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  مفه�م قان�ن ال��اف�ة: أّوال

1ق&/ي ب�ان مفه�م ال'+اف(ة ال'&%�ق إلى تع��فه، ن�أته، ب�ان م��ره و أخ��ا م��رات وج�ده �ف�ع 
  .م(&قل

  تع��� قان�ن ال��اف�ة - 1

إAار ال&+@�'�ة ال'%?قة على ال'=س(ات في األح9ام القان�ن�ة و  م8'�عةقان�ن ال'+اف(ة 5أنه 1ع�ف 
 .ال&ي �91ن الغ�ض م+ها ض?D ال&+اف�B C'ا ب�+هاال(�ق و ن�اAاتها داخل 

ل'��أ ح��ة ال&8ارة  االم&Tالالق�ان�N ل/'ان االح&Qار الPK ی&/'N �افة الل�ائح و ف �KلJ 5قان�ن م+ع �ع�ّ و 
�Vو ال�+اعة في اق&�اد ال(�ق ال. 

ال��Zص أو ج'ا�Yة، 5ال+��ص ال&ي ت'+ع ال''ارسات ال'+ا�Bة لل'+اف(ة، س�اء ف�د1ة و�ق�� 5ه أ1/ا، 
ت�Vی� ن ال'+اف(ة وس�لة فعالة لV'ا1ة و �ع&�� قان� ال/?D، و  �/\ �KلJ قان�ن ال'+اف(ة غ�� ال'��وعة، و 

  .ال'+اف(ة ذاتها

  ن#أة وت ّ�ر قان�ن ال��اف�ة - 2

 :ن#أة وت �ر قان�ن ال��اف�ة على ال��'�& الّ%ولي -أ

و م أ، وهي ف&�ة ب�ا1ة ص�ور ـ 5ال 19إلى نها1ة الق�ن N9'1 الّ�ج�ع 5@ه�ر أولى ب�ادر قان�ن ال'+اف(ة 
 ،Nص ثالثة ق�ان���Zة ال'+اف(ة، وهي 5ال�ة مع حّ��Bة وال'&+ا�ارّQ&ال''ارسات االح �@Vاّل&ي ت Nالق�ان�

.قان�ن ش+�مان ما أضVى 1ع�ف  1890، ف��ر س+ة ع�فe 5ق�ان�N ح@� الّ&8'عات االح&Qارّ�ة
�ات ب�N ال���ات ل&�Vی� م(&�i األسعار و تق��� ال&8ارة، و دخ�ل ال�9Vمة اس&ه�ف هKا القان�ن ال'=ام(

 ).الف�رال�ة سل%ة تفJ�Q االح&Qارات إلى ش��ات أصغ�

+ة تع�o اس&ه�ف أع'اال مع�ّ (V1@� الل�8ء لألسعار ال&'��m�ة الPK  1914ث\ قان�ن �الت��ن س+ة 
وq'ق&/اه ) ���ات ال&ي ق� تق�ض ال'+اف(ة� للأع%ى ال�9Vمة الoV 5'�اجعة االن�ماج ال��Qال'+اف(ة و 

 .ص�ر في نفC ال(+ة قان�ن ه�rة الّ&8ارة الف�رالّ�ة اّلV1 PK@� الّل�8ء ألع'ال ال'+اف(ة غ�� ال'��وعة

ال(�ق ال'�&��ة س+ة  إن�اءه تmامN مع أك�T ح�اثة، على اع&?ار أنّ  ، فإن قان�ن ال'+اف(ة 1ع�ّ أورqاأما في 
، وهي 1986ى س+ة (?ة للقان�ن الف�ن(ي ح&ّ 5ال+ّ  تأخ�، وان 1957(+ة ل5'ق&/ى اتفا�vة روما  1958

وما یل�ها مN القان�ن ال&8ارP الف�ن(ي، وzن  410ض'N ال'�اد  دمجأالPK ها األم� ص�ر ف�ال(+ة ال&ي 
ة وأح9ام كان الق/اء الف�ن(ي ق� ع�ف دع�i ال'+اف(ة غ�� ال'��وعة تأس�(ا على م?اد} ال'(=ول�
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ال'(=ول�ة ال8+ائ�ة ال س�'ا ما تعلo ب&�V�ل الع'الء ع�A N�o تقل�� ال'+&�ج أو العالمة ال&8ار�ة لل'&عامل 
Cال'+اف .  

 :ن#أة و ت ّ�ر قان�ن ال��اف�ة في ال12ائ� - ب

إح�i ارت?D |ه�ر قان�ن ال'+اف(ة في األن@'ة القان�نّ�ة ع'�ما 5ان&هاج اق&�اد حّ� ت�Qن ال'+اف(ة داخله 
مقّ�ماته، وعلى هKا األساس ال ی&�ّ�ر |ه�ر قان�ن لل'+اف(ة في الm8ائ� خالل ال'�حلة اّل&ي ساد ف�ها 
ال'Kه� االش&�اكي، وqال&الي ن@ام اق&�ادP اح&QارP زاولe خالله الّ�ولة ن�ا� اإلن&اج والّ&�ز�ع دون 

N ال'+اف(ة في الm8ائ� ل\ 1@ه� إّال س+ة مmاح'ة مN ال�Qانات االق&�اد1ّة الZاّصة، وعل�ه فإّن أّول ق�ان�
ال'&عّلo 5ال'+اف(ة، إّال أّن هKا القان�ن  1995جانفي  25ال'=ّرخ في  06-95مN خالل القان�ن  1995

ع الm8ائ�P ق� ف�ل ال'��ّ  ، ح�� 1الح� أنّ 2003ی�ل��  19خ في ال'=رّ  03-03ض 5القان�ن ألغي وع�ّ 
 02- 04ل في القان�ن ا ی&'Tّ &ي أف�د لها قان�نا خاّص ة الّ 8ار�ّ ت ال&ّ 5'ق&/ى هKا القان�ن ما ب�N ال''ارسا

  .ة8ار�ّ قة على ال''ارسات ال&ّ �V1د الق�اع� ال'%?ّ الPK ) 06- 10ال'عّ�ل 5القان�ن (

 25/06/2008ال'=رخ في  12- 08 5'�ج� القان�ن االول ال&ع�یل م�تان،  03-03ق� مC القان�ن و 
   15/8/2010ال'=رخ في  05-10القان�ن الTاني 5'�ج� و 

 : م5��نه - 3

ة ب�N األع�ان +اف(�ّ �ة ال&ّ لالق&�اد 5'ا 1ف&�ض معه مN ال�Vّ  +@�\ ال�Vّ ال&ّ  قان�ن ال'+اف(ة أح� م@اه� 1ع�ّ 
إذا �انe ش�و�  �ة ال�ص�ل إلى الع'الء، لNQ هKا ال�ضع ال ی&Vقo في ال�اقع إالّ ح�ّ االق&�ادی�N و 
نmاهة ال''ارسة �ق و خ�ل لل(ّ �ة ال�ّ ة م&احة ل8'�ع األع�ان االق&�ادی�N، ال س�'ا ح�ّ ال'+اف(ة ال'Tال�ّ 

&ي ال N9'1 أن �و� الّ ?ة ل8'�ع ال�Qانات ال'&+اف(ة، وهي ال�ّ (ت'اثل ش�وAها 5ال+ّ ة و ال�+ا�Yّ ة و 8ار�ّ ال&ّ 
�ض ض?D العالقة ب�N األع�ان االق&�ادی�N ال'&+اف(�N ل ال�ولة 5غت&Vقo في ال�اقع، ما ی�ع� إلى ت�خّ 

 Nو م Nغا1ات م&ع�دةخالل أح9ام قان�ن�ة ذات م/ام�. 

ض'ان أقل ق�ر مN ش�و� ال'+اف(ة ال�Vة 5ات ی&%ل� ت�خل ال'��ع به�ف ت��Vح 5ع�  لهKا فإنّ و 
  خل ال(�ق في ال�ص�ل ال�ض��ات ال&ي مN شأن اس&'�ارها أن Z1ل 5ال'(اواة ب�N األع�ان االق&�ادی�N دا

  .م�ض��Yة و ش9ل�ة: إلى الع'الء، و ی&Vقo هKا ال&�خل مN خالل فN�&r مN األح9ام

فقا لهKا االع&?ار ه� القان�ن الD?/1 PK سل���ات إن قان�ن ال'+اف(ة و  :ال�5��ن ال��ض�عي -أ
أو ع�قلة ل�?ة األع�ان االق&�ادی�N داخل ال(�ق مN خالل ح@� ال''ارسات ال&ي مN شأنها تق��� 

الس�'ا ع�قلة ت�Vی� األسعار  03- 03مN القان�ن  06ال'ادة ال�Vة، ومN ب�+ها ما ن�e عل�ه  ال'+اف(ة
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ح(� ق�اع� ال(�ق 5ال&��8ع ال'�%+ع الرتفاع األسعار مN خالل االح&Qار أو انZفاضها مN خالل 
ال�Zمات و� غ�� م&Qافrة ل+فC لة خ��صا في ت%��o ش� ة ال'&'m��' ّT�K� ّلJ ال''ارسات ال&ّ و ، اإلغ�اق

