمملكة. بالنسبة

ما إذا كان تقديم العون من  -د
 شأنه تحقيق دواعي المصلحة العامة. 

على الهيئة، وقبل ممارسة أي من  -4
الصالحيات المشار إليها في الفقرة 

( من اوه المادة أن تطلب من الهيئة 1)
النظيرة التعهد بأداء التكاليف الفعلية 
التي سوف تتكبداا الهيئة نظير 
ممارستها لهوه الصالحيات، ويجوز 
للهيئة في الحالة التي تقدراا أن تطلب 

التكاليف قبل  سداد أمانة على ذمة اوه
 الشروع في نظر الطلب. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

على الهيئة أال تكشف أية  -5
( من اوه 1معلومات وفقاً لحكم الفقرة )

المادة إال إذا اطمأنت إلى أن الهيئة 
النظيرة سوف تخضعها لشروط 
وضوابط تضمن عدم است اللها ألي 
غرض يخالف ال رض الوي طلبت 

 المعونة والمساعدة من أجله. 
المتعلقة  تجري المراسالت -6

بالتعاون المشار إليه في اوه المادة مع 
الهيئة مباشرة، على أن تخطر وزارة 
 الخارجية بصورة من اوه المراسالت. 

 

على الهيئة أال تكشف أية  -5
( من اوه 1معلومات وفقاً لحكم الفقرة )

المادة إال إذا اطمأنت إلى أن الهيئة 
النظيرة سوف تخضعها لشروط 
وضوابط تضمن عدم است اللها ألي 
غرض يخالف ال رض الوي طلبت 

 المعونة والمساعدة من أجله. 
تجري المراسالت المتعلقة  -6

بالتعاون المشار إليه في اوه المادة مع 
الهيئة مباشرة، على أن تخطر وزارة 
 الخارجية بصورة من اوه المراسالت. 

 
 (24مادة )

 التقارير السنوية للهيئة
 

 (24مادة )
 التقارير السنوية للهيئة

 توصية اللجنة:

 (24مادة )
 التقارير السنوية للهيئة

 

 (24مادة )
 التقارير السنوية للهيئة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 

 
تعد الهيئة تقريرًا سنويًا يعتمده  -1

مجلس اإلدارة عن نشاطها وسير العمل 
بها خالل السنة المالية السابقة، 
يتضمن بوجه خاص أام الترتيبات 
المعيقة للمنافسة التي تصدت لها 
الهيئة وما تم اتخاذه من إجراءات أو 
تدابير للقضاء عليها أو الحد من 

قات آثاراا، وما اعترض الهيئة من معو 
وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وأية 
مقترحات ترااا الهيئة كفيلة بتشجيع 
وحماية المنافسة في األسواق وأية أمور 

 بعبارة )الموافقة عليهما(استبدال عبارة 
اعتماداما( الواردة في السطر الثالت )

 .( في المادة2من البند )
 النص بعد التعديل:

تعد الهيئة تقريرًا سنويًا يعتمده  -1
مجلس اإلدارة عن نشاطها وسير 
العمل بها خالل السنة المالية السابقة، 
يتضمن بوجه خاص أام الترتيبات 
المعيقة للمنافسة التي تصدت لها 
الهيئة وما تم اتخاذه من إجراءات أو 
تدابير للقضاء عليها أو الحد من 

قات آثاراا، وما اعترض الهيئة من معو 
وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، وأية 
مقترحات ترااا الهيئة كفيلة بتشجيع 
وحماية المنافسة في األسواق وأية أمور 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 
 

 
 
 
 
تعد الهيئة تقريرًا سنويًا يعتمده  -1

مجلس اإلدارة عن نشاطها وسير العمل 
بها خالل السنة المالية السابقة، 
يتضمن بوجه خاص أام الترتيبات 
المعيقة للمنافسة التي تصدت لها الهيئة 
وما تم اتخاذه من إجراءات أو تدابير 
للقضاء عليها أو الحد من آثاراا، وما 

قات وما تم اعترض الهيئة من معو 
اعتماده من حلول لتفاديها، وأية 
مقترحات ترااا الهيئة كفيلة بتشجيع 
وحماية المنافسة في األسواق وأية أمور 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أخرى ترى الهيئة أو الوزير إدراجها في 
 التقرير السنوي. 

ينشر التقرير السنوي كاماًل  -2
مشفوعًا بنسخة من الحساب الختامي 

الية، المدقق للهيئة عن ذات السنة الم
خالل أربعة أشهر على األكثر من 
انتهاء السنة المالية. وينشر ملخص 
التقرير السنوي وملخص الحساب 
الختامي المشار إليهما فور اعتماداما 
من مجلس اإلدارة، في الجريدة الرسمية 
وجريدتين يوميتين محليتين على األقل 
تصدر إحدااما بالل ة العربية واألخرى 

 ة. بالل ة اإلنجليزي
 

أخرى ترى الهيئة أو الوزير إدراجها في 
 التقرير السنوي. 

ينشر التقرير السنوي كاماًل  -2
مشفوعًا بنسخة من الحساب الختامي 

الية، المدقق للهيئة عن ذات السنة الم
خالل أربعة أشهر على األكثر من 
انتهاء السنة المالية. وينشر ملخص 
التقرير السنوي وملخص الحساب 

الموافقة الختامي المشار إليهما فور 
من مجلس اإلدارة، في الجريدة  عليهما

الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين 
على األقل تصدر إحدااما بالل ة 

 نجليزية. العربية واألخرى بالل ة اإل

أخرى ترى الهيئة أو الوزير إدراجها في 
 التقرير السنوي. 

ينشر التقرير السنوي كاماًل  -2
مشفوعًا بنسخة من الحساب الختامي 
المدقق للهيئة عن ذات السنة المالية، 
خالل أربعة أشهر على األكثر من 
انتهاء السنة المالية. وينشر ملخص 
التقرير السنوي وملخص الحساب 

الموافقة الختامي المشار إليهما فور 
من مجلس اإلدارة، في الجريدة  عليهما

الرسمية وجريدتين يوميتين محليتين 
على األقل تصدر إحدااما بالل ة 

 العربية واألخرى بالل ة اإلنجليزية. 
 

 (25مادة ) (25مادة ) (25مادة ) (25مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 الطعن في قرارات الهيئة
لكل ذي شأن، وبعد سداد  -1

الرسم المقرر، الطعن في أي قرار 
يصدر عن الهيئة استناداً ألحكام اوا 
القانون، وذلك خالل ثالثين يومًا من 

 تاريخ علمه بالقرار. 
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى  -2

"لجنة الطعون" تختص بالفصل في 
الطعون المقدمة استنادًا لحكم الفقرة 

در ( من اوه المادة، ويص1)
بتشكيلها قرار من الوزير، كل ثالث 
سنوات، وتتألف من ثالثة من قضاة 
محكمة االستئناف العليا المدنية 
يندبهم المجلس األعلى للقضاء يتولى 
أقدمهم رئاسة اللجنة وأحد 

 الطعن في قرارات الهيئة
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 الطعن في قرارات الهيئة
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.
 

 الطعن في قرارات الهيئة
لكل ذي شأن، وبعد سداد الرسم  -1

المقرر، الطعن في أي قرار يصدر عن 
الهيئة استنادًا ألحكام اوا القانون، 
وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

 علمه بالقرار. 
تنشأ في الهيئة لجنة تسمى  -2

"لجنة الطعون" تختص بالفصل في 
الطعون المقدمة استنادًا لحكم الفقرة 

( من اوه المادة، ويصدر 1)
بتشكيلها قرار من الوزير، كل ثالث 
سنوات، وتتألف من ثالثة من قضاة 
محكمة االستئناف العليا المدنية 
يندبهم المجلس األعلى للقضاء يتولى 

اللجنة وأحد  أقدمهم رئاسة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المتخصصين في مجال تقنية 
 المعلومات. 

ويحلف عضو اللجنة من غير القضاة 
 أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤدي
مهمته باألمانة والصدق، ويشارك اوا 
العضو اللجنة في مناقشة الطعن دون 
أن يكون له صوت معدود في قراراتها. 
ويحضر مع اللجنة في الجلسات وفي 
جميع إجراءات اإلثبات كاتب من بين 
موظفي الهيئة يتولى تحرير المحاضر 
الالزمة ويقوم بالتوقيع عليها مع رئيس 

ر مع باقي اللجنة. وتحفظ المحاض
 األوراق بمعرفة الكاتب. 

المتخصصين في مجال تقنية 
 المعلومات. 

ويحلف عضو اللجنة من غير القضاة 
أمام رئيس اللجنة اليمين بأن يؤدي 
مهمته باألمانة والصدق، ويشارك اوا 
العضو اللجنة في مناقشة الطعن دون 
أن يكون له صوت معدود في قراراتها. 
ويحضر مع اللجنة في الجلسات وفي 

ت اإلثبات كاتب من بين جميع إجراءا
موظفي الهيئة يتولى تحرير المحاضر 
الالزمة ويقوم بالتوقيع عليها مع رئيس 
اللجنة. وتحفظ المحاضر مع باقي 

 األوراق بمعرفة الكاتب. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

للجنة الطعون كافة  -3
الصالحيات المقررة للمحكمة بموجب 

 القانون. 
تصدر لجنة الطعون قرارًا  -4

مسببًا في الطعن وذلك بأغلبية 
اآلراء، فإذا لم تتوافر األغلبية 
وتشعبت اآلراء ألكثر من رأيين وجب 
ندب قاض آخر لترجيح أحد اآلراء 

( 2ويكون الندب وفقًا لحكم الفقرة )
من اوه المادة، وتوضع الصي ة 
التنفيوية من قسم كتاب محكمة 

القرار ويعتبر االستئناف على اوا 
بعد وضع اوه الصي ة عليه بمثابة 
الحكم الصادر عن محكمة 
االستئناف العليا المدنية، ويختص 

للجنة الطعون كافة  -3
الصالحيات المقررة للمحكمة بموجب 

 القانون. 
تصدر لجنة الطعون قرارًا  -4

مسببًا في الطعن وذلك بأغلبية 
اآلراء، فإذا لم تتوافر األغلبية 
وتشعبت اآلراء ألكثر من رأيين وجب 
ندب قاض آخر لترجيح أحد اآلراء 

( 2ويكون الندب وفقًا لحكم الفقرة )
من اوه المادة، وتوضع الصي ة 
التنفيوية من قسم كتاب محكمة 

القرار ويعتبر االستئناف على اوا 
بعد وضع اوه الصي ة عليه بمثابة 
الحكم الصادر عن محكمة 
االستئناف العليا المدنية، ويختص 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

قاضي التنفيو بكل ما يتعلق بتنفيو 
اوا القرار وفقًا ألحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز 
الطعن في قرار لجنة الطعون، 
المنهي للخصومة كلها، أمام محكمة 

 التمييز. 
يصدر وزير العدل والشئون  -5

اإلسالمية بعد أخو رأي الهيئة قرارًا 
بنظام عمل لجنة الطعون وبتحديد 
إجراءات عرض الطعن أمامها ونظره 
من قبلها وكيفية إخطار ذوي الشأن 
بقراراتها ومكافأة العضو فيها من غير 
القضاة، وإلى أن يصدر اوا القرار 

ت المدنية تسري أحكام قانون المرافعا

قاضي التنفيو بكل ما يتعلق بتنفيو 
اوا القرار وفقًا ألحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز 
الطعن في قرار لجنة الطعون، 
المنهي للخصومة كلها، أمام محكمة 

 التمييز. 
يصدر وزير العدل والشئون  -5

اإلسالمية بعد أخو رأي الهيئة قرارًا 
بنظام عمل لجنة الطعون وبتحديد 
إجراءات عرض الطعن أمامها ونظره 
من قبلها وكيفية إخطار ذوي الشأن 
بقراراتها ومكافأة العضو فيها من غير 
القضاة، وإلى أن يصدر اوا القرار 

ت المدنية تسري أحكام قانون المرافعا
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

والتجارية بما يتناسب وطبيعة عمل 
 اللجنة. 

تسري بشأن تقديم الطعن ونظره  -6
والفصل فيه أحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه 
نص خاص في اوه المادة أو في 

( من 5القرار المشار إليه في الفقرة )
 اوه المادة. 

تسري بشأن الرسوم على  -7
ي تقدم إلى لجنة الطعون، الطعون، الت

وقواعد تقدير اوه الرسوم واإلعفاء منها 
وتأجيلها ذات األحكام المقررة قانونًا 
 بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم. 

 
 

والتجارية بما يتناسب وطبيعة عمل 
 اللجنة. 

تسري بشأن تقديم الطعن ونظره  -6
والفصل فيه أحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه 
نص خاص في اوه المادة أو في 

( من 5القرار المشار إليه في الفقرة )
 اوه المادة. 

تسري بشأن الرسوم على  -7
ي تقدم إلى لجنة الطعون، الطعون، الت

وقواعد تقدير اوه الرسوم واإلعفاء منها 
وتأجيلها ذات األحكام المقررة قانونًا 
 بشأن الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم. 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 (26مادة )

 موظفو الهيئة
يعين في الهيئة عدد كاٍف من  -1

الموظفين من ذوي الخبرة 
واالختصاص في كافة مجاالت عمل 
الهيئة، ويلحق بهم عدد كاٍف من 
الموظفين اإلداريين وغيرام من ذوي 

 الوظائف االعتيادية. 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  -2

الئحة شئون الموظفين بالهيئة، تسري 
على موظفي الهيئة أحكام قانون 

خدمة المدنية الصادر بالمرسوم ال
، كما 2010( لسنة 48بقانون رقم )

( 13تسري عليهم أحكام القانون رقم )

 (26مادة )
 موظفو الهيئة

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (26مادة )
 موظفو الهيئة

على النص كما ورد في مشروع الموافقة 
 القانون.

 

 (26مادة )
 موظفو الهيئة

يعين في الهيئة عدد كاٍف من  -1
الموظفين من ذوي الخبرة 
واالختصاص في كافة مجاالت عمل 
الهيئة، ويلحق بهم عدد كاٍف من 
الموظفين اإلداريين وغيرام من ذوي 

 الوظائف االعتيادية. 
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في  -2

الئحة شئون الموظفين بالهيئة، تسري 
على موظفي الهيئة أحكام قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 

، كما 2010( لسنة 48بقانون رقم )
( 13تسري عليهم أحكام القانون رقم )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بشأن تنظيم معاشات  1975لسنة 
 ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. 

 

بشأن تنظيم معاشات  1975لسنة 
 ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. 

 
 (27مادة )

 تعارض المصالح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (27مادة )
 المصالحتعارض 
( على النحو 4إعادة صوغ البند )

 اآلتي: 
 
في االطالع على  على من يرغب -4)

سجل المصالح المتعارضة أن يقدم 
إلى الهيئة طلبًا على األنموذج المعد 

 لذلك بدون أي مقابل.
ويجب على من يرغب في الحصول 
على مستخرجات من السجل المشار 
إليه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر 

 (27مادة )
 تعارض المصالح

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 
 

 (27مادة )
 تعارض المصالح
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
على عضو مجلس اإلدارة لدى  -1

نظر المجلس ألي موضوع يكون لهوا 
العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة 
أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات 
منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابًة حال 
علمه بعزم المجلس نظر اوا 
الموضوع، وال يجوز لهوا العضو 
حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك 

 . الموضوع أو التصويت عليه
يحظر أن يكون للرئيس التنفيوي  -2

أو ألي من موظفي الهيئة مصلحة 

عين فيه أن يقدم إلى الهيئة طلبًا م
على األنموذج المعد لذلك بعد دفع 

 دينارا(. 25رسم قدره 
 النص بعد التعديل:

على عضو مجلس اإلدارة لدى  -1
نظر المجلس ألي موضوع يكون لهوا 
العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو 
غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات 
منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابًة حال 
علمه بعزم المجلس نظر اوا 
الموضوع، وال يجوز لهوا العضو 
حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك 

 . الموضوع أو التصويت عليه
يحظر أن يكون للرئيس التنفيوي  -2

أو ألي من موظفي الهيئة مصلحة 

 
 
 
 
على عضو مجلس اإلدارة لدى  -1

نظر المجلس ألي موضوع يكون لهوا 
العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو 
غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات 
منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابًة حال 
علمه بعزم المجلس نظر اوا 
الموضوع، وال يجوز لهوا العضو 
حضور مناقشات المجلس بشأن ذلك 

 . الموضوع أو التصويت عليه
يحظر أن يكون للرئيس التنفيوي  -2

أو ألي من موظفي الهيئة مصلحة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل 
الهيئة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة، 
وعلى كل منهم اإلبالغ كتابيًا فورًا عن 
أية مصلحة تنشأ له في اوا الشأن 
 خالل فترة ش ل الوظيفة لدى الهيئة. 

