
ﻗﺮار ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (19ﻟﺴﻨﺔ 1999م
ﺑﺸﺄن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،
ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (24ﻟﺴﻨﺔ 1990م ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ .
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻬﻮري رﻗﻢ ) (72ﻟﺴﻨﺔ 1998م ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺴﻤﻴﺔ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .
وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .

ﻗـــــﺮر
ﻣﺎدة ) :(1ﻳﺴﻤﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري(.
ﻣﺎدة ) :(2ﻷﻏﺮاض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة أدﻧﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻣﺎم آﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﻣﻌﻨﻰ أﺧﺮ :
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ  :اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
اﻟﻮزارة  :وزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻮزﻳﺮ  :وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻼﺋﺤﺔ  :اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺠﻬﺎز  :ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎر
اﻟﻤﻨﺸﺄة  :أي آﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري .
اﻻﺣﺘﻜﺎر  :اﻟﺘﺪاول ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .
اﻟﺘﺮآﻴﺰ  :ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ أو وآﺎﻟﺔ واﺣﺪة أو ﺷﺮآﺔ
واﺣﺪة.
ﻣﺎدة ) :(3ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﻘﺄ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﻹﺿﺮار ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
أو ﺧﻠﻖ اﺣﺘﻜﺎرات ﺗﺠﺎرﻳﺔ .
ﻣﺎدة ) :(4أ -ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن:

 -1ﻧﺸـﺎط اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﻔﻌﻮل .
 -2اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺿﺮورة
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﻴﻦ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ أو آﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺎد
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﻳﺠﻮز
ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ.
ب -ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ آﻤﺎ ﻻ
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ وآﺎﻻت واﻣﺘﻴﺎزات إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﺻﻠﻲ  .آﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮآﺎﻻت
ج -ﻻ ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﻘﻮق ﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع
وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ إﻻ أن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻄﺒﻖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆدي اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ
ﺁﺛﺎر ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة .
ﻣﺎدة ) :(5ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﻮق ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق .
ﻣﺎدة ) :(6ﻻ ﻳﺠﻮز إﺑﺮام أي ﻋﻘﺪ أو اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب أو ﻗﻴﺎم اﺗﺤﺎد ﺑﻬﺪف اﺣﺘﻜﺎر اﺳﺘﻴﺮاد أو
إﻧﺘﺎج أو ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء أﻳﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ
ﺑﻘﺼﺪ ﺣﺠﺒﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻨﻊ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة .
ﻣﺎدة ) :(7ﻳﻌﺘﺒﺮ أي اﺗﻔﺎق أو ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ إذا أدى ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق أو
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ أو إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ أو آﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أي
ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء آﺎن ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺧﻄﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ .
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت
 -2ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج
 -3ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﺳﻮاء ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت أو
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼء أو ﺑﺄي ﺻﻮرة أﺧﺮى .
 -4ﻣﺤﺎوﻟﺔ أو ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى آﻤﺒﻴﻌﻴﻦ أو ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻮق.
 -5اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ .
 -6اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻤﺰادات أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ .
 -7وﺿﻊ ﻧﺼﻮص ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎرآﺔ أو ﺻﻨﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ
اﻟﻤﺮاد ﺷﺮاءهﺎ .

