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 تمهيدي - األوللجزء ا

 
 
 1 قاعدة

 
 واعدالق صفة

 

 .لمنافسةلتنظيم االكوميسا  قواعد هي هذه القواعد
 

 2 قاعدة
 
  تفسير
 

 -:المعاني المبينة أمامها القواعدالمصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه يقصد ب .1
 
 .للمنافسةالكوميسا الئحة  ايقصد به" الالئحة التنفيذية" (أ  

 
  في الواردة بالحروف النموذج إشارة إلى هي - بحرف أو حروف نموذج اإلشارة إلى ب(  

 .1الجدول 
 
  هذه المعنى في نفس حملت حة الكوميسا للمنافسةالئفي  تم تعريفها كلمة أو عبارة أي (ج

 .القواعد
 
 المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك القواعديقصد بالمصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه  .2

 
 -:شركة" تعني المالكةشركة ال" (أ  

 
   على  ة أو غير المباشرةالمباشر سيطرتهاأو تفرض  -غير مباشر بشكل مباشر أو -تمتلك  (1    

 ، أولالندماجأو جزء منها نتيجة  أعمال شركة أخرى كامل                        
 
 مذكورة في  أعمال شركة جزء من كل أو غير مباشرة على مباشرة أو سيطرة تكون لها (2   

 ؛بند )أ(            
 
 ؛إلى المفوضيةأو يقدم  المفوضية ود  لدىي ، يكون معناها:كفعل ، عندما تستخدم"يود " (ب
 
 ؛الدولية لمحاسبةامعايير  مؤسسةها تالمعايير التي وضع تعني "IAS" أوللمحاسبة" الدولية معايير ال" (ج
 
 ؛االستحواذأو  االندماجبعملية  إخطاريعني  "االندماج إخطار" (د

 
 ؛المفوضية غير شخص آخر إلى وثيقة"يقدم" يعني تسليم  ـ(ه

 
 -:شركةكة الهدف" تعني "الشر (و

 
 نتيجة  - أو غير مباشر بشكل مباشر -تتم السيطرة علي جميع أعمالها أو على جزء منها  (1  

 ؛لالندماج
 

  جزء منها إلى الشركة ميع أعمالها أو علىتنقل السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على ج (2 
  . ،لالندماجنتيجة  المالكة
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 3 قاعدة
 المدة سابح

 
أو حدث معين بموجب هذه  تمام إجراء يوم مؤرخة منأو مسموح بها محددة  زمنية مدةعندما تكون هناك  .1

الذي بدأ فيه تحديد تاريخ تلك  أو الحدث اإلجراء يوممن  المدةساب تلك اذ أي إجراء أو رفع دعوى، يتم حالقواعد التخ
 الفترة.

 
ذه القواعد التخاذ أي إجراء أو رفع دعوى يوم السبت أو األحد أو بموجب ه ةالمحدد الزمنية المدةنتهي عندما ت .2

ليوم السبت أو األحد أو اليوم اليوم التالي الدعوى في رفع أو القانوني مغلقا، يتم اتخاذ اإلجراء  السجلفي يوم يكون فيه 
 مغلقا. السجلالذي يكون فيه 

 
 4 قاعدة

 
 الوثائقبصياغة خاصة  أوامر

 
الجدول  أو 1الجدول  في الواردةلصيغة ل أن تكون مطابقةمن المفروض وثيقة أي  يقوم باستكمال شخص يتعين على أي

 .أخرى وثائق بتقديم تتعلق أوامر ذلك أي ويشمل ،بشأن الصياغة واردة أوامر وفقا ألي تلك الوثيقة لاإكم ، يتعين عليه3
 

 

 المؤسسات – الثانيالجزء 
 

 5 قاعدة 
 

 التنفيذية مؤسساتال
 
 

"( المفوضية)"مفوضية الكوميسا للمنافسة  هما: اثنتين سلطتين ت الالئحةأنشأ، الالئحة التنفيذية إنفاذمن أجل  .1
 "(.مجلسال)" المفوضينمجلس و

 
 لمنشآتملزمة  - الالئحة من 5 وفقا للمادة  أعاله تانالتنفيذي تانمؤسسال تصدرهاالتي  القراراتتكون  .2

 .حاكم الدولةمالدول األعضاء و وحكومات
 
 

 6 قاعدة
 

 الكوميسا للمنافسة ةمفوضي

 
 

 الممتلكات تبيعأن تمتلك أو تحتفظ أو  لهاالختم الرسمي الخاص بها، ويحق  و .مستقل بكيان قانوني المفوضية تتمتع
 .بصفتهاويجوز لها التقاضي أو تتم مقاضاتها  .واألصول

  
 
  7قاعدة 
 

 الكوميسا للمنافسة ةمفوضي ختم
 

 

 -:يلييتضمن ما الرئيس و وافق عليهي تصميمب المفوضية ختمجب أن يكون ي .1
 
 ؛مناسبة أخرى ةشار مناسب أو شعار (أ   

 
 ؛" مفوضية الكوميسا للمنافسة " عبارة (ب   

 
 .مجلسال بقرار من النابهبا ذلك له آخر مخول أي شخص أو المفوضيةرئيس يتم وضع الختم من قبل  .2
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 أو من قبل، أو بقرار منه المجلس سر يقوم بواجبات أمين الموظف الذيمن قبل  مفوضيةال ختم يتم وضع .3

 .المفوضيةتم ختمها بخ تستلزم التي قد الوثائق تلكمصرح له من المجلس بختم  شخص
 

 8 اعدةق
 

 والمفوضية المجلس مكاتب

 
 

 .المجلس يقررها التي دولة من الدول األعضاءبفي مكان  رئيسيمكتب  مجلسليكون ل .1
 
 .العنوانهذا  يطرأ على أي تغييرو مكتبه عنوان تحدد الرسمية تهنشر في إخطارات مجلسال ينشر .2
 
 أخرىأماكن  مكاتب في اويكون لهالمجلس  يحدده دولة من الدول األعضاءفي  رئيسيمكتب  للمفوضيةيكون   .3

 .ايتم تحديده قد            
 
 على يطرأ أي تغييرو امن مكاتبهمكتب  كلعنوان  تحتوي علىرسمية ال رتهانش في إخطارات المفوضية تنشر .4

 اوين.نالع تلك
 

 9 قاعدة
 

 المفوضين مجلسو المفوضية لغات

 
 

 اللغات وهيالمعاهدة  المنصوص عليها في لكوميسالباللغات الرسمية  المفوضيةمنشورات ويجب أن تتم جلسات 
 على النحو المنصوص عليه لكوميسالباللغات الرسمية  مجلسال ومنشورات م جلساتوتت .البرتغاليةوالفرنسية و اإلنجليزية
 .والبرتغالية والفرنسية اإلنكليزيةهي اللغات و في المعاهدة

 
 

 10 قاعدة
 

 المفوضية إلى الوثائق تقديم
 
 
أو التسبب  اتسليمهق عن طري المفوضيةلى إ هذه القاعدة اطبق عليهت الوثيقة التيأو تسليم أو إعطاء يتم تقديم  .1

 .المفوضيةأي مكتب من مكاتب  إلى)سواء عن طريق البريد أو وسيلة أخرى(  افي تسليمه
 
 -:إلى هي إشارة القاعدةهذه  اتنطبق عليه وثيقة ي إشارة إلىأ  .2
 
 وهذه القواعد؛ الالئحة التنفيذيةبموجب  المفوضيةيتم تقديمه إلى  طلب أ(  

 
 ؛إلى المفوضية بموجب هذه الالئحة إيداعه أوتقديمه إخطار يتم  (ب  
 

 .أو تود  بها لدى المفوضيةإلى أي وثيقة أخرى تسلم  ج( 
 
 

 11قاعدة 
 

 المفوضيةغير  وثائق إلى أشخاص آخرينال تقديم
 
 

في أي  –يجوز للشخص الذي أود  وثيقة لدى المفوضية تحتوي على عنوان لمراسلته أن يود  إخطارا كتابيا .1
 بعنوان آخر للمراسلة.  -وقت 
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تدل على آخر أو أحدث  -في حالة إيدا  الشخص عنوانين أو أكثر  -أي إشارة في هذه القواعد لعنوان للمراسلة  .2
 تلك العناوين.   