األع'ال ال'/�قة لل'+اف(ة ال'&'Tلة خ��صا في ال�V مN ال�خ�ل و  ،)11الـ'ادة ( 8ار��8Nاه ال���اء ال&ّ اتّ 
االق&�اد1ة  �KلJ 5ال+(?ة ل'�اv?ة ال&8'�عات، و )07ال'ادة ( أو في م'ارسة ال+�اAات ال&8ار�ة في ال(�ق 

  .ت/��o مN م8ال ال'+اف(ةخ%�ها في حال ما إذا ت�ت� ع+ها و 

ی&/'N قان�ن ال'+اف(ة إلى جان� ال&�خل ل/?D سل���ات األع�ان االق&�ادی�N  :ال�5��ن ال#7لي - ب
م8لC ال'+اف(ة 5اع&?اره  إن�اء�@ه� ذلJ مN خالل � اله�9ل�ة في ت+@�\ ال'+اف(ة، و 5ال�8ان أح9اما تع+ى

ت��8عها مN خالل ت'�9+ه مN 5ع� ال(ل%ات ف(ة و لة ل/'ان ال(�� الN)V لل'+اال'�Z  اإلدار�ةال(ل%ة 
ال�أP في  إب�اء�KلJ إم9ان�ة على ل�?ة ال'+اف(ة، و  م�i أث�هاقا5ة على ال&8'�عات االق&�اد1ة و الس�'ا ال� 

معال8ة الق/ا1ا ال'&علقة 5ال''ارسات +اف(ة الس�'ا ال+��ص ال&+@�'�ة و 5ع� ال'(ائل ال'�ت?%ة 5ال'
ال&+@�'�ة ال'&علقة في م�i ت%��o ال+��ص القان�ن�ة و ان� سل%ة ال&Vق�o ال'ق��ة لل'+اف(ة، إلى ج

 .  5ال'+اف(ة

  : أخ�i دول�ةN9'1 ال&'��m ب�N م�ادر وA+�ة و  :م:ادر قان�ن ال��اف�ة - 4

 03-503'�ج� األم�  أف�د ال'��ع الm8ائ�P لل'+اف(ة قان�نا خاصا ):%اخل;ةال( �>�;ةال�:ادر ال -أ

أوت  15م=رخ في  05-10و 5القان�ن رق\  2008ی�ن��  25ال'=رخ في  12- 08رق\ ال'ع�ل 5القان�ن 

2010. 

خ�i ذات صلة لNQ تع�د م/ام�N هKا الف�ع مN ف�وع الق�ان�N، ت8عله 1'&� إلى ن��ص قان�ن�ة أ

  :مN هKه الق�ان�5Nال+�ا� االق&�ادP وال&عاق�P و 

لالل&mامات خاصة األح9ام ال'&علقة 5ال'(=ول�ة مN خالل إع'ال الق�اع� العامة (القان�ن ال'�ني  •

  )ال'�ن�ة

القان�ن ال&8ارP 5اع&?اره اإلAار القان�ني العام لل+�اAات ال&8ار�ة ال''ارسة مN ق�ل األع�ان  •

Nاالق&�ادی�. 

علo ب+mاهة ال'&علo 5الق�اع� ال'%?قة على ال''ارسات ال&8ار�ة، خاصة ما ت 02- 04القان�ن  •

 .ت+@�\ األسعارال&8ار�ة و ال''ارسات 

 .ت��ی� ال?/ائعمة ال'%?قة على ع'ل�ات اس&��اد و ال'&علo 5الق�اع� العا 04-03األم�   •
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ألع'ال، خاصة اتفا�vات ال��اكة ال�ول�ة ذات ال�لة 5ا االتفا�vاتت&'Tل في و  :ال�:ادر ال%ول;ة - ب

 2002عة عام �ة األورو�qة ال'�قّ الm8ائ� فا�vة ال'&�س%�ة ال'+�rة لل��اكة األس�اق ال'�&��ة، مTل االتّ و 

�N الm8ائ� م+%قة ت?ادل ح� ب إن�اء، ت\ 5'�ج�ها 2005أف��ل  27ال&ي صادقe عل�ها الm8ائ� في و 

 .ال'8'�عة األورو�qةو 

  :ن اق ت A+B قان�ن ال��اف�ة - 5

وال&�ز�ع  اإلن&اجمN  االق&�ادP ل��'ل �لّ أق� س��ان قان�ن ال'+اف(ة على ج'�ع م8االت ال+�ا�  -1

ما 1ع+ي أن ال'��ع  )  03/03ق  2م( هKا ال+�ا� لال�Zمات 5غ� ال+@� عN األشZاص ال''ارس�N و 

ه\ أنه ی+&ج، ی�زع، ال' ،بل 5%��عة ال+�ا� عامة أو خاصةاألشZاص  ةیه&\ �5ف ادة ل\ل'مN خالل هKه ا

   .)��Vل على أرqاح1ق�م خ�مات و 

2-  o�%1 م&ى ت�ف� ع+�� الع�ض وال%ل�، و  س�ق على �ل قان�ن ال'+اف(ة ،Pعلى ج'�ع اق&�اد

 : �&�ت� على ذلJالق%اعات، و 

ال'ق�مة ل�Zمات  على األن�%ة ال&ي ل�C لها Aا5ع اق&�ادP، �&لJ ال o�%1 قان�ن ال'+اف(ة •

zذا و ) أح9ام قان�ن ال/'ان االج&'اعيال/'ان االج&'اعي مTال ت%�o عل�ه (اج&'ا�Yة مV/ة 

 .خاص o�%�B م��أ الZاص 1ق�� العامكان ه+اك م8ال ی+@'ه قان�ن 

ال�Zمات ذات ال%ا5ع االس&�ات�8ي ، تZ/ع األم�ال و 03-03مN األم�  05 'ادةح(� ن� ال •

قان�نا ل�الح  �رة8لC ال'+اف(ة �االس&T+اءات ال'ق5ال+(?ة لل�ولة ل&+@�\ خاص، 5ع� أخK رأP م

لل(لع سعة االس&هالك أو ال&�اب�� ال'&/'+ة ت�Vی� ه�ام� ال�qح ال'+&8ات وادع\ أسعار ال(لع و 

 ) 03/03ق  5ادة 'ال( غ�� م��ر ألسعارها ال&ي تع�ف ارتفاعا مف�Aا و 

اتفاقات ال&��ی� إذا �ان مVل االتفاق م�جها لغ�� ال(�ق ال�A+�ة ح&ى  اإلAار��خل في هKا و  •

 .ب�N أع�ان اق&�ادی�N وN��+A االتفاقو إن ت\ 

ت(&T+ى عي أو ت8ارP أو م+فعة اق&�اد1ة و تZ/ع لقان�ن ال'+اف(ة ال'�افo العامة ال&ي غ�ضها ص+ا -3

قان�ن م&ى ان�رجe ض'N مهام ال�Zمة العامة أو ام&�ازات ال(ل%ة العامة، �'ا ی&/ح مN خالل 

ل'+&8ات ال''+�حة لل'+&ج الm8ائ�P على ح(اب اال�فقات الع'�م�ة في ���T مN األح9ام، �االم&�ازات 

 m8ات ال���  .ئ��ة على ح(اب ال���ات األج+��ةااألج+��ة، أو ال
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�%ة ال'ه+�ة ال'&علقة األنل م&عامل اق&�ادP، أP �ل م=س(ة و o�%1 م��أ ح��ة ال'+اف(ة على � -4

  .ال�Zمات مه'ا �ان��A eع&هاوال&�ز�ع و  5اإلن&اج

 

  مFادئ ال��اف�ة - ثان;ا

أن ال ت��ر مN األع�ان االق&�ادی�N م'ارسات م��أ ح��ة ال'+اف(ة و  :اس�ان ه'ا9V1\ ال'+اف(ة م��آن أس

  .ت+افي أو تق�� ال'+اف(ة

  ح��ة تK%ی% األسعار: ال�B%أ األول

�ة وفقا لق�اع� ال'+اف(ة ال�Zمات �5فة ح، ت�Vد أسعار ال(لع و 03/03األم� مN  4وفقا ل+� ال'ادة 

ح&�ام أح9ام ال&���ع وال&+@�\ ال'ع'�ل به'ا و�Kا على �ة في |ل ا�&\ م'ارسة هKه الm �V�هة، و ال+ال�Vة و 

  : ال�فا�Bة ال س�'ا ما تعلo بـو  اإلن�افأساس ق�اع� 

كلفة (واس&��اد ال(لع ل��عها على حالها ال�Zمات تأد1ة وال&�ز�ع و  اإلن&اجت���?ة األسعار ل+�اAات  •

 )ال'�اد األول�ة

•  �Z1 ا'�B حqعها أو ال(لع و  إن&اجه�ام� ال��ماتت�ز�Zتأد1ة ال.  

