
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  /٧ /القانون رقم 

  المنافسة و منع االحتكار
  

  .م٣/٤/٢٠٠٨
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 غرفة جتارة محص

 قسم الدراسات



. قسم الدراسات–غرفة تجارة حمص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2 

      /٧/القانون رقم
      رئيس اجلمهورية

      بناًء على أحكام الدستور
      يصدر مايلي.م    ٣١/٣/٢٠٠٨ ـه ، املوافق ل٢٤/٣/١٤٢٩وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 

  
  الفصل األول

 
  
  

  نطاق تطبيق القانون
      :يطبق هذا القانون على: أوالً     /:٣/ املادة 

لتجارية مجيع املؤسسات، حسب تعريفها الوارد أعاله فيما يتعلق جبميع اتفاقاا او إجراءاا أو صفقاا ا. أ                       
      املتصلة بالسلع او اخلدمات أو حقوق امللكية الفكرية

كل شخص من االشخاص الطبيعيني يقوم، بصفة شخصية كمالك ملؤسسة أو كمدير هلا أو موظف . ب                     
لى فيها، بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة حيظرها القانون أو باالشتراك يف ارتكاا أو باملساعدة ع

      .ارتكاا
    .اعاة قوانني امللكية الفكريةمجيع انشطة اإلنتاج والتجارة واخلدمات يف اجلمهورية العربية السورية مع مر. ج                      

      .أية انشطة اقتصادية تتم خارج اجلمهورية العربية السورية وتترتب عليها آثار ضارة داخلها. د                      
      : يستثىن من تطبيق هذا القانون:ثانياً              

      أ ـ االعمال السيادية للدولة                      
مياه : ب ـ املرافق العامة اليت متلكها أو تديرها الدولة بغرض تقدمي منتجات او خدمات للمواطنني مثل                     

ول، النقل العام، الربيد واالتصاالت، وحتدد بقرار من رئيس جملس الشرب، الغاز، الكهرباء، البتر
      .الوزراء
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  الفصل الثاني

 
  

      :حتدد أسعار السلع واخلدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ املنافسة احلرة باستثناء مايلي -   /٤/املادة 
      .ية واخلدمات اليت يتم حتديدها مبرسوم أسعار املواد األساس  - أ             
 أسعار املواد واخلدمات املتعلقة بالقطاعات او املناطق اليت تكون فيها املنافسة بوساطة األسعار حمدودة إما -ب             

بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة يف عملية التزويد او بسبب أحكام تشريعية او تنظيمية 
بقرار من رئاسة جملس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة هيئة املنافسة، وحيدد هذا القرار وتنظم 

      .املواد واخلدمات املعنية به وشروط حتديد أسعار كلفتها وبيعها
ئية او حالة طارئة او  األسعار اليت حتدد بقرار من جملس الوزراء ومبقتضى اجراءات مؤقتة ملواجهة ظروف استثنا - ج           

      .كارثة طبيعية على أن يعاد النظر يف هذه االجراءات خالل مدة التزيد على ستة أشهر من بدء تطبيقها

  
     :الفصل الثالث

 

املمارسات واالتفاقات املخلة باملنافسة 
 قانوناً االتفاقات واملمارسات والتحالفات بني املؤسسات املتنافسة يف السوق أ ـ حتظر وتكون باطلة بطالناً مطلقاً       /٥/املادة 

او بني أي مؤسسة ومورديها أو املتعاملني معها عندما تشكل اخالالً باملنافسة او احلد منها او منعها وخباصة ما 
      :يكون موضوعها او اهلدف منها مايلي

ديد االسعار حسب السري الطبيعي للمنافسة يف السوق وذلك عن طريق حتديد أو ـ عرقلة عملية حت١                       
      .زيادة أو إنقاص األسعار أو غريها من شروط البيع والشراء مبا يف ذلك يف التجارة الدولية

اطؤ تقدمي عروض مشتركة  ـ التواطؤ يف طلبات العروض أو املناقصات أو املزايدات، واليعترب من قبيل التو٢                     
      .يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أال تكون الغاية منها منع املنافسة بأية صورة كانت

 ـ تقاسم األسواق ومصادر التزويد على أساس املناطق اجلغرافية أو كميات املبيعات او املشتريات أو ٣                     
      خر يؤثر سلباً على املنافسةالعمالء أو على أي أساس آ

      . ـ فرض القيود على اإلنتاج أو املبيعات او االستثمار أو التقدم التقين مبا يف ذلك مبوجب حصص٤                    
      . ـ االتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما٥                    
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      .بينها على رفض التوريد جلهة ما ـ االتفاق فيما ٦                    
      . ـ اختاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات اىل السوق أو إلقصائها عنه أو للحد من املنافسة احلرة فيه٧                   

ة بالغة بالنسبة  ـ الرفض اجلماعي إلتاحة إمكانية االنضمام اىل ترتيب ما أو رابطة ما تكون الي منها أمهي٨                   
      .للمنافسة

