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نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

- بعد االطالع عىل الدستور، 

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )1( لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء والقوانــن 

املعدلــة لــه، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )5( لسنة 1975م يف شأن السجل التجاري، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )4( لسنة 1979 يف شأن قمع الغش والتدليس يف املعامالت التجارية، 

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 1980 يف شــأن املــرف املركــزي والنظــام النقــدي وتنظيــم املهنــة 

املرفيــة والقوانــن املعدلــة لــه، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1981 يف شأن تنظيم الوكاالت التجارية والقوانن املعدلة له، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1984 يف شأن الرشكات التجارية والقوانن املعدلة له، 

- وعىل قانون املعامالت املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985 والقوانن املعدلة له، 

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )6( لســنة 1985 يف شــأن املصــارف واملؤسســات املاليــة والــرشكات االســتثامرية 

اإلســالمية، 

- وعىل قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )3( لسنة 1987 والقوانن املعدلة له، 

ــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 1992  ــة الصــادر بالقان ــة والتجاري ــات يف املعامــالت املدني ــون اإلثب - وعــىل قان

والقوانــن املعدلــة لــه، 

- وعىل قانون اإلجراءات املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم )11( لسنة 1992 والقوانن املعدلة له، 

- وعىل قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالقانون االتحادي رقم )35( لسنة 1992 والقوانن املعدلة له، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )37( لسنة 1992 يف شأن العالمات التجارية والقوانن املعدلة له، 
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أصدرنا القانون اآليت:

الفصل األول 

املادة )1(

تعاريف

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلــامت والعبــارات التاليــة املعــاين املبينــة قريــن كل منهــا مــا مل يقــض 

ســياق النــص بغــري ذلــك:

الدولة:دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الوزارة: وزارة االقتصاد.

الوزير: وزير االقتصاد.

الجهة املعنية: السلطة املحلية املختصة.

ــم أو  ــة تنظي ــا صالحي ــة مبوجــب أنظمته ــة املخول ــة أو املحلي ــات االتحادي ــة: الجه ــة القطاعي ــزة التنظيمي األجه

ــة. ــة أو اإلرشاف عــىل قطــاع اقتصــادي معــن يف الدول مراقب

املنافســة: مزاولــة األنشــطة االقتصاديــة وفًقــا آلليــات الســوق دون تأثــري أو تقييــد لتلــك اآلليــات يلحــق آثــاًرا 

ضــارة بالتجــارة والتنميــة.

املنشــأة: أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يقــوم بنشــاط اقتصــادي، أو أي شــخص مرتبــط بــه، أو أي تجمــع لهــؤالء 

األشــخاص بغــض النظــر عــن شــكله القانــوين.

الســوق املعنيــة: الســلعة أو الخدمــة أو مجمــوع الســلع أو الخدمــات التــي تكــون عــىل أســاس ســعرها 

وخصائصهــا وأوجــه اســتعاملها قابلــة لالســتعاضة عنهــا بغريهــا أو االختيــار بــن بدائلهــا لتلبيــة حاجــة معينــة 

ــة. ــة معين ــة جغرافي ــتهلك يف منطق للمس

االتفاقيــات: االتفاقيــات أو العقــود أو الرتتيبــات أو التحالفــات أو املامرســات بــن منشــأتن أو أكــر أو أي تعــاون 

بــن املنشــآت أو القــرارات الصــادرة عــن تجمعــات املنشــآت ســواء كانــت كتابيــة أو شــفهية، رصيحــة أو ضمنيــة، 

علنيــة أو رسيــة.

ــة  ــار ذات القيم ــار يف األحج ــىل االتج ــة ع ــأن الرقاب ــنة 1993 يف ش ــم )9( لس ــادي رق ــون االتح ــىل القان - وع

ــا،  ــة ودمغه ــادن الثمين واملع

- وعىل قانون املعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم )18( لسنة 1993، 

ــلع  ــة والس ــأوراق املالي ــارات ل ــوق اإلم ــة وس ــأن هيئ ــنة 2000 يف ش ــم )4( لس ــادي رق ــون االتح ــىل القان - وع

ــه،  ــة ل ــن املعدل والقوان

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )28( لســنة 2001 بإنشــاء هيئــة اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس والقوانــن 

املعدلــة لــه، 

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )7( لســنة 2002 يف شــأن حقــوق املؤلــف والحقــوق املجــاورة والقوانــن املعدلــة 

 ، له

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )17( لســنة 2002 يف شــأن تنظيــم وحاميــة امللكيــة الصناعيــة لــراءات االخــرتاع 

والرســوم والنــامذج الصناعيــة والقوانــن املعدلــة لــه، 

- وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم )3( لسنة 2003 يف شأن تنظيم قطاع االتصاالت والقوانن املعدلة له، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )8( لسنة 2004 يف شأن املناطق الحرة املالية، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )1( لسنة 2006 يف شأن املعامالت والتجارة أإللكرتونية 

- وعىل القانون االتحادي رقم )24( لسنة 2006 يف شأن حامية املستهلك 

- وعىل القانون االتحادي رقم )6( لسنة 2007 يف شأن إنشاء هيئة التأمن وتنظيم أعاملة 

ــق  ــادي وتصدي ــي أالتح ــس الوطن ــوزراء واملجل ــس ال ــة مجل ــاد وموافق ــر االقتص ــه وزي ــا عرض ــىل م ــاء ع - وبن

ــاد  ــىل لإلتح ــس األع املجل
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ــن  ــرى م ــآت األخ ــض املنش ــع بع ــرتاك م ــها أو باالش ــأة بنفس ــة منش ــن أي ــذي ميك ــع ال ــن: الوض ــع املهيم الوض

ــة. ــوق املعني ــىل الس ــري ع ــم أو التأث التحك

الرتكــز االقتصــادي: كل تــرف ينشــأ عنــه نقــل كيل أو جــزيئ )اندمــاج أو اســتحواذ( مللكيــة أو حقــوق انتفــاع يف 

ممتلــكات أو حقــوق أو أســهم أو حصــص أو التزامــات منشــأة إىل منشــأة أخــرى مــن شــأنه أن ميكــن منشــأة أو 

مجموعــة مــن املنشــآت مــن الســيطرة بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــىل منشــأة أو مجموعــة منشــآت أخــرى.

اللجنة: لجنة تنظيم املنافسة املشكلة طبًقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثاين 

 أهداف القانون 

املادة )2(

يهدف هذا القانون إىل حامية وتعزيز املنافسة ومكافحة املامرسات االحتكارية وذلك من خالل ما يأيت: 

-1 توفــري بيئــة محفــزة للمنشــآت مــن أجــل تعزيــز الفاعليــة والتنافســية ومصلحــة املســتهلك وتحقيــق تنميــة 

مســتدامة يف الدولــة. 

-2 املحافظــة عــىل ســوق تنافســية محكومــة بآليــات الســوق مبــا يتفــق مــع مبــدأ الحريــة االقتصاديــة مــن خــالل 

حظــر االتفاقــات املقيــدة، وحظــر األعــامل والترفــات التــي تفــي إىل إســاءة اســتغالل لوضــع مهيمــن، ومراقبــة 

عمليــات الرتكــز االقتصــادي، وتجنــب كل مــا مــن شــأنه اإلخــالل باملنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا.

الفصل الثالث 

رسيان القانون

املادة )3(

تــري أحــكام هــذا القانــون عــىل جميــع املنشــآت، وذلــك فيــام يتصــل بأنشــطتها االقتصاديــة يف الدولــة وعــىل 

اســتغالل حقــوق امللكيــة الفكريــة داخــل الدولــة وخارجهــا، كــام تــري عــىل األنشــطة االقتصاديــة التــي متــارس 

خــارج الدولــة وتؤثــر عــىل املنافســة يف الدولــة.

املادة )4(

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأيت: 

-1 القطاعـات واألنشـطة واألعـامل املحـددة يف امللحـق املرفق بهذا القانـون، وملجلس الوزراء حـذف أو إضافة أية 

قطاعات أو أنشـطة أو أعامل إىل تلك االسـتثناءات. 

-2 الترفـات التـي تبارشهـا الحكومـة االتحاديـة أو إحـدى حكومات اإلمـارات، والترفات الصادرة عن املنشـآت 

بنـاء عـىل قـرار أو تفويـض مـن الحكومـة االتحادية أو إحـدى حكومات اإلمـارات أو تحـت إرشاف أي منهام مبا يف 

ذلـك ترفـات املنشـآت التـي متلكهـا الحكومة االتحاديـة أو إحدى حكومات اإلمـارات أو تتحكم فيهـا وذلك وفًقا 

للضوابـط التـي يحددها مجلـس الوزراء. 

-3 املنشآت الصغرية واملتوسطة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
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الفصل الرابع 

املامرسات املخلة باملنافسة 

املادة )5(

االتفاقات املقيدة

ــا اإلخــالل باملنافســة أو  ــا أو الهــدف منه ــي يكــون موضوعه ــن املنشــآت، والت ــدة ب ــات املقي -1 تحظــر االتفاق

ــأيت:  الحــد منهــا أو منعهــا، وعــىل األخــص تلــك التــي تســتهدف مــا ي

أ- تحديــد أســعار بيــع أو رشاء الســلع والخدمــات بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش بافتعــال الزيــادة أو الخفــض أو 

التثبيــت مبــا يؤثــر ســلبًا عــىل املنافســة. 