ه إلى ويكون اإلبالغ المشار إلي
المجلس بالنسبة للرئيس التنفيوي، أما 
بالنسبة لباقي موظفي الهيئة فيكون 

 اإلبالغ إلى الرئيس التنفيوي. 
تمسك الهيئة سجاًل يسمى "سجل  -3

المصالح المتعارضة" يقيد فيه أية 
مصلحة من المصالح المشار إليها في 

( من اوه المادة، 2( و)1الفقرتين )
ني وذلك ببيان اسم الشخص المع

ومنصبه أو وظيفته وتفاصيل تلك 

مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل 
الهيئة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة، 
وعلى كل منهم اإلبالغ كتابيًا فورًا عن 
أية مصلحة تنشأ له في اوا الشأن 
 خالل فترة ش ل الوظيفة لدى الهيئة. 

ه إلى المجلس ويكون اإلبالغ المشار إلي
بالنسبة للرئيس التنفيوي، أما بالنسبة 
لباقي موظفي الهيئة فيكون اإلبالغ إلى 

 الرئيس التنفيوي. 
تمسك الهيئة سجاًل يسمى "سجل  -3

المصالح المتعارضة" يقيد فيه أية 
مصلحة من المصالح المشار إليها في 

( من اوه المادة، 2( و)1الفقرتين )
ني وذلك ببيان اسم الشخص المع

ومنصبه أو وظيفته وتفاصيل تلك 

مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل 
الهيئة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة، 
وعلى كل منهم اإلبالغ كتابيًا فورًا عن 
أية مصلحة تنشأ له في اوا الشأن 
 خالل فترة ش ل الوظيفة لدى الهيئة. 

ه إلى المجلس ويكون اإلبالغ المشار إلي
بالنسبة للرئيس التنفيوي، أما بالنسبة 
لباقي موظفي الهيئة فيكون اإلبالغ إلى 

 الرئيس التنفيوي. 
تمسك الهيئة سجاًل يسمى "سجل  -3

المصالح المتعارضة" يقيد فيه أية 
مصلحة من المصالح المشار إليها في 

( من اوه المادة، 2( و)1الفقرتين )
ني وذلك ببيان اسم الشخص المع

ومنصبه أو وظيفته وتفاصيل تلك 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المصلحة وما يكون قد صدر عن 
الهيئة من قرارات أو اتخو من إجراءات 

 بشأن موضوعها. 
لكل شخص أن يطلب من الهيئة  -4

على األنموذ  المعد لولك اإلطالع، 
دون مقابل، على سجل المصالح 
المتعارضة خالل أوقات الدوام الرسمي 
وفي حضور الموظف المختص 

 لهيئة. با
ولكل شخص أن يطلب من الهيئة على 
األنموذ  المعد لولك، بعد سداد الرسم 
المقرر، الحصول على مستخرجات 
من السجل المشار إليه أو شهادة سلبية 
بعدم إدرا  أمر معين فيه. ويصدر 

المصلحة وما يكون قد صدر عن 
الهيئة من قرارات أو اتخو من إجراءات 

 بشأن موضوعها. 
على من يرغب في االطالع على  -4

سجل المصالح المتعارضة أن يقدم 
إلى الهيئة طلبًا على األنموذج المعد 

 لذلك بدون أي مقابل.
ويجب على من يرغب في الحصول 

تخرجات من السجل المشار على مس
إليه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر 
معين فيه أن يقدم إلى الهيئة طلبًا 
على األنموذج المعد لذلك بعد دفع 

 دينارا. 25رسم قدره 

المصلحة وما يكون قد صدر عن 
الهيئة من قرارات أو اتخو من إجراءات 

 بشأن موضوعها. 
على من يرغب في االطالع على  -4

سجل المصالح المتعارضة أن يقدم 
إلى الهيئة طلبًا على األنموذج المعد 

 لذلك بدون أي مقابل.
ويجب على من يرغب في الحصول 

تخرجات من السجل المشار على مس
إليه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر 
معين فيه أن يقدم إلى الهيئة طلبًا 
على األنموذج المعد لذلك بعد دفع 

 دينارا. 25رسم قدره 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بتحديد الرسم المشار إليه قرار من 
 الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. 

 (28مادة )
 التفتيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (28مادة )
 التفتيش

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  .1
)االداريين( الواردة في صدر 

 (.اإلداريين)المادة، لتصبح 
تصحيح الخطأ اإلمالئي في   .2

كلمة )اإلطالع( الواردة في البند 
أ( من المادة، لتصبح /1)
 (.االطالع)

بعد  )واألوقاف(إضافة عبارة  .3
وزير العدل والشؤون عبارة )

( 2اإلسالمية( الواردة في البند )
 .من المادة

 (28مادة )
 التفتيش

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (28مادة )
 التفتيش
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
للمفتشين االداريين الوين يندبهم  -1

الرئيس التنفيوي من بين موظفي الهيئة 
للقيام بأعمال التفتيش أو من غيرام 

للتحقق من تنفيو أحكام اوا القانون 
 السلطات اآلتية:

دخول األماكن ذات الصلة  -أ
باختصاص الهيئة لمعاينتها واإلطالع 
على الملفات والسجالت والدفاتر 
والمستندات والبيانات الموجودة بها 

 والحصول على نسخ منها. 
سماع أقوال كل من يشتبه أن له  -ب

التحقيق اإلداري من صلة بموضوع 

 
 النص بعد التعديل:

الوين يندبهم  اإلداريينللمفتشين  -1
الرئيس التنفيوي من بين موظفي الهيئة 
أو من غيرام للقيام بأعمال التفتيش 
للتحقق من تنفيو أحكام اوا القانون 

 السلطات اآلتية:
دخول األماكن ذات الصلة  -أ

 االطالعباختصاص الهيئة لمعاينتها و
على الملفات والسجالت والدفاتر 
والمستندات والبيانات الموجودة بها 

 الحصول على نسخ منها. و 
سماع أقوال كل من يشتبه أن له  -ب

صلة بموضوع التحقيق اإلداري من 

 
 

الوين يندبهم  اإلداريينللمفتشين  -1
الرئيس التنفيوي من بين موظفي الهيئة 
أو من غيرام للقيام بأعمال التفتيش 
للتحقق من تنفيو أحكام اوا القانون 

 السلطات اآلتية:
دخول األماكن ذات الصلة  -أ

 االطالعوباختصاص الهيئة لمعاينتها 
على الملفات والسجالت والدفاتر 
والمستندات والبيانات الموجودة بها 

 والحصول على نسخ منها. 
سماع أقوال كل من يشتبه أن له  -ب

صلة بموضوع التحقيق اإلداري من 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

العاملين في األماكن المشار إليها في 
 البند )أ( من اوه الفقرة.

للمفتشين الوين يصدر بتحديدام  -2
قرار من وزير العدل والشؤون 
اإلسالمية باالتفاق مع الوزير، صفة 
مأموري الضبط القضائي بالنسبة 
للجرائم المنصوص عليها في اوا 
القانون والتي تقع في دوائر 

ختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال ا
 وظائفهم.

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم  -3
( دخول 2( و)1في أي من الفقرتين )

األماكن المخصصة للسكنى دون 
الحصول على تصريح بولك من النيابة 

 العامة.

العاملين في األماكن المشار إليها في 
 البند )أ( من اوه الفقرة.

للمفتشين الوين يصدر بتحديدام  -2
قرار من وزير العدل والشؤون 

باالتفاق مع واألوقاف اإلسالمية 
الوزير، صفة مأموري الضبط 
القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص 
عليها في اوا القانون والتي تقع في 
دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة 

 بأعمال وظائفهم.
ال يجوز للمفتشين المشار إليهم  -3

( دخول 2( و)1في أي من الفقرتين )
األماكن المخصصة للسكنى دون 
الحصول على تصريح بولك من النيابة 

 العامة.

العاملين في األماكن المشار إليها في 
 الفقرة.البند )أ( من اوه 

للمفتشين الوين يصدر بتحديدام  -2
قرار من وزير العدل والشؤون 

باالتفاق مع واألوقاف اإلسالمية 
الوزير، صفة مأموري الضبط 
القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص 
عليها في اوا القانون والتي تقع في 
دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة 

 بأعمال وظائفهم.
يهم ال يجوز للمفتشين المشار إل -3

( دخول 2( و)1في أي من الفقرتين )
األماكن المخصصة للسكنى دون 
الحصول على تصريح بولك من النيابة 

 العامة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

   
 (29مادة )

 حدود المسئولية الشخصية
ال يسأل مدنيًا أو جنائيًا عضو مجلس 
اإلدارة أو الرئيس التنفيوي أو أي 
موظف في الهيئة مسؤولية شخصية، 

أو امتناع الحق عن أي إجراء أو فعل 
ضرراً بال ير إذا كان ذلك تنفيواً لمهامه 
وفي حدود صالحياته المنصوص 
عليها في اوا القانون أو اللوائح أو 
القرارات الصادرة تنفيوًا له، إال إذا 
 صدر منه بسوء نية أو إامال جسيم.

 (29مادة )
 حدود المسئولية الشخصية

  الموافقة على النص كما ورد في
 القانون.مشروع 

 

 (29مادة )
 حدود المسئولية الشخصية

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (29مادة )
 حدود المسئولية الشخصية

ال يسأل مدنيًا أو جنائيًا عضو مجلس 
اإلدارة أو الرئيس التنفيوي أو أي 
موظف في الهيئة مسؤولية شخصية، 
عن أي إجراء أو فعل أو امتناع الحق 
ضرراً بال ير إذا كان ذلك تنفيواً لمهامه 
وفي حدود صالحياته المنصوص 
عليها في اوا القانون أو اللوائح أو 
القرارات الصادرة تنفيوًا له، إال إذا 
 صدر منه بسوء نية أو إامال جسيم.

 
 (30مادة ) (30مادة ) (30مادة ) (30مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الحفاظ على سرية المعلومات 
 والبيانات والمستندات

 
 
 
 

والعاملين لديها يحظر على الهيئة  -1
إفشاء أية معلومات أو بيانات أو 
مستندات متعلقة بأي شخص يتم 
تقديمها ألغراض اوا القانون إال 
بموافقة صريحة صادرة ممن تتعلق به 
اوه المعلومات أو البيانات أو 
المستندات ومن الشخص الوي تحصل 

 منه عليها.
 

الحفاظ على سرية المعلومات 
 والبيانات والمستندات

( من المادة 1إعادة صوغ البند )
 على النحو الوارد أدناه.

 
 النص بعد التعديل:

رئيس وأعضاء مجلس يحظر على  -1
إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء 
مداوالت المجلس أو المعلومات أو 
البيانات أو المستندات المتعلقة 
بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام هذا 
القانون أو الكشف عن مصادرها، 
والتي يتم تقديمها أو تداولها أ ناء 
فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات 

ت الخاصة بها، ويظل وإصدار القرارا

الحفاظ على سرية المعلومات 
 والبيانات والمستندات

توصي اللجنة بالموافقة على قرار  -
إعادة صوغ البند بمجلس النواب 

 .ن المادة( م1)

الحفاظ على سرية المعلومات 
 والبيانات والمستندات

 
 
 
 

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس  -1
إدارة الهيئة والعاملين بها إفشاء 
مداوالت المجلس أو المعلومات أو 
 البيانات أو المستندات المتعلقة

بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام هذا 
القانون أو الكشف عن مصادرها، 
والتي يتم تقديمها أو تداولها أ ناء 
فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات 
وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( من اوه 1ال يسري حكم الفقرة ) -2

 على ما يأتي:المادة 
المعلومات أو البيانات أو  -أ

المستندات التي كانت متاحة للجمهور 
 وقت الكشف عنها.

هذا االلتزام قائما بعد انتهاء العالقة 
 بالهيئة.

وال يجوز استخدام هذه المعلومات أو 
البيانات أو المستندات ومصادرها لغير 

 األغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالهيئة القيام 
بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم 

الذين خضعوا للخدمة، لدى األشخاص 
للفحص أو الخاضعين له في ذلك 

 التاريخ.
( من اوه 1ال يسري حكم الفقرة ) -2

 المادة على ما يأتي:
المعلومات أو البيانات أو  -أ

المستندات التي كانت متاحة للجمهور 
 وقت الكسف عنها.

هذا االلتزام قائما بعد انتهاء العالقة 
 بالهيئة.

وال يجوز استخدام هذه المعلومات أو 
المستندات ومصادرها لغير  البيانات أو

 األغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالهيئة القيام 
بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم 
للخدمة، لدى األشخاص الذين خضعوا 
للفحص أو الخاضعين له في ذلك 

 التاريخ.
( من اوه 1ال يسري حكم الفقرة ) -2

 المادة على ما يأتي:
البيانات أو المعلومات أو  -أ

المستندات التي كانت متاحة للجمهور 
 وقت الكسف عنها.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الكشف عن المعلومات أو  -ب
البيانات في صورة ملخصة أو على 
شكل معلومات مجمعة بما ال يسمح 

 بربطها بشخص معين.
( من 1استثناء من حكم الفقرة ) -3

اوه المادة، يجوز للهيئة اإلفصاح عن 
لومات والبيانات والمستندات المع

المشار إليها في أي من الحاالت 
 اآلتية:

لتمكين أي شخص ينوب عن  -أ
الهيئة في تأدية مهمة وفقًا ألحكام اوا 
القانون، بشرط التزامه بالحفاظ على 
سرية المعلومات والبيانات التي 

 يستلمها أو يطلع عليها.

الكشف عن المعلومات أو  -ب
البيانات في صورة ملخصة أو على 
شكل معلومات مجمعة بما ال يسمح 

 بربطها بشخص معين.
( من 1استثناء من حكم الفقرة ) -3

اوه المادة، يجوز للهيئة اإلفصاح عن 
المعلومات والبيانات والمستندات 
المشار إليها في أي من الحاالت 

 اآلتية:
لتمكين أي شخص ينوب عن  -أ

الهيئة في تأدية مهمة وفقًا ألحكام اوا 
القانون، بشرط التزامه بالحفاظ على 

مات والبيانات التي سرية المعلو 
 يستلمها أو يطلع عليها.

الكشف عن المعلومات أو  -ب
البيانات في صورة ملخصة أو على 
شكل معلومات مجمعة بما ال يسمح 

 بربطها بشخص معين.
( من 1استثناء من حكم الفقرة ) -3

اوه المادة، يجوز للهيئة اإلفصاح عن 
 المعلومات والبيانات والمستندات
المشار إليها في أي من الحاالت 

 اآلتية:
لتمكين أي شخص ينوب عن  -أ

الهيئة في تأدية مهمة وفقًا ألحكام اوا 
القانون، بشرط التزامه بالحفاظ على 
سرية المعلومات والبيانات التي يستلمها 

 أو يطلع عليها.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إلى شخص من ذوي الخبرة  -ب
الهيئة أخو واالختصاص ممن ترى 

مشورته، على أن يلتزم بالحفاظ على 
سرية المعلومات والبيانات التي 

 يتسلمها أو يطلع عليها.
في إطار التعاون مع الهيئات  - 

النظيرة في الدول األخرى بالنسبة 
لألمور ذات االاتمام المشترك وفقًا 

 ( من اوا القانون.23لحكم المادة )
تنفيوًا ألمر قضائي صادر من  -د

مختصة أو قاضي التحقيق أو محكمة 
 النيابة العامة.

تنفيوًا ألحكام القانون أو  -ه
االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة 

 طرفًا فيها.

إلى شخص من ذوي الخبرة  -ب
واالختصاص ممن ترى الهيئة أخو 
مشورته، على أن يلتزم بالحفاظ على 
سرية المعلومات والبيانات التي 

 يتسلمها أو يطلع عليها.
في إطار التعاون مع الهيئات  - 

النظيرة في الدول األخرى بالنسبة 
م المشترك وفقًا لألمور ذات االاتما

 ( من اوا القانون.23لحكم المادة )
تنفيوًا ألمر قضائي صادر من  -د

محكمة مختصة أو قاضي التحقيق أو 
 النيابة العامة.

تنفيوًا ألحكام القانون أو  -ه
االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة 

 طرفًا فيها.

إلى شخص من ذوي الخبرة  -ب
واالختصاص ممن ترى الهيئة أخو 

م بالحفاظ على مشورته، على أن يلتز 
سرية المعلومات والبيانات التي 

 يتسلمها أو يطلع عليها.
في إطار التعاون مع الهيئات  - 

النظيرة في الدول األخرى بالنسبة 
لألمور ذات االاتمام المشترك وفقًا 

 ( من اوا القانون.23لحكم المادة )
تنفيوًا ألمر قضائي صادر من  -د

محكمة مختصة أو قاضي التحقيق أو 
 بة العامة.النيا
تنفيوًا ألحكام القانون أو  -ه

االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة 
 طرفًا فيها.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 (31مادة )
 تقديم الشكوى 

لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى 
الهيئة بشكوى كتابية، إذا كان لديه ما 
يحمله على االعتقاد بوقوع أية مخالفة 
ألحكام اوا القانون أو بأن شخص ما 

بالفعل في القيام بترتيب معين قد شرع 
 بالمخالفة ألحكامه.

ويصدر مجلس اإلدارة قرارًا يحدد 
بموجبه اإلجراءات والقواعد الخاصة 

 بتقديم الشكوى والبت فيها.
 

 (31مادة )
 تقديم الشكوى 

  الموافقة على النص كما ورد في
 المشروع بقانون.

 

 (31مادة )
 تقديم الشكوى 

في  الموافقة على النص كما ورد
 المشروع بقانون.