 ـ مع عدم اإلخالل بأي نص خاص يرد يف أي قانون آخر متصل حبقوق امللكية الفكرية، يعترب باطالً ١      ب ـ           
كل نص أو شرط يشكل إساءة الستخدام حقوق امللكية الفكرية يرد يف عقد ترخيص يتعلق بأي من 

 أثر سليب على املنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها حقوق امللكية الفكرية قد يكون له
      :وبصفة خاصة مايلي

أ ـ إلزام املرخص له بعدم نقل التحسينات اليت جيريها على التكنولوجيا اليت يشملها عقد                                  
     )لنقل العكسي للتكنولوجيا احملسنة ا(الترخيص إال للمرخص 

      .ب ـ منع املرخص له من املنازعة ادارياً أو قضائياً يف حق امللكية الفكرية الذي مت ترخيصه                                 
      .ج ـ إلزام املرخص له بقبول الترخيص مبجموعة من احلقوق بدالً من حق واحد                                

      : من هذه املادة بوجه خاص مايليآشمل حقوق امللكية الفكرية املذكورة يف الفقرة  ـ ت٢                        
v اورة هلاحقوق املؤلف واحلقوق ا.      
v العالمات الفارقة       
v الرسوم والنماذج الصناعية       
v براءات االختراع ومناذج املنفعة       
v التصاميم للدارات املتكاملة       
v األسرار التجارية       
v األصناف النباتية اجلديدة       

من هذه املادة على االتفاقات ضعيفة األثر اليت حتددها الالئحة التنفيذية ) ب(و) آ(ج ـ التسري أحكام الفقرتني              
وذلك عندما ينتج عن االتفاق أو املمارسة ككل نفع عام أو يثبت أا ضرورية لضمان تقدم تقين أو اقتصادي 

      : يف تلك االتفاقاتويشترط
 ـ أال تتجاوز احلصة اإلمجالية للمؤسسات اليت تكون طرفاً فيها نسبة حتدد بتعليمات يصدرها الوزير ١                      

      من جممل معامالت السوق%) ١٠(هلذه الغاية وأال تزيد تلك النسبة على 
      .د مستوى األسعار وتقاسم األسواق ـ أال تتضمن شروطاً بتحدي٢                      

      :اساءة استغالل وضع مهيمن يف السوق
 حيظر على أية مؤسسة هلا وضع مهيمن يف السوق أو يف جزء هام منه القيام لوحدها أو باالشتراك مع مؤسسات    /٦/املادة

ل باملنافسة أو احلد منها أو أخرى بإساءة استغالل هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول اىل السوق أو لإلخال
      :منعها فيترتب أو حيتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق أو التنمية االقتصادية مبا يف ذلك مايلي

      آ ـ تثبيت أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو اخلدمات                          
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سلوك املؤدي اىل عرقلة دخول مؤسسات أخرى اىل السوق أو إقصائها منه أو تعريضها ب ـ التصرف أو ال                     
      .خلسائر جسيمة كما يف حالة البيع بأقل من التكلفة

  .ج ـ التمييز بني العمالء يف العقود املتشاة بالنسبة ألسعار السلع وبدل اخلدمات أو شروط بيعها وشرائها                      
      .د ـ إرغام عميل هلا على االمتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة هلا                       

  السعي الحتكار موارد معينة ضرورية ملمارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة                       هـ
      .بالقدر الذي يؤدي اىل رفع سعرها يف السوق أو منع اخنفاضه

      .و ـ رفض التعامل دون مربر موضوعي مع عميل معني بالشروط التجارية املعتادة                      
ز ـ تعليق بيع السلعة أو تقدمي خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية حمددة أو بطلب تقدمي                       

      .خدمة أخرى

  
      االستثناءات

أ ـ التعترب املمارسات النامجة عن تطبيق قانون ساري املفعول واملمارسات الداخلة ضمن اإلجراءات املؤقتة اليت      /٧ /املادة
يقرها جملس الوزراء ملواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية إخالال باملنافسة باملعىن املقصود 

ى أن يعاد النظر يف هذه اإلجراءات خالل مدة التزيد على ستة أشهر من هذا القانون عل) ٦(و) ٥(يف املادتني 
      .من بداية تطبيقها مبا فيها حق التمديد لفترة أخرى

من هذا )٦(و)٥(ب ـ التعترب إخالال باملنافسة املمارسات والترتيبات اليت يستثنيها الس من تطبيق احكام املادتني              
إذا كانت تؤدي اىل نتائج ذات نفع عام يتعذر حتقيقها دون هذا االستثناء مبا يف ذلك القانون بقرار معلل 

آثارها اإلجيابية على حتسني املنافسة أو نظم اإلنتاج أو التوزيع أو حتقيق منافع معينة للمستهلك أو ثبت أا 
      .ضرورية لضمان تقدم تكنولوجي معني مرغوب فيه