ب- تحديد رشوط البيع أو الرشاء أو أداء الخدمة وما يف حكم ذلك. 

ج- التواطؤ يف العطاءات أو العروض يف املزايدات واملناقصات واملامرسات وسائر عروض التوريد. 

ــع أوجــه االســتثامر األخــرى، أو الحــد  ــع أو التســويق وجمي ــر أو التوزي ــاج أو التطوي ــات اإلنت ــد عملي د- تجمي

منهــا. 

هـــ- التواطــؤ عــىل رفــض الــرشاء مــن منشــأة أو منشــآت معينــة أو البيــع أو التوريــد ملنشــأة أو ملنشــآت معينــة 

وعــىل منــع أو عرقلــة مامرســتها لنشــاطها. 

ــا أو  ــك إخفائه ــه ومــن ذل ــا من ــة أو إخراجه ــق الســلع والخدمــات إىل الســوق املعني ــة تدف و- الحــد مــن حري

ــا  ــؤدي إىل تداوله ــا ت ــة فيه ــرة مفاجئ ــال وف ــا، أو افتع ــل فيه ــن التعام ــاع ع ــا دون وجــه حــق أو االمتن تخزينه

بســعر غــري حقيقــي. 

-2 مــع مراعــاة أحــكام القانــون االتحــادي رقــم )18( لســنة 1981 املشــار إليــه، تحظــر االتفاقــات املقيــدة بــن 

ــي  ــك الت ــص تل ــىل األخ ــا، وع ــا أو منعه ــد منه ــة أو الح ــالل باملنافس ــأنها اإلخ ــن ش ــون م ــي يك ــآت، والت املنش

تســتهدف مــا يــأيت: 

أ- تقاســم األســواق أو تخصيــص العمــالء عــىل أســاس املناطــق الجغرافيــة أو مراكــز التوزيــع أو نوعيــة العمــالء 

أو املواســم والفــرتات الزمنيــة أو عــىل أي أســاس آخــر يؤثــر ســلبًا عــىل املنافســة. 

ب- اتخــاذ إجــراءات لعرقلــة دخــول منشــآت إىل الســوق أو إلقصائهــا منــه أو لعرقلــة االنضــامم إىل اتفاقــات أو 

تحالفــات قامئــة. 

-3 باســتثناء الفقــرة )أ( مــن البنــد )1( والفقــرة )أ( مــن البنــد )2( ال تــري أحــكام هــذه املــادة عــىل االتفاقــات 

ــا  ــي يحدده ــا النســبة الت ــا فيه ــون طرفً ــي تك ــة للمنشــآت الت ــي ال تجــاوز الحصــة اإلجاملي ــر الت ــة األث ضعيف

مجلــس الــوزراء مــن إجــاميل املعامــالت يف الســوق املعنيــة، وملجلــس الــوزراء –بنــاء عــىل اقــرتاح الوزيــر- زيــادة 

أو إنقــاص هــذه النســبة وفــق متطلبــات الوضــع االقتصــادي.

املادة )6(

إساءة استغالل وضع مهيمن

-1 يحظــر عــىل أيــة منشــأة ذات وضــع مهيمــن يف الســوق املعنيــة أو يف جــزء أســايس ومؤثــر منــه، أن تقــوم بأيــة 

ترفــات أو أعــامل تفــي إىل إســاءة اســتغالل هــذا الوضــع لإلخــالل باملنافســة أو الحــد منهــا أو منعهــا، وعــىل 

األخــص مــا يكــون موضوعهــا أو الهــدف منهــا مــا يــأيت: 

أ- فرض أسعار أو رشوط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مبارشة أو غري مبارشة. 

ــة دخــول املنشــآت املنافســة  ــة بهــدف عرقل ــا الفعلي ــة بســعر يقــل عــن تكلفته ــع ســلعة أو أداء خدم ب- بي

ــه االســتمرار يف أنشــطتها.  ــا لخســائر بشــكل يصعــب مع ــه، أو تعريضه ــا من ــة أو إقصائه الســوق املعني

ــع أو  ــود البي ــات أو رشوط عق ــة يف أســعار الســلع والخدم ــود املتامثل ــالء العق ــن عم ــرر ب ــة دون م ج- التفرق

الــرشاء الخاصــة بهــا. 

د- إرغام عميل عىل عدم التعامل مع منشأة منافسة. 

هـ- الرفض الجزيئ أو الكيل للتعامل وفق الرشوط التجارية املعتادة. 

ــرشاء أو الحــد مــن هــذا التعامــل أو  ــع أو ال ــات بالبي ــاع غــري املــرر عــن التعامــل يف الســلع والخدم و- االمتن

ــه.  ــه مبــا يــؤدي إىل فــرض ســعر غــري حقيقــي ل عرقلت

ز- تعليــق إبــرام عقــد أو اتفــاق بيــع أو رشاء لســلع أو خدمــات عــىل رشط قبــول التزامــات للتعامــل بشــأن ســلع 

أو خدمــات أخــرى تكــون بطبيعتهــا أو مبوجــب االســتخدام التجــاري غــري مرتبطــة مبحــل التعامــل األصــيل أو 

االتفــاق 
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ح- نرش معلومات غري صحيحة عن املنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك. 

ــة يف  ــري حقيقي ــرة غ ــز أو وف ــال عج ــؤدي إىل افتع ــا ي ــج مب ــن املنت ــة م ــات املتاح ــادة الكمي ــاص أو زي ط- إنق

ــلعة.  الس

-2 يتحقــق الوضــع املهيمــن املشــار إليــه يف البنــد )1( مــن هــذه املــادة عنــد تجــاوز حصــة أيــة منشــأة النســبة 

التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء مــن إجــاميل املعامــالت يف الســوق املعنيــة. 

وملجلس الوزراء –بناء عىل اقرتاح الوزير- زيادة أو إنقاص هذه النسبة وفق متطلبات الوضع االقتصادي.

                                                 

 املادة )7(

-1 بنــاء عــىل توصيــة اللجنــة يصــدر الوزيــر قــراًرا باســتثناء االتفاقــات املقيــدة، أو املامرســات ذات الصلــة بوضــع 

مهيمــن مــن تطبيــق أحــكام املادتــن )5( و)6( مــن هــذا القانــون رشيطــة مــا يــأيت: 

أ- أن تقــوم املنشــآت املعنيــة بإخطــار الــوزارة بهــا مســبًقا وفــق النمــوذج املعــد لهــذا الغــرض وإرفاق املســتندات 

التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانون. 

ب- أن تثبــت املنشــآت املعنيــة بــأن هــذه االتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات الصلــة بوضــع مهيمــن ســتؤدي 

إىل تعزيــز التنميــة االقتصاديــة أو تحســن أداء املنشــآت وقدرتهــا التنافســية أو تطويــر نظــم اإلنتــاج أو التوزيــع 

أو تحقيــق منافــع معينــة للمســتهلك. 

ج- أن يتــم إخطــار الــوزارة مبــرشوع أي تعديــل يطــرأ عــىل االتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات الصلــة بوضــع 

مهيمــن والتــي ســبق الحصــول عــىل اســتثناء بشــأنها خــالل ثالثــن يوًمــا مــن إبــرام املــرشوع. 

-2 تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط الخاصــة باإلخطــارات ، واملســتندات التــي ترفــق بطلــب 

االســتثناء. 

-3 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الوحدة التنظيمية املعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة )8(

-1 يصــدر الوزيــر قــراره املشــار إليــه يف البنــد )1( مــن املــادة )7( مــن هــذا القانــون خــالل تســعن يوًمــا ويجــوز 

متديدهــا ملــدة خمســة وأربعــن يوًمــا أخــرى مــن تاريــخ اســتالم اإلخطــار مســتوفيًا للــرشوط املطلوبــة، ويعتــر 

عــدم صــدور قــرار مــن الوزيــر بانقضــاء هــذه املــدة قبــوالً ضمنيًّــا لهــذه االتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات 

الصلــة بوضــع مهيمــن. 

-2 يجــوز للوزيــر املوافقــة مؤقتـًـا وملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــن يوًمــا عــىل العمــل باالتفاقــات املقيدة أو املامرســات 

ذات الصلــة بوضــع مهيمــن إىل حــن صــدور قــراره النهايئ يف شــأنها. 

ــه، إشــعاًرا باكتــامل املتطلبــات  -3 تصــدر الــوزارة عنــد انتهــاء الفحــص الشــكيل للطلــب والبيانــات الداعمــة ل

الشــكلية للطلــب. 

-4 تقــوم الــوزارة بفحــص الطلــب لتقييــم اســتيفاء املنشــآت أو االتفاقــات للــرشوط الــواردة يف الفقرتــن )أ-ب( 

مــن البنــد )1( مــن املــادة )7( مــن هــذا القانــون. 