 
شخص ذي عالقة بأي ، أي إخطار أو وثيقة مطلوب أو مسموح بإرسالها أو إعطائها لهذه القواعد جببمو .3

ذلك إلى  اأو إعطائه اتسليمهيمكن  -بموجب الالئحة أو القواعد  – المفوضيةأمام منظورة  ةأو قضيقانوني إجراء 
 -الشخص:

 
 إليه  قةالوثي يتم تسليم – المفوضية أودعت لدىأو وثيقة  بإخطار – للمراسلة االشخص عنوان حدد ذاإ أ(  
 ، أوورذكمالالعنوان  علىبالبريد المسجل إليه  هاشخصيا أو عن طريق إرسال   

 
 .حالة أخرى في أي (ب   

 
للشركة  إذا كانأو  ،الشركة شخصيا سكرتير أو مديرإلى  الوثيقة قدمت – شركة االعتباري الشخص هذا إذا كان .4

 هذا المكتب،بالبريد المسجل إلى  رسلتفي هذا المكتب أو  الوثيقةترك ت ،بدولة من الدول األعضاء بالكوميسا مكتب مسجل
إلى عنوان  بالبريد المسجل الوثيقةرسل ت، الكوميسا فيالدول األعضاء  إحدى فيلشركة مكتب مسجل ل وإن لم يكن
 ، أوعضوالدولة الفي للشركة الرئيسي المركز 

 
 المسجل البريدب اإرسالهعن طريق  أو يهإل الوثيقة تسليم عن طريق – بشركة ليساالعتباري  إذا كان الشخص .5
 .له معروف انآخر عنو فيشخص هذا ال إلى
 
 -:إذا إلى هذا الشخص عن طريق البريد المدفو  مسبقا اإخطار المفوضية ترسل .6
 
 ، وللمراسلة اعنوان - المفوضية يود  لدى إخطارأو  في وثيقة -الشخص حدد هذا  (1)  

 
 -:أخرىحالة  في أي (2)  

 
 رسل إلى هذا ت – ميساالكو في إحدى الدول األعضاء في لمسج مكتب لها شركة تإذا كان (أ   

 ؛المكتب المسجل   
 
 لها  ولكن الكوميسا في إحدى الدول األعضاء في جلمس مكتب لهاليس  شركة تإذا كان (ب   

 مقرها الرئيسي أو مقر يرسل إلى  –في دولة من دول الكوميسا  لتسيير األعمال مقرا
 أو  ؛الدولة العضو في الكوميسافي عملها 

 
  الكوميسا من بلدان في بلد ألعمالر لتسيير ا مقر أوليس لها مكتب مسجل ت شركة إذا كان (ج

 ، أولتلك الشركة الرئيسي مكتبال يرسل إلى –
 
 .له معروف آخر عنوانيرسل إلى  –إذا كان هذا الشخص ليس بشركة  (د

  
 

 12 قاعدة 
 

 اإلخطارات أو استالم الطلبات تاريخ تسجيل
 

 .رعلى الوثيقة أو اإلخطاالالئحة بموجب  مكاتبها في أحد المفوضيةه تتسلمأي طلب تاريخ تسجيل  يتم

 
 
 13 قاعدة

 
 المفوضية تشكيل

 
 
 .المجلس من قبل مدير يتم تعيينه المفوضية يرأس .1

 
التي تحد من التجارية  الممارسات مجاالت تشملالعمل في  لإلشراف على مختلفة أقسام إلى المفوضية قسمنت .2
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المنافسة ب الوعيإذكاء عن  قسم مسئولوهناك  .وإساءة استخدام المركز المهيمن االندماجوعمليات ، اوتقيده المنافسة
 .المفوضية تحت رعاية عمل أيضاي مع الدول األعضاء والتعاون

 
 14 قاعدة

 
 رـــــالمدي

 
 -:المديــــــر .1
 

 ؛المحاكمو يمثل اللجنة بصفة قانونية أمام األطراف الثالثة (أ
 
 ؛الالئحة التنفيذيةمن  7تنفيذ المادة  عن والمسئكون ي (ب

 
 ؛المجلس بموافقةو المفوضين مجلس بقرار من لمدة أخرىقابلة للتمديد  ،خمس سنوات لمدة يخدم (ج
 
 ؛دول الكوميسا مواطنا منيكون  (د

 
 للدول  ف  كاتمثيل  –الفنية  على أساس الجدارةو قدر المستطا ب - وضمان لموظفينإجراء المقابالت مع ا يتولى ـ(ه

 .األعضاء       
 
 الفنيين من مختلف التخصصات الموظفين هيئةتألف ت وينبغي أن . بالمفوضية الموظفين هيئة يقوم بتوظيف (و

  المحاسبين؛و االقتصاديينالمحامين وشمل تو
 
 ؛الميزانية المتاحةو المفوضية احتياجات في ضوءالموظفين،  عدد يحدد (ز
 
 ، ورئيس قسم مسؤوليات كلجبات وواويحدد  قسم. لكل ارئيس يعين (س

 
 .قسمكل  في الموظفينهيئة  تعيين عن يكون مسئوال (ش
 

 الموظفين، حسب متطلبات العمل.  كل فرد من في مسؤوليات إجراء تغييرات يجوز للمدير  .2
 
 .المدير لتقدير قسم المخصصين لكل عدد الموظفين تحديد ُيترك .3
 
 .للمفوضية مناسبةال ألماكنا ترتيبب كوميسا،للة العامة مع األمان بالتشاور المدير،يقوم  .4
 

 
 15 قاعدة

 
 الموظفينهيئة 

 

 
 أعمال  إذا كانت، المجلسبشرط موافقه  الدول األعضاء مواطنيغير الموظفين من  تعيين يجوز للمدير .1

 .تقتضي ذلكالمفوضية 
 
 .المدير توجيهاتبلهم اعمأ ن فيوالموظف يسترشد .2

 

 16 قاعدة

 
 المفوضيةزانية مي

 

 -:ما يلي المفوضية ميزانية تشمل .1
 
 .لكوميسال العامة مانةألاميزانية ب المساهمات لصيغة الدول األعضاء وفقا من سنويةالمالية ال عاناتاإل أ(
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 .المتعاونين الشركاء الهبات المقدمة منالمنح و ب(

 
         الحلقات الدراسية، واالستشاراتووالمطبوعات  برامجال عن رسومتحصيل فرض و للمفوضيةيجوز  .2

 .والخدمات األخرى            
 
 .حساباتهاب المتعلقةالصحيحة والسجالت  دفاترال بحفظ األمر للمفوضية يجوز .3

 

 
 17 قاعدة

 
 مقدمة شكوىبناء على  اتالتحقيقإجراء 

 
لكي  معلومات كافية -الالئحة من  21 وفقا للمادة - المفوضيةإلى تقديمها  يتم شكوى ينبغي أن تتضمن أي .1

المشتبه في  هذه الممارسةوصفا مفصال ل تشمل هذه المعلوماتو .هذه المسألةأولي ل إجراء تقييم منالمفوضية تتمكن 
 .وجدت إن، مؤيدة لذلك وأية وثائق الجغرافي ، وموقعهامخالفتها لالئحة

 
 يحدد المدير لتقديمه إلى بإعداد تقرير الذي يقوم ،لمفوضيةا في المختص القسم رئيس إلىتتم إحالة هذه الشكوى  .2
 ةالمزعوم نت المخالفةإذا كاوال يؤمر بإجراء التحقيق إال ، بشأن هذه المسألة القرار النهائي المدير يتخذو .القسم رأي فيه
 .قالتحقي جراءإل وىاألسس الموضوعية للشكتبرر و المفوضية اختصاص من
 
وفي حالة  .هاتاريخ استالم يوما من 30في غضون أي شكوى تقدم إليها  بشأن قرارا لمفوضيةاأن تتخذ وينبغي  .3

التخاذ  يوما أخرى 45تتجاوز مدة التمديد ال ينبغي أو .الشكوى صاحب إخطار اوجب عليه تمديد هذه المدة في رغبتها
 .قرار بخصوص الشكوى

 
يحتوي  ويجب أن .ة بمباشرة التحقيق بمجرد صدورهيتم إخطار صاحب الشكوى وجهة التحقيق بقرار اللجن .4

 .الالئحة بموجب العقوبات التي تطبقالتحقيق وغرض موضو  و اإلخطار على
 
 على طلب ابناء   - لمديرا إذا قرر، ولكن .الشكوى استالم يوما من تاريخ 180 االنتهاء من التحقيق خالل ينبغي .5

على هذا الوقت المجلس يجب الحصول على موافقة  ،مزيد من الوقت أن هناك حاجة إلى - المختص القسم من رئيس

 .بذلك ويتم إخطار األطرافاإلضافي 

 
 

 18 قاعدة
 

 المفوضيةخاصة من  مبادرة بناء على تحقيقاتإجراء ال

 

تقديم  يتم -السوق  مراقبةنتيجة ل - تخالف الالئحةما يقوم بممارسات  اصالقسم المختص بأن شخ ارتأىإذا  .1
 .التحقيق مباشرة بشأن المختص القسم مع رئيس التشاورعد قرارا ب يصدر الذي بدوره رير بذلك إلى المدير،تق

 
 .بقرار مباشرة التحقيقفورا ينبغي إخطار الطرف المعني  .2

 