 

 (31مادة )
 تقديم الشكوى 

لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى 
الهيئة بشكوى كتابية، إذا كان لديه ما 
يحمله على االعتقاد بوقوع أية مخالفة 
ألحكام اوا القانون أو بأن شخص ما 
قد شرع بالفعل في القيام بترتيب معين 

 بالمخالفة ألحكامه.
قرارًا يحدد ويصدر مجلس اإلدارة 

بموجبه اإلجراءات والقواعد الخاصة 
 بتقديم الشكوى والبت فيها.

 الفصل الثاني
 مجلس اإلدارة

 (32مادة )

 الفصل الثاني
 مجلس اإلدارة

 (32مادة )

 ل الثانيالفص
 مجلس اإلدارة

 (32مادة )

 الفصل الثاني
 مجلس اإلدارة

 (32مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 التشكيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التشكيل
تعديل عبارة )اثنان منهم من  .1

المشهود لهم بالكفاءة( الواردة في 
)من أ( من المادة لتصبح /1البند )

 ذوي الكفاءة(.
تصحيح الخطأ الل وي في )إليها(  .2

( من المادة، 2الواردة في البند )
 )إليهما(.لتصبح 

تصحيح الخطأ النحوي في كلمة  .3
( من 2)يوم( الواردة في البند )

 )يوما(.المادة، لتصبح 
 

 النص بعد التعديل:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل،  -1

بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من 

 التشكيل
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 التشكيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



249 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل،  .1
بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من 
بينهم رئيس المجلس على النحو 

 التالي:
ثالثة أعضاء يرشحهم مجلس  -أ

اثنان منهم من المشهود لهم الوزراء 
بالكفاءة والخبرة في مجال االقتصاد أو 

 التجارة أو القانون.
المدير العام لهيئة تنظيم  -ب

 االتصاالت.
عضو يرشحه مصرف  - 

البحرين المركزي من بين شاغلي 
 الوظائف العليا به.

عضو ترشحه غرفة تجارة  -د
 وصناعة البحرين.

بينهم رئيس المجلس على النحو 
 التالي:

ثالثة أعضاء يرشحهم مجلس  -أ
والخبرة في  من ذوي الكفاءةالوزراء 

 مجال االقتصاد أو التجارة أو القانون.
المدير العام لهيئة تنظيم  -ب

 االتصاالت.
عضو يرشحه مصرف  - 

البحرين المركزي من بين شاغلي 
 الوظائف العليا به.

عضو ترشحه غرفة تجارة  -د
 وصناعة البحرين.

عضو ترشحه الجمعية التي  -ه
يقدر الوزير أنها األوسع تمثياًل 

 لمملكة.لالقتصاديين في ا

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل،  -1
بموجب مرسوم، من سبعة أعضاء من 
 بينهم رئيس المجلس على النحو التالي:

 
ثالثة أعضاء يرشحهم مجلس  -أ

والخبرة في  من ذوي الكفاءةالوزراء 
 مجال االقتصاد أو التجارة أو القانون.

 
المدير العام لهيئة تنظيم  -ب

 االتصاالت.
عضو يرشحه مصرف  - 

البحرين المركزي من بين شاغلي 
 الوظائف العليا به.

عضو ترشحه غرفة تجارة  -د
 وصناعة البحرين.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

عضو ترشحه الجمعية التي  -ه
أنها األوسع تمثياًل يقدر الوزير 

 لالقتصاديين في المملكة.
إذا لم تبادر أي من الجهتين  .2

المشار إليها في البندين )د( و)ات( من 
الفقرة السابقة إلى ترشيح من يمثلها 
خالل ثالثين يوم من تاريخ إخطاراا 
بترشيح ممثل عنها، جاز تشكيل 
مجلس اإلدارة بناًء على ترشيح الوزير 

ئة الجهة التي لم لعضو ينتمي إلى ف
 تبادر إلى الترشيح.

ال يجوز الجمع بين منصب  .3
 الوزير وعضوية مجلس اإلدارة.

يحدد مرسوم التعيين من يتولى  .4
منصب رئيس المجلس، وتكون مدة 

إذا لم تبادر أي من الجهتين  -2
في البندين )د( و)ات(  إليهماالمشار 

من الفقرة السابقة إلى ترشيح من يمثلها 
من تاريخ إخطاراا  يوماخالل ثالثين 

بترشيح ممثل عنها، جاز تشكيل 
مجلس اإلدارة بناًء على ترشيح الوزير 
لعضو ينتمي إلى فئة الجهة التي لم 

 .تبادر إلى الترشيح
 
 

 

ال يجوز الجمع بين منصب  -3
 الوزير وعضوية مجلس اإلدارة.

يحدد مرسوم التعيين من يتولى  -4
منصب رئيس المجلس، وتكون مدة 
العضوية في مجلس اإلدارة أربع 

عضو ترشحه الجمعية التي  -ه
قدر الوزير أنها األوسع تمثياًل ي

 لالقتصاديين في المملكة.
إذا لم تبادر أي من الجهتين  -2

في البندين )د( و)ات(  إليهماالمشار 
من الفقرة السابقة إلى ترشيح من يمثلها 

من تاريخ إخطاراا  يوماخالل ثالثين 
بترشيح ممثل عنها، جاز تشكيل 
مجلس اإلدارة بناًء على ترشيح الوزير 

و ينتمي إلى فئة الجهة التي لم لعض
 تبادر إلى الترشيح.

 
 

 

ال يجوز الجمع بين منصب  -3
 الوزير وعضوية مجلس اإلدارة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

العضوية في مجلس اإلدارة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة 
واحدة، إال أنه بالنسبة لمجلس اإلدارة 

عضوية رئيس المجلس األول تكون 
وثالثة من أعضائه لمدة أربع سنوات 
وعضوية الباقين لمدة ثالث سنوات. 
ويحدد مرسوم التعيين مدة عضوية كل 

 منهم.
يتولى مجلس اإلدارة انتخاب  .5

نائب لرئيس المجلس يحل محل 
الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع 
لديه أو خلو منصبه. ويستمر نائب 

لى أن تنتهي مدة الرئيس في منصبه إ
 عضويته.

سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة 
واحدة، إال أنه بالنسبة لمجلس اإلدارة 
األول تكون عضوية رئيس المجلس 

ائه لمدة أربع سنوات وثالثة من أعض
وعضوية الباقين لمدة ثالث سنوات. 
ويحدد مرسوم التعيين مدة عضوية كل 

 منهم.
يتولى مجلس اإلدارة انتخاب  -5

نائب لرئيس المجلس يحل محل 
الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع 
لديه أو خلو منصبه. ويستمر نائب 
الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي مدة 

 عضويته.
محل أحد أعضاء مجلس  إذا خال -6

اإلدارة ألي سبب، يعين من يحل محله 

يحدد مرسوم التعيين من يتولى  -4
منصب رئيس المجلس، وتكون مدة 
العضوية في مجلس اإلدارة أربع 
سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة 

اإلدارة واحدة، إال أنه بالنسبة لمجلس 
األول تكون عضوية رئيس المجلس 
وثالثة من أعضائه لمدة أربع سنوات 
وعضوية الباقين لمدة ثالث سنوات. 
ويحدد مرسوم التعيين مدة عضوية كل 

 منهم.
يتولى مجلس اإلدارة انتخاب  -5

نائب لرئيس المجلس يحل محل 
الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع 

ب لديه أو خلو منصبه. ويستمر نائ
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إذا خال محل أحد أعضاء مجلس  .6
اإلدارة ألي سبب، يعين من يحل محله 
بوات األداة والطريقة المنصوص 

( من اوه 2( و)1عليهما في الفقرتين )
المادة. ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه، فإذا قلت اوه المدة عن سنة جاز 

 تجديد عضويته لمرتين متتاليتين.
 
عضو مجلس اإلدارة من ال يعفى  .7

منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إال في 
حالة إخالله الجسيم بواجبات منصبه 
أو عجزه عن القيام بها أو عدم التزامه 
بمقتضيات األمانة والسلوك القويم. 
ويكون اإلعفاء بمرسوم بناًء على 

بوات األداة والطريقة المنصوص 
( من اوه 2( و)1عليهما في الفقرتين )

المادة. ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه، فإذا قلت اوه المدة عن سنة 
 جاز تجديد عضويته لمرتين متتاليتين.

 
 

ال يعفى عضو مجلس اإلدارة من  -7
انتهاء مدة عضويته إال منصبه قبل 

في حالة إخالله الجسيم بواجبات 
منصبه أو عجزه عن القيام بها أو عدم 
التزامه بمقتضيات األمانة والسلوك 
القويم. ويكون اإلعفاء بمرسوم بناًء 
على توصية من مجلس اإلدارة تصدر 

 بأغلبية أعضائه.

الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي مدة 
 عضويته.

إذا خال محل أحد أعضاء مجلس  -6
اإلدارة ألي سبب، يعين من يحل محله 
بوات األداة والطريقة المنصوص 

( من اوه 2( و)1عليهما في الفقرتين )
المادة. ويكمل العضو الجديد مدة 
سلفه، فإذا قلت اوه المدة عن سنة 

 تتاليتين.جاز تجديد عضويته لمرتين م
 

ال يعفى عضو مجلس اإلدارة من  -7
منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إال 
في حالة إخالله الجسيم بواجبات 
منصبه أو عجزه عن القيام بها أو عدم 
التزامه بمقتضيات األمانة والسلوك 
القويم. ويكون اإلعفاء بمرسوم بناًء 
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 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

توصية من مجلس اإلدارة تصدر 
 بأغلبية أعضائه.

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء  .8
 مجلس اإلدارة بموجب مرسوم.

 

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء  -8
 مجلس اإلدارة بموجب مرسوم.

على توصية من مجلس اإلدارة تصدر 
 بأغلبية أعضائه.

مكافآت رئيس وأعضاء تحدد  -8
 مجلس اإلدارة بموجب مرسوم.

 
 
 

 (33مادة )
 المهام والصالحيات

 
 
 
 
 
 

 (33مادة )
 المهام والصالحيات

د( ليصبح /1إعادة صوغ البند ) .1
)الموافقة على مشروع كاآلتي: 

الميزانية السنوية والحساب 
 الختامي للهيئة(. 

ات(، مع مراعاة /1حوف البند ) .2
 إعادة ترقيم باقي البنود.

 (33مادة )
 المهام والصالحيات

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 
 
 

 (33مادة )
 المهام والصالحيات
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

مجلس اإلدارة او السلطة التي  -1
تتولى رسم سياسة الهيئة التي تسير 
عليها والرقابة على أعمال الهيئة واتخاذ 
ما يكفل مباشرة الهيئة لمهامها 
وصالحياتها، كما له على وجه 

 يأتي:الخصوص ما 
إصدار اللوائح والقرارات  -أ

 واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيو أحكام اوا
 القانون وفي حدود اختصاصه.

اعتماد الهيكل التنظيمي  -ب
وإصدار لوائح داخلية لتنظيم شئون 
موظفي الهيئة تتضمن إجراءات وقواعد 
تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد 

 
 النص بعد التعديل:

التي مجلس اإلدارة او السلطة  -1
تتولى رسم سياسة الهيئة التي تسير 
عليها والرقابة على أعمال الهيئة واتخاذ 
ما يكفل مباشرة الهيئة لمهامها 
وصالحياتها، كما له على وجه 

 الخصوص ما يأتي:
إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ  -أ

التدابير الالزمة لتنفيو أحكام اوا 
 القانون وفي حدود اختصاصه.

لتنظيمي اعتماد الهيكل ا -ب
وإصدار لوائح داخلية لتنظيم شئون 
موظفي الهيئة تتضمن إجراءات 
وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد 

 
 

مجلس اإلدارة او السلطة التي  -1
تتولى رسم سياسة الهيئة التي تسير 

والرقابة على أعمال الهيئة واتخاذ عليها 
ما يكفل مباشرة الهيئة لمهامها 
وصالحياتها، كما له على وجه 

 الخصوص ما يأتي:
إصدار اللوائح والقرارات واتخاذ  -أ

التدابير الالزمة لتنفيو أحكام اوا 
 القانون وفي حدود اختصاصه.

اعتماد الهيكل التنظيمي  -ب
وإصدار لوائح داخلية لتنظيم شئون 
موظفي الهيئة تتضمن إجراءات 
وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام 
تأديبهم وغير ذلك من شئونهم، دون 
التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية، 
والقواعد المسلكية التي يتعين عليهم 
مراعاتها وحاالت وشروط وأحكام 

 اإلفصاح عن الومة المالية.
مراقبة مدى االلتزام بأحكام  - 

 اوا القانون واللوائح والقرارات والتدابير
 الصادرة تنفيوًا له.

وع الميزانية اعتماد مشر  -د
السنوية للهيئة وحسابها الختامي 

 المدقق.
قبول الموارد المالية المشار  -ه

( من 2إليها في البند ) ( من الفقرة )
 ( من اوا القانون.19المادة )

مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام 
تأديبهم وغير ذلك من شئونهم، دون 
التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية، 
والقواعد المسلكية التي يتعين عليهم 

ت وشروط وأحكام مراعاتها وحاال
 اإلفصاح عن الومة المالية.

مراقبة مدى االلتزام بأحكام اوا  - 
القانون واللوائح والقرارات والتدابير 

 الصادرة تنفيوًا له.
الموافقة على مشروع  -د

الميزانية السنوية والحساب الختامي 
 للهيئة.
 
 

 

مرتباتهم ومكافآتهم وإجراءات وأحكام 
تأديبهم وغير ذلك من شئونهم، دون 
التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية، 
والقواعد المسلكية التي يتعين عليهم 
مراعاتها وحاالت وشروط وأحكام 

 .اإلفصاح عن الومة المالية
مراقبة مدى االلتزام بأحكام اوا  - 

القانون واللوائح والقرارات والتدابير 
 الصادرة تنفيوًا له.

الموافقة على مشروع  -د
الميزانية السنوية والحساب الختامي 

 للهيئة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

دراسة التقارير الدورية التي  -و
يقدمها الرئيس التنفيوي عن سير العمل 

 بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.
م مباشرة كافة المها -ز

والصالحيات األخرى التي تقرر أحكام 
 اوا القانون اختصاصه بها.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى  -2
لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه 
أو إلى رئيس المجلس أو أي من 
أعضائه أو الرئيس التنفيوي بأداء مهام 
محددة فيما عدا إصدار اللوائح 
والقرارات التي تقرر أحكام اوا القانون 

 اختصاص مجلس اإلدارة بإصداراا.
 

دراسة التقارير الدورية التي  -ه
يقدمها الرئيس التنفيوي عن سير 
 العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.

مباشرة كافة المهام  -و
والصالحيات األخرى التي تقرر أحكام 

 اوا القانون اختصاصه بها.
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى  -2

لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه 
أو إلى رئيس المجلس أو أي من 
أعضائه أو الرئيس التنفيوي بأداء مهام 

ا إصدار اللوائح محددة فيما عد
والقرارات التي تقرر أحكام اوا القانون 

 اختصاص مجلس اإلدارة بإصداراا.
 

دراسة التقارير الدورية التي  -ه
يقدمها الرئيس التنفيوي عن سير 
 العمل بالهيئة وتقرير ما يلزم بشأنها.

كافة المهام مباشرة  -و
والصالحيات األخرى التي تقرر أحكام 

 اوا القانون اختصاصه بها.
يجوز لمجلس اإلدارة أن يعهد إلى  -2

لجنة أو أكثر تشكل من بين أعضائه 
أو إلى رئيس المجلس أو أي من 
أعضائه أو الرئيس التنفيوي بأداء مهام 
محددة فيما عدا إصدار اللوائح 

ا القانون والقرارات التي تقرر أحكام او
 اختصاص مجلس اإلدارة بإصداراا.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

 (34مادة )
 االجتماعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (34مادة )
 االجتماعات

 

من ( 2)إضافة فقرة في بداية البند  .1
)تكون دعوة  المادة نصها اآلتي:

مجلس اإلدارة قبل موعد عقد 
االجتماع بثمان وأربعين ساعة 

 على األقل، و(.
تصحيح الخطأ اإلمالئي في  .2

الحرف )او( الوارد قبل عبارة )ألي 
( 3منهم صوت معدود( في البند )

 )أو(. من المادة، ليصبح
 

 النص بعد التعديل:

 (34مادة )
 االجتماعات

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 
 
 
 
 

 (34مادة )
 االجتماعات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



258 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعًا  -1

عاديًا أربع مرات سنويًا على األقل، 
ويجوز لرئيس المجلس دعوته الجتماع 

 غير عادي في أي وقت.
وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس 
الجتماع غير عادي يعقد خالل خمسة 
 عشر يومًا من تاريخ تسلُّمه طلبًا كتابياً 
مسببًا من الوزير أو من عضوين على 
األقل من أعضاء مجلس اإلدارة أو من 

 الرئيس التنفيوي.
يجب في جميع األحوال أن  -2

يتضمن اإلخطار بالدعوة لعقد 
االجتماع بيان ال رض منه وأن يرفق 

 به جدول أعمال اوا االجتماع.

يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعًا  -1
سنويًا على األقل، عاديًا أربع مرات 

ويجوز لرئيس المجلس دعوته الجتماع 
 غير عادي في أي وقت.

وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس 
الجتماع غير عادي يعقد خالل خمسة 
عشر يومًا من تاريخ تسلُّمه طلبًا كتابيًا 
مسببًا من الوزير أو من عضوين على 
األقل من أعضاء مجلس اإلدارة أو من 

 الرئيس التنفيوي.
تكون دعوة مجلس اإلدارة قبل  -2

موعد عقد االجتماع بثمان وأربعين 
في جميع  يجبساعة على األقل، و

األحوال أن يتضمن اإلخطار بالدعوة 

يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعًا  -1
على األقل، عاديًا أربع مرات سنويًا 

ويجوز لرئيس المجلس دعوته الجتماع 
 غير عادي في أي وقت.

وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس 
الجتماع غير عادي يعقد خالل خمسة 
عشر يومًا من تاريخ تسلُّمه طلبًا كتابيًا 
مسببًا من الوزير أو من عضوين على 
األقل من أعضاء مجلس اإلدارة أو من 

 الرئيس التنفيوي.
دعوة مجلس اإلدارة قبل تكون  -2

موعد عقد االجتماع بثمان وأربعين 
في جميع  يجبساعة على األقل، و

األحوال أن يتضمن اإلخطار بالدعوة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
وي يحضر الرئيس التنفي -3

اجتماعات مجلس اإلدارة باستثناء 
الحاالت التي تحدداا اللوائح الداخلية. 
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته 
من يرى االستعانة بهم من أال الخبرة 
أو ذوي الشأن لمناقشتهم واالستماع 
آلرائهم، وال يكون للرئيس التنفيوي او 

 ألي منهم صوت معدود.
سر يعين مجلس اإلدارة أمينًا لل -4

يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات 
المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته 
وحفظ المستندات والسجالت الخاصة 

لعقد االجتماع بيان ال رض منه وأن 
 يرفق به جدول أعمال اوا االجتماع.

يحضر الرئيس التنفيوي  -3
اجتماعات مجلس اإلدارة باستثناء 

داا اللوائح الداخلية. الحاالت التي تحد
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته 
من يرى االستعانة بهم من أال الخبرة 
أو ذوي الشأن لمناقشتهم واالستماع 

 أوآلرائهم، وال يكون للرئيس التنفيوي 
 ألي منهم صوت معدود.

يعين مجلس اإلدارة أمينًا للسر  -4
يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات 

محاضر اجتماعاته المجلس وتدوين 
وحفظ المستندات والسجالت الخاصة 

لعقد االجتماع بيان ال رض منه وأن 
 يرفق به جدول أعمال اوا االجتماع.

يحضر الرئيس التنفيوي  -3
اجتماعات مجلس اإلدارة باستثناء 
الحاالت التي تحدداا اللوائح الداخلية. 
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته 
من يرى االستعانة بهم من أال الخبرة 
أو ذوي الشأن لمناقشتهم واالستماع 

 أوآلرائهم، وال يكون للرئيس التنفيوي 
 ألي منهم صوت معدود.

اإلدارة أمينًا للسر  يعين مجلس -4
يتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات 
المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته 
وحفظ المستندات والسجالت الخاصة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

به، والقيام بما يكفله به المجلس من 
 مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.

به، والقيام بما يكفله به المجلس من 
 مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.

به، والقيام بما يكفله به المجلس من 
 مهام أخرى في مجال عمل الهيئة.

 (35مادة )
 النصاب والتصويت

يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحًا 
أعضائه على أن يكون بحضور أغلبية 

من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية 
أصوات الحاضرين، وذلك في غير 
الحاالت التي يتشرط فيها اوا القانون 
ه أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيواً ل

أغلبية خاصة. وعند تساوي األصوات 
ُيرجح الجانب الوي منه رئيس 

 االجتماع.
 

 (35مادة )
 النصاب والتصويت

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (35مادة )
 النصاب والتصويت

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (35مادة )
 النصاب والتصويت

يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحًا 
بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون 

نائبه. من بينهم رئيس المجلس أو 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية 
أصوات الحاضرين، وذلك في غير 
الحاالت التي يتشرط فيها اوا القانون 
ه أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيواً ل

أغلبية خاصة. وعند تساوي األصوات 
ُيرجح الجانب الوي منه رئيس 

 االجتماع.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 

 الفصل الثالث
 الرئيس التنفيذي

 
 (36مادة )

 التعيين وخلو المنصب
 
 

 
 
يكون للهيئة رئيس تنفيوي يعين  -1

بمرسوم لمدة ثالث سنوات، بناًء على 
توصية مجلس اإلدارة وال يجوز إعادة 

 الفصل الثالث
 الرئيس التنفيذي

 
 (36مادة )

 التعيين وخلو المنصب
بعد كلمة )متفرغ( إضافة كلمة 

( من 1)تنفيوي( الواردة في الفقرة )
 المادة.

 النص بعد التعديل:
 متفرغيكون للهيئة رئيس تنفيوي  -1

يعين بمرسوم لمدة ثالث سنوات، بناًء 
على توصية مجلس اإلدارة وال يجوز 

 الفصل الثالث
 الرئيس التنفيذي

 
 (36مادة )

 التعيين وخلو المنصب
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الرئيس التنفيذي

 
 (36مادة )

 التعيين وخلو المنصب
 

 
 
 
 متفرغيكون للهيئة رئيس تنفيوي  -1

يعين بمرسوم لمدة ثالث سنوات، بناًء 
على توصية مجلس اإلدارة وال يجوز 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

تعيينه ألكثر من مرتين متتاليتين كل 
 منهما لمدة ثالث سنوات.

في حالة خلو منصب الرئيس  -2
التنفيوي، ألي سبب، يعين من يحل 

والطريقة المنصوص محله بوات األداة 
 عليهما في الفقرة السابقة.

يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قرار  -3
بتعيين نائب للرئيس التنفيوي يحل 
محل الرئيس التنفيوي في حالة غيابه 
أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، 
ويباشر نائب الرئيس التنفيوي المهام 
الموكولة له من قبل مجلس اإلدارة أو 

، وينشر قرار التعيين الرئيس التنفيوي
 في الجريدة الرسمية.

إعادة تعيينه ألكثر من مرتين متتاليتين 
 كل منهما لمدة ثالث سنوات.

في حالة خلو منصب الرئيس  -2
التنفيوي، ألي سبب، يعين من يحل 
محله بوات األداة والطريقة المنصوص 

 عليهما في الفقرة السابقة.
س اإلدارة إصدار قرار يجوز لمجل -3

بتعيين نائب للرئيس التنفيوي يحل 
محل الرئيس التنفيوي في حالة غيابه 
أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، 
ويباشر نائب الرئيس التنفيوي المهام 
الموكولة له من قبل مجلس اإلدارة أو 
الرئيس التنفيوي، وينشر قرار التعيين 

 في الجريدة الرسمية.

إعادة تعيينه ألكثر من مرتين متتاليتين 
 كل منهما لمدة ثالث سنوات.

في حالة خلو منصب الرئيس  -2
التنفيوي، ألي سبب، يعين من يحل 
محله بوات األداة والطريقة المنصوص 

 عليهما في الفقرة السابقة.
س اإلدارة إصدار قرار يجوز لمجل -3

بتعيين نائب للرئيس التنفيوي يحل 
محل الرئيس التنفيوي في حالة غيابه 
أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، 
ويباشر نائب الرئيس التنفيوي المهام 
الموكولة له من قبل مجلس اإلدارة أو 
الرئيس التنفيوي، وينشر قرار التعيين 

 في الجريدة الرسمية.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

في حالة خلو منصب الرئيس  -4
التنفيوي وعدم تعيين من يحل محله أو 
نائب له، يصدر مجلس اإلدارة قرارًا 
بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه 
من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة 
للقيام بأعمال الرئيس التنفيوي بصفة 

الجريدة مؤقتة، وينشر القرار في 
 الرسمية.

منصب الرئيس  في حالة خلو -4
التنفيوي وعدم تعيين من يحل محله أو 
نائب له، يصدر مجلس اإلدارة قرارًا 
بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه 
من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة 
للقيام بأعمال الرئيس التنفيوي بصفة 
مؤقتة، وينشر القرار في الجريدة 

 الرسمية.
 
 

منصب الرئيس  في حالة خلو -4
التنفيوي وعدم تعيين من يحل محله أو 
نائب له، يصدر مجلس اإلدارة قرارًا 
بتكليف رئيس المجلس أو من يسميه 
من بين أعضائه أو من موظفي الهيئة 
للقيام بأعمال الرئيس التنفيوي بصفة 
مؤقتة، وينشر القرار في الجريدة 

 الرسمية.
 
 

 (37مادة )
 المهام والصالحيات

 
 
 

 (37مادة )
 المهام والصالحيات

حوف عبارة )قبل انتهاء السنة  .1
المالية بفترة ال تجاوز شهرين( 

 (37مادة )
 المهام والصالحيات

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (37مادة )
 المهام والصالحيات
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمثل الرئيس التنفيوي الهيئة أمام  -1

القضاء وفي صالتها بال ير، ويكون 
مسئواًل أمام مجلس اإلدارة عن سير 
أعمال الهيئة فنياً وإدارياً وماليًا، ويباشر 
كافة صالحيات الهيئة فيما عدا 

 ( من /1)الواردة في نهاية البند 
 المادة.

( للموافقة عليهمااستبدال عبارة ) .2
( الواردة في نهاية إلقرارهمابعبارة )
 د( من المادة./1البند )

تصحيح الخطأ اإلمالئي في  .3
الحرف )أن( الوارد قبل كلمة 

ز( من /1)وجدت( من البند )
 (.إنالمادة، ليصبح )

 
 النص بعد التعديل:

يمثل الرئيس التنفيوي الهيئة أمام  -1
القضاء وفي صالتها بال ير، ويكون 
مسئواًل أمام مجلس اإلدارة عن سير 
أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا، 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمثل الرئيس التنفيوي الهيئة أمام  -1

القضاء وفي صالتها بال ير، ويكون 
اإلدارة عن سير مسئواًل أمام مجلس 

أعمال الهيئة فنياً وإدارياً وماليًا، ويباشر 
كافة صالحيات الهيئة فيما عدا 



265 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الصالحيات المقررة لمجلس اإلدارة 
وفقا ألحكام اوا القانون، ويتولى بوجه 

 يأتي:خاص ما 
إدارة الهيئة وتصريف شئونها،  -أ

واإلشراف على سير العمل بها وعلى 
 موظفيها.

 تنفيو قرارات مجلس اإلدارة. -ب
إعداد مشروع ميزانية الهيئة  - 

وكولك تقرير بشأنه، وعرضهما على 
مجلس اإلدارة قبل انتهاء السنة المالية 

 بفترة ال تجاوز شهرين.
إعداد الحساب الختامي للهيئة  -د

رير بشأنه، وعرضهما على وكولك تق
مجلس اإلدارة خالل شهرين من تاريخ 

 انتهاء السنة المالية للهيئة إلقراراما.

ويباشر كافة صالحيات الهيئة فيما 
عدا الصالحيات المقررة لمجلس 
اإلدارة وفقا ألحكام اوا القانون، 

 ويتولى بوجه خاص ما يأتي:
إدارة الهيئة وتصريف شئونها،  -أ

على سير العمل بها وعلى  واإلشراف
 موظفيها.

 تنفيو قرارات مجلس اإلدارة. -ب
إعداد مشروع ميزانية الهيئة  - 

وكولك تقرير بشأنه، وعرضهما على 
 مجلس اإلدارة.

 
إعداد الحساب الختامي للهيئة  -د

وكولك تقرير بشأنه، وعرضهما على 
مجلس اإلدارة خالل شهرين من تاريخ 

الصالحيات المقررة لمجلس اإلدارة وفقا 
ألحكام اوا القانون، ويتولى بوجه 

 خاص ما يأتي:
إدارة الهيئة وتصريف شئونها،  -أ

واإلشراف على سير العمل بها وعلى 
 موظفيها.

 اإلدارة. تنفيو قرارات مجلس -ب
إعداد مشروع ميزانية الهيئة  - 

وكولك تقرير بشأنه، وعرضهما على 
 مجلس اإلدارة.

 
إعداد الحساب الختامي للهيئة  -د

وكولك تقرير بشأنه، وعرضهما على 
مجلس اإلدارة خالل شهرين من تاريخ 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إعداد تقرير سنوي عن نشاط  -ه
الهيئة، على النحو المنصوص عليه 

( من اوا القانون، خالل 24في المادة )
من  –السنة المالية السابقة وعرضه 

لى مجلس اإلدارة خالل ع –أجل إقراره 
الثة أشهر على األكثر من تاريخ ث

انتهاء السنة المالية مشفوعاً بنسخة من 
الحسابات المدققة للهيئة عن ذات 

 السنة المالية.
إعداد مشروع الهيكل التنظيمي  -و

للهيئة وعرضه على مجلس اإلدارة 
 العتماده.

إعداد تقارير دورية وعرضها  -ز
كل ثالثة أشهر على مجلس اإلدارة عن 

ير العمل بها، تتضمن نشاط الهيئة وس

وافقة للمانتهاء السنة المالية للهيئة 
 .عليهما

إعداد تقرير سنوي عن نشاط  -ه
الهيئة، على النحو المنصوص عليه 

( من اوا القانون، 24في المادة )
 –خالل السنة المالية السابقة وعرضه 

على مجلس اإلدارة  –من أجل إقراره 
خالل ثالثة أشهر على األكثر من 
تاريخ انتهاء السنة المالية مشفوعًا 

ققة للهيئة بنسخة من الحسابات المد
 عن ذات السنة المالية.

إعداد مشروع الهيكل التنظيمي  -و
للهيئة وعرضه على مجلس اإلدارة 

 العتماده.

للموافقة انتهاء السنة المالية للهيئة 
 .عليهما

إعداد تقرير سنوي عن نشاط  -ه
النحو المنصوص عليه  الهيئة، على
( من اوا القانون، 24في المادة )

 –خالل السنة المالية السابقة وعرضه 
على مجلس اإلدارة  –من أجل إقراره 

خالل ثالثة أشهر على األكثر من 
تاريخ انتهاء السنة المالية مشفوعًا 
بنسخة من الحسابات المدققة للهيئة 

 عن ذات السنة المالية.
ل التنظيمي إعداد مشروع الهيك -و

للهيئة وعرضه على مجلس اإلدارة 
 العتماده.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بوجه خاص ما تم إنجازه وفقًا للخطط 
والبرامج الموضوعة وتحدد معوقات 
األداء أن وجدت والحلول المقترحة 
لتفاديها، وذلك ما لم يقرر مجلس 

 اإلدارة مدة أقل لتقديم اوه التقارير.
 
القيام بالمهام والصالحيات  -ح

األخرى التي يختص بها الرئيس 
 ألحكام اوا القانون.التنفيوي وفقًا 

يجوز للرئيس التنفيوي أن يفوض  -2
كتابة من يراه من موظفي الهيئة في 
مباشرة بعض مهامه، بما يكفل إنجاز 

 أعمال الهيئة بالشكل المالئم.

إعداد تقارير دورية وعرضها  -ز
كل ثالثة أشهر على مجلس اإلدارة 
عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، 
تتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه وفقًا 
للخطط والبرامج الموضوعة وتحدد 

وجدت والحلول  إنقات األداء معو 
المقترحة لتفاديها، وذلك ما لم يقرر 
مجلس اإلدارة مدة أقل لتقديم اوه 

 التقارير.
القيام بالمهام والصالحيات  -ح

األخرى التي يختص بها الرئيس 
 التنفيوي وفقًا ألحكام اوا القانون.

يجوز للرئيس التنفيوي أن  -2
يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة 

إعداد تقارير دورية وعرضها  -ز
كل ثالثة أشهر على مجلس اإلدارة 
عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، 
تتضمن بوجه خاص ما تم إنجازه وفقًا 
للخطط والبرامج الموضوعة وتحدد 

وجدت والحلول  إنمعوقات األداء 
ما لم يقرر  المقترحة لتفاديها، وذلك

مجلس اإلدارة مدة أقل لتقديم اوه 
 التقارير.

القيام بالمهام والصالحيات  -ح
األخرى التي يختص بها الرئيس 

 التنفيوي وفقًا ألحكام اوا القانون.
يجوز للرئيس التنفيوي أن  -2

يفوض كتابة من يراه من موظفي الهيئة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

مباشرة بعض مهامه، بما يكفل في 
 إنجاز أعمال الهيئة بالشكل المالئم.

 

في مباشرة بعض مهامه، بما يكفل 
 ل المالئم.إنجاز أعمال الهيئة بالشك

 
 (38مادة )

 األجر
يحدد مجلس اإلدارة ما يستحقه الرئيس 
التنفيوي من أجر، بما في ذلك 

 العالوات والمزايا األخرى.

 (38مادة )
 األجر

  الموافقة على النص كما ورد في
  مشروع القانون.

 
 

 

 (38مادة )
 األجر

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
  القانون.