-5 للوزير أن يحدد مدة لالستثناء الصادر مبوجب هذه املادة أو أن يخضعه ملراجعة دورية. 

-6 للوزيــر أن يتخــذ قــراًرا مســببًا بشــأن اإلخطــارات املقدمــة وفًقــا ألحــكام املــادة )7( مــن هــذا القانــون عــىل 

النحــو اآليت: 

أ- املوافقة عىل العمل باالتفاقات املقيدة أو املامرسات ذات الصلة بوضع مهيمن وتعديالتها، أو رفضها. 

ــة بوضــع مهيمــن وتعديالتهــا رشيطــة  ب- املوافقــة عــىل العمــل باالتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات الصل

تعهــد املنشــآت املعنيــة بتنفيــذ الــرشوط وااللتزامــات التــي يحددهــا الوزيــر لهــذه الغايــة. 

-7 يصدر الوزير قراًرا بإلغاء املوافقة يف أي من الحاالت اآلتية: 

أ- إذا تبن أن الظروف التي صدرت املوافقة مبوجبها مل تعد قامئة. 

ب- إذا أخفقت املنشآت املعنية يف الوفاء بالرشوط واملتطلبات التي عىل أساسها منحت املوافقة. 

ج- إذا تبن أن املعلومات التي صدرت املوافقة مبوجبها كانت مضللة أو غري صحيحة.
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الفصل الخامس 

الرتكز االقتصادي

املادة )9(

-1 يشــرتط إلمتــام عمليــات الرتكــز االقتصــادي التــي تجــاوز الحصــة اإلجامليــة للمنشــآت األطــراف فيهــا النســبة 

ــىل  ــري ع ــأنها التأث ــن ش ــي م ــة، والت ــوق املعني ــالت يف الس ــاميل املعام ــن إج ــوزراء م ــس ال ــا مجل ــي يحدده الت

ــة  ــام املنشــآت املعني ــز وضــع مهيمــن، قي ــق أو تعزي ــة وعــىل األخــص خل مســتوى املنافســة يف الســوق املعني

بتقديــم طلــب إىل الــوزارة قبــل ثالثــن يوًمــا عــىل األقــل مــن إمتامهــا وفــق النمــوذج املعــد لهــذا الغــرض وإرفــاق 

املســتندات املطلوبــة. 

-2 ملجلــس الــوزراء –بنــاء عــىل اقــرتاح الوزيــر- زيــادة أو إنقــاص نســبة الرتكــز املنصــوص عليهــا يف البنــد )1( مــن 

هــذه املــادة وفــق متطلبــات الوضــع االقتصادي. 

-3 تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون الضوابــط الخاصــة بطلــب الرتكــز االقتصــادي واملســتندات الواجــب 

إرفاقهــا بالطلــب.

 املادة )10(

-1 تقــوم الــوزارة بالتحقــق مــن عمليــات الرتكــز االقتصــادي املشــار إليهــا يف املــادة )9( مــن هــذا القانــون وفًقــا 

لإلجــراءات التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون. 

-2 يصــدر الوزيــر قــراره املشــار إليــه يف املــادة )9( مــن هــذا القانــون خــالل تســعن يوًمــا يجــوز متديدهــا ملــدة 

خمــس وأربعــن يوًمــا أخــرى مــن تاريــخ اســتالم الطلــب مكتمــالً ومســتوفيًا للــرشوط املطلوبــة، ويتعــن عــىل 

املنشــآت املعنيــة أال تقــوم خــالل هــذه املــدة بأيــة ترفــات أو إجــراءات إلمتــام عمليــات الرتكــز االقتصــادي، 

ــا لعمليــات الرتكــز االقتصــادي.  ويعتــر عــدم صــدور قــرار الوزيــر خــالل هــذه املــدة قبــوالً ضمنيًّ

-3 للوزارة أن تطلب معلومات إضافية تتعلق بعملية الرتكز االقتصادي.

املادة )11(

-1 للوزيــر أن يتخــذ قــراًرا مســببًا بشــأن الطلبــات املقدمــة وفًقــا ألحــكام املادتــن )9( و)10( مــن هــذا القانــون 

وذلــك عــىل النحــو اآليت: 

    أ- املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي إذا كانــت ال تؤثــر ســلبًا عــىل املنافســة أو كانــت لهــا آثــار اقتصاديــة 

ــة تفوق  إيجابي

       أية آثار سلبية عىل املنافسة. 

   ب- املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي رشيطــة تعهــد املنشــآت املعنيــة بتنفيــذ الــرشوط وااللتزامــات 

التــي يحددهــا الوزيــر   

        لهذه الغاية. 

ج- رفض عملية الرتكز االقتصادي. 

ــة تحقــق إحــدى  ــد )1( مــن هــذه املــادة يف حال ــر قــراًرا بإلغــاء املوافقــة املشــار إليهــا يف البن -2 يصــدر الوزي

ــون. ــد )7( مــن املــادة )8( مــن هــذا القان الحــاالت املشــار إليهــا يف البن

الفصل السادس 

 لجنة تنظيم املنافسة 

املادة )12(

ــل وزارة االقتصــاد،  ــون برئاســة وكي ــم املنافســة« تك ــة تنظي ــة تســمى »لجن ــون لجن ــذا القان ينشــأ مبوجــب ه

ويصــدر بتشــكيلها وتحديــد نظــام عملهــا ومــدة العضويــة فيهــا ومكافــآت أعضائهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.
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املادة )13(

تختص لجنة تنظيم املنافسة مبا يأيت: 

-1 اقرتاح السياسة العامة لحامية املنافسة يف الدولة. 

-2 دراسة املسائل املتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ورفع توصيات بشأنها إىل الوزير. 

-3 اقرتاح الترشيعات واإلجراءات الخاصة بحامية املنافسة، ورفعها إىل الوزير. 

-4 دراســة طلبــات إعــادة النظــر يف القــرارات الصــادرة مــن الوزيــر واملقدمــة إليهــا خــالل مــدة ال تجــاوز عــرشة 

أيــام مــن تاريــخ العلــم بالقــرار. 

-5 رفع التوصيات إىل الوزير بشأن استثناء االتفاقات املقيدة، أو املامرسات ذات الصلة بوضع مهيمن. 

-6 إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة يعرض عىل الوزير. 

-7 أية أمور أخرى تتعلق بحامية املنافسة تحال إليها من السلطات االتحادية أو الجهات املعنية بالدولة.

 الفصل السابع 

اختصاصات الوزارة يف مجال املنافسة

 املادة )14(

تتوىل الوزارة مامرسة االختصاصات التالية املتعلقة بشؤون املنافسة: 

-1 تنفيذ سياسة املنافسة بالتعاون مع الجهات املعنية يف الدولة. 

-2 التنســيق مــع الجهــات املعنيــة يف الدولــة للتصــدي ألي شــكل مــن أشــكال األنشــطة أو املامرســات املخالفــة 

ألحــكام هــذا القانــون. 

-3 إعداد النامذج واالستامرات الخاصة مبامرستها ملهامها وتخصيص سجل لإلخطارات والشكاوى. 

ــها  ــاء نفس ــن تلق ــكوى أو م ــىل ش ــاء ع ــة بن ــة باملنافس ــات املخل ــن املامرس ــري ع ــات والتح ــي املعلوم -4 تق

ــر يف شــأن القــرارات الواجــب  ــات إىل الوزي والتصــدي لهــا بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة، ورفــع التوصي

ــراه مناســبًا بشــأنها.  ــا ي ــذا الخصــوص التخــاذ م اتخاذهــا به

-5 تلقي طلبات إعادة النظر يف القرارات الصادرة تبًعا لهذا القانون واتخاذ اإلجراءات بشأنها. 

-6 إجراء الدراسات املتصلة باملنافسة يف األسواق وإصدار التقارير وتوفري املعلومات للجمهور. 

-7 تلقــي ومتابعــة إخطــارات االتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات الصلــة بوضــع مهيمــن وتعديالتهــا، وطلبــات 

ــز االقتصادي.  الرتك

-8 االستعانة بخراء أو مستشارين من خارج الوزارة إلنجاز أي من األعامل التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 

ــدول األخــرى بهــدف خدمــة أغــراض هــذا  ــة باملنافســة يف ال ــادل املعلومــات مــع األجهــزة املعني ــز تب -9 تعزي

ــذه.  ــون وتنفي القان

-10 اتخاذ اإلجراءات والتدابري لنرش ثقافة املنافسة ومبادئ السوق الحرة. 

-11 القيام بأعامل األمانة التنفيذية للجنة تنظيم املنافسة. 

-12 أية مهام أخرى تتعلق باملنافسة تحال إليها من مجلس الوزراء.