قررت  إذاو .المعني الطرف إخطار تاريخ يوما من 180في غضون  تحقيقاتها من المفوضيةأن تنتهي ينبغي  .3
 .بذلك األطراف المعنية وإخطارالمجلس  موافقةالحصول على طلب وجب عليها ، المدة تمديدضرورة 

 

 .التحقيقاتبرئاسة  المختص القسم يقوم رئيس .4

 

على  ابناء   -في التحقيق  أراضيها على التي يجري التحقيق عضوالدولة ال المختصة في السلطة ينبغي أن تساعد .5

 .المفوضيةأو  من السلطة طلب
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 19 قاعدة
 

 المفوضية أمام شخص األمر بمثول أي
 

لإلدالء  أمامهالمثول با شخص تأمر أي أن للمفوضية يحق ،الالئحةمن  8لمادة ا وبموجب، التحقيق إجراء عند .1
 .اللغة المناسبةبهذا األمر  ويكون .بشهادته

 
 للمثول أمام إلى الشخص المطلوب يمكن إرسالهو .المفوضية مبختيختم المدير و منهذا األمر  عيقيتم تو .2

عليها أن ، للمفوضية متروكة طريقة االتصال اختياربما أن  .البريد اإللكتروني أو الفاكس أو عن طريق البريد المفوضية

 .الشخص هذا إبالغ إثبات دليل عبءتتحمل 
 
 .للسفر الوقت الالزم االعتبار ، مع األخذ بعينأمامها لكي يمثل كافية مهلة هذا الشخص المفوضية تمنح .3
 
 لإلدالء  هاللمثول أمام الشخص المطلوب الدول األعضاء مع بأي منمؤهل  محام بحضور المفوضية تسمح . 4
 .بشهادته  

 
 ، وخصوصاالدولهذه في  المختصة لسلطاتا مساعدةطلب األعضاء  مع الدول بالتعاون للمفوضيةيجوز  .5

 وطنيةسلطة  تحقيق من قبلال إجراء تشمل ،مختلفة أشكاال هذه المساعدة قد تأخذو .وجدت إن المنافسةالمختصة بالسلطات 

 الصلةذات  األعضاءدولة من الدول  في المفوضية موظفي من قبل التحقيق إجراء أو عن طريق ،المفوضية تحت إشراف
 
 
 20 قاعدة

 
 وثائقال التحقق من اكتمال

 
 األمر لغة بشأن أعالهالمذكورة  11 القاعدة المنصوص عليها فييهية التوج إلى المبادئ الوثائقتقديم بمر األيخضع 

، ةغير مكتملالمقدمة  الوثائق كونت عندماو .الدول األعضاء السلطات المختصة في أهمية التعاون معالمعطاة و المهلةو

 .اإلجراءات الالزمةاذ اتخب على أراضيها ءاإلجراالتي يتم  الدولة العضو المختصة في السلطةبإبالغ  المفوضيةتقوم 
 

 
 21 قاعدة

 
 أخرىصائبة إجراءات  اتخاذ أي

 

 مبادئب المفوضيةتسترشد و تحقيقاتها. لالنتهاء من الزمة أخرىصائبة إجراءات  أي المفوضيةتتخذ  قد ، لتحقيقلتعزيزا 
 أو لتقديم المفوضية مامللمثول أ وكافية عادلة فرصةعليه  الطرف المدعى يعطى ،، على سبيل المثالالعدالة الطبيعية

 .متعلقة بالموضو  أي توضيحاتوه جهة نظرو فرصة لعرضال لديهتكون دائما ، والوثائق

 
 
 22 قاعدة

 
 التحقيقات المتضررة من الثالثة األطراف

 

إلى  اإلخطارويتم تقديم هذا  .بذلك المفوضيةيخطر أن متضرر من التحقيقات  بأنه يعتقد يجوز ألي طرف .1

كان إذا  الطلب وقد يتم رفض أم ال. منطقيا هذا الطرفموقف  بشأن ما إذا كان اتخاذ قرار يتم حيث المختص مالقس رئيس

 .االنتهاء من التحقيق عند هتم تقديم أو إذا ،القضية في بالتحقيق إذا كان ال عالقة له أو ،التحقيق تأجيل سيتسبب في

 

 من حيث المدعى عليه لطرفل الممنوحة حقوقالنفس  فلطراهذا  منحت، قبول الطلب المفوضيةإذا قررت  .2

 .المناسبة وغيرها من الحقوقمعه  حضور محامحق وله ها أمام وجهات نظره لعرض الكافي الوقت إعطائه
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 23 قاعدة
 

 التحقيق نتائج
 

 
وجب عرض الموضوع على  ،مخالفة لالئحةإذا أسفر التحقيق عن اكتشاف القسم المختص عدم وجود أي  .1

 مدير الذي سيصدر بدوره أمرا بإغالق القضية. ولكن تحتفظ المفوضية بحق إعادة فتح القضية إذا اقتضت الظروف ذلك.ال

 

حدوث المخالفة، يعرض الموضوع على المدير التخاذ  –نتيجة للتحقيق  –في حال اكتشاف القسم المختص  .2

 .لالستما  إليهفرصة  ومنحه، المتضرر إخطار الطرف يتم، لمديرا وافقالقرار. وإذا 

 
 

 24 قاعدة
 

 االبتدائي القرار
 

 -:يليلما  وفقا االبتدائي القرار اتخاذ تكون إجراءاتيجب أن 
 

 .مخالفة لالئحة وجود على يقين مننها أ / أنهب كتابيا رئيس المجلس إبالغ يتولى المدير أ(
 

  تاريخب المدعى عليه الطرف وإخطار ،القضية الستما  إلىلجنة ل بتكوينعندئذ  المفوضية رئيس يقوم ب(
 .الجلسة ووقت  
 

 .جلسة االستما  في المفوضيةممثل عن و ،المدعى عليه لطرفاأن ينوب محامي عن  يجوز ج(
 

 حدوثبشأن  مجلس باتخاذ قرارال المختصة في تقوم اللجنة بشكل كامل، القضية بعد االستما  إلى د(
 .من عدمه مخالفة لالئحة       

 

مجلس  أمام التظلم له، يجوز عن القرار االبتدائي الذي اتخذته اللجنة المدعى عليه الطرف إن لم يرض هـ(
 الذين أصدروا القرار االبتدائي.( 3الثالث )المفوضين  االستما مل جلسة ولن تش .بكامل هيئته المفوضين

 

 .اإلخطار استالم من تاريخ يوما 30 في غضون التظلمتقديم طلب  يجب و(
 

 .المعد لذلك وفقا للنموذج التظلم أن يتم يجب ز(

 

 25 قاعدة
 

 المجلسجلسات 
 

 .المعينين للمفوضينالكلي  من العدد بسيطة بحضور أغلبية المجلس الجتماعات يكون النصاب القانوني .1

 
 .الرئيس في حالة غيابه مهام المفوضيننائب رئيس مجلس  يتولى .2

 

منظورة أمام  أية قضية غير مباشرة في مباشرة أو مصلحةذو  المجلس ينمفوضمن  مفوض عندما يكون أي .3

تتعلق بهذه  في أي مناقشة يشارك وال، جلسات أي وقبلعلى الفور  - عن تلك المصلحةأن يفصح عليه يجب ، المجلس

 .مجلسال جلساتفي محاضر هذه المادة بمقتضى إفصاح عن المصالح يتم تدوين أيو القضية.
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 .لجنة ينشئها يتم من قبل أي اجتماع ولكل بمحاضر لجميع اجتماعاته المفوضين لسيحتفظ مج .4

 

 هذه االجتماعات في األوقات عقديتم و، األعمال لتصريف كلما استدعت الضرورة ذلك يجتمع المجلس .5 

 التي يقررها. واألماكن والتواريخ

 

 يوما من 15خاص في غضون  لعقد اجتما  يدعو أي وقت، و في لمجلس،ا الجتما أن يدعو  يجوز للرئيس .6
 .على األقل أعضاء المجلس ثلث من اإليه/  إليهموجها  لهذا الغرض اكتابي اطلبه تاريخ استالم

 

 لالتصال أي وسيلة عن طريق للمجلس اجتماع النصاب في جزءا من ليكون مفوضأي  مشاركة مجلسالقرر ي .7

 .يحددها المجلس

 

 المشاركة فيللحضور و -من وجهة نظر المجلسفي حضوره  مرغوب –شخص أي  دعوة مجلسليجوز ل .8

 .حق التصويت الشخصلهذا  ال يكون ، ولكنجتما اال مداوالت

 

يراه بأداء بعض مهامه حسب ما  منها أي وتفويض نشاء لجانإ لهيجوز مجلس إنجاز مهامه، للكي يتسنى ل .9
 ضروريا.