 
 

 

 (38مادة )
 األجر

يحدد مجلس اإلدارة ما يستحقه الرئيس 
التنفيوي من أجر، بما في ذلك 

 العالوات والمزايا األخرى.
 

 
 (39مادة )

 االستقالة
للرئيس التنفيوي أن يستقيل من منصبه 
بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس 
اإلدارة وذلك قبل التاريخ المحدد 

 (39مادة )
 االستقالة

  الموافقة على النص كما ورد في
  مشروع القانون.

 

 (39مادة )
 االستقالة

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
  القانون.

 

 (39مادة )
 االستقالة

للرئيس التنفيوي أن يستقيل من منصبه 
بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس 
اإلدارة وذلك قبل التاريخ المحدد 



269 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

لالستقالة بثالثة أشهر على األقل. 
قرار قبول االستقالة من مجلس ويصدر 
 اإلدارة.

لالستقالة بثالثة أشهر على األقل. 
ويصدر قرار قبول االستقالة من مجلس 

 اإلدارة.
 (40مادة )

 اإلعفاء من المنصب
يعفى الرئيس التنفيوي من منصبه  -1

قبل انتهاء مدته في حالة إخالله 
بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام 

التزامه  بها بكفاءة وفاعلية أو عدم
بمقتضيات األمانة والسلوك القويم. 
ويكون اإلعفاء بناًء على توصية من 
 مجلس اإلدارة تصدر بأغلبية أعضائه.

على مجلس اإلدارة تمكين الرئيس  -2
التنفيوي من إبداء أوجه دفاعه قبل 
التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات 

 (40مادة )
 اإلعفاء من المنصب

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (40مادة )
 اإلعفاء من المنصب

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (40مادة )
 اإلعفاء من المنصب

يعفى الرئيس التنفيوي من منصبه  -1
قبل انتهاء مدته في حالة إخالله 
بواجبات وظيفته أو عجزه عن القيام 
بها بكفاءة وفاعلية أو عدم التزامه 
بمقتضيات األمانة والسلوك القويم. 
ويكون اإلعفاء بناًء على توصية من 
 مجلس اإلدارة تصدر بأغلبية أعضائه.

على مجلس اإلدارة تمكين الرئيس  -2
التنفيوي من إبداء أوجه دفاعه قبل 
التوصية بإعفائه من منصبه وإثبات 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

ذلك في محضر مستقل. وفي حالة 
لرئيس التوصية باإلعفاء يستمر ا

التنفيوي في القيام بمهامه وممارسة 
صالحياته إلى أن يصدر مرسوم 
بتعيين رئيس تنفيوي جديد، ما لم تكن 
التوصية باإلعفاء بسبب عدم التزامه 

 بمقتضيات األمانة والسلوك القويم.

ذلك في محضر مستقل. وفي حالة 
التوصية باإلعفاء يستمر الرئيس 
التنفيوي في القيام بمهامه وممارسة 

حياته إلى أن يصدر مرسوم صال
بتعيين رئيس تنفيوي جديد، ما لم تكن 
التوصية باإلعفاء بسبب عدم التزامه 

 بمقتضيات األمانة والسلوك القويم.
 الباب الثالث
 المساءلة

 
 الفصل األول

 المساءلة من قبل الهيئة
 
 (41مادة )

 مباشرة التحقيق

 الباب الثالث
 لمساءلةا

 
 الفصل األول

 المساءلة من قبل الهيئة
 
 (41مادة )

 مباشرة التحقيق

 الباب الثالث
 المساءلة

 
 الفصل األول

 المساءلة من قبل الهيئة
 
 (41مادة )

 مباشرة التحقيق

 ثالثالباب ال
 المساءلة

 
 الفصل األول

 المساءلة من قبل الهيئة
 
 (41مادة )

 مباشرة التحقيق
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 
 
 
 

 
للهيئة أن تجري تحقيقًا من  -1

أو بناء على طلب الوزير تلقاء نفسها 
أو ما تتلقاه من بالغات أو شكاوى 
جدية، للتحقق من أن منشأة معينة أو 

( من 1ترتيبًا معين يخل بأحكام الفقرة )
( 9( من المادة )1( أو الفقرة )3المادة )

( من اوا القانون. 12أو المادة )
وللهيئة أن تجري تحقيقًا إذا ما قامت 

على االعتقاد  لديها دالئل جدية تحملها

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
القانون، مع مراعاة تصحيح الخطأ 
النحوي في كلمة )معين( الواردة في 

( من المادة، 1السطر الثاني من البند )
 (.معيناً لتصبح )

 النص بعد التعديل:
للهيئة أن تجري تحقيقًا من  -1

تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير 
أو ما تتلقاه من بالغات أو شكاوى 
جدية، للتحقق من أن منشأة معينة أو 

( من 1يخل بأحكام الفقرة ) معيناً ترتيباً 
( من المادة 1( أو الفقرة )3المادة )

( من اوا القانون. 12( أو المادة )9)
يقًا إذا ما قامت وللهيئة أن تجري تحق

لديها دالئل جدية تحملها على االعتقاد 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 
 
 
 
 
 

للهيئة أن تجري تحقيقًا من  -1
تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير 
أو ما تتلقاه من بالغات أو شكاوى 
جدية، للتحقق من أن منشأة معينة أو 

( من 1يخل بأحكام الفقرة ) معيناً ترتيبًا 
( 9( من المادة )1( أو الفقرة )3المادة )

( من اوا القانون. 12أو المادة )
وللهيئة أن تجري تحقيقًا إذا ما قامت 
لديها دالئل جدية تحملها على االعتقاد 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بأن اإلخالل المشار إليه على وشك 
 الوقوع.

على الهيئة قبل البدء في  -2
إجراءات التحقيق إخطار المنشأة 
المعنية باألسباب التي حدت بها إلى 
االعتقاد بوقوع المخالفة أو أنها على 
وشك الوقوع، ويجب أن يتضمن 
اإلخطار ما لدى الهيئة من أدلة وقرائن 

المخالفة. ومع ذلك ومعلومات بشأن 
يجوز بموجب قرار يصدره رئيس 
مجلس اإلدارة إجراء المراحل األولية 
من التحقيق التي يحدداا القرار دون 
توجيه اإلخطار إذا قامت دالئل جدية 
يخشى بسببها عدم التوصل للحقيقة أو 
تعثر التحقيق، وعلى الهيئة توجيه 

بأن اإلخالل المشار إليه على وشك 
 الوقوع.

على الهيئة قبل البدء في  -2
إجراءات التحقيق إخطار المنشأة 
المعنية باألسباب التي حدت بها إلى 
االعتقاد بوقوع المخالفة أو أنها على 
وشك الوقوع، ويجب أن يتضمن 

دى الهيئة من أدلة وقرائن اإلخطار ما ل
ومعلومات بشأن المخالفة. ومع ذلك 
يجوز بموجب قرار يصدره رئيس 
مجلس اإلدارة إجراء المراحل األولية 
من التحقيق التي يحدداا القرار دون 
توجيه اإلخطار إذا قامت دالئل جدية 
يخشى بسببها عدم التوصل للحقيقة أو 
تعثر التحقيق، وعلى الهيئة توجيه 

بأن اإلخالل المشار إليه على وشك 
 الوقوع.

على الهيئة قبل البدء في  -2
لمنشأة إجراءات التحقيق إخطار ا

المعنية باألسباب التي حدت بها إلى 
االعتقاد بوقوع المخالفة أو أنها على 
وشك الوقوع، ويجب أن يتضمن 
اإلخطار ما لدى الهيئة من أدلة وقرائن 
ومعلومات بشأن المخالفة. ومع ذلك 
يجوز بموجب قرار يصدره رئيس 
مجلس اإلدارة إجراء المراحل األولية 

القرار دون  من التحقيق التي يحدداا
توجيه اإلخطار إذا قامت دالئل جدية 
يخشى بسببها عدم التوصل للحقيقة أو 
تعثر التحقيق، وعلى الهيئة توجيه 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

اإلخطار حال زوال األسباب المشار 
 إليها.

نشأة المعنية حق الرد على للم -3
اإلخطار خالل مدة ال تجاوز عشرين 
يوماً من تاريخ وصوله إليها، ويجب أن 
يشتمل الرد دفاع ومالحظات المنشأة 
المشار إليها ومشفوعًا بما لديها من 
المستندات واألوراق وأية أدلة أو قرائن 

 تؤيد وجهة نظراا.
للهيئة بعد دراسة الرد على  -4

ر بحفظ الموضوع أو اإلخطار أن تأم
بالبدء في إجراءات التحقيق، وعليها 
إخطار األطراف المعنية باألمر 

 الصادر منها في أي من الحالتين.

خطار حال زوال األسباب المشار اإل
 إليها.

للمنشأة المعنية حق الرد على  -3
اإلخطار خالل مدة ال تجاوز عشرين 
يومًا من تاريخ وصوله إليها، ويجب 
أن يشتمل الرد دفاع ومالحظات 
المنشأة المشار إليها ومشفوعًا بما 
لديها من المستندات واألوراق وأية أدلة 

 أو قرائن تؤيد وجهة نظراا.
لهيئة بعد دراسة الرد على ل -4

اإلخطار أن تأمر بحفظ الموضوع أو 
بالبدء في إجراءات التحقيق، وعليها 
إخطار األطراف المعنية باألمر 

 الصادر منها في أي من الحالتين.

اإلخطار حال زوال األسباب المشار 
 إليها.

للمنشأة المعنية حق الرد على  -3
اإلخطار خالل مدة ال تجاوز عشرين 
يومًا من تاريخ وصوله إليها، ويجب 

د دفاع ومالحظات أن يشتمل الر 
المنشأة المشار إليها ومشفوعًا بما 
لديها من المستندات واألوراق وأية أدلة 

 أو قرائن تؤيد وجهة نظراا.
للهيئة بعد دراسة الرد على  -4

اإلخطار أن تأمر بحفظ الموضوع أو 
بالبدء في إجراءات التحقيق، وعليها 
إخطار األطراف المعنية باألمر 

 الحالتين.الصادر منها في أي من 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

للهيئة أن تباشر التحقيق بنفسها أو 
تشكل لولك لجنة ثالثية من ذوي 
االختصاص من داخل الهيئة أو 
خارجها أو تكلف أي شخص مؤال 

 للقيام بولك.

للهيئة أن تباشر التحقيق بنفسها أو 
تشكل لولك لجنة ثالثية من ذوي 
االختصاص من داخل الهيئة أو 
خارجها أو تكلف أي شخص مؤال 

 للقيام بولك. 

للهيئة أن تباشر التحقيق بنفسها أو 
تشكل لولك لجنة ثالثية من ذوي 
االختصاص من داخل الهيئة أو 
خارجها أو تكلف أي شخص مؤال 

 للقيام بولك. 
 (42مادة )

 إجراءات التحقيق
للجنة التحقيق في حالة البدء  -1

في إجراءات التحقيق أن تطلب من أي 
والمعلومات ذي شأن موافاتها بالبيانات 

واإليضاحات الضرورية للتحقيق 
والمستندات المتصلة بالموضوع، وذلك 

 خالل المدة التي تحدداا لولك.
يتعين على لجنة التحقيق أن تتيح  -2

فرصة عادلة لألطراف المعنية 

 (42مادة )
 إجراءات التحقيق

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (42مادة )
 إجراءات التحقيق

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (42مادة )
 إجراءات التحقيق

للجنة التحقيق في حالة البدء  -1
في إجراءات التحقيق أن تطلب من أي 

موافاتها بالبيانات والمعلومات ذي شأن 
واإليضاحات الضرورية للتحقيق 
والمستندات المتصلة بالموضوع، وذلك 

 خالل المدة التي تحدداا لولك.
يتعين على لجنة التحقيق أن تتيح  -2

فرصة عادلة لألطراف المعنية 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم خالل 
الفترة المحددة للتحقيق، وعليها في 
سبيل لولك عقد جلسات لالستماع 

لمناقشة األطراف المعنية، وشهودام، و 
وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم 

 حججهم ودفاعهم.
لألطراف المعنية التي تحضر  -3

جلسات التحقيق الحق دائما في 
اصطحاب محامين في الجلسات، 
ويجوز للمحامي الكالم عندما تأذن له 

 لجنة التحقيق بولك.
يجوز للجنة التحقيق أن توجه إلى  -4

نية التي تحضر التحقيق األطراف المع
أية أسئلة الستيضاح حقيقة الموضوع 

بالتحقيق للدفاع عن مصالحهم خالل 
الفترة المحددة للتحقيق، وعليها في 

قد جلسات لالستماع سبيل لولك ع
ولمناقشة األطراف المعنية، وشهودام، 
وتمكينهم من عرض آرائهم وتقديم 

 حججهم ودفاعهم.
لألطراف المعنية التي تحضر  -3

جلسات التحقيق الحق دائما في 
اصطحاب محامين في الجلسات، 
ويجوز للمحامي الكالم عندما تأذن له 

 لجنة التحقيق بولك.
جه إلى يجوز للجنة التحقيق أن تو  -4

األطراف المعنية التي تحضر التحقيق 
أية أسئلة الستيضاح حقيقة الموضوع 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

وتطلب منهم اإلجابة شفااة أو كتابة 
 خالل مدة تحدداا لولك.

تحرر لجنة التحقيق المحاضر  -5
الالزمة إلثبات ما تتخوه من إجراءات 
وجميع ما يدور في الجلسات. ولمجلس 
اإلدارة أن يصدر قرارًا بتحديد ضوابط 

 لمباشرة التحقيق. وإجراءات إضافية
 

وتطلب منهم اإلجابة شفااة أو كتابة 
 خالل مدة تحدداا لولك.

تحرر لجنة التحقيق المحاضر  -5
الالزمة إلثبات ما تتخوه من إجراءات 
وجميع ما يدور في الجلسات. ولمجلس 

ابط اإلدارة أن يصدر قرارًا بتحديد ضو 
 وإجراءات إضافية لمباشرة التحقيق.

 
 (43مادة )

طلب البيانات والمعلومات 
 والمستندات من الغير

 
 
 

 

 (43مادة )
طلب البيانات والمعلومات 

 والمستندات من الغير
( من المادة، مع 2حوف الفقرة )

 (.1مراعاة حوف ترقيم البند )
 

 النص بعد التعديل:

 (43مادة )
طلب البيانات والمعلومات 

 والمستندات من الغير
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 
 

 (43مادة )
طلب البيانات والمعلومات 

 والمستندات من الغير
 
 

 



277 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

للجنة التحقيق إذا قامت لديها  -1
دالئل جدية تحملها على االعتقاد بأن 
بيانات أو معلومات أو مستندات 
متصلة بموضوع التحقيق يحوزاا ال ير 
أو مخزنة في نظام حاسب آلي تحت 
سيطرته، أن تأمر ذلك الشخص بتقديم 
اوه البيانات أو المعلومات أو 
المستندات خالل المدة التي تحدداا، 
أو بتمكين لجنة التحقيق أو من تندبه 
من النفاذ إلى نظام الحاسب اآللي 
للكشف عن تلك البيانات أو المعلومات 
أو المستندات. وفي حالة عدم تنفيو 

جنة التحقيق، األمر المشار إليه، فإن لل
من خالل الهيئة، استصدار أمر على 
عريضة من المحكمة الكبرى بإلزام 

للجنة التحقيق إذا قامت لديها دالئل 
تحملها على االعتقاد بأن بيانات جدية 

أو معلومات أو مستندات متصلة 
بموضوع التحقيق يحوزاا ال ير أو 
مخزنة في نظام حاسب آلي تحت 
سيطرته، أن تأمر ذلك الشخص بتقديم 
اوه البيانات أو المعلومات أو 
المستندات خالل المدة التي تحدداا، 
أو بتمكين لجنة التحقيق أو من تندبه 

ذ إلى نظام الحاسب اآللي من النفا
للكشف عن تلك البيانات أو المعلومات 
أو المستندات. وفي حالة عدم تنفيو 
األمر المشار إليه، فإن للجنة التحقيق، 
من خالل الهيئة، استصدار أمر على 
عريضة من المحكمة الكبرى بإلزام 

للجنة التحقيق إذا قامت لديها دالئل 
جدية تحملها على االعتقاد بأن بيانات 
أو معلومات أو مستندات متصلة 

يحوزاا ال ير أو بموضوع التحقيق 
مخزنة في نظام حاسب آلي تحت 
سيطرته، أن تأمر ذلك الشخص بتقديم 
اوه البيانات أو المعلومات أو 
المستندات خالل المدة التي تحدداا، 
أو بتمكين لجنة التحقيق أو من تندبه 
من النفاذ إلى نظام الحاسب اآللي 
للكشف عن تلك البيانات أو المعلومات 

في حالة عدم تنفيو أو المستندات. و 
األمر المشار إليه، فإن للجنة التحقيق، 
من خالل الهيئة، استصدار أمر على 
عريضة من المحكمة الكبرى بإلزام 



278 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

الحائز المشار إليه بتنفيو ذلك األمر. 
ويجوز للمحكمة أن تصدر األمر على 
وجه االستعجال، دون استدعاء الحائز 
وله أن يعترض على األمر إلى 
المحكمة التي أصدرته خالل ثمانية 

محكمة أن تؤيد أيام من صدوره، ولل
األمر أو تعدله أو تل يه وتصدر 
المحكمة قراراا في اوه الحالة مسببًا 
بعد اطالعها على األوراق وسماع 

 أقوال الحائز إن أمكن.
( من 1ال تسري أحكام الفقرة ) -2

اوه المادة على األوراق والمستندات 
التي يكون المعني بالتحقيق قد سلَّمها 

ري ألداء إلى محاميه أو لخبير استشا
المهمة التي عهد إليهما بها وال 

الحائز المشار إليه بتنفيو ذلك األمر. 
ر على ويجوز للمحكمة أن تصدر األم

وجه االستعجال، دون استدعاء الحائز 
وله أن يعترض على األمر إلى 
المحكمة التي أصدرته خالل ثمانية أيام 
من صدوره، وللمحكمة أن تؤيد األمر 
أو تعدله أو تل يه وتصدر المحكمة 
قراراا في اوه الحالة مسببًا بعد 
اطالعها على األوراق وسماع أقوال 

 الحائز إن أمكن.
 