من هذه املادة على نوع من املمارسات أو الشروط ) ب(يق االستثناءات املشار اليها يف الفقرة ج ـ للمجلس تطب            
التعاقدية أو على املمارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية ملؤسسات معينة على أن تطلب تلك املؤسسات 

      .منحها هذا االستثناء وفق منوذج يعتمده الس هلذه الغاية
من هذه املادة إشعاراً باكتمال الطلب وعلى الس البت يف ) ج( مينح مقدم طلب االستثناء املشار إليه يف الفقرة د ـ            

الطلب خالل مدة التتجاوز تسعني يوما من تاريخ اإلشعار على أن ينشر قرار االستثناء أو ملخص عنه يف 
      .اجلريدة الرمسية

ة الستثناء هذه املمارسات أو أن خيضعها ملراجعة دورية وله سحب اإلعفاء يف حالة  ـ للمجلس أن حيدد مدـه            
      .خمالفة املؤسسة املعنية لشروط منحه
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  لفصل الرابعا
 

      
      :م خدمة مايليأ ـ حيظر على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر مجلة أو مقد      :٨املادة 

      . ـ أن يفرض بصورة مباشرة أو غري مباشرة حداً أدىن ألسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة١                      
 ـ أن يفرض على طرف آخر أو حيصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غري مربرة بشكل ٢                      

      .املنافسة أو احلاق الضرر بهيؤدي اىل إعطائه ميزة يف 
       ـ أن يتوقف عن التوريد اىل السوق بشكل يلحق الضرر بالسوق أو باملستهلكني٣                      

 ـ حيظر على أية مؤسسة إعادة بيع سلعة أو خدمة على حالتها بسعر أقل من التكلفة االمجالية دف ١  ب ـ           
      .أو السيطرة على السوقاإلخالل باملنافسة 

 ـ يقصد بسعر الشراء احلقيقي لغاية تطبيق هذه املادة السعر املثبت يف الفاتورة بعد ترتيل اخلصومات ٢                   
املنصوص عليها فيها، وال يشمل هذا احلظر املنتجات سريعة التلف والترتيالت املرخص ا ألي بيع 

      .ملخزون بأسعار أقللتصفية األعمال أو جتديد ا

  الفصل اخلامس

 
أ ـ يعترب تركزاً اقتصادياً كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي مللكية أو حقوق االنتفاع من ممتلكات أو أسهم       /٩/املادة 

أو حصص أو التزامات مؤسسة إىل مؤسسة أخرى من شأنه أن ميكن مؤسسة أو جمموعة مؤسسات من 
      .السيطرة، بصورة مباشرة أو غري مباشرة على مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى

ب ـ يشترط المتام عمليات التركز االقتصادي، اليت من شأا التأثري على مستوى املنافسة يف السوق كتحقيق أو              
مجالية للمؤسسة أو املؤسسات تدعيم وضع مهيمن احلصول على موافقة الس اخلطية إذا جتاوزت احلصة اإل

      .من جممل املعامالت يف السوق%) ٣٠(املعنية بعملية التركز االقتصادي
ج ـ خالفاً ألي نص نافذ جيب على اجلهات املعنية بالترخيص لعمليات التركز االقتصادي يف أي قطاع قبل إصدار              

      .تأثري هذه العمليات على مستوى املنافسة يف ذلك القطاعقرارها النهائي األخذ برأي الس خطياً عن مدى 
د ـ لكل شخص طبيعي أو اعتباري إبالغ الس مبا يصل إىل عمله من عمليات تركز اقتصادي ختضع ألحكام              

      .من هذه املادة) ب(الفقرة
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      طلبات امتام عمليات التركز االقتصادي

من املادة ) ب(على املؤسسات اليت ترغب يف امتام أي من عمليات التركز االقتصادي املشار إليها يف الفقرةأ ـ       /:١٠/املادة 
من هذا القانون أن تقوم بتقدمي طلب بذلك إىل الس وفق النموذج املعتمد خالل مدة ال تزيد / ٩/

ة تركز اقتصادي مرفقاً به على ثالثني يوماً من تاريخ إبرام مشروع اتفاق أو إبرام اتفاق على عملي
      :مايلي
      . ـ عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسات املعنية١
      . ـ مشروع عقد أو اتفاقية التركز٢
 ـ بيان بأهم السلع واخلدمات اليت تتعامل فيها املؤسسات املعنية بعملية التركز االقتصادي ٣

      .وحصصها منها
      .تصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها االجيابية على السوق ـ تقرير عن األبعاد االق٤
 ـ البيانات املالية آلخر ثالث سنوات مالية ألي من املؤسسات املعنية بعملية التركز االقتصادي ٥