املادة )15(

-1 تلتزم الوزارة يف أداء مهامها مبا يأيت: 

ــا  ــا به ــي تزوده ــوزارة أو الت ــا ال ــع عليه ــي تطل ــات الت ــة املعلوم ــامن رسي ــة لض ــراءات الكافي ــاذ اإلج أ- اتخ

مؤسســات األعــامل والتــي مــن شــأن اإلفصــاح عنهــا إلحــاق رضر جســيم باملصالــح التجاريــة ملؤسســات األعــامل 

ــة.  ــع املصلحــة العام ــارض م ــا، أو التع أو ملالكيه

ب- عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات التــي تطلــع عليهــا الــوزارة إال لــذوي الشــأن أو بنــاء عــىل طلــب الجهــات 

املعنيــة. 

-2 تلتزم اللجنة بالتزامات الوزارة الواردة يف هذه املادة.
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الفصل الثامن

العقوبات

املادة )16(

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام املادتــن )5( و)6( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن )500.000( خمســامئة 

ألــف درهــم وال تزيــد عــىل )5.000.000( خمســة ماليــن درهم.

                                                 

املادة )17(

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام املــادة )9( مــن هــذا القانــون، بغرامــة ال تقــل عــن )%2( وال تزيــد عــىل )5%( 

مــن اإلجــاميل الســنوي ملبيعــات الســلع أو إيــرادات الخدمــات موضــوع املخالفــة الــذي حققتــه املنشــأة املخالفــة 

ــة، أو بغرامــة ال تقــل عــن )500.000( خمســامئة ألــف درهــم  ــة خــالل آخــر ســنة ماليــة منقضي داخــل الدول

وال تزيــد عــىل )5.000.000( خمــس ماليــن درهــم إذا تعــذر تحديــد إجــاميل املبيعــات أو اإليــرادات موضــوع 

املخالفــة.

 املادة )18(

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام البنــد )2( مــن املــادة )10( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن )50.000( 

خمســن ألــف درهــم وال تزيــد عــىل )500.000( خمســامئة ألــف درهــم.

املادة )19(

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام املــادة )15( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن )50.000( خمســن ألــف 

درهــم وال تزيــد عــىل )200.000( مائتــي ألــف درهــم.

املادة )20(

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن )10.000( عــرشة آالف درهــم وال تزيــد عــىل )100.000( مائــة ألــف درهــم كل مــن 

يخالــف أي حكــم آخــر مــن أحــكام هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة.

املادة )21(

تضاعف العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يف حالة العود.

 املادة )22(

للمحكمــة عنــد الحكــم باإلدانــة أن تقــي بإغــالق املنشــأة ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــىل ســتة 

أشــهر، كــام لهــا أن تقــي بنــرش منطــوق حكمهــا مــرة واحــدة أو أكــر يف صحيفتــن يوميتــن محليتــن عــىل 

األقــل عــىل نفقــة املخالــف.
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 املادة )23(

-1 ال يخل توقيع العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر. 

ــة  ــون بحــق املــرور يف اللجــوء للقضــاء للمطالب ــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القان ــع العقوب -2 ال يخــل توقي

ــون. بالتعويــض عــن الــرر الناجــم مــن مخالفــة أي حكــم مــن أحــكام هــذا القان

 املادة )24(

ــا املنافســة صفــة االســتعجال، وللمحكمــة املختصــة أن تصــدر قــراًرا بوقــف أي تــرف أو منعــه  يكــون لقضاي

لحــن صــدور الحكــم النهــائ                                             

الفصل التاسع 

أحكام عامة وختامية

املادة )25(

ــا  ــك وفًق ــون، وذل ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــة مخالف ــأن أي ــوزارة بش ــكوى لل ــم ش ــة تقدي ــكل ذي مصلح ــوز ل يج

ــه.                                                  ــًذا ل ــادرة تنفي ــرارات الص ــون والق ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تحدده ــط الت للضواب

املادة )26(

عــدا مــا هــو منصــوص عليــه باملــادة 19 مــن هــذا القانــون ال تتحــرك الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون إال بطلــب كتــايب مــن الوزيــر أو ممــن يفوضــه. 

وللوزيــر أو مــن يفوضــه التصالــح عــن أي مــن تلــك األفعــال قبــل إحالــة الدعــوى الجزائيــة للمحاكمــة، وذلــك 

مقابــل أداء مبلــغ ال يقــل عــن مثــيل الحــد األدىن للغرامــة. 

وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط التصالح.

املادة )27(

يجــوز الطعــن يف القــرارات الصــادرة عــن الوزيــر باالســتناد ألحــكام هــذا القانــون أمــام املحكمــة املختصــة خــالل 

ســتن يوًمــا مــن تاريــخ إعــالن ذوي الشــأن بهــا.

املادة )28(

يكــون للموظفــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع الوزيــر والجهــة املعنيــة صفــة 

مأمــوري الضبــط القضــايئ يف إثبــات مــا يقــع باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه، 

وذلــك يف نطــاق اختصــاص كل منهــم

املادة )29(

عىل الوزارة التنسيق مع الجهات املختصة واألجهزة التنظيمية القطاعية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة )30(

عــىل املنشــآت القامئــة وقــت العمــل بأحــكام هــذا القانــون أن تعــدل أوضاعهــا وفًقــا ألحكامــه خــالل مــدة ال 

تزيــد عــن ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه. 
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املادة )31(

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

املادة )32(

يصــدر مجلــس الــوزراء الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحكامــه خــالل ســتة أشــهر 

مــن العمــل بــه.

املادة )33(

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نرشه.

خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة                        

صدر عنا يف قر الرئاسة بأبو ظبي: 

بتاريخ: 24/ذي القعدة/1433هـ 

املوافق: 10/أكتوبر/2012م

الجريدة الرسمية- العدد خمسامئة واثنان وأربعون- السنة الثانية واألربعون

7 ذو الحجة 1433هـ- 23 أكتوبر 2012م

ملحق                      

بالقطاعات واألنشطة واألعامل املستثناة من تطبيق 

أحكام القانون اتحادي رقم )4( لسنة 2012 

يف شأن تنظيم املنافسة
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يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون أي اتفــاق أو مامرســة أو عمــل يتعلــق بســلعة أو خدمــة معينــة مينــح 

قانــون أو نظــام آخــر اختصــاص تنظيــم قواعــد املنافســة الخاصــة بــه إىل أجهــزة تنظيميــة قطاعيــة مــا مل تطلــب 

ــر بشــكل كامــل أو جــزيئ ووافقــت  ــذا األم ــا له ــوزارة توليه ــا مــن ال ــة خطيًّ ــة القطاعي ــزة التنظيمي ــك األجه تل

الــوزارة عــىل ذلــك، وتشــمل هــذه االســتثناءات القطاعــات واألنشــطة والخدمــات اآلتيــة: 

أ- قطاع االتصاالت. 

ب- القطاع املايل. 

ج- األنشطة الثقافية )املقروءة، املسموعة، البرية). 

د- قطاع النفط والغاز. 

هـ- إنتاج وتوزيع املنتجات الصيدلية. 

و- الخدمات الريدية مبا فيها خدمات الريد الريع. 

ز- األنشطة املتعلقة بإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء واملاء. 

ح- األنشــطة الخاصــة بتدبــري الــرف الصحــي، وتريــف القاممــة والنظافــة الصحيــة ومــا مياثلهــا باإلضافــة إىل 

الخدمــات البيئيــة الداعمــة لهــا. 

ط- قطاعات النقل الري والبحري والجوي والنقل عر السكك الحديدية والخدمات املتصلة بها.

قرار مجلس الوزراء رقم )37( لسنة )2014(

بشأن الالئحة التنفيذية

 للقانون االتحادي رقم )4( لسنة 2012 يف شأن تنظيم املنافسة
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مجلس الوزراء ، 

- بعد االطالع عىل الدستور ،

- وعــىل القانــون االتحــادي رقــم )1 9 لســنة 1972 بشــأن اختصاصــات الــوزارات وصالحيــات الــوزراء والقوانــن 

املعدلــه لــه ، 

- وعىل القانون االتحادي رقم )4 ( لسنة 2012 يف شأن تنظيم املنافسة ، 

- وبناء عىل ما عرضه وزير االقتصاد وموافقة مجلس الوزراء قرر : 

املادة )1 (  

                                         

تعاريف 

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلــامت والعبــارات التاليــة املعــاين املبينــة قريــن كل منهــا مــا مل يقــض 

ســياق النــص بغــري ذلــك : 

الدولة : دولة اإلمارات العربية املتحدة.

القانون : القانون االتحادي رقم )4 ( لسنة 2012 يف شأن تنظيم املنافسة . 

الوزير : وزير االقتصاد. 

الجهة املختصة  : االدارة املعنية باملنافسة بالوزارة .  