الحائز المشار إليه بتنفيو ذلك األمر. 
ويجوز للمحكمة أن تصدر األمر على 
وجه االستعجال، دون استدعاء الحائز 
وله أن يعترض على األمر إلى 

التي أصدرته خالل ثمانية أيام  المحكمة
من صدوره، وللمحكمة أن تؤيد األمر 
أو تعدله أو تل يه وتصدر المحكمة 
قراراا في اوه الحالة مسببًا بعد 
اطالعها على األوراق وسماع أقوال 

 الحائز إن أمكن.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

المراسالت المتبادلة بينهما في اوا 
 الشأن.

 
 
 
 

 (44مادة )
ندب المخولين صفة مأموري الضبط 

 القضائي
عملها للجنة التحقيق في سبيل إنجاز 

أن تندب أي من مأموري الضبط 
( 2القضائي المشار إليهم في الفقرة )

( من اوا القانون للقيام 28من المادة )
 بأي من المهام المخولين بأدائها.

 

 (44مادة )
ندب المخولين صفة مأموري 

 الضبط القضائي
  الموافقة على النص كما ورد في

 مشروع القانون.
 

 (44مادة )
صفة مأموري ندب المخولين 

 الضبط القضائي
الموافقة على النص كما ورد في مشروع 

 القانون.
 

 (44مادة )
ندب المخولين صفة مأموري الضبط 

 القضائي
للجنة التحقيق في سبيل إنجاز عملها 
أن تندب أي من مأموري الضبط 

( 2القضائي المشار إليهم في الفقرة )
( من اوا القانون للقيام 28من المادة )

 ن المهام المخولين بأدائها.بأي م
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 (45مادة )
 سماع الشهود

مع عدم اإلخالل بأحكام المواد  -1
( من قانون 68( حتى )65من )

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 
( من قانون 119ومراعاة المادة )

اإلجراءات الجنائية، للجنة التحقيق 
سماع شهادة من ترى لزوم سماعه من 

التحقيق سماع الشهود. وعلى لجنة 
شهادة الشهود الوين تطلب األطراف 
المعنية بالتحقيق سماعهم ما لم تر أنه 

 ال فائدة من سماعهم.
يعامل الشهود فيما يتعلق  -2

بالتخلف عن الحضور واالمتناع عن 
أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو 

 (45مادة )
 سماع الشهود

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (45مادة )
 الشهودسماع 

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (45مادة )
 سماع الشهود

مع عدم اإلخالل بأحكام المواد  -1
( من قانون 68( حتى )65من )

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 
( من قانون 119ومراعاة المادة )

اإلجراءات الجنائية، للجنة التحقيق 
ه من سماع شهادة من ترى لزوم سماع

الشهود. وعلى لجنة التحقيق سماع 
شهادة الشهود الوين تطلب األطراف 
المعنية بالتحقيق سماعهم ما لم تر أنه 

 ال فائدة من سماعهم.
يعامل الشهود فيما يتعلق  -2

بالتخلف عن الحضور واالمتناع عن 
أداء الشهادة أو عن حلف اليمين أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

شهادة الزور باألحكام المقررة لولك في 
ات قانون العقوبات وقانون اإلجراء

الجنائية، وإذا رأت لجنة التحقيق أن ما 
وقع من الشااد ينطوي على جريمة 
تعين عليها أن تحرر في ذلك موكرة 
يتولى الرئيس التنفيوي إحالتها بموجب 

 كتاب يصدره إلى النيابة العامة.

شهادة الزور باألحكام المقررة لولك في 
العقوبات وقانون اإلجراءات قانون 

الجنائية، وإذا رأت لجنة التحقيق أن ما 
وقع من الشااد ينطوي على جريمة 
تعين عليها أن تحرر في ذلك موكرة 
يتولى الرئيس التنفيوي إحالتها بموجب 

 كتاب يصدره إلى النيابة العامة.
 (46مادة )

 إنهاء إجراءات التحقيق
 
 
 
 
 
 

 (46مادة )
 إنهاء إجراءات التحقيق

  الموافقة على النص كما ورد في
مشروع القانون، مع مراعاة تعديل 
الخطأ النحوي في كلمة )انتهاءاا( 
الواردة في السطر الرابع من 

 )انتهائها(.المادة، لتصبح 
 

 (46مادة )
 إنهاء إجراءات التحقيق

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 
 

 (46مادة )
 إنهاء إجراءات التحقيق
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
تقرير مسبب على لجنة التحقيق إعداد 

بالنتائج التي توصلت إليها وعليها 
تقديمه مرفقًا به ملف التحقيق كاماًل 
إلى الرئيس التنفيوي خالل فترة ال 
تجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء 
إجراءات التحقيق، ويجوز بقرار من 
الرئيس التنفيوي بناء على طلب لجنة 
التحقيق تمديد اوه الفترة قبل انتهاءاا 

إضافية ال تجاوز في  لمدة أو مدد
مجموعها ستة أشهر في الحاالت التي 
يكون فيها التأخير ألسباب خارجة عن 

 سيطرة اوه اللجنة.
وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم 
البيانات المطلوبة في المهلة المحددة 

 النص بعد التعديل:
على لجنة التحقيق إعداد تقرير مسبب 
بالنتائج التي توصلت إليها وعليها 
تقديمه مرفقاً به ملف التحقيق كامالً إلى 
الرئيس التنفيوي خالل فترة ال تجاوز 
ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات 
التحقيق، ويجوز بقرار من الرئيس 
التنفيوي بناء على طلب لجنة التحقيق 

لمدة أو  انتهائهابل تمديد اوه الفترة ق
مدد إضافية ال تجاوز في مجموعها 
ستة أشهر في الحاالت التي يكون فيها 
التأخير ألسباب خارجة عن سيطرة اوه 

 اللجنة.
وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم 
البيانات المطلوبة في المهلة المحددة 

 
على لجنة التحقيق إعداد تقرير مسبب 
بالنتائج التي توصلت إليها وعليها 
تقديمه مرفقاً به ملف التحقيق كامالً إلى 
الرئيس التنفيوي خالل فترة ال تجاوز 
ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات 
التحقيق، ويجوز بقرار من الرئيس 
التنفيوي بناء على طلب لجنة التحقيق 

لمدة أو  انتهائهابل تمديد اوه الفترة ق
مدد إضافية ال تجاوز في مجموعها 
ستة أشهر في الحاالت التي يكون فيها 
التأخير ألسباب خارجة عن سيطرة اوه 

 اللجنة.
وللجنة التحقيق في حالة عدم تقديم 
البيانات المطلوبة في المهلة المحددة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

أو عدم كفايتها، استكمال التحقيق 
واستخالص النتائج وفقًا لما يتاح لها 

 ومعلومات.من بيانات 

أو عدم كفايتها، استكمال التحقيق 
يتاح لها واستخالص النتائج وفقًا لما 

 من بيانات ومعلومات.

أو عدم كفايتها، استكمال التحقيق 
يتاح لها واستخالص النتائج وفقًا لما 

 من بيانات ومعلومات.
 (47مادة )

 إخطار ذوي الشأن
يتولى الرئيس التنفيوي خالل ثالثة أيام 
عمل من تاريخ تسلمه التقرير المشار 

( من اوا القانون، 46إليه في المادة )
إخطار ذوي الشأن بولك وتسليمهم 

 نسخة من التقرير ومرفقاته.
ولووي الشأن في ميعاد ال يجاوز 

يوما من تاريخ تسلمهم التقرير  ثالثين
ومرفقاته أن يودعوا لدى مكتب الرئيس 
التنفيوي موكرة بالبيانات والمالحظات 
تعقيبا على التقرير مشفوعة 

 (47مادة )
 إخطار ذوي الشأن

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

 (47مادة )
 إخطار ذوي الشأن

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (47مادة )
 إخطار ذوي الشأن

يتولى الرئيس التنفيوي خالل ثالثة أيام 
عمل من تاريخ تسلمه التقرير المشار 

( من اوا القانون، 46إليه في المادة )
ذوي الشأن بولك وتسليمهم  إخطار

 نسخة من التقرير ومرفقاته.
ولووي الشأن في ميعاد ال يجاوز 
ثالثين يوما من تاريخ تسلمهم التقرير 
ومرفقاته أن يودعوا لدى مكتب الرئيس 
التنفيوي موكرة بالبيانات والمالحظات 
تعقيبا على التقرير مشفوعة 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

بالمستندات المؤيدة لها. وفي الحالة 
التي يكون فيها التحقيق قد تم بناء على 
شكوى واستعمل الشاكي حقه في 
التعقيب على التقرير تعين على 
الشاكي أن يسلم المشكو في حقه، قبل 
انقضاء األجل المشار إليه، من خالل 
مكتب الرئيس التنفيوي نسخة من 
التعقيب والمستندات المؤيدة له، ويكون 
للمشكو في حقه في اوه الحالة أن 
يودع لدى الهيئة موكرة بمالحظاته 

 على اوا التعقيب خالل مدة مماثلة.
 

بالمستندات المؤيدة لها. وفي الحالة 
ون فيها التحقيق قد تم بناء على التي يك

شكوى واستعمل الشاكي حقه في 
التعقيب على التقرير تعين على 
الشاكي أن يسلم المشكو في حقه، قبل 
انقضاء األجل المشار إليه، من خالل 
مكتب الرئيس التنفيوي نسخة من 
التعقيب والمستندات المؤيدة له، ويكون 
للمشكو في حقه في اوه الحالة أن 

لدى الهيئة موكرة بمالحظاته  يودع
 على اوا التعقيب خالل مدة مماثلة.

 
 (48مادة )

 التصرف في التحقيق
 (48مادة )

 التصرف في التحقيق
 (48مادة )

 التصرف في التحقيق
 (48مادة )

 التصرف في التحقيق
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يتولى الرئيس التنفيوي عرض التقرير 
مشفوعًا برأيه، على مجلس اإلدارة، في 
أول جلسة تالية النقضاء اآلجال 
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

ويصدر ( من اوا القانون. 47المادة )
مجلس اإلدارة قرارًا مسببًا بحفظ 
التحقيق، أو بعدم ثبوت المخالفة التي 
تم التحقيق بشأنها، أو باتخاذ أي من 
التدابير المنصوص عليها في المادة 

( من اوا القانون عند ثبوت 49)
المخالفة، أو بإحالة األمر مرة أخرى 
إلى لجنة التحقيق إلجراء مزيد من 

 يفاء التحقيق.التقصي والبحت واست
 

  الموافقة على النص كما ورد في
 مشروع القانون.

 

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

يتولى الرئيس التنفيوي عرض التقرير 
في مشفوعًا برأيه، على مجلس اإلدارة، 

أول جلسة تالية النقضاء اآلجال 
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

( من اوا القانون. ويصدر 47المادة )
مجلس اإلدارة قرارًا مسببًا بحفظ 
التحقيق، أو بعدم ثبوت المخالفة التي 
تم التحقيق بشأنها، أو باتخاذ أي من 
التدابير المنصوص عليها في المادة 

ن عند ثبوت ( من اوا القانو 49)
المخالفة، أو بإحالة األمر مرة أخرى 
إلى لجنة التحقيق إلجراء مزيد من 

 التقصي والبحت واستيفاء التحقيق.
 

 (49مادة ) (49مادة ) (49مادة ) (49مادة )
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

التدابير التي يجوز اتخاذها عند 
  بوت المخالفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بالمسؤولية  -1

الجنائية أو المدنية، يكلف مجلس 

التدابير التي يجوز اتخاذها عند 
  بوت المخالفة

بعد  االقتصادي(إضافة كلمة ) .1
كلمة )التركيز( الواردة في الفقرتين 

 ( من المادة.3)أ( و) ( من البند )
حوف عبارة )والخدمات( الواردة  .2

 ( من المادة.4في البند )
تصحيح الخطأ النحوي في كلمة  .3

( من 4)ألفا( الواردة في البند )
 (.ألفيالمادة، لتصبح )

حوف عبارة )أو الخدمات( الواردة  .4
 ادة.( من الم5في البند )

 النص بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل بالمسؤولية  -1

الجنائية أو المدنية، يكلف مجلس 

عند  التدابير التي يجوز اتخاذها
  بوت المخالفة

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

التدابير التي يجوز اتخاذها عند 
  بوت المخالفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بالمسؤولية  -1

الجنائية أو المدنية، يكلف مجلس 



287 
 

القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

حالة ثبوت اإلدارة المخالف في 
( و 3مخالفته ألي من أحكام المواد )

( من اوا القانون بالتوقف 12( و )9)
عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثاراا 
فورًا أو خالل فترة زمنية يحدداا 

 المجلس.
إذا لم يمتثل المخالف لتكليف  -2

مجلس اإلدارة بالتوقف عن مخالفة 
( من اوا 9( أو )3حكم المادة )
للمجلس إصدار قرار القانون، كان 

 مسبب بأي مما يلي:
إلزام المخالف بوقف تصرف  -أ

ما أو االمتناع عن سلوك معين أو 
 بتعديل سلوكه وفقًا لشروط معينة.

اإلدارة المخالف في حالة ثبوت مخالفته 
( و 9( و )3ألي من أحكام المواد )

( من اوا القانون بالتوقف عن 12)
المخالفة وإزالة أسبابها أو آثاراا فورًا أو 

 خالل فترة زمنية يحدداا المجلس.
إذا لم يمتثل المخالف لتكليف  -2

مجلس اإلدارة بالتوقف عن مخالفة حكم 
( من اوا القانون، 9( أو )3المادة )

كان للمجلس إصدار قرار مسبب بأي 
 مما يلي:

 
إلزام المخالف بوقف تصرف  -أ

ما أو االمتناع عن سلوك معين أو 
 بتعديل سلوكه وفقًا لشروط معينة.