      .وفروع تلك املؤسسات مصدقة ومدققة أصوالً
      .مسامهة أو حصة كل منهم ـ بيان مبسامهي املؤسسات املعنية أو الشركاء يف كل منها ونسبة ٦
      . ـ قائمة بأمساء أعضاء جملس إدارا أو هيئة مديريها أو مديرها٧
      . ـ كشف بفروع كل مؤسسة٨

ب ـ للمؤسسات أن ترفق بالطلب بياناً مبا تراه ضرورياً من التزامات أو اقتراحات للحد من اآلثار السلبية احملتملة 
      .ى السوقلعملية التركز االقتصادي عل

من هذا القانون للمجلس أن يطلب خطياً أي معلومات أو )١٤(من املادة) ج( ـ مع مراعاة أحكام الفقرة١ج ـ               
مستندات إضافية على اتفاق التركز االقتصادي وأطرافه، وعليه بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال 

لس يف طلب معلومات إضافية أو ممارسة املعلومات واملستندات على أال ينتقص ذلك من حق ا
      .الصالحيات الرقابية

من هذه الفقرة وسائر األمور املتعلقة به )١( ـ يتم حتديد مدد وإجراءات إصدار اإلشعار املذكور يف البند ٢                    
      ).١١(من املادة رقم) ه(يف الالئحة اليت يصدرها الس املذكورة يف الفقرة 

د ـ يعلن الس يف صحيفتني يوميتني حمليتني وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز االقتصادي املقدم وفقاً               
من هذه املادة على أن يتضمن اإلعالن ملخصاً عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي )أ(ألحكام الفقرة 

      .اً من تاريخ اإلعالنمصلحة إلبداء رأيه فيه خالل مدة ال تزيد على ثالثني يوم
 ـ للمجلس بعد التشاور مع اجلهات ذات العالقة اختاذ أية إجراءات حتفظية حلني البت يف الطلب املقدم ـه              

      .من هذه املادة)أ(مبوجب الفقرة
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  الفصل السادس
 

  
      إحداث هيئة املنافسة ومنع االحتكار

 أ ـ حتدث هيئة عامة مستقلة تسمى اهليئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار يكون مقرها يف دمشق وتتوىل املهام    /١١/املادة 
والصالحيات املنوطة ا يف هذا القانون وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري وحيدد 

 جملس الوزراء ويديرها جملس إدارة يسمى جملس املنافسة مالكها وتنظيمها اإلداري واملايل مبرسوم وتتبع لرئيس
      .إضافة للمدير العام

ب ـ يتألف جملس املنافسة من ثالثة عشر عضواً يتم تعيينهم ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط وذلك             
      :مبوجب قرار من رئيس جملس الوزراء وفق مايلي

 ـ ثالثة أعضاء من القضاة، اثنان من قضاة احملاكم العادية وقاض من قضاة جملس الدولة من الدرجة ١                      
      .االستئنافية أو مايعادهلا بناء على اقتراح من وزير العدل ومن رئيس جملس الدولة

و مبرتبة مدير يف اال االقتصادي بناء على  ـ عضوان من اجلهاز املركزي للرقابة املالية من بينهم عض٢                      
      .اقتراح من رئيس اجلهاز املركزي للرقابة املالية

 ـ ثالثة أعضاء من ذوي اخلربة يف الشؤون االقتصادية وقضايا املنافسة ومحاية املستهلك بناء على اقتراح ٣                      
      .من وزير االقتصاد والتجارة

 ـ ثالثة أعضاء منتخبون ميثلون الفعاليات الصناعية والتجارية ترشحهم احتادات بغرف التجارة والصناعة ٤                      
      .واحلرفيني وعضوان عن االحتاد العام لنقابات العمال واالحتاد العام للفالحني

      :ل مباشرم أعماهلم اليمني التالية ـ حيلف أعضاء جملس املنافسة باستثناء القضاة وقب٥                     
 وتؤدى هذه اليمني أمام حمكمة )أقسم باهللا العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القوانني(                             

      .االستئناف املدنية األوىل
أعاله على أال تقل درجته عن رئيس حمكمة  ١/ج ـ يعني رئيس جملس املنافسة من األعضاء املذكورين يف الفقرة ب            

استئناف أو ما يعادهلا، ويعني نائب للرئيس من أعضاء جملس الدولة ويؤدي الرئيس ونائبه واجبام على 
      .أساس تفرغ كامل

م الغري والقضاء د ـ يعني املدير العام بقرار من رئيس جملس الوزراء ويكون مسؤوالً أمام الس وميثل اهليئة أما            
      .وحيضر اجتماعات جملس املنافسة دون أن يكون له حق التصويت

أن يكونا خاضعني للتصديق  ـ يصدر جملس املنافسة نظامه الداخلي والئحة قواعد اإلجراءات املتبعة أمامه على ـه            
      .من قبل رئيس جملس الوزراء ويقوم رئيس الس برفع تقرير سنوي عن أعماله إىل رئيس جملس الوزراء
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 أ ـ جيتمع الس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما دعت الضرورة وتكون اجتماعاته صحيحة    /١٢/املادة 
قل على أن يكون من بينهم رئيس الس أو نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية حبضور تسعة من أعضائه على األ