ــه ، أو أي تجمــع  ــط ب ــاري يقــوم بنشــاط اقتصــادي ، أو أي شــخص مرتب املنشــأة : أي شــخص طبيعــي أو اعتب

ــوين  . ــار لشــكله القان ــؤالء األشــخاص دون أي اعتب له

ــعرها  ــاس س ــىل أس ــون ع ــي تك ــات الت ــلع أو الخدم ــوع الس ــة أو مجم ــلعة أو الخدم ــة : الس ــوق املعني الس

وخصائصهــا وأوجــه اســتعاملها قابلــة لالســتعاضة عنهــا بغريهــا أو االختيــار بــن بدائلهــا لتلبيــة حاجــة معينــة 

ــة. ــة معين ــة جغرافي ــتهلك يف منطق للمس

أالتفاقــات االتفاقيــات أو العقــود أو الرتتيبــات أو التحالفــات أو املامرســات بــن منشــأتن أو أكــر أو أي تعــاون 

بــن املنشــآت أو القــرارات الصــادرة عــن تجمعــات املنشــآت ســواء كانــت كتابيــة أو شــفهية ، رصيحــة أو ضمنيــة 

، علنيــة أو رسيــة.

الرتكــز االقتصــادي : كل تــرف ينشــأ عنــه نقــل كيل أو جــزيئ )اندمــاج أو اســتحواذ( مللكيــة أو حقــوق انتفــاع يف 

ممتلــكات أو حقــوق أو أســهم أو حصــص أو التزامــات منشــأة إىل منشــأة أخــرى مــن شــأنه أن ميكــن منشــأة أو 

مجموعــة مــن املنشــآت مــن الســيطرة بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــىل منشــأة أو مجموعــة منشــآت أخــرى.

اللجنة : لجنة تنظيم املنافسة املشكلة طبقاً ألحكام هذا القانون.

الفصل االول

االجراءات املنظمة لالستثناءات

املادة )2(

الضوابط الخاصة باإلخطارات

ــه بوضــع  ــدة أو مامرســات ذات صل ــات مقي ــي ترغــب يف الحصــول عــىل اســتثناء التفاقي 1. عــىل املنشــآت الت

مهيمــن ، املنصــوص عليهــا يف املادتــن )5 ( و )6 ( مــن القانــون ، إخطــار الجهــة املختصــة بهــا مســبقا ، وذلــك 

وفقــا للنمــوذج الــذي تعــده الجهــة املختصــة لهــذه الغايــة ، عــىل أن ترفــق بــه املســتندات اآلتيــة : 

-1 عقد التأسيس أو النظام األسايس للمنشآت املعنية ، مصدق علية حسب االصول . 

-2 كشف بأسامء املساهمن أو الرشكاء يف كل املنشآت املعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم. 

ج- تقريــر عــن البعــاد االقتصاديــة لطلــب االســتثناء يوضــح اآلثــار االيجابيــة لطلــب االســتثناء ودورة يف تعزيــز 

التنميــة االقتصاديــة . 

2. يتــم تقديــم االخطــار واملســتندات املرفقــة بــه اىل الجهــة املختصــة ، موقــع عليــة مــن قبــل املمثلــن القانونيــن 

للمنشــآت التــي ترغــب يف الحصــول عــىل اســتثناء التفاقيــات مقيــده أو مامرســات ذات صلــة بوضــع مهيمــن ، 

وذلــك مبوجــب توكيــل خــاص مصــدق عليــة حســب االصــول ، ومقابــل ايصــال باالســتالم . 

3. يجب تقديم ثالث نسخ من االخطار باللغة العربية ويجوز تقديم ترجمة له باللغة االنجليزية . 

4. يجــب تقديــم ثــالث نســخ مــن املســتندات املشــار اليهــا يف البنــد )1 ( مــن هــذه املــادة ، باللغــة األصليــة التــي 

أعــدت فيهــا ، عــىل أن ترفــق بهــا ترجمــة معتمــدة اىل اللغــة العربيــة يف حــال كانــت بلغــة أجنبيــة . 

5. يجــب عــىل املنشــآت التــي ترغــب يف أن تتــم معاملــة البيانــات التــي يتضمنهــا األخطــار واملســتندات عــىل 
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وجــه الريــة التأثــري عليهــا بكلمــة )رسيــة ( وتقديــم ملخصــات غــري رسيــة لهــا تكــون كافيــة لفهــم مضمــون 

البيانــات الريــة ومــؤرش عليهــا بعبــارة )غــري رسيــة ( . 

6. تتــوىل الجهــه املختصــة الفحــص الشــكيل لإلخطــار واملســتندات املؤيــدة لــه ، ولهــا أن تطلــب مــن املنشــآت 

املعنيــة تقديــم أي مســتندات اضافيــة عــىل أن تصــدر عنــد انتهــاء الفحــص الشــكيل اخطــارا للمنشــآت املعنيــة 

يفيــد باكتــامل املتطلبــات الشــكلية لالســتثناء . 

7. تحتفــظ الجهــة املختصــة بســجل خــاص ، تقيــد فيــه اخطــارا ت االســتثناء التفاقيــات مقيــدة أو مامرســات 

ذات صلــة بوضــع مهيمــن . 

املادة )3 (

دراسة االخطار

1. تقوم الجهة املختصة بدراسة االستثناء لتقييم مدى استيفاء املنشآت املعنية لإلجراءات اآلتية : 

-1 اخطار الوزارة مسبقا باالتفاقيات املقيدة أو املامرسات ذات الصلة بوضع مهيمن ، املطلوب استثنائها . 

-2  اثبــات أن هــذه االتفاقيــات أو املامرســات ســتؤدي اىل تعزيــز التنميــة االقتصاديــة ، أو تحســن أداء املنشــآت 

وقدرتهــا التنافســية ، أو تطويــر نظــم االنتــاج أو التوزيــع أو تحقيــق منافــع معينــة للمســتهلك . 

2.  للجهــة املختصــة عنــد دراســة االســتثناء ، أن تطلــب مــن االطــراف املعنيــة أو املنشــآت املعنيــة تقديــم أي 

ــة للبــت يف هــذا االســتثناء .  ــة تراهــا رضوري ــات أو معلومــات اضافي بيان

3. للجهــة املختصــة أن تطلــب مــن األطــراف التــي تــرى أنهــا قــد تتأثــر مــن االســتثناء تقديــم مرئياتهــا والبيانــات 

الداعمــة لهــا حــول هــذا االســتثناء خــالل مــدة ال تزيــد عــىل )15 ( خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ اخطارهــا 

مــن قبــل الجهــة املختصــة . 

4. تقــوم الجهــة املختصــة بإعــداد تقريــر مفصــل حــول االســتثناء والبيانــات التــي يســتند اليهــا الطلــب ، وتقييــم 

الطلــب مــن الناحيتــن القانونيــة واالقتصاديــة وخاصــة فيــام يتعلــق بآثــاره عــىل مســتوى املنافســة يف الســوق 

املعنيــة ، باالضافــة اىل التوصيــة بالقــرار املقــرتح اتخــاذه حيــال الطلــب .  

ــي تقــوم برفــع  ــة الت ــد )4 ( مــن هــذه املــاده اىل اللجن ــه يف البن ــر املشــار الي 5. ترفــع الجهــة املختصــة التقري

توصياتهــا بشــأن االســتثناء اىل الوزيــر ، خــالل مــدة  ال تزيــد عــىل )14 ( اربعــة عــرش يومــا مــن تاريــخ اســتالمها 

للتقريــر . 

6. للجهــة املختصــة االســتعانة مبــن تــراه مناســبا ، او الحصــول عــىل رأي مــن جهــات أخــرى يف الدولــة النجــاز 

التقريــر املشــار اليــة يف البنــد )4 ( مــن هــذه املــادة . 

املادة )4 (

قرارات الوزير بشان االستثناء

ــخ  ــن تاري ــا م ــة ، خــالل )90 ( تســعن يوم ــة اللجن ــاء عــىل توصي ــراره بشــأن االســتثناء بن ــر ق 1. يصــدر الوزي

اخطــار املنشــآت املعنيــة باســتالم الطلــب واســتيفائه لجميــع الــرشوط املطلوبــة ، عــىل أنــه يجــوز للوزيــر متديــد 

هــذه املــدة )45 ( لخمســة وأربعــن يومــا اضافيــة . 

2. يعتــر عــدم صــدور قــرار مــن الوزيــر خــالل املــدة املشــار اليهــا يف البنــد )1 ( مــن هــذه املــادة ، قبــوال ضمنيــا 

 . باالستثناء 

ــة بوضــع مهيمــن اىل  ــا عــىل العمــل باتفاقيــات مقيــدة أو مامرســات ذات صل ــر املوافقــة مؤقت 3. يجــوز للوزي

حــن صــدور قــراره النهــايئ يف شــانها ، عــىل أال تزيــد مــدة العمــل بهــذه االتفاقيــات أو املامرســات عــىل )30( 

يومــا . 

ــع  ــة بوض ــات ذات صل ــدة أو مامرس ــات مقي ــتثناء التفاقي ــات االس ــأن طلب ــببا بش ــرارا مس ــر ق ــدر الوزي 4. يص

ــو اآليت :  ــىل النح ــك ع ــن ، وذل مهيم

أ . املوافقة عىل العمل باالتفاقات املقيدة أو املامرسات ذات الصلة بوضع مهيمن . 

ب. رفض العمل باالتفاقات املقيدة او املامرسات ذات الصلة بوضع مهيمن . 