الع�ن االق&�ادP ح� ، و )مN ال�س&�ر 43ال'ادة ( امع&�ف به ال&8ارةح��ة فإن  لل'��أ ال�س&�رP ت%��قا و 

  .في وضع األسعار

   :بـ &علoت ،اتإال أن ه+اك اس&T+اء

 ت%خل ال�#�ع:   

م��أ ح��ة " qهKا �91ن ق� ق��ت(ق(فها، و ل'(&هلJ ع�A N�o تق+�N األسعار و لی&�خل ال'��ع ح'ا1ة  ح��

  )  03-03مN األم�  5ال'ادة (ل\ ی&��ه م%لقا و  "األسعار

ال�Zمات أو ت(��فها أو تZاذ ت�اب�� ت�Vی� ه�ام� ال�qح وأسعار ال(لع و N9'�B لل�زارة أن ت&�خل في ا

  :ذلJ لألس?اب اآلت�ةاق&�احات الق%اعات ال'ع+�ة و  أساسال&��یo عل�ها على 
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• ��Tات أسعار ت�اس&ق�ار م(&� e ة أو ذات االس&هالك ال�اسع في حالة ال(لع و�مات ال/�ور�Zال

 .اض%�اب مV(�س لل(�ق 

 الVفا� على الق�رة ال��ائ�ة لل'(&هلJ م9افVة ال'/ارqة 85'�ع أش9الها و  •

�فها، في حالة ال�Zمات أو ت(�اب�� م=ق&ة ل&�Vی� ه�ام� ال�qح وأسعار ال(لع و ك'ا N9'1 اتZاذ ت� •

'��ر، ال س�'ا 5(�� اض%�اب خ%�� لل(�ق أو �ارثة أو صع�qة مmم+ة غ�� الارتفاعها ال'ف�� و 

في ال&'��N داخل ق%اع ن�ا� مع�N أو في م+%قة جغ�ا�Bة مع�+ة أو في حاالت االح&Qار 

 .ال%����ة

، و هي ال'�اد ال&ي ال ...ال'�اد ال&ي تق+N هي ال'�اد ذات ال%ا5ع االس&�ات�8ي، �األدو�ة، االس'+e و 

&لف 5اخ&الف ال@�وف االق&�اد1ة تZ أنها إالّ هلJ االس&غ+اء ع+ها في ح�اته ال��م�ة، 1(&%�ع ال'(&

  .ال(�اس�ة 5%��قة غ�� م?اش�ةواالج&'ا�Yة و 

فال  ،5ع� أخK رأP م8لC ال'+اف(ة ،ت(��فها مع ت�Vی� هام� ال�qح 5'�س�ماألسعار و &\ تق+�N یو��8 أن 

�81ز أن ی&\ ال&ق+�N ع�A N�o ال&لفاز مTال، أو ت���ح وز�� ال&8ارة ب&���Z سع� مادة أول�ة دون 

JلKالة ال ی&ق�� األع�ان االق&�ادی�ن بVه الKم�س�م، ففي ه.  

 األسعار غ+� ال�#�وعة:   

 02-04القان�ن ح�دها ) عةغ�� م��و (ه+اك أسعار م'+�عة  إذا �ان ال'��أ ه� ح��ة األسعار، إال أنّ 

oة ال'&عل�ع و  .5ال''ارسات ال&8ار�سع� ال&�ز \�Z/5ال&الع� وت oلفة، إذ 5اإلموت&علQ&9ان سع� ال

  :هيفي سe حاالت و  ق� ح��تال&��ف ف�ها ع�A N�o الغ�، و 

 .ال��ام ب&���Vات مm�فة ألسعار ال&Qلفة ق�� ال&أث�� على ه�ام� ال�qح -1

 عار اخفاء الm�ادات غ�� ال���Yة في األس -2

واالس&��اد وال&�ز�ع على أسعار ال��ع،  اإلن&اجع�م ت8(�� أث� االنZفاض ال'(8ل ل&Qال��  -3

 .ال�Zماتال5قاء على ارتفاع أسعار ال(لع و او 

 )خاصة ال��ادلة(ع�م إی�اع ت���?ة األسعار  -4

 ت��8ع غ'�ض األسعار و ال'/ارqة في ال(�ق  -5

 .لل&�ز�ع، ال(�ق ال(�داءإن8از معامالت ت8ار�ة خارج ال�وائ� ال���Yة  -6
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 ارة�Pع .ال;Bال:   

ال'ادة ( 5ال'+افC اآلخ�  اإلض�اره�فه �91ن ق� �1ل ال'+افC إلى ح� ال��ع 5أقل مN سع� ال&Qلفة، و 

  ) 03- 03مN القان�ن 12

  : فاش�و� ال��ع 5أسعار مZف/ة تع(ّ 

ع ال'�زّ ( ق&�ادی�Nاالأن ت�Qن ع'ل�ة ال��ع م�جهة لل'(&هلN�Q، فإذا �ان مZف/ا ب�N األع�ان  -1

 . ب�عا 5الZ(ارة ع�ّ 1فال ) وال'+&ج مTال

 .ال&(��oال&�V�ل و و  اإلن&اجمقارنة مع تQال�� ) ال&ع(ف في ال&���Z(ال&���Z ال&ع(في  -2

 إلىأو ع�قلة أح� ال'+&�جات مN ال�خ�ل  ادP اس&?عاد م+اف(�ه مN ال(�ق ن�ة الع�ن االق&� -3

  .ال(�ق 

1ق�م  إفالسهع+� إعالن ال'+افC اآلخ� ، و )ة ال 1ع�فها ال'(&هلJ+�ّ ل( 1ق�م ب&���Z األسعاركأن  :مRال

ب�فع األسعار م�8دا أضعافا مN أجل رد خ(ارته، ف'ا على اآلخ� إال رفع دع�i أمام م8لC ال'+اف(ة مع 

  .ن�ة ذلJ ال'&+افC إث?اته

1'+ع إعادة ب�ع سلعة 5(ع� " :02- 04مN ق  19ن�e عل�ها ال'ادة : هKا ال9V\ ت�د عل�ه اس&T+اءات

  : ه ال o�%1 هKا ال9V\ علىغ�� أنّ ... أدنى مN سع� تQلف&ها ال��Vقي 

  .ال'ه�دة 5الف(اد ال(��عال(لع سهلة ال&لف و  -1

 .ث� ت+ف�K ح9\ ق/ائيإ5(�� تغ��� ال+�ا� أو إنهائه أو ح&'�ة  أو إراد1ةال(لع ال&ي ب�عe �5فة  -2

 .ال'&قادمة أو ال?ال�ة تق+�ا�KلJ ال(لع ال(لع ال'�س'�ة و  -3

في هKه الVالة، �91ن ل&'��N م+ها مN ج�ی� 5(ع� أقل، و ال&'��N م+ها أو N9'1 ا ال(لع ال&ي ت\ّ  -4

 .ال(ع� ال��Vقي إلعادة ال��ع 1(اوP سع� إعادة ال&'��N ال�8ی�

ال'+&�جات ال&ي �91ن ف�ها سع� إعادة ال��ع 1(اوP ال(ع� ال'%�o م�A Nف األع�ان  -5

5��� أال 1قل سع� ال��ع م�A Nف ال'&+اف(�N ح� ال��ع 5الZ(ارةاالق&� N�اآلخ� Nادی� " 
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  :ضUF .عT ال�: لKات

تف�ض جmاء على ه� أن ت�Vد ال�ولة سع�ا مع�+ا وت��8 ال?ائع�N وال'�&��N على اح&�امه، و  :ال'K%ی% - 1

  .ع�A N�o ال&+@�\) ت�Vی� سع� مع�N بKاته(كل مN ی&8اوزه 

  : ال�Zمات ال&ي ت\ ت�Vی� أسعارهاومN ال(لع و 

 : ال�لع  - أ

م�س�م ت+ف�PK  ،في مZ&لف م�احل ال&�ز�عالVل�� ال'?(&� وال'�ض� في األك�اس ع+� االن&اج و  •

 .�B2001ف�P  12م=رخ  05- 01

  1996أف��ل  13م=رخ في  132 - 96 م�س�م ت+ف�5PK'�ج�  ،الm�Zالف��+ة و  •

م=رخ  402- 07م�س�م ت+ف�PK ت�ز�عه،  و في مZ&لف م�احل اإلن&اجس'�� الق'ح ال�ل� ع+�  •

  2007د1('��  25 في

جانفي  09 م=رخ في 13- 05ت\ ت�Vی� تع��فاته 5ال'�س�م  ،ال&%ه��لح لل��ب و ال'اء ال�ا •

2005.  