اإلدارة المخالف في حالة ثبوت مخالفته 
( و 9( و )3ألي من أحكام المواد )

القانون بالتوقف عن ( من اوا 12)
المخالفة وإزالة أسبابها أو آثاراا فورًا أو 

 خالل فترة زمنية يحدداا المجلس.
إذا لم يمتثل المخالف لتكليف  -2

مجلس اإلدارة بالتوقف عن مخالفة حكم 
( من اوا القانون، 9( أو )3المادة )

كان للمجلس إصدار قرار مسبب بأي 
 مما يلي:

 
ما إلزام المخالف بوقف تصرف  -أ

أو االمتناع عن سلوك معين أو بتعديل 
 سلوكه وفقًا لشروط معينة.
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إلزام المخالف، عند  -ب
االقتضاء، بتقسيم المنشأة أو إعادة 
ايكلتها إذا كان في ذلك الحل الوحيد 
إلزالة المخالفة ولمنع تكرار إساءة 

 الوضع المهيمن.است الل 
إذا لم يتمثل المخالف لتكليف  -3

مجلس اإلدارة بإزالة أسباب أو آثار 
( من اوا 12مخالفة حكم المادة )

ي القانون فوراً أو خالل الفترة الزمنية الت
حدداا المجلس، كان للمجلس إصدار 

 :قرار مسبب بإلزامه بأي مما يلي
اتخاذ اإلجراءات الالزمة  -أ

 .للتخلي عن التركيز

إلزام المخالف، عند االقتضاء،  -ب
قسيم المنشأة أو إعادة ايكلتها إذا كان بت

في ذلك الحل الوحيد إلزالة المخالفة 
ولمنع تكرار إساءة است الل الوضع 

 المهيمن.
إذا لم يتمثل المخالف لتكليف  -3

مجلس اإلدارة بإزالة أسباب أو آثار 
( من اوا 12مخالفة حكم المادة )

 القانون فوراً أو خالل الفترة الزمنية التي
مجلس، كان للمجلس إصدار حدداا ال

 :قرار مسبب بإلزامه بأي مما يلي
اتخاذ اإلجراءات الالزمة  -أ

 .االقتصاديللتخلي عن التركيز 

إلزام المخالف، عند االقتضاء،  -ب
بتقسيم المنشأة أو إعادة ايكلتها إذا كان 
في ذلك الحل الوحيد إلزالة المخالفة 
ولمنع تكرار إساءة است الل الوضع 

 المهيمن.
إذا لم يتمثل المخالف لتكليف  -3

أسباب أو آثار مجلس اإلدارة بإزالة 
( من اوا 12مخالفة حكم المادة )

 القانون فوراً أو خالل الفترة الزمنية التي
حدداا المجلس، كان للمجلس إصدار 

 :قرار مسبب بإلزامه بأي مما يلي
اتخاذ اإلجراءات الالزمة  -أ

 .االقتصاديللتخلي عن التركيز 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

إلزام المخالف بالعمل وفقا  -ب
لشروط وقيود معينة يرااا المجلس 

 .كفيلة بإعادة التوازن التنافسي
إلزام المخالف بالتصرف في  - 

بعض األصول أو األسهم أو حقوق 
الملكية أو بتعديل عملية التركيز على 
نحو معين من شأنه إزالة أسباب 

 .المخالفة أو آثاراا
للمجلس، عند االقتضاء، إصدار  -4
رار مسبب بتوقيع غرامة تهديدية ال ق

من القيمة اليومية لمبيعات  %5تجاوز 
المخالف من المنتجات والخدمات 
لحمله على التوقف عن المخالفة، 
وذلك بما ال يجاوز ألف دينار يوميًا 
عند ارتكاب المخالفة ألول مرة وألفا 

إلزام المخالف بالعمل وفقا  -ب
لشروط وقيود معينة يرااا المجلس كفيلة 

 .بإعادة التوازن التنافسي
إلزام المخالف بالتصرف في  - 

بعض األصول أو األسهم أو حقوق 
أو بتعديل عملية التركيز  الملكية

على نحو معين من شأنه  االقتصادي
 .إزالة أسباب المخالفة أو آثاراا

للمجلس، عند االقتضاء،  -4
إصدار قرار مسبب بتوقيع غرامة 

من القيمة  %5تهديدية ال تجاوز 
اليومية لمبيعات المخالف من المنتجات 
لحمله على التوقف عن المخالفة، وذلك 

دينار يوميًا عند  بما ال يجاوز ألف
دينار  ألفيارتكاب المخالفة ألول مرة و

إلزام المخالف بالعمل وفقا  -ب
س كفيلة لشروط وقيود معينة يرااا المجل

 .بإعادة التوازن التنافسي
إلزام المخالف بالتصرف في  - 

بعض األصول أو األسهم أو حقوق 
الملكية أو بتعديل عملية التركيز 

على نحو معين من شأنه  االقتصادي
 .إزالة أسباب المخالفة أو آثاراا

للمجلس، عند االقتضاء،  -4
إصدار قرار مسبب بتوقيع غرامة 

القيمة من  %5تهديدية ال تجاوز 
اليومية لمبيعات المخالف من المنتجات 
لحمله على التوقف عن المخالفة، وذلك 
بما ال يجاوز ألف دينار يوميًا عند 

دينار  ألفيارتكاب المخالفة ألول مرة و
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دينار يوميًا عند ارتكابه ذات المخالفة 
ريخ إصدار خالل ثالث سنوات من تا

 .قرار في حقه عن المخالفة السابقة
للمجلس إصدار قرار مسبب  -5

 %1بفرض غرامة إدارية ال تقل عن 
من إجمالي قيمة  %10وال تجاوز 

مبيعات المنتجات أو الخدمات عن فترة 
وقوع المخالفة بحد أقصى ثالث 
سنوات، ويصدر مجلس الوزراء، بناًء 
على عرض الوزير وبعد أخو رأي 

، قراراً بتحديد أسس احتساب اوه الهيئة
 .ال رامة

تحصل كدين للدولة ال رامات  -6
( 4التي توقع طبقًا ألي من الفقرتين )

 .( من اوه المادة5و)

يوميًا عند ارتكابه ذات المخالفة خالل 
ثالث سنوات من تاريخ إصدار قرار في 

 .حقه عن المخالفة السابقة
للمجلس إصدار قرار مسبب  -5

 %1بفرض غرامة إدارية ال تقل عن 
من إجمالي قيمة  %10وال تجاوز 

ة وقوع مبيعات المنتجات عن فتر 
المخالفة بحد أقصى ثالث سنوات، 
ويصدر مجلس الوزراء، بناًء على 
عرض الوزير وبعد أخو رأي الهيئة، 
قرارًا بتحديد أسس احتساب اوه 

 .ال رامة
 

يوميًا عند ارتكابه ذات المخالفة خالل 
ثالث سنوات من تاريخ إصدار قرار في 

 .حقه عن المخالفة السابقة
ر قرار مسبب للمجلس إصدا -5

 %1بفرض غرامة إدارية ال تقل عن 
من إجمالي قيمة  %10وال تجاوز 

مبيعات المنتجات عن فترة وقوع 
المخالفة بحد أقصى ثالث سنوات، 
ويصدر مجلس الوزراء، بناًء على 
عرض الوزير وبعد أخو رأي الهيئة، 
قرارًا بتحديد أسس احتساب اوه 

 .ال رامة
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تحصل كدين للدولة ال رامات  -6 
( 4التي توقع طبقًا ألي من الفقرتين )

 .( من اوه المادة5و)

ت تحصل كدين للدولة ال راما -6
( 4التي توقع طبقًا ألي من الفقرتين )

 .( من اوه المادة5و)
 (50مادة )

 إبالغ النيابة العامة
إذا رأى مجلس اإلدارة أن التحقيق قد 
أسفر عن وجود جريمة جنائية أحال 

 األوراق إلى النيابة العامة.

 (50مادة )
 إبالغ النيابة العامة

  الموافقة على النص كما ورد في
 القانون.مشروع 

 

 (50مادة )
 إبالغ النيابة العامة

الموافقة على النص كما ورد في مشروع 
 القانون.

 

 (50مادة )
 إبالغ النيابة العامة

إذا رأى مجلس اإلدارة أن التحقيق قد 
أسفر عن وجود جريمة جنائية أحال 

 األوراق إلى النيابة العامة.
 (51مادة )

 إعالم الجمهور بالمخالفة
 
 
 
 
 

 (51مادة )
 إعالم الجمهور بالمخالفة

تنشر الهيئة بيانًا استبدال عبارة )
بالمخالفة التي  بت وقوعها وفقًا 
ألحكام هذا الفصل، وذلك بالوسيلة 

يجوز ( بعبارة )والكيفية التي تحددها
للهيئة، بناء على قرار مجلس اإلدارة، 

 (51مادة )
 إعالم الجمهور بالمخالفة

 
  .الموافقة على قرار مجلس النواب

 

 (51مادة )
 إعالم الجمهور بالمخالفة
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يجوز للهيئة، بناء على قرار مجلس 
اإلدارة، أن تنشر بيانًا بالمخالفة التي 
ثبت وقوعها وفقًا ألحكام اوا الفصل، 
وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحدداا 
القرار. على أنه يجب أال يتم النشر إال 
بعد فوات ميعاد الطعن في قرار الهيئة 
بثبوت وقوع المخالفة أو صدور حكم 

المخالفة وذلك بحسب  بات بثبوت
 األحوال.

 

بالمخالفة التي ثبت أن تنشر بيانًا 
وقوعها وفقًا ألحكام اوا الفصل، وذلك 
بالوسيلة والكيفية التي يحدداا القرار( 

 صدر المادة. الواردة في
 النص بعد التعديل:

تنشر الهيئة بيانًا بالمخالفة التي  بت 
وقوعها وفقًا ألحكام هذا الفصل، وذلك 

. على بالوسيلة والكيفية التي تحددها
يتم النشر إال بعد فوات أنه يجب أال 

ميعاد الطعن في قرار الهيئة بثبوت 
وقوع المخالفة أو صدور حكم بات 
 بثبوت المخالفة وذلك بحسب األحوال.

 

 
 
 
 
 

بالمخالفة التي  بت تنشر الهيئة بيانًا 
وقوعها وفقًا ألحكام هذا الفصل، وذلك 

. على بالوسيلة والكيفية التي تحددها
أنه يجب أال يتم النشر إال بعد فوات 
ميعاد الطعن في قرار الهيئة بثبوت 
وقوع المخالفة أو صدور حكم بات 
 بثبوت المخالفة وذلك بحسب األحوال.
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 الفصل الثاني
 المسئولية المدنية

 
 (52ادة )م

 التعويض
تسري أحكام القانون المدني  -1

بشأن المسئولية المدنية التي تنشأ عن 
 مخالفة أحكام اوا القانون.

يشترط لسماع دعوى المسؤولية  -2
( 1المدنية عن اإلخالل بحكم الفقرة )

 الفصل الثاني
 المسئولية المدنية

 
 (52مادة )

 التعويض
  الموافقة على النص كما ورد في

 المشروع بقانون.
 

 الفصل الثاني
 المسئولية المدنية

 
 (52مادة )

 التعويض
الموافقة على النص كما ورد في 

 المشروع بقانون.
 

 الفصل الثاني
 المسئولية المدنية

 
 (52مادة )

 التعويض
تسري أحكام القانون المدني  -1

تنشأ عن بشأن المسئولية المدنية التي 
 مخالفة أحكام اوا القانون.

يشترط لسماع دعوى المسؤولية  -2
( 1المدنية عن اإلخالل بحكم الفقرة )
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( من المادة 1( أو الفقرة )3من المادة )
( أن 12( من المادة )1( أو الفقرة )9)

صدور قرار من الهيئة يكون قد سبق 
في مواجهة المدعى عليه بثبوت 
المخالفة، أو أن يكون صاحب الشأن 
قد تقدم إلى الهيئة بشكوى أو تظلم 
ومضى سنة واحدة على تقديم الشكوى 
أو التظلم دون إخطاره من قبل الهيئة 
بنتيجة البت في الشكوى أو التظلم، وأن 
يكون قد صدر قرار من لجنة الطعون 

األمر معروضًا عليها أو أن  إذا كان
يكون قد فات موعد تقديم طعن في 
شأنه. وتعتد المحكمة بقرار الهيئة في 
ثبوت وقوع المخالفة من قبل المدعى 
عليه ما لم يتم إل اء القرار أو تعديله 

( من المادة 1( أو الفقرة )3من المادة )
( أن 12( من المادة )1( أو الفقرة )9)

يكون قد سبق صدور قرار من الهيئة 
في مواجهة المدعى عليه بثبوت 

الشأن المخالفة، أو أن يكون صاحب 
قد تقدم إلى الهيئة بشكوى أو تظلم 
ومضى سنة واحدة على تقديم الشكوى 
أو التظلم دون إخطاره من قبل الهيئة 
بنتيجة البت في الشكوى أو التظلم، وأن 
يكون قد صدر قرار من لجنة الطعون 
إذا كان األمر معروضًا عليها أو أن 
يكون قد فات موعد تقديم طعن في 

مة بقرار الهيئة في شأنه. وتعتد المحك
ثبوت وقوع المخالفة من قبل المدعى 
عليه ما لم يتم إل اء القرار أو تعديله 
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من قبل لجنة الطعون أو من قبل 
 محكمة التمييز.

 
 
 

من قبل لجنة الطعون أو من قبل 
 محكمة التمييز.

 الفصل الثالث
 المسئولية الجنائية

 
 (53مادة )

 العقوبات
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 المسئولية الجنائية

 
 (53مادة )

 العقوبات
 

 
 

)مع عدم اإلخالل إضافة عبارة  .1
بأي عقوبة أشد ينص عليها 

 الفصل الثالث
 المسئولية الجنائية

 
 (53مادة )

 العقوبات
 
 
 

  .الموافقة على قرار مجلس النواب
 

 الفصل الثالث
 المسئولية الجنائية

 
 (53مادة )

 العقوبات
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قانون العقوبات أو أي قانون 
 في صدر المادة. آخر:(

)يخالف أي من إضافة عبارة  .2
( من هذا 30أحكام المادة )

قبل عبارة )أتى أي  القانون، أو(
م فعل مما يلي( الواردة في البند رق

 ( من المادة.3)
تصحيح الخطأ النحوي في كلمة  .3

 (، /3)إجراءه( الواردة في البند )
 .)إجرائه(لتصبح 

حوف النقطة )ات( الواردة في البند  .4
 ( من المادة.3)

 النص بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص 
عليها قانون العقوبات أو أي قانون 

 آخر:
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يعاقب بال رامة التي ال تقل  -1

وال تجاوز عن ثالثة آالف دينار 
عشرين ألف دينار من يخالف أي من 

( من المادة 2( و)1أحكام الفقرتين )
( من اوا القانون، وفي حالة 27)

الحكم باإلدانة للمحكمة أن تقضي 
بمصادرة المبالغ المتحصلة من 

 الجريمة.
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -2

ثالثة أشهر وبال رامة التي ال تقل عن 
تجاوز عشرين ألف ألفي دينار وال 

دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص 
عليها قانون العقوبات أو أي قانون 

 آخر:
عن  يعاقب بال رامة التي ال تقل -1

ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرين 
ألف دينار من يخالف أي من أحكام 

( 27( من المادة )2( و)1الفقرتين )
من اوا القانون، وفي حالة الحكم 
باإلدانة للمحكمة أن تقضي بمصادرة 

 المبالغ المتحصلة من الجريمة.
 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -2

عن  ثالثة أشهر وبال رامة التي ال تقل
ألفي دينار وال تجاوز عشرين ألف 
دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

يعاقب بال رامة التي ال تقل  -1
عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز 
عشرين ألف دينار من يخالف أي من 

المادة ( من 2( و)1أحكام الفقرتين )
( من اوا القانون، وفي حالة الحكم 27)

باإلدانة للمحكمة أن تقضي بمصادرة 
 المبالغ المتحصلة من الجريمة.

 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -2

ثالثة أشهر وبال رامة التي ال تقل عن 
ألفي دينار وال تجاوز عشرين ألف 
دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

( من 43مادة )يخالف أي من أحكام ال
 اوا القانون.
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( من 43يخالف أي من أحكام المادة )
 اوا القانون.

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -3
سنة وبال رامة التي ال تقل عن خمسة 
آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف 
دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

 أتى أي فعل مما يلي:
 
يئة بيانات كاذبة أو قدم إلى اله -أ

مضللة أو على خالف الثابت في 
السجالت أو البيانات أو المستندات 

 التي تكون تحت تصرفه.
حجب عن الهيئة أية بيانات  -ب

أو معلومات أو سجالت أو مستندات 
من تلك التي يتعين عليه تزويد الهيئة 

( من 43يخالف أي من أحكام المادة )
 اوا القانون.

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -3
سنة وبال رامة التي ال تقل عن خمسة 
آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف 
دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

( من 30حكام المادة )يخالف أي من أ
 أتى أي فعل مما يلي: هذا القانون، أو

قدم إلى الهيئة بيانات كاذبة أو  -أ
مضللة أو على خالف الثابت في 
السجالت أو البيانات أو المستندات 

 التي تكون تحت تصرفه.
حجب عن الهيئة أية بيانات أو  -ب

معلومات أو سجالت أو مستندات من 
هيئة بها تلك التي يتعين عليه تزويد ال

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -3
سنة وبال رامة التي ال تقل عن خمسة 
آالف دينار وال تجاوز خمسين ألف 
دينار أو بإحدى ااتين العقوبتين من 

( من 30يخالف أي من أحكام المادة )
 أتى أي فعل مما يلي: هذا القانون، أو

قدم إلى الهيئة بيانات كاذبة أو  -أ
مضللة أو على خالف الثابت في 
السجالت أو البيانات أو المستندات 

 التي تكون تحت تصرفه.
حجب عن الهيئة أية بيانات أو  -ب

معلومات أو سجالت أو مستندات من 
تلك التي يتعين عليه تزويد الهيئة بها 
أو تمكينها من االطالع عليها للقيام 
 بمهامها المقررة بموجب اوا القانون.
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بها أو تمكينها من االطالع عليها 
وا للقيام بمهامها المقررة بموجب ا

 القانون.
تسبب في إعاقة أو تعطيل  - 

عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون 
 الهيئة بصدد إجراءه.

أتلف أية مستندات يعلم أن لها  -د
عالقة بتحقيق تكون الهيئة بصدد 

 إجرائه.
أفصح عن أية بيانات أو  -ه

معلومات من المتاح له النفاذ إليها 
بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو 

ر، وذلك دون وجه حق لمنفعة ال ي
 وبالمخالفة ألحكام اوا القانون. 

أو تمكينها من االطالع عليها للقيام 
 بمهامها المقررة بموجب اوا القانون.

 
تسبب في إعاقة أو تعطيل  - 

عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون 
 .إجرائهالهيئة بصدد 

أتلف أية مستندات يعلم أن لها  -د
عالقة بتحقيق تكون الهيئة بصدد 

 إجرائه.
 
 
 
 

 

 
تسبب في إعاقة أو تعطيل  - 

عمل مفتشي الهيئة أو أي تحقيق تكون 
 .إجرائهالهيئة بصدد 

أتلف أية مستندات يعلم أن لها  -د
عالقة بتحقيق تكون الهيئة بصدد 

 إجرائه.
 