ج. املوافقــة عــىل العمــل باالتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات الصلــة بوضــع مهيمــن رشيطــة تعهــد املنشــآت 

املعنيــة بتنفيــذ الــرشوط وااللتزامــات التــي يحددهــا الوزيــر لغايــات تنفيــذ االســتثناء . 

5. يصــدر الوزيــر قــرارا بإلغــاء املوافقــة املشــار اليهــا يف الفقــرة )أ ( مــن البنــد )4 ( مــن هــذه املــادة يف أي مــن 

الحــاالت اآلتيــة : 

1. اذا تبن أن الظروف التي صدرت املوافقة مبوجبها مل تعد قامئة . 

2. اخفقت املنشآت املعنية يف الوفاء  بالرشوط واملتطلبات التي عىل أساسها منحت املوافقة . 

ج. ادا تبن أن املعلومات التي صدرت املوافقة مبوجبها ، كانت مضللة أو غري صحيحة . 

6. يجب الجهه املختصة أن تحتفظ بسجل خاص للقرارات الصادرة عن الوزير بشأن طلبات االستثناءات . 
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املادة )5 (

املوافقة عىل تعديل االستثناء

1. يجــب عــىل املنشــآت التــي حصلــت عــىل اســتثناء بشــان اتفاقيــات مقيــدة أو مامرســات ذات صلــة بوضــع 

مهيمــن اخطــار الجهــة املختصــة مبــرشوع أي تعديــل يطــرأ عــىل هــذه االتفاقــات املقيــدة أو املامرســات ذات 

الصلــة بوضــع مهيمــن خــالل )30 ( ثالثــن يومــا مــن تاريــخ ابــرام املــرشوع . 

ــة أو  ــراف املعني ــن األط ــب م ــتثناء أن تطل ــىل االس ــة ع ــالت املقرتح ــة التعدي ــد دراس ــة عن ــة املختص 2. للجه

ــت يف  ــة للب ــة رضوري ــات أو معلومــات اضافي ــم أي بيان ــل االســتثناء تقدي ــر مــن تعدي ــد تتأث ــي ق األطــراف الت

ــتثناء .  ــىل االس ــة ع ــالت املقرتح التعدي

3. تقــوم الجهــه املختصــة باعــداد تقريــر مفصــل يتضمــن تقييــام مــن الناحيتــن القانونيــة واالقتصاديــة 

ــل االســتثناء عــىل مســتوى املنافســة يف  ــار تعدي ــق بآث للتعديــالت املقرتحــة عــىل االســتثناء وخاصــة فيــام يتعل

ــتثناء .  ــىل االس ــة ع ــالت املطلوب ــال التعدي ــاذه حي ــرتح اتخ ــرار املق ــة بالق ــة ، والتوصي ــوق املعني الس

4. تقــوم الجهــة املختصــة برفــع التقريــر املشــار اليــه يف البنــد )3 ( مــن هــذه املــادة اىل الوزيــر خــالل مــدة ال 

تزيــد عــىل )14 ( اربعــة عــرش يومــا مــن تاريــخ اعدادهــا للتقريــر . 

5. يصــدر الوزيــر قــراره بشــان التعديــالت املقرتحــة عــىل االســتثناء خــالل )90 ( تســعن يومــا مــن تاريــخ اخطــار 

املنشــآت املعنيــة باســتالم الطلــب مســتوفيا لجميــع الــرشوط املطلوبــة ، عــىل أنــه يجــوز للوزيــر متديــد هــذه 

املــدة )45 ( لخمســة وأربعــن يومــا اضافيــة . 

املادة )6 (

تقييم املنافسة

تتــوىل الجهــة املختصــة النظــر يف املامرســات ذات الصلــة بوضــع مهيمــن املشــار اليهــا يف املادتــن )6 ( و ) 7 ( 

مــن القانــون ، وفقــا لــآيت : 

1. السوق املعنية . 

2. الحصة السوقية للمنشآت املعنية . 

3. عائدات وأصول املنشآت املعنية . 

4. مستوى املنافسة الفعلية او املحتملة بالنسبة لعدد املتنافسن . 

ــك  ــدوث تل ــة ح ــة يف حال ــتويات املتوقع ــن املس ــات ع ــلع أو الخدم ــي يف الس ــعري أو الكم ــراف الس 5. االنح

ــات .  املامرس

6. حجم االنتاج والطلب عىل السلع أو الخدمات املعنية . 

7. مستوى التأثري عىل العرض أو الطلب الكيل للسلع والخدمات املعنية . 

8. مدى تنوع السلع والخدمات املعنية . 

9. تأثري املامرسات عىل الدخول اىل السوق أو التوسع فيها او خروجها منها . 

10. مستوى سهولة الحصول عىل التسهيالت املالية من اسواق رأس املال . 

11. املدة الزمنية التي حدثت خاللها تلك املامرسات . 

12. تاريخ املنافسة والتنافس بن املتنافسن يف سوق معن . 

13. التأثري عىل املستهلكن . 

الفصل الثاين

االجراءات املنظمة للرتكز االقتصادي

املادة ) 7 (

تقديم طلب املوافقة عىل عملية تركز اقتصادي

1. يجــب عــىل املنشــآت املعنيــة أن تتقــدم بطلــب كتــايب للحصــول عــىل موافقــة الوزيــر بشــأن امتــام عمليــات 

ــي يحددهــا  ــا عــىل النســبة الت ــة للمنشــآت أو األطــراف فيه ــي تجــاوز الحصــة االجاملي ــز االقتصــادي الت الرتك

مجلــس الــوزراء مــن اجــاميل املعامــالت يف الســوق املعنيــة ، والتــي مــن شــأنها التأثــري عــىل مســتوى املنافســة 

وخلــق أو تعزيــز وضــع مهيمــن يف الســوق املعنيــة . 

2. يقــدم طلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي قبــل )30 ( ثالثــن يومــا عــىل األقــل نــت تاريــخ ابــرام 

مــرشوع عقــد او اتفــاق بشــأن عمليــة الرتكــز االقتصــادي وفــق النمــوذج الــذي تعــده الجهــة املختصــة لهــذه 

الغايــة ، عــىل أن ترفــق بــه املســتندات اآلتيــة : 

1. عقد التأسيس أو النظام االسايس للمنشآت املعنية ، مصدقا عليه حسب االصول . 
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2. مرشوع العقد أو االتفاق بشأن عملية الرتكز االقتصادي . 

ج. البيانــات املاليــة آلخــر ســنتن ألي مــن املنشــآت املعنيــة بعمليــة الرتكــز االقتصــادي وفروعهــا ، مصدقــا عليــه 

حســب االصــول . 

د. بيان بأسامء املساهمن أو الرشكاء يف كل من املنشآت املعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم . 

ــة  ــة عــىل الســوق املعني ــة الرتكــز االقتصــادي يوضــح آثارهــا االيجابي ــة لعملي ــر عــن االبعــاد االقتصادي ه. تقري

ويتضمــن االلتزامــات واالجــراءات املقرتحــة مــن قبــل املنشــآت املعنيــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية املحتملــة . 

3. يقــدم الطلــب مرفقــا بــة املســتندات املشــار اليهــا يف البنــد )2 ( مــن هــذه املــادة اىل الجهــة املختصــة مــن 

قبــل املنشــأة التــي تفوضهــا املنشــآت املعنيــة بعمليــة الرتكيــز االقتصــادي مبوجــب توكيــل خــاص مصــدق عليــه 

حســب االصــول ، مقابــل ايصــال باســتالم الطلــب . 

4. يجب تقديم ثالث نسخ من الطلب باللغة العربية ، ويجوز تقديم ترجمة له باللغة االنجليزية . 

5. يجــب تقديــم ثــالث نســخ مــن املســتندات املشــار اليهــا يف البنــد ) 2 ( مــن هــذه املــادة باللغــة االصليــة التــي 

أعــدت بهــا ، عــىل أن ترفــق بهــا ترجمــة معتمــدة اىل اللغــة العربيــة اذا كانــت بلغــة اجنبيــة . 

6. تعامــل طلبــات املوافقــة املقدمــة مــن املنشــآت بصــورة رسيــة اذا تــم تدويــن كلمــة )رسيــة ( عليهــا ، وتقديــم 

ملخصــات غــري رسيــة لهــا تكــون كافيــة لفهــم مضمــون البيانــات الريــة ومــؤرش عليهــا بعبــارة )غــري رسيــة ( . 

7. تتــوىل الجهــه املختصــة الفحــص الشــكيل لطلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي واملســتندات املؤيــدة 

لــه ولهــا يف ذلــك أن تطلــب مــن املنشــآت املعنيــة تقديــم أي مســتندات اضافيــة وتصــدر عنــد انتهــاء الفحــص 

الشــكيل لطلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي اخطــارا للمنشــآت املعنيــة باكتــامل املتطلبــات الشــكلية 

للطلــب . 

8. تحتفظ الجهه املختصة بسجل خاص لطلبات املوافقة عىل عملية الرتكز االقتصادي . 