  .2005جانفي  09 فيم=رخ  14- 05ت\ ت�Vی� تع��فاته 5ال'�س�م  ،ال'اء ال'(&ع'ل للفالحة •

 : الP%مات  -  ب

- 98 م�س�م ت+ف�PKتع��فات نقل ال'(اف��N الPK تق�م 5ه ال���ة ال�A+�ة لل+قل 5ال(J9 ال�Vی�1ة  •

 1998أوت  29 ، م=رخ في269

  .1998أك&��q  13 ، م=رخ في98/329م�س�م ت+ف�PK  ،تع��فات نقل ال?/ائع •

 448- 02ال'�س�م 5تع��فاتها ح�دت : ت األج�ة Aاك(ينقل ال��اب س�ارا •

 ،ال��اب ب�اسع� نقل  •

  ،ال'%�o على ال(N9 االج&'اعي اإل81ار •

  : ال��'�جات ال:�اV;ة - ج  

  128- 05م�س�م ت+ف�PK ت�Vی� أسعار ال��ع ال�اخلي للغاز ال%��عي  •

 ل، ال��تان، ال��وqانqل، الغاز ال''�ع، ال�ق�د، غاز أو ال�&�و (م+&�جات ال�&�ول ال'�9رة  •
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 &+ف�PKال'�س�م ال'�جهة لالس&هالك في ال(�ق ال�A+�ة 5الاسعار ب�ع ال'+&�جات ال�&�ول�ة ت�Vی�  •

07 -60 

 .313- 05م�س�م ت+ف�PK  الغاز ال'/غ�� ��ق�د •

2 - �;X�'ال: �Vا هی� ال(ع� األق�ى ع+� الس&هالك، و ه� تK� ع+� االن&اج iح الق��qام� ال��

  .ال�Zمات ال'ع+�ة 5هس&��اد و ع+� ال&�ز�ع 5ال8'لة وال&m8ئة لل(لع و االو 

ا ال N9'1 أن ت&8اوز هKا في هKا ال+@ام م8ال ح� لل��Vة دون ال(قف ال'�Vد، لQ+ه لألسعار�91ن 

ل(ع� ا ال(ع� ال'(قف، 1قع على ال�ولة تع��� الفارق ب�N ل(ع� ال��Vقيفي حالة ت8اوز او  ،ال(قف

ح��قة ال(ع� ال'�9ن ت����A Nعة و وث�قة ("ت���?ة األسعار"5'�ج� وث�قة ت('ى  وال(ع� ال'(قف ال��Vقي

   ).1ق�مها الع�ن االق&�ادP إلى ال8هات ال'ع+�ةوال&ي 

  : ال�Zمات ال'(قفةمN ال(لع و و 

•  P�� �B1998ف�P  1 م=رخ في 44- 98م�س�م ت+ف�PK األدو�ة ال'(&ع'لة في ال%� ال?

  1998ج��ل�ة  22 م=رخ في 44- 98 م�س�م ت+ف�PKاالس'+e ال��رتالن�P ال'��� ال'�ض�  •

•  e�mال(�9 والPK2011مارس  06م=رخ في  108- 11 م�س�م ت+ف� 

3 - Aال':%ی: &Z'ال N�ة �ال�واو��Zة أو ذوو ال�&Z'ة 5ق%اع ه� ال'�افقة على سع� تق&�حه ال8هات ال�

هي وزارة ال&8ارة أو ال�زارة ال'ع+�ة ه+ي لل��Vب، على ال8هة ال'ع+�ة و �P ال'مع�N مTل ال�ی�ان الm8ائ

   .5األم�

  

  : األفعال ال�ق+%ة وال�'�اZ;ة مع ال��اف�ةع%م ص%ور أح% : ال�B%أ الRاني

  :تع&�� أفعاال وم'ارسات مقّ��ة لل'+اف(ةو

 .ال''ارسات واألع'ال ال'�ّب�ة واالّتفاقات  - أ
 .الّ&عّ(ف الّ+اتج عN وض��ة اله�'+ة   - ب
 .الّ&عّ(ف في اس&غالل وض��ة الّ&?��ة  -  ج
  . الّ&8'�عات االق&�اد1ّة  - د
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تV@� :" على 03-03مN األم� ) 6(ن�e ال'ادة  :ال��ارسات واألع�ال ال�%ب�ة واالتفاقات -)أ
ال''ارسات واألع'ال ال'�ب�ة واالتفا�vات واالتفاقات ال���Vة أو ال/'+�ة ع+�ما ته�ف أو N9'1 أن ته�ف 

 Pء ج�ه�mال(�ق أو في ج Cم+ها أو اإلخالل بها في نف �Vة ال'+اف(ة أو ال�م+ه، ال س�'ا  إلى ع�قلة ح�
  :ع+�ما ت�مي إلى

 ال�V مN ال�خ�ل إلى ال(�ق أو في م'ارسة ال+�اAات ال&8ار�ة ف�ها، - 
 تقل�� أو م�اv?ة اإلن&اج أو م+افK ال&(��o أو االس&T'ارات أو ال&%�ر ال&ق+ي، - 
 - ،N��'&اق&(ام األس�اق أو م�ادر ال 
 الرتفاع األسعار أو النZفاضها،ع�قلة ت�Vی� األسعار ح(� ق�اع� ال(�ق 5الّ&��8ع ال'�%+ع  - 
ت%��o ش�و� غ�� م&Qافrة ل+فC ال�Zمات ات8اه ال���اء ال&8ار��N، م'ا �V1مه\ مN م+افع  - 

 ال'+اف(ة،
إخ/اع إب�ام العق�د مع ال���اء لق��له\ خ�مات إضا�Bة ل�C لها صلة 5'�ض�ع هKه العق�د س�اء  - 

 ��A \9V5ع&ها أو 9V5\ األع�اف ال&8ار�ة، 
 ."+ح صفقة ع'�مّ�ة لفائ�ة أصVاب هKه ال''ارسات ال'قّ��ةال('اح 5' - 

 :مN خالل ال+�، ی&�N�ّ أّن ش�و� االّتفاقات ال'V@�رة هي

5'ع+ى أّن االّتفاق ی&ّ\ ب�N م=س(&�N أو أك�T، وال 1ف&�ض في االّتفاق ش9ل معN�ّ، : ت�افA إرادت+\ -1
سل��ات معّ�+ة، فه� ت%ابo إرادات فق� �91ن ص��Vا أو ض'+�ا، بل ق� �91ن م8ّ�د اّت�االت أو 

 ).ل�(� في وض��ة ت?��ة أو ف�ع(أ�Aاف م(&قّلة قان�ن�ا واق&�اد1ا 
�9�Bن االّتفاق غ�� م��وع إذا �ان یه�ف م?اش�ة إلى ال'(اس  :م�اس االّتفاق .ق�اع% ال��اف�ة -2

جmئّ�ا أو  ع�قلة أو ال�V مN دخ�ل ال(�ق س�اء �ان(5ال'+اف(ة أو ی=ّث� عل�ها أو V1ّ� م+ها 
 . ، فالّ&أث�� على ال'+اف(ة ش�� ج�ه�P لع�م م��و�Yة االّتفاقات)ج�ه�ّ�ا

وهي حاالت م�Vدة : 03- 03م\ األم� ) 6(أن `�7ن ض�\ الKاالت اّل'ي نّ:_ عل+ها ال�ادة  -3
 ،N�)ال'+اف Nدخ�ل ال(�ق أو الّ&قل�ل م Nم �ّVال'فه�م، إّما ال Cولها نف Dال فقT'على س��ل ال

@ة أّن ال'��ع الm8ائ�P ل\ �V1د ح8\ ال(�ق والm8ء ال�8ه�P، و�?قى الّ&ق�ی� في هKا مع مالح
٪ جmءا ج�ه��ا، وAال'ا أّن قان�ن 50ل'8لC ال'+اف(ة، ففي ف�ن(ا على س��ل ال'Tال تع&�� 

 ال'+اف(ة الm8ائ�P ل\ �V1د الّ+(?ة، فإّنه وqال�ج�ع إلى األح9ام ال'&علقة 5الّ&8'�عات، ن�8ه ق� نّ� 
 .٪، و�vاسا على ذلN9'1 J اع&'اد هKه ال+(?ة الع&?ار وج�د ع�قلة في ال(�ق 40على ن(?ة 
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   03- 03مN األم� ) 7(ن�e عل�ه ال'ادة  :الّ'عّ�ف ال�اتج ع\ وضc;ة اله;��ة - )ب

ووض��ة اله�'+ة هي ال�ض��ة اّل&ي ت'N9ّ م=س(ة ما مN ال��Vل على م��m ق�ة اق&�اد1ّة في ال(�ق 
N شأنها ع�قلة �vام م+اف(ة فعلّ�ة �Bه، وتع%�ها إم9ان�ة ال��ام ب&�ّ�فات م+ف�دة إلى حّ� مع&�� ال'ع+ي، م

  .إزاء م+اف(�ها أو زqائ+ها أو م'ّ�ن�ها

 Pال، 5(�� الق�ة االق&�اد1ّة وال&ق+�ة وال�8دة، ال'ه\ أّال ت=دVواله�'+ة م�ج�دة في ج'�ع األس�اق ال م
ف في ذلJ ه� اّلPK 81عل م+ها سل��ا م+ا�Bا، وق� ساوi ال'�ّ�ع ب�N إلى تع%�ل ال(�ق، لNQ وج�د تع(ّ 