 

 عملهم.ويحدد شروط وبنود  إليه. الخدماتوبعض المشورة  لتقديم تشارينستعين بمسأن ي يجوز للمجلسوكذلك،  .10

 
 
 26قاعدة 
 

 األمانة العامة
 
 وليتوت بالمفوضيةوالربط  عن االتصال مسئولة التي تكون األمانة العامةفي الشئون اإلدارية  المجلس يعاون .1

 .للمجلس جميع األعمال اإلدارية
 
 .يراه ضروريا ماحسب ه، بمهام األشخاص للقيام مثل هؤالء تعيينمجلس ليجوز ل .2
 
 .المجلس اجتما  من اجتماعات كل محاضر بحفظ لألمانة العامةعهد يُ  .3
 

 
 27قاعدة 

 
 مجلس ال ميزانية

 
الدول األعضاء في  مساهمات لصيغة الدول األعضاء وفقا السنوية من اإلعانات المجلس من خالل ميزانية يتم تمويل

 لكوميسا.  ل األمانة العامة

 

 28قاعدة 
 

 القرارات نشر
 

 
 .الرسمية نشرته مجلس فيال جميع قرارات يتم نشر .1
 
في  لمصالح المشروعة للمنشآتل مع مراعاتها، للقرار األساسي والنص األطراف أسماء النشرةحدد تيجب أن  .2

 .الخاصة بأعمالها األسرار حماية
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 29قاعدة 
 

 جلسات االستماع
 

 

جلسات ال موضو  الدعوى الفرصة لسماعها عند إجراء المنشآتأو  المنشأة والمجلس المفوضية منتمنح كل  .1
 .التعليق عليها من األطراف المعنية تمكنتالمسائل التي  فقط على المبنية أو القرارات / و التوصياتوإصدار 

 
 ملف الحصول على للدفا  ويحق ت.جراءااإلفي  مراعاة تامة عن األطراف المعنية حقوق الدفا تتم مراعاة   .2

المصالح  ال تشكل هذه وقد الخاصة بأعمالها. األسرار في حماية المصالح المشروعة للمنشآت علىذلك ، ويتوقف القضية
 .مخالفة الالئحة إلثباتواستخدامها  الالزمة عن المعلومات اإلفصاح عقبة في سبيل

 
 / و بالمفوضيةالخاصة الداخلية  المعلومات السرية والوثائق ىإل الدعوىعلى ملف  الحق في الحصولال يمتد  .3
 .المجلس أو

 
 30 قاعدة

 
  األطراف التي تم جمعها من سرية المعلومات

 

طلبت من الذي  للغرض الالئحة بموجب من األطراف المعنية المعلومات التي تم جمعها جميع يتم استخدام .1
 .ال غير أجله فقط

 

أو وثائق  عن أية معلومات اإلفصاح عدم بالمفوضيةواألمانة العامة  ،والمفوضين، موظفينهيئة اليتعين على  .2
النتائج التي  أي من عن اإلفصاح ، وال يجوز لهمجلسات االستما في أو  التحقيق سير أثناءلهم  قدمت بيانات أو

 أو بأمر من المحكمة فصاحإلا طلبتم  أو على المأل معروفة المعلوماتتلك  أصبحت إال إذا التحقيقات، أسفرت عنها
 .الطرفين بموافقة

 

 .هذه المادة المحظورة بموجب عن المعلومات إفصاحا 28 للمادة القرارات وفقا نشرال يعتبر  .3

 
 
  

 الالئحة التنفيذيةلث من االث بالجزءالقواعد المتعلقة  -الجزء الثالث 
 
 31 قاعدة

 
 أساسي حكم

 

 
في  من النو  الموصوف المدبرةالممارسات والقرارات و االتفاقات يتم حظر، 53و  37و  36 بالقواعد دون اإلخالل

ال و  ،الالئحةمن  18المادة  بالمعنى المقصود في السوق،في  المركز المهيمن وإساءة استعمال الالئحةمن  (1) 16 المادة

 .مسبقا اقرار ذلك إنفاذيتطلب 

 
 32 قاعدة

 
 سلبي وضيحت

 

 
 أن تصدق على –بناء على المعلومات التي بحوزتها  – للمفوضيةيجوز  المعنية، المنشآت أو المنشأة بناء على طلب من

 اتفاقية أو قرار أو ممارسة إجراء ضدأي  هاالتخاذ الالئحةمن  18أو المادة ( 1) 16أي أسس بموجب المادة  عدم وجود
 . ما
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 33 قاعدة
 

 المخالفات إنهاء

 
 

الالئحة من  18المادة  أو 16 للمادة مخالفة وجود - بمبادرة منها طلب أو بناء على - المفوضيةعندما تكتشف  .1
 .بإنهاء هذه المخالفة المعنية المنشآت اتحادأو  المنشأة تطالب فيه اقرار تصدر، التنفيذية

 
 -:هم تقديم طلب الذين يحق لهم .2

 
  .األعضاءالدول  ا(
 .مشروعةالمصلحة الب لذين يدعونا االعتباريينأو  نالطبيعيي األشخاص ب(
 

 عالهالمذكورة  1 بموجب الفقرة قبل اتخاذ قرار - للمفوضيةيجوز  ،لهذه القاعدة خرىاأل حكاماألب اإلخالل دون .3
 .المخالفة إلنهاء توصيات المعنية المنشآت اتحادأو  للمنشأةأن توجه  –

 
 
 34قاعدة 
 

 ديدةبالقرارات واالتفاقات والممارسات الج إخطار
 

 
( من 1) 16المادة  من النو  الموصوف في المدبرةاالتفاقات والقرارات والممارسات ب المفوضيةإخطار  ينبغي .1

تم اتخاذ أي قرار يلن وعليها. ( 4) 16الطرفان تطبيق المادة  يطلبالتي و هذه الالئحةبعد بدء نفاذ  تتم بالفعلالتي  الالئحة
 .اإلخطار يتم إلى أن( 4) 16تطبيق المادة بشأن 

 
 -:التاليةفي الحاالت  المدبرةأعاله على االتفاقات والقرارات والممارسات المذكورة  1الفقرة ال تطبق  .2

 
  االتفاقات والقراراتال تتعلق و ،الدول األعضاء دولة واحدة من من شركتين الطرفانكون ي عندما  أ(  

 األعضاء.بين الدول  بالصادرات أو الواردات والممارسات   
 
 .فقط، واالتفاقات الطرف الواحد عن شركتينال يزيد  ب(  

 
 بيع إعادة هيمكن على أساسهاالتي  النجارية شروطالد حرية أحد طرفي العقد في تحديد األسعار أو يتق (ج  

 ، أوبالعقدمن الطرف اآلخر عليها السلع التي حصل     

 
  - حقوق الملكية الصناعيةمستخدم أو  المتنازل لهقبل على ممارسة الحقوق من  افرض قيودت  (د  

 الشخص قبل أو من -التجارية  العالمات وأ اتميمأو التص النماذج وأبراءات االختراع  وباألخص   

 المتعلقة باستخدام المعرفةأو  الصنعالستخدام طريقة أو منح الحق  ألداء المهمة،عقد البموجب المخول    

 صناعية؛الوتطبيق العمليات    
 

 -:الوحيد هاأن يكون هدف        ـ(ه          

 
 أو ،الطرزمعايير أو لمنتظمة لتطوير تطبيقات           (1               
 ؛المشتركة والتنميةالبحوث           (2               
 ذلك،زمة لتحقيق ، بما في ذلك االتفاقات الالالتخصص في تصنيع المنتجات          (3                

 
 نسبة  -المشتركة  في جزء كبير من السوق -لتخصص موضوع االمنتجات  تمثل عندما ـــ   

 المستهلكونالتي تمت للمنتجات المماثلة أو التي يعتبرها من حجم األعمال  ٪15 تزيد عن    

 ، وسعرها واستخداماتهاو ،بسبب خصائصها مماثلة    

 
 من وحدة (  xxx) نثالثيالمشاركة  للمنشآتالسنوية  المبيعات يإجمال تجاوزعندما ال ي ـــ

 .حسابال وحدات 
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 .االتفاقات والقرارات والممارسات بهذه المفوضية إخطاريتم قد  .3
 

 
 35 قاعدة

 
 القائمة والممارسات باالتفاقات والقرارات إخطار

 الالئحة التنفيذية ( من4) 16 مادةوفقا لل
 

 

من  (1) 16 في المادة من النو  الموصوف المدبرةوالقرارات والممارسات  باالتفاقات مفوضيةال إخطاريتم  .1
في غضون عليها  (4) 16 تطبيق المادة الطرفانوالتي يطلب  هذه الالئحة الموجودة بالفعل بتاريخ سابق لنفاذ الالئحة