املادة )8 (

دراسة طلب املوافقة عىل عملية الرتكز االقتصادي

1. تقوم الجهة املختصة بدراسة الطلب للتحقق من عملية الرتكز االقتصادي بناء عىل املؤرشات اآلتية : 

1. مستوى املنافسة الفعلية واملحتملة يف السوق املعنية . 

2. مدى سهولة دخول منشآت جديدة اىل السوق املعنية . 

ج. مدى التأثري املحتمل عىل أسعار السلع أو الخدمات املعنية . 

د. مدى وجود عوائق نظامية تؤثر عىل دخول متنافسن جدد . 

ه. مدى احتامل نشوء وضع مهيمن يف السوق املعنية . 

و. مدى التأثري املحتمل عىل االبتكار واإلبداع والكفاءة التقنية . 

ز. مــدى املســاهمة يف تشــجيع االســتثامر أو تشــجيع التصديــر ، أو دعــم قــدرة املنشــآت الوطنيــة عــىل املنافســة 

الدوليــة . 

ح. مدى التأثري عىل مصالح املستهلكن . 

2. للجهــة املختصــة عنــد دراســة طلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي أن تطلــب مــن االطــراف املعنيــة 

تقديــم بيانــات أو معلومــات اضافيــة تراهــا رضوريــة للبــت يف طلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي . 

3. للجهــة املختصــة أن تطلــب مــن االطــراف التــي تــرى انهــا قــد تتأثــر مــن عمليــة الرتكــز االقتصــادي تقديــم 

مرائياتهــا والبيانــات املؤيــدة لهــا حــول طلــب االســتثناء خــالل مــدة ال تزيــد عــىل )15 ( خمســة عــرش يومــا مــن 

تاريــخ اخطارهــا . 

ــم  ــة أو االطــراف ذات املصلحــة لإلطــالع عــىل آرائه ــد اجتامعــات مــع املنشــآت املعني ــة املختصــة عق 4. للجه

ــز االقتصــادي .    ــة الرتك وإفادتهــم حــول عملي

5. تقــوم الجهــة املختصــة بإعــداد تقريــر مفصــل حــول طلــب املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي يتضمــن 

بيانــا لجميــع الوقائــع واالجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بشــأن عمليــة الرتكــز االقتصــادي والبيانــات التــي يســتند 

ــار  ــق باآلث ــام يتعل ــة في ــب وخاص ــة للطل ــة واالقتصادي ــة القانوني ــن الناحي ــام م ــة ، وتقيي ــب املوافق ــا طل اليه

االيجابيــة والســلبية لعمليــة الرتكــز عــىل مســتوى املنافســة يف الســوق املعنيــة والتوصيــة بالقــرار املقــرتح اتخــاذه 

حيــال الطلــب . 

6. للجهــة املختصــة االســتعانة مبــن تــراه مناســبا أو الحصــول عــىل رأي مــن جهــات أخــرى يف الدولــة ، النجــاز 

التقريــر املشــار اليــة يف البنــد ) 5 ( مــن هــذه املــادة . 

7. تقــوم الجهــة املختصــة برفــع التقريــر اىل الوزيــر التخــاذ القــرار املناســب بشــأن طلــب املوافقــة عــىل عمليــة 

الرتكــز االقتصــادي . 
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املادة )9 (

قرارات الوزير بشأن طلبات املوافقة عىل عملية الرتكز االقتصادي

1. يصــدر الوزيــر قــرارة بشــأن طلبــات املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي خــالل )90 ( تســعن يومــا مــن 

ــد هــذه  ــر متدي ــه يجــوز للوزي ــة ، عــىل ان ــع الــرشوط املطلوب ــخ اســتالم الطلــب مكتمــال ومســتوفيا لجمي تاري

املــدة ) 45 ( لخمســة وأربعــن يومــا اضافيــة . 

ــا  ــوال ضمني ــد )1 ( مــن هــذه املــادة قب ــا يف البن ــر خــالل املــدة املشــار اليه ــرار الوزي ــر عــدم صــدور ق 2. يعت

ــز االقتصــادي .  ــة الرتك لعملي

3. يصدر الوزير قرارا مسببا بشأن طلبات املوافقة عىل عملية الرتكز االقتصادي ، وذلك عىل النحو اآليت : 

1. املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي اذا كانــت ال تؤثــر ســلبا عــىل املنافســة ، او كانــت لهــا آثــار اقتصاديــة 

ايجابيــة تفــوق االثــار الســلبية عــىل املنافســة . 

2. املوافقــة عــىل عمليــة الرتكــز االقتصــادي ، عــىل أن تتعهــد املنشــآت املعنيــة بتنفيــذ الــرشوط وااللتزامــات التــي 

يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر . 

ج. رفض عملية الرتكز االقتصادي . 

4. يصدر الوزير قرارا بإلغاء املوافقة املشار اليها يف البند )3 ( من هذه املادة ، يف أي من الحاالت اآلتية : 

1. اذا تبن أن الظروف التي صدرت املوافقة مبوجبها مل تعد قامئة . 

2. اذا أخفقت املنشآت املعنية يف الوفاء بالرشوط واملتطلبات التي عىل أساسها منحت املوافقة . 

ج. اذا تبــن أن املعلومــات التــي صــدرت املوافقــة مبوجبهــا كانــت مضللــه أو غــري صحيحــة ، ويف هــذه الحالــة 

، تتخــذ الجهــة االجــراءات القانونيــة املناســبة ملالحقــة ومســاءلة املنشــآت املعنيــة وفقــا للترشيعــات املعمــول 

بهــا يف هــذا الشــأن . 

5. تحتفــظ الجهــة املختصــة بســجل للقــرارات الصــادرة مــن الوزيــر بشــأن طلبــات عمليــة الرتكــز االقتصــادي 

وفــق النمــوذج الــذي تعــده الجهــة املختصــة لهــذه الغايــة . 

6. يحظــر عــىل املنشــآت املعنيــة خــالل املــدة املشــار اليهــا يف البنــد )1 ( مــن هــذه املــادة ، القيــام بــأي ترفــات 

أو اجــراءات تتعلــق بإمتــام عمليــات الرتكــز االقتصادي . 

الفصل الثالث

اجراءات املنظمة للتحقيق يف الشكوى

املادة )10 (

1. يجــوز لــكل ذي مصلحــة تقديــم شــكوى للجهــة املختصــة بشــأن أي مخالفــة ألحــكام القانــون ، وذلــك وفقــا 

للنمــوذج الــذي تعــده الجهــة املختصــة لهــذه الغايــة . 

2. تحتفــظ الجهــه املختصــة بســجل للشــكاوي وذلــك بأرقــام متسلســلة بحســب أســبقية ورودهــا ، يبــن فيــة 

تاريــخ تقديــم الشــكوى وتاريــخ قيدهــا يف الســجل ، واســم مقــدم الشــكوى وموضوعهــا . 

3. يجب أن تتضمن الشكوى البيانات اآلتية : 

1. الطرف او األطراف مقدمة الشكوى . 

2. الطرف او األطراف املشتىك عليهم . 

ج. نصوص القانون التي تم االدعاء مبخالفتها . 

د. الوقائع ذات الصلة مبخالفة أحكام القانون . 

ه. املامرسات املدعى مبخالفتها ألحكام القانون . 

و. األدلة واملستندات املؤيدة للشكوى .  

ــة  ــادة اىل الجه ــد )3 ( مــن هــذه امل ــا يف البن ــات املشــار اليه ــات واملعلوم ــا البيان ــا به 4. تقــدم الشــكوى مرفق

ــا .  ــوال له ــر االيصــال باســتالم الشــكوى قب ــل ايصــال باســتالم الشــكوى ، وال يعت املختصــة مقاب

5. تقدم الشكوى كتابة أو الكرتونيا ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الجهة املختصة لهذه الغاية . 

6. تقــدم الشــكوى موقعــة حســب األصــول مــن قبــل الطــرف أو االطــراف مقدمــة الشــكوى ، أو مــن خــالل مــن 

ميثلهــم قانونــا مبوجــب توكيــل مصــدق حســب األصــول . 

7. يجــب تقديــم ثــالث نســخ مــن الشــكوى واألدلــة واملســتندات املشــار اليهــا يف الفقــرة )و ( مــن البنــد )3 ( 

مــن هــذه املــادة باللغــة العربيــة ، ويجــوز تقديــم ترجمــة معتمــدة لهــا باللغــة االنجليزيــة . 

8. تقــدم املســتندات املشــار اليهــا يف الفقــرة )و ( مــن البنــد )3 ( مــن هــذه املــادة بلغتهــا األصليــة التــي اعــدت 
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بهــا ، مرفقــا بهــا ترجمــة معتمــدة لهــا اىل اللغــة العربيــة ، اذا كانــت بلغــة أجنبيــة . 