  .اله�'+ة واالح&Qار

  :وش�و� الّ&عّ(ف الّ+اتج عN وض��ة اله�'+ة هي

ح�� ت�Qن ل'=س(ة سل%ة اق&�اد1ة ت=دP إلى اله�'+ة على  :وج�د وضc;ة اله;��ة في ال��ق  - 1
 Nالع�ض وال%ل� وم Nا ال(�ق مKء م+ه، وما في ح�ود هmار جQ&اره أو احQ&ال(�ق أو اح

وال'عای�� اّل&ي N9'1 ل'8لC ال'+اف(ة األخK بها ل&�Vی� م�i وج�د االح&Qار . الّ+اح�ة ال8غ�اBّ�ة
 :مN ع�مه هي

وهي ال�Vة اّل&ي �V1زها الع�ن االق&�ادP : 5الVّ�ة في ال(�ق و�&عّلo  :مc;ار الf�;ة  - أ
 K=خ�ال(�ق، و Cزها أع�ان اق&�ادی�ن آخ�ون م&�اج�ون في نف�V1 اّل&ي ��Vمقارنة 5ال

، )؟هل ه� م�تفع 5الّ+(?ة ل'+اف(�ها في نفC ال(�ق ونفC ال'+&�ج(5ع�N االع&?ار رق\ أع'الها 
االق&�اد1ّة في ی� م=س(ة واح�ة، وت�Vد هKه القّ�ة بـع�د وأهّ'�ة أو ق� ی&عّلo ب&'��m الق�ة 

االّتفاقات ال'الّ�ة واالق&�اد1ّة ال'��مة مع م8'�عات أخ�i، الق�رة على رفع األسعار أو 
م'ارسة الّ&'��m غ�� العادل ب�N األع�ان االق&�ادی�N، سه�لة ال��Vل على م�ادر 

  .فّ�قها في الّ&(��� واالب&Qار ال&ق+يالّ&'��N، خ�ائ� ال'=س(ة ال'ع&��ة �&
ح(N ال'�قع أو ال�ص�ل : و�&'Tل في االم&�ازات القان�نّ�ة وال&ق+ّ�ة مTل :مc;ار الf;�  - ب

5األف/ل�ة ل?ع� م�ادر ال&'��N، ام&الك اآلالت، ال�8دة العال�ة، العالقات ال'ال�ة والعق�د 
  .الفعلّ�ة، ال�ه�ة أو العالمة ال&8ارّ�ة

 :هي) 7(وحاالت الّ&عّ(ف ال&ي ح�دتها ال'ادة : ع�في ل�ضc;ة اله;��ةاالس'غالل ال'ّ  - 2
 الVّ� مN ال�خ�ل في ال(�ق أو في م'ارسة ال+�اAات ال&8ار�ة، - 
 تقل�� أو م�اv?ة اإلن&اج أو م+افK الّ&(��o أو االس&T'ارات أو ال&%ّ�ر ال&ق+ي، - 
 - ،N��'&اق&(ام األس�اق أو م�ادر ال 
 �اع� ال(�ق 5الّ&��8ع ال'�%+ع الرتفاع األسعار والنZفاضها،ع�قلة ت�Vی� األسعار ح(� ق - 
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ت%��o ش�و� غ�� م&Qافrة ل+فC ال�Zمات اّت8اه ال���اء الّ&8ار��N، مّ'ا �V1مه\ مN م+افع  - 
 ال'+اف(ة،

إخ/اع إب�ام العق�د مع ال���اء لق��له\ خ�مات إضاBّ�ة ل�C لها صلة 5'�ض�ع هKه العق�د س�اء  - 
 � األع�اف الّ&8ارّ�ة، ��A \9V5ع&ها أو ح(

 .وج�د عالقة سBB;ة ب+\ وضc;ة اله;��ة واالس'غالل الّ'ع�في لله;��ة  - 3

ب�+'ا في اله�'+ة " جmء ج�ه�P مN ال(�ق "أورد ال'�ّ�ع ��5د ال�Vی� عN االّتفاقات Y?ارة : مالحlة
  ."جmء مN ال(�ق : "االق&�اد1ة قال

،ی&عّلV5 oالة ما إذا اث�e األع�ان  03-03مN األم� ) 9(ك'ا أورد ال'�ّ�ع اس&T+اء ن�e عل�ه ال'ادة 
االق&�ادی�ن أّن  االتفاقات وال''ارسات ت=ّدP إلى ت%ّ�ر اق&�ادP أو تق+ي أو ت(اه\ في تN�)V الّ&�غ�ل 
 ���او مN شأنها ال('اح لل'=س(ات الّ�غ��ة وال'&�ّس%ة ب&عm�m وضع�&ها الّ&+اف(ّ�ة في ال(�ق، 5

 Nل على ت�خ�� م��Vال'+اف(ةال Cم8ل.  

N�Aاء ی&%ّل� ت�اف� ش�+T&ا االسKل في ض�ورة : وهTّ'&ل على ت�خ��ش�� ش9لي ی��Vال  Cم8ل Nم
ال'+اف(ة، وش�� م�ض�عي ه� م(اع�ة ال'=س(ات الّ�غ��ة وال'&�ّس%ة 5%��قة غ�� م?اش�ة ل&�Qن م+اف(ة 

ف ناتج عN وض��ة ��'+ة في ال(�ق، فال ن�Qن في هKه الVالة أمام اّتفاقات غ�� م��وعة أو تع(ّ 
  . اق&�اد1ّة

  

: " أنه 03-03مN األم� ) 11(ن�e ال'ادة  :الّ'ع�ف في اس'غالل وضc;ة ال'cF;ة االق':ادّ̀ة - )ج
V1@� على �ّل م=س(ة الّ&عّ(ف في اس&غالل وض��ة الّ&?��ة ل'=س(ة أخ�i �5ف&ها ز�qنا أو م'ّ�نا إذا 

والّ&?��ة م�ج�دة في ال(�ق، لNQ ح&ى ت�Qن م+ا�Bة لل'+اف(ة �81 أن ، ..."كان ذلZ1 Jّل 5ق�اع� ال'+اف(ة
  .�91ن ه+اك تعّ(فا في اس&غالل هKه ال�ض��ة

��&�  : وحّ&ى 1�9ّل اس&غالل الّ&?��ة االق&�اد1ّة فعال م+ا�Bا لل'+اف(ة 1

ح&ى نق�ل أّن م=س(ة ما في وض��ة ت?��ة : أن ت�fن ال�nس�ة في وضc;ة تcF;ة اق':ادّ̀ة - 1
ت?��ة م'ّ�ن (ول�C أمامها خ�ار، وق� ت�Qن الّ&?��ة " أّال �91ن ل�یها ب�یل م+�ف أو عادل"  �81

 )ل'�ّزع أو م�ّزع ل''ّ�ن 
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و�&Vقo مN خالل الّ&ق��� مN حّ��ة ال'+اف(ة أو الّ&قل�ل مN : االس'غالل الّ'ع�في ل�ضc;ة ال'cF;ة -2
 :Vاالت وهيهKه ال) 11(دخ�ل ال'+اف(�N إلى ال(�ق، وق� ح�دت ال'ادة 

 ر ش�عي�Bع ب%ون م;Bال Tأّن  :رف Pّ�ا ال�ص�ل إلى عل\ الع�ن االق&�ادYع&�� م��را ش��و
 ال'�&�P في تmعmع مالي أو مّ&ه\ 5إص�ار ش�J ب�ون رص�� وغ��ها

  ع ال�'الزم;Bقّ�ة اق&�اد1ّة  :ال mن في م���Qتل8أ إل�ه ال'=س(ة ال''ّ�نة اّل&ي ت PKوه� ال��ع اّل
م ال'=س(ات الّ&ا5عة لها اق&�اد1ا على ق��ل ش�و� العق� وال'&'Tّلة في ب�ع أح� مN أجل إلmا

ال'+&�جات م�افقا ل'+&�ج آخ� مN ن�ع مZ&لف، غال?ا ما ت�Qن ل�(V5 eاجة إل�ها، �B('ح 
لل'=س(ة ال''ّ�نة مN تVق�o أرqاح Aائلة، في ح�N تق�ل ال'=س(ة ال�qmنة الVفا� على العالقة 

اش&�ا� : على ص�ر ال��ع ال'&الزم وهي 02- 14مN القان�ن ) 17(� نe�ّ ال'ادة الّ&عاق�1ّة، وق
ال��ع 5��اء �'�ة مف�وضة أو اش&�ا� ال��ع 5��اء سلع أخ�i أو خ�مات، أو اش&�ا� أداء خ�مة 

 .�Z5مة أخ�i أو 5��اء سلعة
  p1++�'ّع ال;Bل ف :ال�Vفهي حالة ت ،Nائqmال Nغ��ه م Nع Nائqmها م=س(ة أو وه� تف/�ل أح� ال�

عّ�ة م=س(ات دون األخ�i على ش�و� خاّصة 5ال��ع مه'ا �ان��A eعة هKه ال'=س(ة، وح�دت 
إذا اس&فاد أح� الqmائN مN ت���Z : حاالت ال��ع الّ&'��Pm وهي 02- 04مN القان�ن ) 18(ال'ادة 