 
 
 

 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  -4

على شهر وبال رامة التي ال تقل عن 
مائة دينار وال تجاوز خمسمائة دينار 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  -4
شهر وبال رامة التي ال تقل عن مائة 
دينار وال تجاوز خمسمائة دينار أو 
بإحدى ااتين العقوبتين كل من 
استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو 

 رمزًا أو شارة مماثلة أو مشابهة له.
 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  -4
على شهر وبال رامة التي ال تقل عن 
مائة دينار وال تجاوز خمسمائة دينار 
أو بإحدى ااتين العقوبتين كل من 
استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو 

 رمزًا أو شارة مماثلة أو مشابهة له.

العقوبتين كل من  أو بإحدى ااتين
استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو 

 رمزًا أو شارة مماثلة أو مشابهة له.

 (54مادة )
 مسؤولية الشخص االعتباري 

 
 

مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجنائية 
للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص 
االعتباري بما ال يجاوز مثلي ال رامة 
المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو 

 (54ادة )م
 مسؤولية الشخص االعتباري 

  الموافقة على النص كما ورد في
 المشروع بقانون.

 

 (54مادة )
 مسؤولية الشخص االعتباري 

الموافقة على النص كما ورد في 
 المشروع بقانون.

 

 (54مادة )
 مسؤولية الشخص االعتباري 

 
 

مع عدم اإلخالل بالمسؤولية الجنائية 
 للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص
االعتباري بما ال يجاوز مثلي ال رامة 
المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو 
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

( من اوا القانون، 53( من المادة )3)
وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو 
موافقة أو تستر أو إامال جسيم من أي 
عضو مجلس إدارة أو أي مسئول 

في ذلك الشخص  –مفوض آخر 
أو ممن يتصرف بهوه  -االعتباري 

 الصفة.
 

لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 

( من اوا القانون، 53( من المادة )3)
وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو 
موافقة أو تستر أو إامال جسيم من أي 

أي مسئول  عضو مجلس إدارة أو
في ذلك الشخص  –مفوض آخر 

أو ممن يتصرف بهوه  -االعتباري 
 الصفة.

 
 الباب الرابع
 أحكام متفرقة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 الباب الرابع
 أحكام متفرقة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 الباب الرابع
 أحكام متفرقة

 
 األولالفصل 

 أحكام عامة

 الباب الرابع
 أحكام متفرقة

 
 الفصل األول
 أحكام عامة
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

 
 (55مادة )

 استخدام الوسائل اإللكترونية
 

تقدم الطلبات والبالغات والشكاوى 
والتظلمات وتوجيه اإلخطارات وفقًا 

معتادة أو ألحكام اوا القانون بالطرق ال
باستخدام أي الوسائل اإللكترونية التي 
يصدر بتحديداا قرار من مجلس 

 اإلدارة.
 
 
 

 
 (55مادة )

 استخدام الوسائل اإللكترونية
 

  الموافقة على النص كما ورد في
 المشروع بقانون.

 

 
 (55مادة )

 استخدام الوسائل اإللكترونية
 

الموافقة على النص كما ورد في 
 المشروع بقانون.

 

 
 (55مادة )

 استخدام الوسائل اإللكترونية
 

تقدم الطلبات والبالغات والشكاوى 
وفقًا والتظلمات وتوجيه اإلخطارات 

ألحكام اوا القانون بالطرق المعتادة أو 
باستخدام أي الوسائل اإللكترونية التي 
يصدر بتحديداا قرار من مجلس 

 اإلدارة.
 

 (56مادة مستحد ة برقم ) (56مادة مستحد ة برقم ) 
 

 (56مادة )
 توفيق األوضاع
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القانون كما نصوص مواد مشروع 
 نص المادة كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة قرار مجلس النواب وردت من الحكومة

(، بعنوان 56استحداث مادة برقم )
)توفيق األوضاع(، يكون نصها على 

 النحو الوارد أدناه.
 نص المادة المستحدثة:

 
 

 (56)مادة 
 توفيق األوضاع

على كل شخص أن يقوم بتوفيق 
أوضاعه وفقًا ألحكام هذا القانون 
خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من 
تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة 

 كل ترتيب قائم قبل تاريخ صدوره.
 

 الموافقة على قرار مجلس النواب
بعنوان (، 56استحداث مادة برقم )ب

 )توفيق األوضاع(.
 

 
 
 
 
 
 
 

على كل شخص أن يقوم بتوفيق 
أوضاعه وفقًا ألحكام هذا القانون 
خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر من 
تاريخ نفاذ أحكامه بما في ذلك إزالة 

 كل ترتيب قائم قبل تاريخ صدوره.
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 م 2017نوفمبر 8 التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

فسة، ) ( بإصدار قانون تشجيع وحماية المنا( لسنة  رقم ) قانونم     الموضوع: 

 م.2016( لسنة 31المرافق للمرسوم رقم )

 تحية طيبة  بعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017نوفمبر  7بتاريخ      

 قانونم      (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  628، ضمن كتابه رقم )المجلس

رقم  ) ( بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم  رقم ) ( لسنة 

إبداء لقانونية، وذلك لمناقشته وإلى لجنة الشؤون التشريعية وام، 2016( لسنة 31)

 المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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جتماع ا ، ع دت لجنة الشؤون التشريعية وال انونية ام2017 ن فمب  8وبتاريخ      

 .وقرار مجلس النواب بشأنه ،  يث اطلعت على مشروا ال انون المذكور،ال ابع

لمبادئ  لى عدم مخالفة مشةةةروا ال انونء –والن اش  المداولةبعد  –وانت ت اللجنة       

 وأ كام الدستور.

 

  أي اللانة:

) ( بإصننندار قانون تشنننجيع رقم ) ( لسننننة  قانونم ااا    ترى اللجنة سةةةتمة   

من النا يتين م، 2016( لسنننننننة 31وحماية المنافسننننننة، المرافق للمرسننننننوم رقم )

 الدستورية وال انونية.

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 ةرئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانوني                       
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بخصوص االقتراح 

( مكررًا 9بقانون بإضافة مادة برقم )

م ٢٠١4( لسنة ٦٠رقم )إلى القانون 

بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم 

من أصحاب السعادة األعضاء: بسام 

إسماعيل البنمحمد، ودالل جاسم 

الزايد، والدكتور محمد علي حسن 

علي، وخالد حسين المسقطي، 

 وعبدالرحمن محمد جمشير.
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 م2018مايو  9التاريخ : 

بشأن  اع واألمن الوطينللجنـة الشؤون اخلارجية والدفاحلادي والعشرين التقريـر 
( لسنة 60ن رقم )( مكررًا، إىل قانو 9إبضافة مادة برقم )االقرتاح بقانون 

عادة األعضاء: بشأن جرائم تقنية املعلومات، واملقدم من أصحاب الس 2014
د علي الدكتور حمم السيد بسام إمساعيل البنمحمد، السيدة دالل جاسم الزايد،
 حسن، السيد خالد حسني املسقطي، 

 والسيد عبدالرمحن حممد مجشري

 من الفصل التشريعي الرابع الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة: 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم 

، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة م2018أبريل  25( املؤرخ يف 4د 4ص ل خ أ / ف 744)

( لسنة 60( مكررًا، إىل قانون رقم )9إبضافة مادة برقم )االقرتاح بقانون بدراسة ومناقشة 

بشأن جرائم تقنية املعلومات، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: السيد  2014
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بسام إمساعيل البنمحمد، السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور حممد علي حسن، السيد 

تتم دراسته وإبداء  على أن ،خالد حسني املسقطي، والسيد عبدالرمحن حممد مجشري

 املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

  

ن الفصتتل التشتتريع  مخالل دور ارتنعقاد العادي الرابع  تدارستتت اللجنة ارتقحاب بقانون .1
 م.2018مايو  7شرين املوافق اجتماعها العيف  الرابع

 

نون موضتتتتتتتتتتتتتتوع الب   اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتتتتتتتتها على الوقئق املتعلقة ابرتقحاب بقا .2
 والدراسة واليت اشتملت على ما يل :

 

 )مرفق(ارتقحاب بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق( .املعدل من قبل مقدميهحاب بقانون ارتق -

ادي الرابع من اللجنة خالل دور االتعقاد الع اجتماع حضــــــــــروبدعوة من اللجنة ( 3) 
 نمحمد.سعادة العضو األستاذ بسام إمساعيل الب الفصل التشريعي الرابع،
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 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 .ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني السيدة فاطمة غامن الذوادي    .2

 

 .لسزينب يوسف أمحد، أمني سر ابجملالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  -

 

 أي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ر  -اثنيــًا

ب بقانون من قحا رأت جلنة الشتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتورى ستتتتتتتتتالمة ارت     
 الناحيتني الدستورية.

 

 :مقدمي االقرتاحرأي  -ــًالثــاث

اهلدف من سعادة العضو األستاذ بسام البنم مد بصفته أحد مقدم  ارتقحاب  أوضح     

مبا يتناسب مع املتغريات اليت طرأت على احلياة ( مكررًا 9إضافة مادة برقم )هذا ارتقحاب وهو 

يف وسائل التواصل  ساهم انتشار استخدام التكنولوجياحي  ، والعامل أمجع، يف مملكة الب رين

ئم بشكل عام، وجرميتا القذف والسب بشكل خاص، األمر ازدايد ارتكاب اجلر إيف  اإلجتماع 

صدر القانون قد أ  ، و ادث من اجلرائم تشريعيً الذي تطلب احلاجة املاسة إىل مواجهة هذا املست 

إرت أنه مل ينص بشكل صريح على  ،ئم تقنية املعلوماتاجر بشأن  2014( لسنة 60)رقم 

إىل القواعد العامة الواردة يف قانون العقوابت،  ، وهو ما يتطلب الرجوع جرمييت القذف والسب
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واليت تنص على أنه " فيما عدا ما ورد ( من قانون جرائم تقنية املعلومات 23استناًدا للمادة )

ابرتكاب جرمية منصوص عليها يف أي قانون آخر بواسطة  ،بشأنه، نص خاص يف هذا القانون

         ب ت قوبة املقررة لتلك اجلرمية". واليت أصنظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب ابلع

 . من العقاب، مع إمكاهنم اإلفالت ئمار رت تكف  لردع مرتكيب هذه اجل

لتواصل ارتجتماع  عرب وسائل ا وملا كانت عملية الب   والت ري عن هذه اجلرائم املرتكبة

خرية، مما أوجب نة األاألو  ىل فاعلها، ورتزدايدها بشكل مضطرد يفإتكلف مبالغ كبرية للوصول 

هم يف منع انتشار ارنة، مبا يس، وتشديد العقوبة أسوة ابلتشريعات املقالتدخل التشريع 

حبي  صل ارتجتماع ، شاعات املغرضة واحلد من سوء استغالل حرية التعبري يف جمال التوااإل

مات من شأهنا غراجسامة الفعل املرتكب، وأن هذه التعديالت يف العقوابت والمع تناسب ت

 أن تردع املخالف قبل ارتكابه ألي جرمية منصوص عليها.

 

 رأي اللجنة: -رابعـــــًا

بسام  األستاذ صاحب السعادةمع قحاب بقانون املذكور، ارتتدارست اللجنة           
واطلعت ، للجنةنوين املستشار القابصفته أحد مقدم  ارتقحاب بقانون و  إمساعيل البنمحمد

 لى اآليت:عاألوىل من ارتقحاب بقانون تنص املادة حي   نصوص مواد ارتقحاب، على

( مكررًا 9، مادة جديدة برقم )2014( لسنة 60ت ضاف إىل قانون جرائم تقنية املعلومات رقم )
مة اليت ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز مخسني ألف االغر  وأيعاقب ابحلبس : " نصها اآليت

 كل من قام أو حرض على ارتكاب أحد األفعال اآلتية: دينار 
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د وسائل املساس بسمعة األشخاص ابلقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أح .1
 تقنية املعلومات.  

 املعلومات. التشهري ابآلخرين وإحلاق الضرر هبم، ابستخدام أحد وسائل تقنية  .2
 

قانونية مبجلس الشورى على رأي جلنة الشؤون التشريعية وال وبعد النقاش، وبعد ارتطالع       

صاحب السعادة فق توا، الدستورية ةب بقانون من الناحيوالذي جاء مؤكًدا لسالمة ارتقحا 

إجراء للجنة على امع ،  ) بصفته أحد مقدم  ارتقحاب( بسام إمساعيل البنمحمد األستاذ

قبل على على من ي   اتكون أكثر فعالية وأتثريً تشديد العقوبة حبي  و ، بعض التعديالت عليه

 ارتكاب مثل هذه اجلرائم.

 نص املادة على الن و التايل: وعلى ذلك يكون

( مكررًا 9ديدة برقم )، مادة ج2014( لسنة 60ت ضاف إىل قانون جرائم تقنية املعلومات رقم )
ز مخسني ألف ال جتاو و مة اليت ال تقل عن ألف دينار ايعاقب ابحلبس والغر : " نصها اآليت
 األفعال اآلتية:  كل من قام أو حرض على ارتكاب أحد  حدى هاتني العقوبتنيدينار أو إب

د وسائل املساس بسمعة األشخاص ابلقذف أو السب عن طريق إساءة استخدام أح .1
 تقنية املعلومات.  

 ملعلومات.االتشهري ابآلخرين وإحلاق الضرر هبم، ابستخدام أحد وسائل تقنية  .2
 

تسول له نفسه ورأت اللجنة أن ارتقحاب بقانون يهدف إىل تشديد العقوبة على كل من      
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ويرتكب جرمييت القذف والسب وميس بسمعتهم، مما يوجب  املساس ابحلياة اخلاصة لآلخرين

 ع  يف وضع تدابري وإجراءات رادعة.التدخل التشري

 

( مكررًا، 9ادة برقم )مإبضافة االقرتاح بقانون انتهت اللجنة إىل التوصية جبواز نظر و      

قدم من أصحاب بشأن جرائم تقنية املعلومات، وامل 2014( لسنة 60إىل قانون رقم )

سم الزايد، الدكتور السعادة األعضاء: السيد بسام إمساعيل البنمحمد، السيدة دالل جا

 وذلك، مجشري د حسني املسقطي، والسيد عبدالرمحن حممدحممد علي حسن، السيد خال

  .ارتقحاب من قبل مقدم عليه  ابلتعديالت اليت أجريت

 

 ختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ا -خامســًا

فقتتت اللجنتتة على ، ات( من الالئ تتة التتداخليتتة شلس الشتتتتتتتتتتتتتتورى39إعمتتارًت لنص املتتادة )     
 :اختيار كل من

 مقررًا أصليــًا.  عبدالرمحن املعاودة الشيخ عادل .1

 مقررًا احتياطيـًا.  األستاذة اننسي دينا إيلي خضوري .2

 ة:توصية اللجن -سادســًا

االقرتاح ن آراء، فإن اللجنة توص  جبواز نظر يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي م     
بشـــأن جرائم  2014( لســـنة 60( مكررًا، إىل قانون رقم )9إبضـــافة مادة برقم )بقانون 

تقنية املعلومات، واملقدم من أصــــــــحاب الســــــــعادة األعضــــــــاء: الســــــــيد بســــــــام إمساعيل 
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البنمحمد، الســيدة دالل جاســم الزايد، الدكتور حممد علي حســن، الســيد خالد حســني 
 قدمو، وذلك ابلتعديالت اليت أجراها ماملســــــــــقطي، والســــــــــيد عبدالرمحن حممد مجشــــــــــري

 ارتقحاب.

 

 لى اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض ع

 

 خلزاعياد. حممد علي                                     الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة          

 ئيس اللجنةر                                              انئب رئيس اللجنة                
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 م2018أبريل  29التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
( لسنة 60( مكرًرا إلى قانون رقم )9االقتراح بقانون بإضافة مادة برقم )الموضوع: 

يد السعادة األعضاء: الس بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب 2014

لسيد ابسام إسماعيل البنمحمد، السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، 

 خالد حسين المسقطي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير.
 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

س، م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجل2018 أبريل 25بتاريخ  

االقتراح بقانون بإضافة  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  745)م ضمن كتابه رق

بشأن جرائم تقنية  2014( لسنة 60( مكرًرا إلى قانون رقم )9مادة برقم )

مد، المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: السيد بسام إسماعيل البنمح

 ين المسقطي،السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن، السيد خالد حس

ك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذل، والسيد عبدالرحمن محمد جمشير

 وطني.لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن ال
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عها عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتما م2018أبريل  29وبتاريخ     

 ،، ومذكرته اإليرةةةةةةةا يةالمذكور قانوناالقتراح ب، حيث اطلعت على الثامن عشننننننر

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك

 

لمبادئ  قانونقتراح بلى عدم مخالفة االإ –عد المداولة والنقاش ب –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

ون رقم ( مكرًرا إلى قان9بإضافة مادة برقم )االقتراح بقانون ترى اللجنة سالمة   

بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من أصحاب السعادة  2014( لسنة 60)

محمد  األعضاء: السيد بسام إسماعيل البنمحمد، السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور

من ، طي، والسيد عبدالرحمن محمد جمشيرعلي حسن، السيد خالد حسين المسق

 .الدستورية الناحية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 قانونيةرئيس جلنة الشؤون التشريعية وال                             

 

 

 