 أي ، يتم اإلبالغ عناألحكام السابقة لرغم منعلى ا، ومن ناحية أخرى .ه الالئحةهذنفاذ  من بدء شهرا (12) اثني عشر
نفاذ  من بدء شهرا (12) غضون اثني عشر في شركتينال تتكون من أكثر من  التي مدبرةممارسات قرارات واتفاقات و

 .ذه الالئحةه
 
( 2) 34 القاعدةتشملها التي  المدبرةالممارسات والقرارات و االتفاقات على أعالهالمذكورة  1الفقرة ال تطبق  .2

   بها. المفوضيةوقد يتم إخطار ، أعالهالمذكورة 

 

 
 36قاعدة 
 

 الالئحة التنفيذية( من 4) 16القرارات وفقا للمادة 
 

 
وال يكون  .القرارهذا نفاذ تاريخ  فيه حددت ، يجب أنالالئحة من (4) 16 وفقا للمادة قرارا المفوضيةتتخذ  كلما .1

 .اراإلخطتاريخ  أقدم من هذا التاريخ 
 
( 2) 34القاعدة  تشملهاالتي  المدبرةالممارسات والقرارات و االتفاقات على أعالهالمذكورة  1ال تطبق الفقرة  . 2

 35القاعدة في إلبالغ عنها خالل المدة المحددة ( التي تم ا2) 35القاعدة  تشملها(، وال على التي 1) 35، والقاعدة أعاله
(1.) 

 
 37 قاعدة

 
 القائمة والممارسات قراراتلوا فاقاتباالتأحكام خاصة 

 
 
وتم اإلبالغ  الالئحة التنفيذيةنفاذ  في تاريخ بدء الموجودة المدبرةالممارسات االتفاقات والقرارات و تنفذإن لم  .1

 المنشآت اتحاد أو المنشأةانقطعت و الالئحة من( 4) 16 المادة أحكام (1) 35القاعدة في  المحدد الوقتعنها خالل 
 تنفذلم  أو ،الالئحةمن  (1) 16 في المادة الحظر الوارد ضمنتندرج  م تعدل تجعلها بطريقة تعديلها أو تنفيذهاعن  نيةالمع

التي الزمنية  المدةعلى  من الالئحة (1) 16 في المادة الحظر الوارد ينطبقعندئذ ، الالئحةمن  (4) 16 المادة شروط
 المنشآت واتحاد المنشآتضد  السابقة جملةلوفقا ل المفوضيةمن قبل  يصدر قرار أيال يستعمل و فقط. المفوضيةحددتها 
 .اإلخطار توافق صراحة على التي لم

 
 (2) 34القاعدة  تشملهاالتي  المدبرةالممارسات االتفاقات والقرارات و على أعالهالمذكورة  1الفقرة تطبق  .2

 .من قبل اإلخطار بها إذا تم هذه الالئحةنفاذ  تاريخ بدء فيالموجودة بالفعل 
 

 
 38 قاعدة

 
 بموجب وإلغاؤها القرارات دواممدة 

 الالئحة التنفيذيةمن  (4) 16 المادة
 

   
 وااللتزامات األحكام إرفاق ويمكن، لفترة محددة الالئحةمن ( 4) 16بموجب المادة  أي قرار يتم إصدار  .1
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 .بالوثيقة
 
  .الالئحةمن  (4) 16 المادة أحكاميذ استمر تنفإذا  المطبق قراريمكن تجديد ال  .2
 
 -:على الطرفين معينةتصرفات  حظر قرارها أو أو تعديل إلغاء للمفوضيةيجوز   .3
 
 القرار؛ في صنع أساسية التي كانت الحقائق تغيير في أي من هناك عندما يكون (أ    

 
 ؛بالقرار مرفق إلزامأي  الطرفان يخالفعندما  (ب    

 
 ؛خدا  عن ناجماأو  معلومات غير صحيحة قوم القرار علىي عندما (ج    

 
 الهم الممنوح الالئحةمن ( 1) 16 المادة من أحكام اإلعفاء استعمال الطرفان يسيءعندما  )د    

 .القرار بموجب    
 
 .الفقرات الفرعية )ب( و )ج( و )د(عليها  تنطبق في الحاالت التيبأثر رجعي  إلغاء القرار قد يتم  .4

 
 

 39 قاعدة
 

 الصالحيات
 

الالئحة ( من 4) 16وفقا للمادة ( 1) 16المادة عدم تطبيق ب التصريحفي  منفردة صالحية لمفوضيةالدى  .1
  قرارها لمراجعة المجلس.  ويخضع، التنفيذية

 
على  الصالحية تلك استخدام هاويمكن ؛الالئحةمن  18و ( 1) 16 تطبيق المادتين صالحية لمفوضيةا لدى .2

 الغير منتهي الصالحية. باإلخطار المتعلقتين (2) 37 و (1) 35 تينالقاعد المحددة في الزمنية الفترةالرغم من 
 
 الدولفي  سلطاتتظل ال ،36، أو 33، أو 32القواعد  بموجب أي إجراءفي  لم تشر  المفوضية طالما أن .3

في هذا  مختصة تظلو، الالئحةمن  7ألحكام المادة  وفقا الالئحةمن  18و  (1) 16المادتين  تطبيقب مختصة األعضاء
 .تنتهي صالحيته الذي لم باإلخطار المتعلقة 35 القاعدة الزمنية المحددة في الفترة على الرغم من الشأن

 
 
 40قاعدة 
 

 الدول األعضاء االتصال المتبادل مع السلطات في
 

 
 انسخو الطلبات واإلخطارات نسخا من ل األعضاءالدو المختصة في السلطات إلىعلى الفور  المفوضيةترسل  .1
 سلبي الحصول على تصريح أو الالئحة من 18و  16للمادتين مخالفات ثبات وجودا بغرض إهإليالمقدمة  الوثائقأهم  من

 .الالئحة( من 4) 16 تطبيق المادةل أو قرار
 
 السلطات مستمر معالوثيق والتصال االب 1 في الفقرة الفرعية يهالمنصوص عل بتنفيذ اإلجراء المفوضيةتقوم  .2

 .هذا اإلجراء حيال افي التعبير عن آرائه الحق هذه السلطاتول ،األعضاءالدول  المختصة في
 

 

 41 قاعدة
 

 معلومات طلبات الحصول على
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الحصول على  لهايجوز ، الالئحة التنفيذيةمن  7الواجبات المنوطة إليها بموجب المادة  المفوضية أداءعند  .1

 .المنشآت واتحاد المنشآتمن الدول األعضاء و المختصة في الحكومات والسلطات الالزمة من المعلومات جميع
 
 - نفس الوقت في - المفوضيةترسل ، منشآتاتحاد أو  منشأة إلى للحصول على معلومات طلب عند إرسال .2

 .أو االتحاد على أراضيها المنشأة أو مقر المنشأةتوجد التي  عضوالدولة ال السلطة المختصة في الطلب إلى نسخة من

 

القاعدةفي  المنصوص عليهافي طلبها األساس القانوني للطلب والغرض منه وكذلك العقوبات  المفوضيةتحدد  .3
 .صحيحة غير معلوماتتقديم الخاصة ب( 1) 45 

 
اتحاد أو  المنشآتحالة وفي  – لومات المطلوبةتقديم المعب الممثل القانوني أو أو ممثليهم المنشآت أصحابيقوم  .4

القيام  – قواعدهمأو بموجب  الالئحة بموجب - تمثيلهماألشخاص المخولون ب يتولى، التي ال يوجد لها كيان قانوني المنشآت

 . ذلكب

 
تقدم ، أو فوضيةالمالتي تحددها  المدةخالل  المعلومات المطلوبة توفيرعن  المنشآتأو اتحاد  المنشأةعندما تعجز  .5

 ،هي المعلومات المطلوبةما  قرارال يحدد هذا و .المعلوماتبتوفير تلك  ضييق اقرار المفوضية تصدر، معلومات ناقصة
، وللمجلس الحق في مراجعة (1) 46و  (1) 45القاعدتين  عليها في العقوبات المنصوص وبيان لتقديمها مناسبةال والمهلة

 هذا القرار.
 