 .ع�اف الّ&8ارّ�ةلألسعار أو م+ح آجال للّ&(�ی� أو ش�و� ب�ع أو ش�اء ال ت&الءم مع ما تق&/�ه األ
 ع .�ع� أدني;Bإلى  :اإلل1ام .إعادة ال Pأدنى ی=ّد �V5 أن 1ف�ض ال'+&ج على ال'�ّزع ب�ع م+&�ج�

ع�قلة إم9ان�ة انZفاض األسعار ووفقا لل(�ق، وهKا ی&%ّل� أن ت�Qن ال'=س(ة ال''ّ�نة ت&'ّ&ع 
 Cفي وض��ة ت+اف e)على ال(�ق وأّن ال'=س(ة ال'�ّزعة ل� N'مه� m��'5 5اّت8اه ال'=س(ة

 .ال''ّ�نة
 رة�Bت2ارّ�ة غ+� م s�5ع ل#�وPال�'عامل ال Tوم+ها حاالت : (ق ع العالقة الّ'2ار�ة ل�2ّ�د رف

 )رف� ال��ع دون م��ر ش�عي
  اف�ة داخل ال��ق�افع ال��وه� ما 1ع+ي أّن  :كّل ع�ل آخ� م\ شأنه أن `قلل أو یلغي م

ی&�ك ال'8ال واسعا ل'8لC ال'+اف(ة في تق�ی�  الVاالت ال�اردة ل�(e على س��ل ال��V، ما
 . الVاالت اّل&ي تع&�� تع(�ّ�ة

  

ال''ارسات ال'قّ��ة "ل\ ی+� عل�ها ال'�ّ�ع مع الVاالت ال(ا5قة ض'N ف�ل  :الّ'2�;عات االق':ادّ̀ة -)د
  :هي 03-03مN األم� ) 15(بل خ�� لها ف�ال خاّصا، والّ&8'�عات A?قا ل+� ال'ادة " لل'+اف(ة

 ان�ماج م=س(&ان أو أك�T �انe م(&قّلة مN ق�ل، -1
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ح��ل م=س(ة أو عّ�ة م=س(ات على م�اv?ة م=س(ة أو عّ�ة م=س(ات أو جmء م+ها، �5فة  -2
م?اش�ة أو غ�� م?اش�ة ع�A N�o أخK أسه\ في رأس ال'ال أو ش�اء ع+اص� مN أص�ل ال'=س(ة 

،iوس�لة أخ� Pّأو 5'�ج� عق� أو أ 
  .P ج'�ع و|ائف م=س(ة اق&�اد1ّة م(&قّلة �5فة دائ'ةإن�اء م=س(ة م�&��ة ت=دّ  -3

  )ال#�وs ال�اجw ت�اف�ها ح'ّى `�7ن م#�وعا( ش�وs الّ'2�;ع 

تق�ی� جmء مN ال(�ق ال'ه�َ'N عل�ه م�A Nف الّ&8'�ع مقارنة مع ال'&عامل�N اآلخ��N في الق%اع  - 1
 .االق&�ادP ال'ع+ي

مN األم�  18ال'ادة (ال'�&��ات ال'+m8ة في س�ق معّ�+ة ٪ مN ال'��عات أو 40أّال 1ف�ق الّ&8'�ع  -2
 ٪ �ان الّ&8'�ع مق��ال وم��وعا، 40ف'&ى ل\ ی&8اوز ن(?ة ، )03- 03

) تعm�m وض��ة ��'+ة م=س(ة على س�ق ما( ٪ 40أّما إذا �ان الّ&8'�ع ی�مي إلى تVق�o حّ� 1ف�ق 
N9'1 PKال'+اف(ة، اّل Cا5ه إلى م8لVأن ی�ّخ� 5الّ&8'�ع أو ی�ف/ه 5ق�ار معلل  فال بّ� أن 1قّ�مه أص

 .5ع� أخK رأP ال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة وال�ز�� ال'9ّلف 5الق%اع ال'ع+ي 5الّ&8'�ع

    Nق���A وفي حالة رف� م+ح الّ&�خ��، فه+اك:  

  إّما الّ%عN أمام م8لC الّ�ولة، - 
 - Vال'�ل e/&�9مة الّ&�خ�� 5الّ&8'�ع تلقائّ�ا إذا اقVلل N9'1 أو ب+اء على ك'ا Jة العاّمة ذل

Aل� مN األ�Aاف ال'ع+�ة 5الّ&8'�ع اّلPK �ان مVّال لل�ف� مN م8لC ال'+اف(ة، وذلJ ب+اء على 
مN األم�  21ال'ادة (تق��� ال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة وال�ز�� اّلPK ی&?عه الق%اع ال'ع+ي 5الّ&8'�ع 

03 -03 ( 

٪ ال o�ّ%1 40، أّن حّ� الـ03- 03مN األم� ) م�9ر 21(ادة نّ� ال'�ّ�ع الm8ائ�P 5'�ج� ال': اس'R�اءا
على الّ&8'�عات اّل&ي N9'1 أن ت=ّدP إلى ت%��� ق�راتها الّ&+اف(ّ�ة أو ال'(اه'ة في تN�)V الّ&�غ�ل أو 

  .الّ('اح لل'=س(ات الّ�غ��ة وال'&�ّس%ة ب&عm�m وضع�&ها الّ&+اف(ّ�ة في ال(�ق 

اّل&ي ت+m8 ب�ون ت�خ�� مN م8لC ال'+اف(ة 5غ�امة مالّ�ة N9'1 أن ت�ل و�عاق� على ع'ل�ات الّ&8'�ع 
 .٪ مN رق\ األع'ال ال'Vقo خالل آخ� س+ة مالّ�ة7إلى 
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  :م2لy ال��اف�ة -ثالRا

م8لC ال'+اف(ة سل%ة إدارّ�ة م(&قلة ت&'ّ&ع 5الّ���Zة القان�نّ�ة واالس&قالل ال'الي، ت�ضع ل�i ال�ز�� 
  ).03- 03مN االم�  23ال'ادة (مق�ه 5'�ی+ة الm8ائ� العاص'ة ال'9ّلف 5الّ&8ارة، 

 ت#7+ل'ه - )1

ع/�ا ی+&'�ن ) 12(، ی&Qّ�ن م8لC ال'+اف(ة مN اث+ي ع�� 03-03مN األم� ) 24(ح(� ن� ال'ادة 
  : إلى الفrات اآلت�ة

أع/اء Z1&ارون مN ض'N الّ���Zات وال��Zاء الVائm�N على األقل شهادة الّل�(انC ) 6(س&ة  -1
أو /س+�ات على األقّل في ال'8ال القان�ني و) 8(أو شهادة جام�ّ�ة م'اثلة وخ��ة مه+ّ�ة مّ�ة 

االق&�ادP واّل&ي لها م=ّهالت في م8االت ال'+اف(ة والّ&�ز�ع واالس&هالك وفي م8ال ال'ل�Qة 
  .الف�Qّ�ة

رس�ا ن�اAات أع/اء Z1&ارون مN ض'N ال'ه+��N ال'=ّهل�N ال''ارس�N أو اّلKیN ما) 4(أرqعة   -2
 C'شهادة جام�ّ�ة وله\ خ��ة مّ�ة خ N�mائVس+�ات على األقّل في م8ال ) 5(ذات م(=ول�ة وال

  .وال�Zمات وال'هN الVّ�ة اإلن&اج والّ&�ز�ع وال�Vف
 .م=ّهالن Tّ'1الن ج'��ات ح'ا1ة ال'(&هلN�Q) 2(ع/�ان   -3

 .1'ارس أع/اء ال'8لC مهامه\ �5فة دائ'ة

1عّ�+ان 5'�ج� م�س�م رئاسي، وت+هى مهامه'ا 5األش9ال نف(ها، و�Z&ار الّ�ئ�C  :رئ;y ال�2لy ونائFه*
  .مN ض'N أع/اء الفrة األولى، �B'ا Z1&ار نائ?ه مN الفrة الTّان�ة أو الTّالTة

س+�ات في ح�ود ن�ف أع/اء �ّل فrة مN الفrات ال'��Kرة ) 04(ی&ّ\ ت�8ی� أع/اء ال'8لC �ّل أرqع 
  .أعاله

أّن ت��9لة ال'8لC ت&Qّ�ن مN مق�ر عاّم  12- 508القان�ن  25ء في تع�یل ال'ادة جا :ال�ق�رون *
وخ'C مق�ر�N، 1عّ�+�ن 5'�ج� م�س�م رئاسي، مN حاملي شهادة الّل�(انC أو شهادة جام�ّ�ة م'اثلة 

 C'خ Nس+�ات) 05(وخ��ة مه+ّ�ة ال تقّل ع.  