احلضور، وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي أيده رئيس اجللسة، وال جيوز ألي عضو أن يشارك يف 
املداوالت أو التصويت يف حالة معروضة على الس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبني أحد أطرافها صلة 

      .ابة إىل الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو ميثل أحد األطراف فيهاقر
ب ـ للمجلس أن يدعو حلضور اجتماعاته من يرى االستعانة به من املتخصصني وذلك دون أن يكون له حق               

      .التصويت
      الصالحيات العامة هليئة املنافسة ومنع االحتكار

      :توىل هيئة املنافسة ومنع االحتكار وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة املهام والصالحيات اآلتيةأ ـ ت    /١٣/املادة 
      . ـ املسامهة يف إعداد اخلطة العامة للمنافسة والتشريعات اخلاصة ا وأي دراسات تتعلق ا١                     
      .نافسة وعلى محايتها وتشجيعها ـ العمل على نشر ثقافة امل٢                     
 ـ تقصي املعلومات للكشف عن املمارسات املخلة بقواعد املنافسة وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات ٣                     

      .العالقة وفق أحكام القوانني النافذة
ء على ما تتلقاه من شكاوى وإعداد تقارير عن  ـ إجراء التحقيقات يف املمارسات اليت تكتشفها أو بنا٤                     

      .نتائجها ورفع االقتراحات للجهات املعنية
من هذا / ١٠/ ـ تلقي ومتابعة الطلبات املتعلقة بعمليات التركز االقتصادي اليت ورد نص عليها يف املادة ٥                     

      .القانون
      .تعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املؤسسات ـ إصدار آراء توضيحية باملسائل امل ٦ 
      . ـ االستعانة خبرباء أو مستشارين من خارج الس الجناز أي من األعمال اليت تدخل ضمن صالحياته٧ 
 وما  ـ التعاون مع اجلهات املماثلة خارج اجلمهورية العربية السورية لغايات تبادل املعلومات والبيانات٨ 

يتعلق بتنفيذ قواعد املنافسة يف حدود ما تسمح به املعاهدات الدولية شريطة املعاملة باملثل مع مراعاة 
      .من هذا القانون جلهة سرية املعلومات/ ١٦/أحكام املادة 

      .ب ـ رفع تقرير سنوي عن وضع املنافسة إىل جملس الوزراء            
احلكومية واهليئات التنظيمية القطاعية املنوط ا الرقابة على أية عمليات تركز اقتصادي مبقتضى ج ـ على اجلهات             

      .التشريعات اخلاصة ا األخذ برأي الس خطياً يف حدود اختصاصه املنصوص عليه يف هذا القانون
      قرارات الس خبصوص عمليات التركز االقتصادي

      :من هذا القانون على النحو التايل)١٠(مجلس أن يتخذ قراراً بشأن الطلبات املقدمة وفقاً ألحكام املادةأ ـ لل      /١٤/املادة 
 ـ املوافقة على عملية التركز االقتصادي إذا كانت حتسن وضع املنافسة أو كانت هلا آثار اقتصادية اجيابية ١                      

و السلع أو اجياد فرص عمل أو تشجيع التصدير أوجذب كأن تؤدي إىل ختفيض سعر اخلدمات أ
االستثمار أو إىل دعم قدرة املؤسسات الوطنية على املنافسة الدولية أو كانت ضرورية لتقدم تقين 

      .مرغوب فيه أو حتسني نوعية اخلدمات والسلع أو طرح منتجات جديدة يف السوق
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لتركز االقتصادي شريطة تعهد املؤسسات املعنية بتنفيذ شروط حيددها الس هلذه  ـ املوافقة على عملية ا٢                    
      .الغاية

      . ـ عدم املوافقة على عملية التركز االقتصادي وإصدار قرار بإلغائها وإعادة الوضع إىل ما كان عليه ٣                    
من هذه املادة جيب أن يرفق بقرار الس بيان ملخص لعملية التركز ) أ(ب ـ ويف مجيع احلاالت املبينة يف الفقرة          

االقتصادي وتأثريها على املنافسة يف السوق مبا يف ذلك اآلثار االقتصادية فيه والشروط وااللتزامات املرتبة على 
      .املؤسسات إن وجدت، ويتم نشر القرار أو ملخص عنه يف صحيفتني يوميتني حمليتني على األقل

ج ـ يصدر الس قراره خبصوص عملية التركز االقتصادي خالل مدة ال تتجاوز مئة يوم تبدأ من تاريخ إصدار           
ويتعني على املؤسسات املعنية بعملية التركز االقتصادية أال تقوم خالل هذه املدة بأية . اإلشعار باكتمال الطلب