أو  المنشأةالتي توجد الدولة العضو السلطة المختصة في قرارها إلى نسخة منفي نفس الوقت  يةالمفوض ترسل .6

 على أراضيها. المنشآتاتحاد 
 

 42 قاعدة
 

 االقتصاد قطاعات داخل التحقيقإجراء 
 

 
ي ظروف من اتجاه التعامل التجاري بين الدول األعضاء، أو تحركات األسعار، أو جمود األسعار أو أ إذا تبين .1

إصدار  للمفوضية، يجوز في أي قطا  اقتصاديداخل السوق المشتركة أو الحد منها المنافسة ب لاإلخالأنه يتم أخرى 
 المبادئ إلنفاذبتقديم المعلومات الالزمة  العاملة به الشركاتومطالبة هذا القطا  االقتصادي  عام داخلإجراء تحقيق قرار ب

 .ها.قالملقاة على عات الواجبات أداءمن تتمكن المفوضية ولكي  الالئحة من 18و  16المادتين  الواردة في
 
إبالغها عن جميع  المعني في القطا  االقتصادي اتحادأو  منشأةكل تطلب من  أنخاص  بوجه للمفوضيةيجوز  .2

 (.2) 35( و 2) 34قاعدتين ال بموجب اإلخطار معفاة منال المدبرة والقرارات والممارسات االتفاقات
 
التي  المنشآتأو  المنشأةبمطالبة أيضا  المفوضية، تقوم أعاله المذكورة 2 عمال بالفقرة التحقيقات عند إجراء .3

الالزمة عن نظام  تفاصيلالب هاتزويد كبير منه أو جزء داخل السوق المشتركة المركز المهيمن تحتل بأنهاحجمها  يوحي
 .الالئحة من 18 ضوء المادة يف هاموقف تقييمكي تتمكن من ل وسلوكها الشركة

 
 .اعاتب 44و  43و  41تطبق القواعد  .4
 

 43 قاعدة
 

 في الدول األعضاء ها السلطاتالتحقيقات التي تجري
 

 
ها أن المفوضيةترى  التي إجراء التحقيقات الدول األعضاء المختصة في على السلطات ،المفوضية بناء على طلب .1

 في المسئولين يجب علىو(.  3) 44بالقاعدة عمال  بقراربإجرائها  أمرت التي أو (، 1) 44القاعدة  بموجب ضرورية

دولة ال السلطة المختصة فيصدور تفويض كتابي من استخدام صالحياتهم عند  الدول األعضاءفي المختصة  السلطات
 .قيقالتحغرض موضو  ويتم إجراء التحقيق على أراضيها. ويجب أن يحدد هذا التفويض  التي عضوال

 
يساعد  قدالتي يجري التحقيق على أراضيها ذلك،  عضوالدولة ال فيأو السلطة المختصة  المفوضيةت طلب إذا .2

 .هماتواجب أداءالسلطة على  هذه فيالمسئولين  بالمفوضية المسئولون
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 44 قاعدة
 

  التحقيقإجراء عند  المفوضية صالحيات
 

 هذهمن  8المادة ب األحكام المعتمدةو الالئحة من 7 المادةبموجب  يهاإلالواجبات المنوطة  المفوضية أداءعند  .1
يتم  ،لكي يتحقق هذا الهدفو .الشركات واتحاد الشركات داخلالتحقيقات الالزمة  جميع إجراء للمفوضيةيجوز  ،الالئحة
  -بما يلي: المفوضيةمن قبل  المسئولين المفوضين تمكين

 
 ؛التجارية الخاصة باألعمال ىاألخر الدفاتر والسجالت فحص (أ  

 
 ؛التجارية الخاصة باألعمالالسجالت و الدفاتر مقتطفات من أو أخذ نسخ (ب  

 
 ؛على الفور شفوية تفسيرات طلب (ج  

 
 .بالشركاتخاصة  نقل وسيلةو وأرض، مبنىأي دخول  (د   
 
 تفويض عند إصدار مصالحياته ماستخدا هذه التحقيقاتالمخولين بإجراء  المفوضية فيالمسئولين  يجب على .2

كون الحاالت التي ت في ( )ج(1) 45قاعدة لا المنصوص عليها في والعقوبات غرض التحقيقموضو  و يحدد فيه كتابي
التي يجري التحقيق  عضوالدولة ال المختصة في السلطة بإبالغ المفوضية تقومو .ناقصة المطلوبة الدفاتر والسجالت فيها

 .قبل إجراء التحقيق بوقت كاف   المفوضين المسئولين هويةب على أراضيها
 
موضو   القرار يحدد ويجب أن .المفوضيةقرار  أمر بهاالتي ي التحقيقات إلى الشركات واتحاد الشركاتتخضع  .3
حق و( )د( 1) 46 والقاعدة)ج( ( 1) 45القاعدة في  العقوبات المنصوص عليهاويبين  بدايتهتاريخ التحقيق و غرضو

 في مراجعة هذا القرار. سالمجل
 
دولة ال المختصة في مع السلطة بعد التشاور أعالهالمذكورة  3القاعدة  إليها في القرارات المشار المفوضيةتتخذ  .4
 التي يجري التحقيق على أراضيها. عضوال

 
ساعدوا المسئولين يأن التي يجري التحقيق على أراضيها  عضوالدولة ال السلطة المختصة في ن منيجوز للمسئولي .5

 .المفوضية من أو هذه السلطة طلب من على بناء -على تنفيذ مهامهم  بالمفوضية
 
 تقديم العضو المعنية يجب على الدولة ،المادة وفقا لهذه بتنفيذهتحقيق تم األمر على الشركةعندما تعترض  .6

 بعد -األعضاء  الدولوعلى  . تحقيقاتهم جراءإمن لتمكينهم المفوضيةللمسئولين المفوضين من قبل المساعدات الالزمة 

 .لهذا الغرضالتدابير الالزمة  اتخاذ - المفوضيةمع  التشاور
 

 45قاعدة 
 

 الغرامات
 

 
 مبيعاتها من  ٪ 10صل إلى غرامات ت الشركاتاتحاد أو  الشركةيفرض على  إصدار قراريجوز للمجلس  .1

 -:يلي ما - عن قصد أو إهمال سواء - تفعلعندما  السنوية،
 
  34 لقاعدتينل وفقاأو في إخطار  32 لقاعدةل وفقا طلبأو مضللة في  خاطئةتقدم معلومات  أ(  

 أو ،35أو 
 

 القاعدة( أو 5( أو )3) 41 القاعدةأحكام بموجب استجابة لطلب مقدم خاطئة تقدم معلومات  ب(
 دها قرار اتخذ بموجب التي حد الفترة الزمنية خاللمعلومات ال عجزها عن تقديم، أو 42  

 (.5) 41 القاعدة
 

أو  الشركةعلى  السنوي الحسابوحدات من  ٪ 10ى فرض غرامات تصل إلبقرار  إصدار للمفوضيةيجوز  .2
 - تفعلعندما ، المخالفةالمشتركة في  الشركاتالسوق المشتركة في السنة المالية السابقة لكل من في ، الشركاتاتحاد 
 -ما يلي: - عن قصد أو إهمال سواء
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 ، أوالالئحةمن  5و  3 المواد مخالفة )أ(
 
 (.1) 38 القاعدةبموجب إلزام مفروض   مخالفة أي )ب(

 
 تم مراعاة خطورة ومدة المخالفة.، يعند تحديد قيمة الغرامة . 3
 
 (.2( و )1) 40 ةيتم تطبيق القاعد  .4
 
 .ةالجنائي اإلجراءاتطابع أخذ ال ت 2و  1لفقرتين الفرعيتين ل وفقاالقرارات المتخذة   .5
 
  -التي تحدث: األفعالعلى )أ(  2الغرامات المنصوص عليها في الفقرة  يتم فرضال  . 6
 
 ضمن تقع بشرط أن ،الالئحة( من 5) 16تطبيق المادة بوقبل قرارها  المفوضيةبعد إخطار  أ(  

 اإلخطار؛موضح في الحدود هذا النشاط 
 

 بدء تاريخفي الموجودة  المدبرةاالتفاقات والقرارات والممارسات  انوأثناء سري اإلخطارقبل  ب(
 (1) 35 القاعدةفي غضون المهلة الزمنية المحددة في  يتم اإلخطار، شريطة أن هذه الالئحةنفاذ 

 (.2) 37 والقاعدة
 

المادة تطبيق فحص األولي بعد ال ترى هاالمعنية بأن الشركات المفوضيةعندما تبلغ  5 الفرعية الفقرة إنفاذال يتم   .7
 .ليس له ما يبرره( 4) 16المادة  وأن تطبيق الالئحة( من 1) 16

 
 

 46 قاعدة
 

 ةعقوبة المدفوعات الدوري
 

 
 xxxبقيمة  دوريةمدفوعات عقوبة  الشركات حاداتأو  الشركاتفرض على أن تبموجب قرار  للمفوضيةيجوز  . 1
  -يلي: إلجبارها على ما، الذي يحدده القرارتاريخ الحسب اعتبارا من ، وتيومياالكوميسا  دوالر xxx إلى xxx من
 
 ؛من هذه القواعد 33 للقاعدةوفقا  متخذقرار  بموجب ،الالئحة التنفيذيةخرق لمواد أي إنهاء  أ(    
     