ال'9ّلف 5الّ&8ارة 5'�ج� ق�ار، ح�� 1�ار��ن في ك'ا ی&Qّ�ن مN م'Tّل دائ\ وم'Tّل م(&Zلف 1عّ�+ه ال�ز�� 
N�@ّن'ا دوره\ �'الحzو e���&ّال oّله\ ح Cل� NQل ،Cأشغال ال'8ل.  
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*yر ث'ان�ة :جل�ات ال�2ل�/V5 ال'+اف(ة إّال Cأع/اء على األقل، وال ) 08(ال ت�ّح ق�ارات م8ل
ت(اوP األص�ات ی�ّجح ص�ت الّ�ئ�C ت�Qن جل(اته عل+ّ�ة، و�ّ&KZ الق�ار 5األغل��ة ال?(�%ة، وفي حالة 

  ) 03- 03مN األم�  28ال'اّدة (

  :ت&'Tـل مهـام م8لـC ال'+ـاف(ة 5'�جـ� األح9ـام القــان�نّ�ة سار�ة ال'فع�ل فـي: مهامه - )2

ح�� 1ف�ل في ال%ل?ات الZاّصة 5الّ&8'�عات اّل&ي 1'9+ها أن : مه'ة م�اv?ة ال&8'�عات االق&�اد1ة •
مN ال'��عات أو ال'�&��ات ال'+m8ة في س�ق مع�+ة خالل م�ة ال % 40واّل&ي ت&عi�ّ ت'C 5ال'+اف(ة 

  .أشه�) 03(ت&8اوز ثالثة 

ی��P م8لC ال'+اف(ة رأ1ه في �ّل م(ألة ت�ت?D 5ال'+اف(ة و���P �ّل اق&�اح في هKا : مه'ة اس&�ارّ�ة •
ّل&ي ت+�رج ض'N اخ&�اصه، ال س�'ا �ّل الّ�أن، �'ا N9'1 ل'8لC ال'+اف(ة ال��ام 95ّل األع'ال ال'ف��ة ا

  .م��وع نّ� ت���عي أوت+@�'ي له صلة 5ال'+اف(ة

ال'عّ�ل  03- 103عاق� على ال''ارسات ال'ق��ة لل'+اف(ة ال�اردة في األم� رق\ : مه'ة ت(ل�D العق�qة •
  .و�ف�ل في ال+mاعات

  صالح;اته - )3
 :الق�ارات اّل&ي ت��ر عN م8لC ال'+اف(ةوأهّ\ ) 03- 03مN األم�  34ال'ادة (:اتPاذ الق�ارات - 1

) ال''ارسات ال'+ا�Bة لل'+اف(ة(إذا �انe ال�قائع ال ت�خل ض'N اخ&�اصاته :ق�ار ع�م ق��ل اإلخ%ار -أ
  .أو ع�م �فا1ة الع+اص� ال'ق+عة

وز�� الّ&8ارة، األع�ان ( إذا ت/ّ'N اإلخ%ار أشZاصا غ�� م=ّهل�N قان�نا : ق�ار رف� اإلخ%ار -ب
&�ادی�ن، ج'��ات ح'ا1ة ال'(&هلN�Q ول�C ال'(&هلJ، اله�rات االق&�اد1ّة وال'الّ�ة، ال�+�ك، ش��ات االق

  ...)ال&أم�N، ال'+ّ@'ات ال'ه+ّ�ة، ال8'اعات ال'Vّل�ة
  ق�ار ال'&ا5عة والّ&Vق�o - ج
  ق�ار اّتZاذ ت�اب�� م=ّق&ة وغ�امات مال�ة ووقف الّ&�ّ�ف -د
  ق�ار الّ&Vق�o الّ&Q'�لي - ه
  )وه� الق�ار اّلN9'1 PK الّ%ع�B Nه أمام الق/اء(ق�ار 5إص�ار عق�qات  -و

ی+�� في ال+��ة الّ�س'ّ�ة لل'+اف(ة، اّل&ي أن�er : اّتPاذ ت%ب+� في ش7ل نlام أو تعل;�ة أو م�#�ر - 2
 ...)مTل اق&�اح تعل�'ات �B'ا Z1ّ� األسعار(وت��ر �ّل شه��N  2011س+ة 

3 - pف آخ� مع+ي 5'?ادرة م+ه أو 5 :إب%اء ال�أ�A Pّال'9ّلف 5الّ&8ارة أو أ ��ال�ز Nل� م%
 ...كال8'اعات ال'Vّل�ة، ال'=س(ات االق&�اد1ة وال'ال�ة، ال8'��ات ال'ه+�ة، 
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 N�+عي أو ت+@�'ي له صلة 5ال'+اف(ة، �'�اس�\ تق���ك'ا 1(&�ار ال'8لC في �ّل م��وع نّ� ت
�اAات، ف�ض ش�و� خاصة ل''ارسة األسعار أو وضع رس�م ح��ّ�ة في 5ع� ال'+اoA أو ال+

  ...ن�اAات االن&اج وال&�ز�ع وال�Zمات
إلى اله�rة الّ&�����ة، ال�ز�� األّول، ال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة،  تق%`| تق��� س��p ع\ ن#ا>ه - 4

 .و�+�� في ال+��ة الّ�س'ّ�ة ل'8لC ال'+اف(ة
  
  اإلج�اءات ال�ّ'Fعة أمام م2لy ال��اف�ة    - )4
1عّ� اإلخ%ار T'5ا5ة اإلج�اء األّولي، اّلPK ت��أ 5ه اإلج�اءات اإلدارّ�ة أمام م8لC ال'+اف(ة،  :اإلخ ار -1

، إّال أّن ال(=ال اّلN+9'1 PK أن )3(واّلPK ال Z1ّ� س�i ال�قائع اّل&ي ل\ ت&8اوز مّ�تها ثالث س+�ات 
  1%�ح في هKا الّ�أن، مN ه\ األشZاص ال'=ّهل�N إلخ%ار م8لC ال'+اف(ة؟ 

ال'&عّلo 5ال'+اف(ة، وفي إAار اخ&�اصاته الّ&+ازYّ�ة  03/03مN األم� ) 44(وqال�ج�ع إلى نّ� ال'ادة 
N9'1 أن Z1%� م8لC ال'+اف(ة م�A Nف ال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة وأن ی+@� في الق/ا1ا تلقائّ�ا أو 

مN نفC األم� وهي ) 35(5إخ%ار مN ال'=س(ات أو مN اله�rات ال'��Kرة في الفق�ة الTان�ة مN ال'ادة 
ال8'اعات ال'Vّل�ة وال'=س(ات االق&�اد1ّة وال'الّ�ة وال8'��ات ال'ه+ّ�ة وال+قابّ�ة إلى جان� ج'��ات 

  :ال'(&هلN�Q، وqهKا فإّن األشZاص ال'=ّهل�N إلخ%ار م8لC ال'+اف(ة ه\
C وذلJ 5ع� االن&هاء مN الّ&Vق�o ی&�ّلى ال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة إخ%ار ال'8ل :ال�ز�� ال�7ّلف .الّ'2ارة -أ

اّلPK تق�م 5ه ال'�الح ال'9ّلفة 5الّ&��Vقات االق&�اد1ّة، واّل&ي ت&�ّلى إع�اد تق��� أو مV5 �/V(� الVالة 
م�ف�قا 85'�ع ال�ثائo اّل&ي ت�9ّل مّلف الق/�ة، وت�سله في س&ة ن(خ إلى ال'فّ&��ة ال'��mّ�ة للّ&��Vقات 

واّل&ي ب�ورها تق�م 5إحالة ال'ّلف �امال على م�ی�ّ�ة ال'+اف(ة ل�i وزارة الّ&8ارة، و  االق&�اد1ّة وق'ع الغّ�،
N�&حال Nب� m�ّ'9ل، وه+ا ن�  :اّل&ي تP�8 دراسة لل'ّلف مN ح�� ال'�ض�ع والّ

-  Cا ل'8ل�إخ%ارا وزارّ �/ّVالّ�راسة م%ا5قة ال'ّلف ش9ال وم�ض�عا، فإّنها ت e&فإذا ما أث�
 ال'+اف(ة 

إذا أث�&e هKه الّ�راسة وج�د ع�� ش9لي أو م�ض�عي، ی�جع ال'ّلف إلى اله�rات اّل&ي 5ادرت أّما  -
 .ال��ام 5الّ&Vق�o 5ق�� ت��Vح الع�� أو تmو�� ال'ّلف 5'عل�مات إضاBّ�ة

  ال�nس�ات اإلق':ادّ̀ة- ب
ن&اج و�ق�� 5ال'=س(ة �ّل ش��A �Zعي أو مع+�P أ1ّا �ان��A eع&ه 1'ارس �5فة دائ'ة ن�اAات اإل

وqالّ&الي فQّل ع�ن اق&�ادP ی&/�ر مN ج�اء ال''ارسات ال'+ا�Bة لل'+اف(ة oّV1 له  والّ&�ز�ع وال�Zمات،
  .إخ%ار م8لC ال'+اف(ة اّلPK ی&�ّخل ل�ضع حّ� ل'Tل هKه ال''ارسات