ية التركز االقتصادي أو تغيري هيكلية السوق وإال كانت هذه تصرفات أو إجراءات قد تؤدي إىل ترسيخ عمل
   .ذكورة مبثابة قبول ضمين للطلبالتصرفات واإلجراءات باطلة بقرار من الس ويعترب عدم الرد خالل املدة امل

      :د ـ للمجلس أن يلغي موافقته السابقة يف إحدى احلالتني التاليتني          
      .ات املعنية أياً من الشروط والتعهدات اليت صدرت املوافقة مبوجبها  ـ إذا خالفت املؤسس١
      . ـ إذا تبني أن املعلومات األساسية اليت صدرت مبوجبها املوافقة مضللة٢

 ـ للمجلس اختاذ إجراءات يراها مناسبة يف مواجهة أية عملية تركز اقتصادي مل يتم تقدمي طلب بشأا أو كانت ـه          
      .ختالف أحكام هذا القانون

      الضابطة العدلية والتتبعات
أ ـ يتمتع العاملون احمللفون يف اهليئة بصفة الضابطة العدلية ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الس وله أن يكلف      /١٥/املادة 

      :أياً منهم القيام مبايلي
املخازن، صاالت العرض، احملالت التجارية :  ـ الدخول خالل ساعات العمل إىل األماكن التالية١

واملكاتب، املعامل، السيارات، سيارات الشحن املستعملة للتجارة، املستودعات، املساخل و توابعها، 
أسواق اهلال، األسواق التجارية ، املعارض، احملطات ومرافئ الذهاب والوصول واملناطق احلرة 

      .جردها وضبطها وأخذ مناذج منهاإلجراء تفتيش وتعيني األشياء اجلرمية و
 ـ االطالع على املستندات والسجالت وامللفات، مبا فيها ملفات احلاسوب، واالحتفاظ بأي منها أو ٢

بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم االحتفاظ به يف حمضر وأن تتم إعادا عند 
      .االنتهاء من تدقيقها

السجالت وامللفات والوثائق اليت حتتفظ ا الدوائر الرمسية املتعلقة بالشركات، وسجل  ـ مراجعة مجيع ٣
التجارة وإدارة املناطق احلرة، وسجالت املوردين واملصدرين، واملديرية العامة للجمارك، وإدارة 
الضرائب وأية جهة حكومية مأذون هلا بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع 

 وال جيوز لتلك اجلهات تعطيل عمل أي من العاملني يف اهليئة يف هذا الشأن حبجة السرية واخلدمات،
      .أو ألي سبب آخر

      . ـ إجراء التحريات الالزمة واالستماع إلفادة أي شخص يشتبه مبخالفته ألحكام هذا القانون٤
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عمل الذي يكلفون به أمام القاضي  ـ حيلف العاملون يف اهليئة بصفة الضابطة العدلية قبل مباشرم ال٥
      :البدائي اليمني التالية

     )أقسم باهللا العظيم أن أقوم بالوظيفة اليت تسند إيل بشرف وأمانة( 
      .ب ـ جيب على العاملني القيام بالكشف عن هويتهم واطالع صاحب العالقة على نسخة من التفويض اخلطي           
قتضى الصالحيات املخولة له مبوجب أحكام هذا القانون أن يطلب من أي شخص مطلع أو حيتمل ج ـ للمجلس مب           

اطالعه على معلومات تتعلق مبخالفة ألحكام هذا القانون إما لسماع إفادته أو تقدمي ما يطلب منه من بيانات 
      .تمارة معينةأو وثائق أو مستندات يف حيازته أو أن يرد على جمموعة أسئلة من خالل إمالء اس

د ـ لعناصر الضابطة العدلية صالحية إغالق احملالت واملعامل واملستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع األمحر عند حدوث 
أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ املهام املذكورة يف الفقرات السابقة ملدة ثالثة أيام مع رفع األمر خالهلا للمجلس 

      . اإلغالق أو متديده ملدة أقصاها ثالثون يوماًالذي يكون له صالحية إلغاء
      .أعاله صالحية االستعانة برجال الشرطة يف أداء مهامهم) أ( ـ لعناصر الضابطة العدلية املذكورين يف الفقرةـه

قاً لوضع و ـ إعداد نتائج التحقيقات يف أية خمالفة ألحكام هذا القانون يف تقارير على أن يشمل التقرير حتليالً دقي
      .املنافسة فيه وتأثريها على توازن السوق

      سرية املعلومات
 أ ـ على هيئة املنافسة ومنع االحتكار والعاملني فيها وأي شخص يطلع على أعماهلا مبوجب مهنته وأطراف    /١٦/املادة 

على سرية املعلومات والسجالت الدعاوى مبا فيهم الشهود واخلرباء املتعلقة باملنافسة ومنع االحتكار احملافظة 
واملستندات اليت حتصل عليها أثناء التحقيقات اليت جتريها، أو اليت يتم تقدميها من املؤسسات اليت يتم التحقيق 
يف أنشطتها، أواملقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشهود الذين يدلون بأقواهلم يف التحقيقات، وال جيوز 