ﻣﺎدة ) : (8أ -ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺗﺼﺮف ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ أو إﻳﺠﺎد
ﻋﻘﺒﺎت ﺗﺤﻮل دون دﺧﻮل ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق أو ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻨﺸﺂت ﻗﺎﺋﻤﺔ
أو
إﺧﺮاج ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق .
ﻻ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ب -ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إذا اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة اﺳﺘﻐﻼ ً
واﻻﺣﺘﻜﺎر وأدت إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة .
 -1ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
 -2ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﺸﺮوط أو اﻵﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ
اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ .
 -3ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت
 -4اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء أو اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
 -5ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة آﻲ ﻻ ﻳﺘﺎح ﻟﻌﻤﻴﻞ ﺁﺧﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة
.
 -6اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻜﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﻮارد ﻧﺎدرة ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺲ أﺧﺮ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ.
 -7ﺷﺮاء أو ﺗﺨﺰﻳﻦ أو إﺗﻼف ﺳﻠﻊ ﺑﻘﺼﺪ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر أو ﻣﻨﻊ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ .
 -8ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮاﺻﻔﺎت إﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .
 -9إﻟﺰام أو اﺳﺘﺪراج ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻼء ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ أو وﻓﻖ
أوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺒﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ .
 -10رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري
اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 -11رﺑﻂ ﺑﻴـﻊ أو ﺗﻮرﻳﺪ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺸﺄة .
ﻣﺎدة ) :(9ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ إذا أدى أو آﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو
إﺿﻌﺎﻓﻬﺎ.
ﻣﺎدة ) :(10ﻳﻨﺸﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة ﺟﻬﺎز ﻳﺴﻤﻲ )ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﻨﻊ
اﻻﺣﺘﻜﺎر( ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺮأﺳﻲ واﻟﺘﺮآﻴﺰ
اﻷﻓﻘﻲ أو ﺣﺠﺐ أي ﺳﻠﻌﺔ أو ﻣﺎدة ﻻزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﻓﻲ أﺳﻌﺎرهﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة وﻟﻠﺠﻬﺎز إﻗﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ .
ﻣﺎدة ) :(11ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (11ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة وأﻋﻀﺎء ﻳﺼﺪر ﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .

ﻣﺎدة ) :(12ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺠﻬﺎز وﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .
ﻣﺎدة ) :(13ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺸﺂت ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻌﻴﻦ أن ﻳﺨﻄﺮ اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺄﻳﺔ ﺑﻴـﺎﻧﺎت
ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎز أن ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻧﺼﻮص
هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣـﺎدة ) :(14ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ أو ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﺧﻄﺎر
اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .
ﻣـﺎدة ) :(15ﻳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎز
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ .
ﻣﺎدة ) :(16ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻨﺸﺄة أن ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻃﻼع ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺠﻬﺎز ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ
اﻟﻼﺋﺤﺔ.
ﻣﺎدة ) :(17ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﺷﺄن ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﻻت
اﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﺮ
اﻟﻤﻬﻨﺔ  ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز إﻋﻄﺎء أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو اﻃﻼع
ﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ .
اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت إ ﱠ
ﻣﺎدة ) :(18ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ إدارﺗﻬﺎ ﻗﺼﺮ ﺗﻮزﻳﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث اﺣﺘﻜﺎرات أو إﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ أو زﻳﺎدات ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر .
ﻣﺎدة ) :(19ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻓﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .
ﻣﺎدة ) :(20ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﺗﺤﺎدات وﺟﻤﻌﻴﺎت ورواﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜـﻤﻬﺎ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ أهﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﻈﻤﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر أو
اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت إﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎز ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ
ﻣﺎدة ) :(21ﻟﻠﻮزﻳﺮ أن ﻳﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز ﺣﻴﺎل ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﺎﺳﺘﻴﺮاد أو
إﻧﺘﺎج أو ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )وﻳﺴﺘﻐﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر أو ﻓﻲ إﻧﻘﺎص
اﻟﺠﻮدة( أﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1
-2
-3
-4

اﻻﺗﻔﺎق ودﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ .
ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ أو ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة .
إﺑﻄﺎل اﻟﺘﺼﺮف ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ .
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع ﺧﻼل ﻣﺪﻩ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪهﺎ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪﻩ .

ﻣﺎدة ) :(22ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺑﻐﺮاﻣﻪ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (10.000ﻋﺸﺮة ﺁﻻف رﻳﺎل وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ) (100.000ﻣﺎﺋﺔ
أﻟﻒ رﻳﺎل أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣﻦ آﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ

اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ وﺟﻮﺑﻴًﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﻀﺎء .وﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻳﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﺪﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺸﻄﺐ
اﺳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري أو ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ أو ﺳﺠﻞ اﻟﻮآﻼء
واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال .
ﻣـﺎدة ) :(23ﺗﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز وﻻ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ
إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ .
ﻣﺎدة ) :(24ﺗﺼﺪر اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ.
ﻣﺎدة ) : (25ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء
ﺑﺘﺎرﻳﺦ /30:رﻣﻀﺎن 1419/هـ
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