  :ج�c;ات ح�ا`ة ال��'هلf+\ -ج
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ت�ّف�ه له مN االخ&�ار الVّ� ب�N ع�د مN 1ع&�� ال'(&هلJ ال'ع+ي 5ال�رجة األولى 5الع'ل�ة الّ&+اف(ّ�ة، 5'ا 
وqالّ�غ\ مN أّن  الّ(لع وال�Zمات وq'ا تVققه مN خف� لألسعار ت(اع�ه على رفع ق�راته الّ��ائّ�ة،

ج'��ات الّ�فاع عN ال'(&هلJ ال تع&�� أشZاصا لقان�ن ال'+اف(ة غ�� أّن هKا القان�ن ح�ص على 
1 ��V5 ه ال''ارساتKة هqارVأن تل8أ إلى إج�اء خ��ات إش�اكه\ في م N�Qل8'��ات ال'(&هل N9'

ودراسات ت&عّلo 5االس&هالك و�Kا ن�� ن&ائ8ها، �'ا N9'1 ل8'��ات ال'(&هلN�Q أن ت�فع الّ�عاوi أمام 
ال'9V'ة ال'Z&�ة 5إ5%ال أPّ ال&mام أو اّتفا�vة أو ش�� تعاق�P ی&عّلo 5االّتفاقات ال'+ا�Bة لل'+اف(ة أو 

Z&األض�ار الّ&ع(ف في اس Nع ��ال'%ال?ة 5الّ&ع� JلK� لها oّV1 ام وض��ة اله�'+ة على الّ(�ق، �'ا�
اّل&ي تلoV 5ال'�الح ال'�&��ة 5ال'(&هلN�Q، ف/ال عN إم9انّ�ة إخ%ار م8لC ال'+اف(ة �ّل'ا �ان ه+اك 

ئّ�ا في م8ال م(اس 5ال'�الح اّل&ي تQّلف V5'ای&ها، وعل�ه N9'1 الق�ل 5أّن هKه ال8'��ات تلع� دورا وقا
Jح'ا1ة ال'(&هل.  

  :ال2�اعات ال�Kل;ة -د
ت&'&ع 5ال���Zة ال'ع+��ة، ما 1('ح لها 5إب�ام عق�د وفقا ) ال�ال1ة و ال�ل�1ة(ن@�ا ل�Qن ال8'اعات ال'Vل�ة 

لقان�ن ال�فقات الع'�م�ة، فإنها في ال'قابل ت&'&ع oV5 إخ%ار م8لC ال'+اف(ة ح�ل �ل ال''ارسات 
  .و ال&ي تلoV أض�ارا 5ال'�الح ال&ي تQلف V5'ای&ها ال'ق��ة لل'+اف(ة

  :الc�2;ات ال�ه�;ة و ال�قاب;ة: هـ 
إن هKه ال8'��ات �ّل'ا تعلo األم� 5ال''ارسات ال&ي ت'C ال'�الح ال&ي ت'Tلها لها الoV في إخ%ار 

صادر ع+ه في م8لC ال'+اف(ة ب&لJ ال''ارسات، وفي هKا ال�أن اع&�� م8لC ال'+اف(ة الف�ن(ي في ق�ار 
1�9ل اتفاقا مق��ا لل'+اف(ة وفي ق�ار آخ� صادر  1992جانفي  14 Pأن ال+@ام ال�اخلي ل'8'ع اق&�اد

اع&�� أن نقا5ة األخ�ائ��N في ال+@ارات ال%��ة غ�� م�تQ?ة  1990أك&��q  31ع+ه م=رخ في 
5ه القان�ن وه� ب�ع لل''ارسات ال'+ا�Bة لل'+اف(ة ع+�ما رفعe ال�ع�i ل&�افع على اح&Qار اع&�ف 

  .الع�سات 
  :اإلخ ار ال'لقائي لل�2لy - و 

ی&'&ع م8لC ال'+اف(ة 5(ل%ة ال+@� في الق/ا1ا تلقائ�ا �ّل'ا ت�N�ّ له 5أّن م'ارسة ما ت�9ّل مZالفة ألح9ام 
ال'&عّلo 5ال'+اف(ة ح�� ق�ر م8لC ال'+اف(ة الف�ن(ي  03/03مN األم�  12.  11. 10. 7. 6ال'�اد 

و مN ث'ة فهKه ال�الح�ة ت('ح لل'8لC 5إع%اء . قائ�ا في حالة ال'+اف(ة في م��ان اإلشهارال+@� تل
ت�ّجه ل(�اسة ال'+اف(ة و�Kا ال&�خل في ق%اعات و أس�اق ت(�د ف�ها م'ارسات مق��ة لل'+اف(ة دون ان&@ار 

'&ع بها ال'8لC في إخ%اره م�A Nف األشZاص ال'=هلة قان�نا لKلJ، وqال&الي فإن هKه اإلم9ان�ة ال&ي ی&
م?اش�ة ال�ع�i تلقائ�ا دون ان&@ار رفع األم� أمامه م�A Nف األشZاص ال'��Kر�N آنفا، 1ع� إب�اعا ج�ی�ا 
في القان�ن الm8ائ���V5 P 1ع&�� هKا اإلخ%ار وس�لة في ی� ال'8لC لل&�خل دون ان&@ار في �ل م�ة 

 ته�د ال'+اف(ة ال�Vة 



آمال دخان: األستاذة                                                                          المنافسة قانون: مقياس  

 

19 

 

2 - A+قK'إج�اءات ال  

  .ق�ر العام وال'ق�رون في الق/ا1ا ال&ي 1(+�ها إل�ه\ رئ�C ال'8لV1Cقo ال' -1

2- N�وال'&ا5عة واإلش�اف على أع'ال ال'ق�ر o�)+&1ق�م ال'ق�ر العاّم 5ال .  

  .1ق�م ال'ق�ر 5ف�V �ل وث�قة ض�ور�ة دون ان 1'+ع 8V5ة ال(� ال'ه+ي -3

  ال الس&المهاN9'1 لل'ق�ر Aل� �ل ال'عل�مات ال/�ور�ة لل&Vق�o و��Vد أج -4

5- C(ل\ لل�ئ��األولي، و oق�V&ال Nه ال�قائع 5ع� االن&هاء م�B ا أول�ا 1ع�ض��ر ال'ق�ر تق��V1  

ی�لغ ال�ئ�C ال&ق��� إلى األ�Aاف ال'ع+��N وال�ز�� ال'9لف 5ال&8ارة إلب�اء مالح@ات مq�&9ة في اجل  -6

  أشه�) 03(ال ی&8اوز ثالثة 

ي، 1ق�م ال'ق�ر ع+� اخ&&ام ال&Vق�o 5إی�اع تق��� معلل ی&/'N ال'آخK في حال ع�م وج�د تق��� تQ'�ل -7

  ال'(8لة و�ق&�ح الق�ار، وع+� االق&/اء 1ق&�ح ت�اب�� ت+@�'�ة أو عق�qات

ی�لغ ال�ئ�C الق�ار إلى األ�Aاف ال'ع+�ة وال�ز�� ال'9ّلف 5الّ&8ارة، الKیN ی��ون مالح@اته\ مq�&9ة في  -8

N�أجل شه�  

  �C ال8ل(ة ال'&علقة 5الق/�ة �V1د ال�ئ -9

   الّ ع\ في ق�ارات م2لy ال��اف�ة*

 Cال'+اف(ة ال'&عّلقة 5ال''ارسات ال'قّ��ة لل'+اف(ة 5ع� ص�ورها أمام م8ل Cفي ق�ارات م8ل Nالّ%ع N9'1

اّلPK 1ف�ل في ال'�اد الّ&8ارّ�ة مN ق�ل األ�Aاف ال'ع+�ة أو ال�ز�� ) الغ�فة الّ&8ار�ة(ق/اء الm8ائ�

  .ال'9ّلف 5الّ&8ارة في أجل ال ی&8اوز شه�ا مN تار�خ اس&الم الق�ار

  .ی�ما) 20(في اجل ع���N ) األم�ر ال'(&ع8لة(و��فع الّ%عN في اإلج�اءات ال'=ق&ة  

 N9'1 ه+ّQال'+اف(ة، ل Cاث� م�قف لق�ارات م8ل Pّائ� أm8ق/اء ال Cم8ل iل� Nال ی&�ّت� على الّ%ع

) 15(وقف ت+ف�K ال&�اب�� ال�ادرة عN م8لC ال'+اف(ة في أجل ال ی&8اوز ل�ئ�C م8لC ق/اء الm8ائ� 

  . ی�ما، ع+�ما تق&/ي ذلJ |�وف أو وقائع خ%��ة
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وqالّ+(?ة للّ&8'�عات، فإّنه N9'1 الّ%عN في ق�ار رف� الّ&8'�ع أمام م8لC الّ�ولة اّلPK 1ق/ي 5أّنه 

  .فإّنه ال ی&ّ\ م+ح الّ&�خ�� م��وع أو غ�� م��وع، وم&ى تق�ر ع�م م��و�Yة الّ&8'�ع

  

  

  

  

 .دخان أ: ع\ أس'اذة ال�X;اس

  