اً أو تسليمها إىل أي طرف غري املؤسسات املشار إليها، ولو كانوا أطرافاً يف ذات اإلفصاح عنها أو تداوهلا علن
التحقيق، كما ال جيوز اإلفصاح عنها أو تسليمها إىل جمالس محاية املنافسة يف دول أخرى إال بعد موافقة 

ندات ألي غرض أصحاب العالقة وشرط املعاملة باملثل، وال جيوز استخدام هذه املعلومات والسجالت واملست
آخر غري التحقيقات اليت جتريها هيئة املنافسة ومنع االحتكار وفقاً ألحكام هذا القانون وذلك حتت طائلة 

      .املساءلة املسلكية واجلزائية
الوثائق أو ب ـ ميكن لرئيس جملس املنافسة تسليم الوثائق املخلة بسرية القضايا يف احلالة اليت يكون فيها تسليم هذه              

االطالع عليها ضرورياً ملمارسة األطراف حلقوقهم أمام جهات قضائية أو رمسية بناء على طلب هذه اجلهات 
 من هذه املادة أمام هذه اجلهات القضائية والرمسية اليت اطلعت على املعلومات )أ(وتسري أحكام الفقرة 
      .السرية من جملس املنافسة

      النظر باملخالفات
ينظر الس باملخالفات ألحكام هذا القانون من تلقاء نفسه أو عندما تعرض عليه من قبل الوزير أو بطلب من         /١٧/ادة امل

احلكومة أو من املؤسسات االقتصادية أو املنظمات املهنية أو النقابات أو هيئات املستهلكني أو غرف التجارة 
      .أو الصناعة أو الزراعة
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      ة لدى جملس املنافسةمندوب الوزار
يعني الوزير ممثالً عنه أمام جملس املنافسة يتوىل الدفاع عن املصلحة العامة يف القضايا املتعلقة باملمارسات املخلة        /١٨/املادة 

      .باملنافسة املنصوص عليها يف هذا القانون 
لطعن أمام احملكمة اإلدارية العليا يف جملس الدولة خالل مدة ستني تقبل القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ا       /١٩/املادة 

      .يوماً من تاريخ تبليغ القرار وتنظر احملكمة بالطعن على وجه السرعة

      رفض أو قبول الشكوى
صاصه أو عندما يقرر الس رفض الشكوى جيب أن يتضمن قراره ما إذا كانت الوقائع ال تدخل ضمن اخت       /٢٠/املادة 

كانت غري مدعومة بوسائل إثبات ويف حال قبول الشكوى جيب أن يتضمن قرار الس بيان ما إذا كانت 
املمارسات املعروضة عليه تستوجب العقاب أم ال، واحلكم عند االقتضاء على أصحاب هذه املمارسات 

      ..من هذا القانون / ٢٣/بالعقوبات املنصوص عليها باملادة 

      :لس املنافسةقرارات جم
      :ميكن لس املنافسة عند االقتضاء  ●     /٢١/املادة 

v  اء املمارسات املخالفة حلرية املنافسة وذلك يف أجل معني أوتوجيه أوامر خطية للمتعاملني املعنيني إل
      .فرض شروط خاصة عليهم يف ممارسة نشاطهم

v حملظور وعدم نفاذ أي أثر هلاإعالن بطالن املمارسات املخالفة أو النشاط ا.      
v  إعالن اإلغالق املؤقت للمؤسسة أو املؤسسات املدانة ملدة ال تزيد على ثالثة أشهر على أنه ال ميكن

      .إعادة فتح هذه املؤسسات إال بعد أن تضع حداً للممارسات موضوع إدانتها
v ية بعد حتديد اجلرم املنسوب للمخالفإحالة امللف إىل النيابة العامة قصد القيام بالتتبعات اجلزائ.      

 حالة استغالل مفرط ملركز مهيمن ناجتة عن حالة تركز مؤسسات إلزام ميكن لس املنافسة إذا تبني له وجود ●           
املؤسسة أو املؤسسات املعنية بتعديل أو امتام أو فسخ كل االتفاقات أو كل العقود اليت مت مبقتضاها حتقيق 

      .كز الذي نتجت عنه التجاوزاتالتر

      يئةـة اهلـوازنــم
      :يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل يف املوازنة العامة للدولة وتتألف مواردها املالية ممايلي    /٢٢/املادة 

      .أ ـ االعتمادات امللحوظة هلا يف املوازنة العامة للدولة
      . والقروض احمللية واخلارجية وفق القوانني واألنظمة النافذةب ـ املنح واهلبات والتربعات

      .ج ـ بدل اخلدمات اليت تتقاضاها اهليئة وفقاً ألحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه
      .د ـ ريع أمواهلا
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  الفصل السابع
     