ــا ،  ــة ( عليه ــة )رسي ــن كلم ــم تدوي ــة ، اذا ت ــورة رسي ــآت بص ــن املنش ــة م ــة املقدم ــات املوافق ــل طلب 9. تعام

وتقديــم ملخصــات غــري رسيــة لهــا تكــون كافيــة لفهــم مضمــون البيانــات الريــة ومــؤرش عليهــا بعبــارة )غــري 

ــة ( .  رسي

10. تتــوىل الجهــة املختصــة فحــص الشــكوى واملســتندات املؤيــدة لهــا ويجــوز أن تطلــب مــن مقــدم الشــكوى 

تزويدهــا بــأي بيانــات تــرى أنهــا رضوريــة لفحــص الشــكوى وذلــك مــدة ال تزيــد عــىل )15 ( خمســة عــرش يومــا 

مــن تاريــخ ارســال طلــب البيانــات . 

11. تصدر الجهة املختصة عند االنتهاء من فحص الشكوى اخطارا ملقدم الشكوى عىل النحو اآليت:

1. قبول الشكوى بالنظر لوجود ما يكفي من املعطيات التي تجيز فتح تحقيق يف الشكوى . 

2. رفض الشكوى بالنظر لعدم وجود ما يكفي من املعطيات التي تجيز فتح تحقيق يف الشكوى. 

املادة )11 (

التحقيق التلقايئ

1. للجهــة املختصــة مــن تلقــاء ذاتهــا أن تبــدأ يف اجــراء تحقيــق بشــأن أي مخالفــة ألحــكام القانــون وهــذا القــرار 

، يف حالــة توفــرت لديهــا أســباب معقولــة ومعطيــات كافيــة عــن وجــود مامرســات مــن شــأنها االخــالل باملنافســة 

أو الحــد منهــا أو منعهــا ، البــدء يف اجــراء تحقيــق بشــأن أيــة مخالفــة ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة . 

2. تقــوم الجهــة املختصــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن اجــراءات بشــان املخالفــة املشــار اليهــا يف البنــد )1 ( مــن هــذه 

املــادة ، ومبــا يتفــق مــع االجــراءات املنصــوص عليهــا بشــأن التحقيــق يف الشــكوى . 

املادة )12 (

التحقيق يف الشكوى

1. تقــوم الجهــة املختصــة عنــد قبــول الشــكوى بإخطــار األطــراف املشــتىك عليهــم وكافــة األطــراف ذات املصلحــة 

مبوضــوع الشــكوى خــالل )10 ( عــرشة ايــام . 

2. يتضمــن االخطــار املشــار اليــة يف البنــد )1 ( مــن هــذه املــادة موجــزا ألهــم الجوانــب املتعلقــة بالشــكوى ، 

وخاصــة مــا يــأيت  : 

1. املامرسة املدعى أنها تخل باملنافسة أو متنعها أو تحد منها وأحكام القانون الذي تخالفها . 

2. حق املشتيك علية يف الدفاع عن نفسة والرد عىل االدعاءات الواردة يف الشكوى . 

ج. املدة الزمنية املمنوحة للمشتيك عليه لتقديم رده كتابيا بشأن املامرسة موضوع الشكوى .   

3. تقــوم الجهــة املختصــة بالتحقيــق بالشــكوى باالســتناد اىل البيانــات واملعلومــات واملســتندات التــي تتقــدم بهــا 

األطــراف ذات العالقــة بالشــكوى . 

4. تراعــي الجهــة املختصــة عنــد التحقيــق يف الشــكوى توفــري كافــة الفــرص لأطــراف ذات العالقــة بالشــكوى 

للدفــاع عــن مصالحهــم ، ومتكنينهــم مــن تقديــم دفاعهــم ومرئياتهــم وتعليقاتهــم بشــأن االدعــاءات موضــوع 

الشــكوى . 

5. للجهــة عنــد التحقيــق يف الشــكوى أن تطلــب أي بيانــات أو مســتندات أو افــادات مــن األطــراف ذات العالقــة 

بالشــكوى ، أو غريهــا مــن الجهــات التــي تقيدهــا يف دراســة الشــكوى . 

ــخ  ــا مــن تاري ــد عــىل )30( يوم ــدة ال تزي ــات خــالل م ــب الحصــول عــىل البيان ــة املختصــة بطل ــوم الجه 6. تق

ارســال طلــب الحصــول عــىل البيانــات ولهــا متديــد هــذه املــدة ملــدة مامثلــة ، عــىل أال يؤثــر ذلــك عــىل اجــراءات 

التحقيــق يف الشــكوى . 

7. للجهــة املختصــة اتخــاذ أي اجــراء تــراه رضوريــا للتحقيــق يف الشــكوى ، مبــا يف ذلــك عقــد اجتامعــات لأطــراف 

ذات العالقة بالشــكوى . 

املادة )13 (

قرارات الوزير بشأن الشكوى

ــم  ــي ت ــع واالجــراءات الت ــة الوقائ ــا لكاف ــر مفصــال حــول الشــكوى يتضمــن بيان 1. تعــد الجهــة املختصــة تقري

اتخاذهــا مــن قبــل الجهــة املختصــة وتقييــام قانونيــا لكافــة البيانــات واملعلومــات والدفــوع التــي تقدمــت بهــا 

األطــراف ذات العالقــة بالشــكوى وتوصيــة بالقــرار املقــرتح اتخــاذه بشــأن الشــكوى . 
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2. ترفــع الجهــة املختصــة التقريــر املشــار اليــه يف البنــد )1( مــن هــذه املــادة اىل الوزيــر خــالل مــدة ال تزيــد 

عــىل )10( أيــام مــن تاريــخ انجــازه . 

3. يصدر الوزير قرارا مسببا بشأن الشكوى خالل )30( ثالثن يوما من تاريخ رفع التقرير . 

4. تقــوم الــوزارة بإخطــار جميــع األطــراف ذات العالقــة بالشــكوى بقــرار الوزيــر خــالل مــدة ال تزيــد عــىل )10( 

عــرشة أيــام مــن تاريــخ صــدوره . 

املادة )14 (

طلبات اعادة النظر

ــة  ــرارات الصــادره عن ــادة النظــر يف الق ــر بشــأن اع ــايب اىل الوزي ــب كت ــم طل ــكل ذي مصلحــة تقدي 1. يجــوز ل

مبوجــب أحــكام القانــون خــالل مــدة ال تزيــد عــىل )14 ( أربعــة عــرش يومــا مــن تاريــخ العلــم بهــا ، عــىل أن 

ــه .  ــه املســتندات املؤيــدة ل يبــن يف الطلــب األســباب املــررة لتقدميــه وأن ترفــق ب

ــام مــن  ــدة ال تتجــاوز )10( عــرشة أي ــر خــالل م ــا اىل الوزي ــع توصياته ــب وترف ــة بدراســة الطل ــوم اللجن 2. تق

ــا .  ــة الطلــب اليه ــخ احال تاري

3. يبــت الوزيــر يف الطلــب بالرفــض أو القبــول خــالل )30( ثالثــن يومــا مــن تاريــخ تقدميــه ويعتــر عــدم صــدور 

قــرار الوزيــر بانقضــاء هــذه املــدة رفضــا ضمنيــا للطلــب . 

املادة )15 (

التصالح

1. باســتثناء األفعــال التــي تقــع خالفــا ألحــكام املــادة )15 ( مــن هــذا القانــون ، يجــوز للوزيــر أو مــن يفوضــه 

التصالــح عــن أي مــن األفعــال املخالفــة ألحــكام القانــون ، عــىل أن يتــم ذلــك قبــل رفــع الدعــوى الجزائيــة وقيــام 

األطــراف التــي ثبــت مخالفتهــا ألحــكام القانــون بســداد مبلــغ ال يقــل عــن مثــيل الحــد األدىن للغرامــة . 

2. يجــب أن يكــون التصالــح كتابــة وموقعــا مــن األطــراف التــي ثبــت مخالفتهــا ألحــكام القانــون مــع التزامهــم 

بدفــع املبلــغ املشــار اليــه يف البنــد 01 ( مــن هــذه املــادة . 

3. تكــون نســخ التصالــح مســاوية لعــدد أطــراف املصالحــة ، عــىل أن يتــم االحتفــاظ بنســخة منــه لــدى الجهــة 

املختصــة . 

4. يكــون التصالــح ملزمــا لجميــع األطــراف املوقعــة عليــه ، وال يدخــل حيــز التنفيــذ اال بعــد تقديــم األطــراف 

التــي ثبــت مخالفتهــم ألحــكام القانــون مــا يفيــد ســدادهم للمبلــغ املشــار اليــه يف البنــد )1 ( مــن هــذه املــادة . 

5. يف حــال رفــض أي مــن األطــراف تنفيــذ مــا تــم التصالــح بشــأنه ، فعــىل الجهــة املختصــة احالــة املخالفــات 

اىل املحكمــة املختصــة . 

الفصل الرابع

األحكام الختامية

املادة )16 (

اصدار القرارات

يصدر الوزير القرارات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . 

املادة )17 (

االلغاءات

يلغى أي نص يف أي قرار آخر اىل املدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار . 
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املادة )18 (

النرش والريان

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية . 

محمد بن راشد آل مكتوم 

رئيس مجلس الوزراء 

صدر عنا : 

بتاريخ : 3 محرم للعام 1436 ه 

املوافق : 27 اكتوبر  2014 م 
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