 (؛3) 38االمتنا  عن القيام بأي عمل من األعمال المحظورة بموجب المادة  ب(  
 
 (؛5) 41لمادة ل وفقا متخذبموجب قرار  طلبها وصحيحة يتمات كاملة تقديم معلوم ج(    

 
 (.3) 44 للقاعدة وفقا متخذقرار به  للتحقيق الذي أمر الخضو  د(     

 
، عليها ةالدوريالمدفوعات فرض عقوبة  الهدف منبااللتزام الذي كان  الشركات أو اتحاد الشركاتعندما تفي  . 2

 بموجب القرار األصلي. قد تنشأتلك التي  بقيمة أقل من ةالدوريالمدفوعات عقوبة للغ اإلجمالي المب تحديد للمفوضيةيجوز 

 
 

 47 قاعدة
 

 المجلس مراجعة
 

 
الني  المفوضيةقرارات  لمراجعة الالئحة من 15المادة  بالمعنى المقصود فيغير محدودة مطلقة  بصالحية لمجلسايتمتع 
 زيادة الغرامة أو عقوبة المدفوعات الدورية ض أويأو تخف، ويجوز له إلغاء الئحةال( من 4) 13 بموجب المادة اتخذتها

 .المفروضة
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 48 قاعدة
  

 المستخدمةعملة ال
  
 .الكوميسا دوالر هي تكون وحدة الحساب، 47و  45تطبيق القاعدتين ل

 

 
 49 قاعدة

 
 الثالث والطرف الطرفين االستماع إلىجلسات 

 
 المفوضية تمنح ،46و، 45، 38، 37، 36، 33، 32 واعدالقفي  االمنصوص عليه القرارات قبل اتخاذ  .1

  . المفوضية التي تعترض عليها الشئونلسماعها فيما يخص  فرصة المعنية الشركات داأو اتح الشركات
 
سلطات أو ال المفوضيةإذا اعتبرت ، أيضا العاديين األشخاصالممثلين القانونيين أو غيرهم من  يتم سما  قدو .2

عندما يظهرون  –لسماعهم وتتم الموافقة على طلبات هؤالء األشخاص . المختصة في الدول األعضاء ذلك ضروريا
 .اهتماما كافيا

 
 تنشر، الالئحةمن ( 4) 16 تطبيق المادةب اتخاذ قرار أو 32للمادة  وفقاتصريح سلبي منح  المفوضيةعندما تعتزم  .3

 فترة زمنية محددة في غضون ممالحظاته لتقديم الثالثة المعنيةجميع األطراف  وتدعو ،المعنيللطلب أو اإلخطار  املخص

 .الخاصة بأعمالها األسرار حماية بخصوص للمنشآتالمصلحة المشروعة  النشرةراعي تيجب أن و يوما. 30 قل عنال ت
 

 
 50قاعدة 
 

 المهنية السرية
 

 
جراء أو إل ة لهالمطلوب للغرض 44و  43و  42و  41 القواعد لتطبيق المكتسبة نتيجة المعلومات استعمال يتم .1

 .ال غير فقط لتحقيقا
 
 األعضاء، الدول المختصة في والسلطات المفوضية، يتعين على 51و  49القاعدتين  بأحكام اإلخالل دون .2
 التزامالتي تقتضي و هذه الالئحة لتطبيق نتيجة عليهاالتي حصلوا معلومات ال اإلفصاح عنومسئوليها عدم  موظفيهاو

 .السرية المهنية
 
 التي ال تحتوي على أو المسوح عامةالمعلومات ال نشر أعاله المذكورتين 2و  1الفقرتين الفرعيتين  أحكام تمنع ال .3

 .معينة شركاتاتحاد  وأ بشركات معلومات تتعلق
 

 

 51 عدةقا
 

 القرارات نشر
 

 
 .38و  37و  36و  33و  32 قواعدلل وفقا هاتتخذ التي القرارات المفوضية تنشر .1
 
 في للمنشآتلمصالح المشروعة ل ارار، مع مراعاتهقأسماء األطراف والنص الرئيسي لل النشرةحدد تأن يجب  .2

 .الخاصة بأعمالها األسرار حماية
 
 52 قاعدة

 
 خاصة أحكام
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التي  المدبرةلقرارات والممارسات وا االتفاقات فئات معينة من إللزاممقترحات  المجلس إلى المفوضية تقدم .1
 .35و  34بموجب القاعدتين  اإلجباري عنها باإلخطار (2) 35أو القاعدة ( 2) 34القاعدة  تشملها

 

االتفاقات  بإعفاء الخاصة األحكام للموافقة علىالمجلس  إلى توصيات  - دورية بصفة - المفوضية تقدم  .2

  (. 2) 35و ( 2) 34 تينالقاعد هاتشملالتي  المدبرةالممارسات والقرارات و

 

 

 53 قاعدة
  

 قرارات طبق علىالتي ت االنتقالية األحكام
 في الدول األعضاء السلطات

 

 
 من التيالالئحة من  (1) 15 في المادة من النو  الموصوف المدبرةالممارسات واالتفاقات والقرارات  ال تخضع .1

وفقا  الالئحةمن ( 1) 16 المادة تطبيق األعضاءإحدى الدول  طة المختصة فيالسل أعلنت - الالئحة بدء نفاذ قبل - أجلها
 ةالدول السلطة المختصة في قرار ويعتبر. 35المادة  بموجب اإلجباريلإلخطار ال تخضع  ،الالئحةمن  (4) 16 للمادة
ال  هاولكن هذه السلطة من قبل الفترة المحددة بعد انقضاء سريانه يتوقفو، 36المادة  بالمعنى المقصود في قرارا العضو

 .(3) 38تطبق القاعدة و .هذه الالئحة بدء نفاذ من ثالث سنوات تزيد على
 
 (.2) 38ألحكام المادة وفقا أعاله 1 المنصوص عليها في الفقرة القرارات تجديدطلبات أمر في  المفوضية تفصل 2

 
 
 54 القاعدة
 

 األحكامتنفيذ 
 

 
 ،33و  32 للقاعدتينوفقا  لطلباتلتفاصيل أخرى أي ومضمون و بشكلالتي تتعلق  ألحكاماتنفيذ  توليللجنة سلطة  يكون

 (.2)( و 1) 49 لقاعدةل وفقاوجلسات االستما   ، 35و  34 للقاعدتينواإلخطارات وفقا 
 

 

 الرابعالجزء 

 
 والتملك  االندماجإخطار 

 
 55 قاعدة

 
 االندماج إخطار حفظ

 
 
كل وثيقة حفظ ويجب التأكد من  اندماجإخطار بعملية كل لملف رقام مميزة تخصيص أ المفوضيةعلى  يجب .1

 .الملفرقم  بنفس الموضو  علق بهذاتتالحقا  تقدم
 
 -بالبيانات التالية: يةضالمفوأن يزود  بموجب هذه القاعدة الوثائقحفظ عملية  ىيتول منيجب على  .2
 
 ؛االسم القانوني أ(   
 ؛لمراسلةاعنوان  ب(   
 .(رقم الفاكس، وعنوان البريد االلكتروني وأرقام الهواتفعناوين اإللكترونية )ال (ج   

 
بالتعامل  ن الشخص المرخص لهاسم وعناويب المفوضيةتزويد ، يجب االعتباري ليس فردا الشخصهذا إذا كان  .3

 . الوثائقمن يقوم بحفظ  نيابة عن المفوضيةمع 
 
الموحدة  ةالسنوي المبيعات حصيلة من %01,0 قيمته جب اإلبالغ عنه برسمالوا االندماجأن يرفق إخطار  يجب .4
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 .أكبرأيهما  ،في السوق المشتركةالموحدة  ألصولاقيمة أو 
 
  -:في التواريخ التالية المفوضيةإلى م الرسيجب دفع  .5
 
 أو ،المفوضيةهذا الرسم إلى دفع تسليم الشيك أو أمر  تاريخ (1)   
 .  المفوضيةحساب  في للرسمكتروني التحويل اإللمباشر أو الا  يداإلتاريخ  (2)   

 
عن طريق تقديم  هاإخطارعنه اإلبالغ  واجب غيرال االندماجبالمعنية األطراف  منأن تطلب  للمفوضية يجوز .6

أن رجة كبيرة من المرجح بد االندماج هذاأن لها تبين  إذانسخ  ثالثمن المعد لهذا الغرض نموذج العلى  االندماج إخطار
  -:لمصلحة العامة في السوق المشتركةتعارض مع ايأو من المرجح أن المنافسة  حد منيمنع أو ي

 
تتشاور أن و والشركة الهدف تعمالن في إحدى الدول األعضاء، المالكةمن الشركة  في الحاالت التي يكون كل . بشرط.