  
      :نصوص عنها يف القوانني النافذة يعاقب جملس املنافسة كل من إضافة إىل العقوبات األخرى امل   /٢٣/املادة 

v ذا القانون يباشر األنشطة احملظورة      
v لس بوقف النشاط احملظورخيالف قرارات ا      
v  ا ومل يقم بإخطاره، أو استمر يف إجراءات لسقام أو شارك يف عملية تركز اقتصادي كان جيب إخطار ا

ي بعد اإلخطار به وقبل صدور قرار من الس أو استمر يف اإلجراءات بعد صدور القرار من التركز االقتصاد
      .الس مبنع التركز

v لس الصادر باملوافقة على التركزقام أو شارك يف عملية تركز اقتصادي خمالفاً للشروط اليت نص عليها قرار ا.      
v لس، أو رفض تقدميلسقدم معلومات كاذبة إىل امعلومات إليه، أو قام عمداً بإعاقة عمل ا .      

من اإلمجايل السنوي ملبيعات السلع أو إيرادات اخلدمات ملرتكب املخالفة % ١٠وال تزيد على % ١أ ـ بغرامة ال تقل عن      
      :وحتسب على النحو التايل

ايل إيرادات اخلدمات يف السوق حسبما هو مبني بالبيانات  ـ على أساس اإلمجايل السنوي ملبيعات السلع أو إمج١              
      .املالية للسنة املالية السابقة الرتكاب املخالفة

 ـ على أساس اإلمجايل السنوي ملبيعاته املتعلق باملنتجات موضوع املخالفة إذا كان نشاط اجلهة املخالفة يشتمل ٢             
      .على بعضهاعلى منتجات عدة واقتصرت املخالفة 

 ـ على أساس حيدده الس إذا كان نشاط اجلهة املخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت املخالفة على ٣            
      .بعضها وتعذر حتديد إمجايل املبيعات املتعلق باملنتجات موضوع املخالفة

س إذا كان رقم املبيعات أو . مليون ل١٠٠٠٠٠٠س وال تزيد على . مئة ألف ل١٠٠٠٠٠ب ـ بغرامة ال تقل عن     
      .اإليرادات غري حمدد

  
      املعاقبة على إفشاء املعلومات السرية

 عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف أي قانون آخر، يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث مع    /٢٤/املادة 
س أو بإحدى . مليون ل١٠٠٠٠٠٠وال تزيد على س . مئة ألف ل١٠٠٠٠٠سنوات وبغرامة ال تقل عن 

هاتني العقوبتني كل من أقدم على إفشاء أية معلومات سرية حصل عليها نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون 
      .وذلك من أي مصدر كان وهذا يشمل األفراد العاديني والعاملني يف اهليئة وما يتبعها من دوائر
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      عامل التجاري مع اجلهات العامةمنع املنشآة املخالفة من الت

 من هذا القانون مبنع املنشأة ٦ و٥جيوز للمجلس فضالً عن العقوبة املقررة أن حيكم يف حالة خمالفة املادتني        /٢٥/ املادة
  .املخالفة من التعامل التجاري مع اجلهات العامة على أي وجه مدة ال تقل عن سنة والتزيد على ثالثة سنوات

    
     التعويض

لكل من تضرر بسبب األنشطة احملظورة ذا القانون أن يطالب املؤسسات اليت متارسها بالتعويض أمام حمكمة       /٢٦/ املادة
البداية املدنية املختصة، ويسقط حق املتضرر يف رفع دعوى التعويض مبرور ثالث سنوات من تاريخ وقوع 

      .األنشطة احملظورة
     الضمانات

      .تكون أموال وموجودات املؤسسة احملكوم عليها بغرامة طبقاً للمواد السابقة ضامنة للوفاء ا      /٢٧/ادة امل
  
  

  الفصل الثامن
     

  
مرة بعد ذلك يطبق هذا القانون على األنشطة اليت متت ممارستها قبل تاريخ نفاذه، إذا كانت تلك االنشطة مست         /٢٨/املادة

التاريخ، وعلى كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على ستة 
أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه مبا يف ذلك إزالة كل ممارسة أو اتفاق أو ترتيب قائم قبل تاريخ النفاذ أو طلب 

جيوز للمجلس يف مثل هذه احلاالت فرض غرامة بسبب ومع ذلك ال.  منه٧االستثناء املشار إليه يف املادة 
      .أنشطة مت القيام ا قبل هذه املدة

      .يصدر رئيس جملس الوزراء بعد إحداث جملس املنافسة الالئحة التنفيذية هلذا القانون         /٢٩/املادة 

      . بعد مدة ستة أشهر من تاريخ نشرهينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً       /٣٠/املادة 
  

      .م٣/٤/٢٠٠٨ ـ املوافق لـ ه٢٧/٣/١٤٢٩دمشق يف 
      رئيس اجلمهورية

     بشار األسد                                                                                                                     

  