 :االندماجقديم إخطار بتألطراف قبل مطالبتها لدولة مع تلك الأوال  المفوضية
 

 . عنه الغير واجب اإلبالغ االندماجعمليات الخاص ب االندماجدفع أي رسوم لتقديم إخطار ويشترط كذلك عدم 
 

 
 56 قاعدة

 
 االندماج التراجع عن
 

 
 .نية لتنفيذهأية المنشود وليس لديها  االندماجعن  تراجعتا أنهكتابيا ب المفوضيةإخطار  المالكة يجوز للشركة

 
 -:االندماج التراجع عنتقديم إخطار عند 
 
 ، ومطلقا باالندماجيتم اإلخطار لم أنه لو  الوضع كمافي نفس  االندماجيظل طرفا  أ(  

 
 الملغ االندماجالمدفوعة لهذا  االندماجرسوم إخطار تم استرداد ال ي ب(  
 

 

 الترخيـــــص -الجز الخامس 
 
 57 قاعدة

 
 ترخيصالحصول على طلب 

 
 

 -منح ترخيص للمنشأة الطالبة: -بناء على طلب من المنشأة أو من ينوب عنها  -يجوز للمفوضية  .1
 

 أحد شروط العقد  -أو قد يكون  –أو تتوصل إلى تفاهم، إذا كان  لكي تعقد اتفاقا أو عقدا، (أ   
 إلى حد كبير أو التفاهم المقترح منافيا للمنافسة أو يهدف أو يؤدي إلى التقليل أو االتفاق    

 من المنافسة داخل السوق المشتركة.   
 

 الشرط منافيا للمنافسة –أو أن قد يكون  -كان إلنفاذ شرط في عقد أو اتفاق أو تفاهم إذا  ب(   
 أو يهدف أو يؤدي إلى التقليل إلى حد كبير من المنافسة داخل السوق المشتركة وأثناء   

 سريان الترخيص الممنوح.   
 

16ال تمنع المادتين  -ي حالة وجود ترخيص لعقد اتفاق أو عقد أو التوصل إلى تفاهم ف ج(   
 تفاهم وفقا لشروط الترخيص  المنشأة من إتمام العقد أو االتفاق أو التوصل إلى 18و   
 من المفوضية وتفعيل أي شرط من شروط هذا العقد أو االتفاق الذي تم أو التفاهم  الممنوح   
 ليه؛المتوصل إ   

 
 .في حالة تفعيل الترخيص لشرط من شروط العقد د(   
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 آخر شخصنافذا بالشروط نفسها لكل بموجب هذه المادة  لجهة ما المفوضيةالممنوح من قبل  الترخيصيكون  .2

أو كشخص مقترح تفاهم  عقد أو تفاقال كطرف مقترح وأ، العقد أطرافمن باعتباره طرفا  الترخيصاسمه في طلب ورد 
 .ةالحال قتضيهت ام حسب العقد أو العقد المقترح باالستفادة من ذلك مخولأو  زممل
 
 .بصورة كاملة الطلبيتم النظر في  إلى حينمنح ترخيص مؤقت  للمفوضيةيجوز  .3

 
 

 58 قاعدة
 

 السجلب هإجراءات تقديم الطلب وحفظ
 
 
إلى  كتابيا، آخر إحاللو ترخيص إلغاء أو ،ترخيص إلغاء وأ ،ترخيصلحصول على ا طلب يقدمأن  يجب .1

 .المفوضية
 
 .الطلب باستالم اإخطار المفوضية تنشر .2
 
 .(سحبها التي تم الطلبات بما في ذلك)تتلقاها  التي خيصالتر لطلبات بسجل المفوضية تحتفظ .3
 
 -:ما يلي 3 وفقا للفقرة اتالمحفوظ سجلأن يتضمن  يجب .4
 
 ؛ببالطل المرفقة المستندات جميع أ(   

 
 .الطلب بشأن المفوضية إلىشفوية تم تقديمها  ملخصات أو / و تفاصيل (ب   

 
 الشفوية تفاصيلال أو اجزء منه أو الوثيقةمع بسرية تامة التعامل  المفوضية من أن يطلب يمكن لمقدم الطلب .5

المحكمة  ما لم تأذن ا الطلبمثل هذ احترام المفوضيةعلى و السجلب من الحفظ تستثنى ولذلك، التي قدمها أو جزء منها

 بعكس ذلك من أجل المصلحة العامة. المختصة
 
 من نسختين. المفوضيةإلى المقدمة  ترخيصلحصول على ا طلبات تكونت .6

 

 59قاعدة 
 

 ترخيصالحصول على  التقدم بطلب من يحق لهم

 
 

  -:ترخيصالحصول على  طلب الحق في التالين لألشخاص .1
 
 المشتركة؛السوق  والخدمات داخل وشراء السلعتوزيع وتوريد و نتاجإب يقومشخص  أي أ(  

 
 ؛داخل السوق المشتركة العاملة الهيئات وموظفو المستهلك (ب  

 
 ؛دولة من الدول األعضاء أي ج(  

 
  نسخة أن يرفق ترخيصللحصول على أو مستهلك أو موظف يتقدم بطلب  أي منشأةيتعين على  د(  

 . تسجيل طلبه مصدقة من
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 60 قاعدة
 

 الطلب نطاق

 
 
 .الالئحة التنفيذيةبموجب  التراخيص لمنح السوق المشتركةفي المختصة  الهيئةهي  المفوضية 

 
 
 61قاعدة 
 
 الطلباتالتعامل مع 

 

 

 .لهذا الغرض على النموذج المعد المفوضيةرئيس  إلى هيجب على مقدم الطلب تقديم  .1

 

 لذلك، متاحا للجمهورملف الويكون  .م إصدار إيصال وإرساله إلى مقدم الطلبويت رقم ملف طلبعطى كل ي   .2

 .تقديم الطلبالسرية في وقت للمطالبة بالحفاظ على اتخاذ إي إجراء يجب 

 

 .تقديم الطلبالكوميسا في وقت ببالعملة المتداولة يجب دفع الرسوم المقررة  .3

 

اسم تشمل ، عنهقصيرة  مدير نشر تفاصيلال، يجب على م الطلبأيام عمل من تاريخ استال (7غضون سبعة ) في  .4

السوق  فيانتشار بطريقة تضمن أوسع  الموضوع امختصر لهذ ورقم الملف ووصف هوعنوان مقدم الطلب وتاريخ

 .المشتركة

 

ى إل يقوم هذا الموظف بتقديم تقريرهلتحقيق وإلجراء ا)ضابط القضية(  مختصموظف تعيين الملف إلى  يتم .5

 .الطلب الستالم( يوما التالية 30المدير في غضون ثالثين )

 
المقدمة، ويقوم بإعداد  الكتابيةجميع الطلبات  ويراجع أيام،( 7المدير في تقرير ضابط القضية في غضون سبعة )ينظر  .6

 .قرارمشروع 

 

مع  الطلبفي  مصلحتهم ين أعربوا عناآلخرين الذالمعنيين إرسال مشروع القرار إلى مقدم الطلب وجميع األشخاص  يتم .7

 .القضيةاالنتهاء من هذه من عدمه قبل  علنيةحاجة إلى جلسة استماع إذا كانت هناك  بين للمديري اقتراح

 

أو في أي  المفوضيةعقد جلسة استماع علنية في مكاتب  ، قد يتمذلكفي مصلحة  ذو/ طرفمقدم الطلب أو أي  طلب إذا  .8

 إلىوتقديم المزيد من المعلومات لحضور ا وذوي المصالحويحق لمقدم الطلب  ،المدير هيقرر حسب ما شتركةمكان داخل السوق الم
 .لمشروع القرارسواء كانت مؤيدة أو معارضة المدير 

 

في  مقدم الطلبإلى الرسمي  التصديقوإرسال  القرارمشروع بالتصديق على المدير يقوم ، جلسة علنيةطلب تم لم ي إذا .9

 ،واألطراف المعنية األخرى مشروع القرار إلى مقدم الطلب إلرسال( يوما التالية 15) غضون

 

نسخة منه  ويتم إرسال التالية للجلسة( سبعة أيام 7) في غضون مدير القرار النهائيعلنية، يصدر التم عقد جلسة استماع  إذا .10

 .علنيةاللسة جالشاركت في  التي المعنيةالطلب وإلى جميع األطراف مقدم إلى 

 

 .في السوق المشتركةانتشار له تضمن أوسع  بوسيلةتفاصيل القرار الذي اتخذه ينشر المدير  .11

 

 .الملف وتصبح جزءا من السجل العام فيسرية( والقرارات اليتم وضع نسخ من جميع التقارير والمالحظات الشفهية )غير  .12
 

 

 62قاعدة 

 

 الحصول على ترخيص طلبالفصل في 

 

 

 ، أوراه مناسباحسبما ي هذا الترخيص منحب كتابيا قرارا المدير يصدر .1
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 يصدر المدير قرارا كتابيا برفض الطلب. وكذلك، يمكن أن .2

 

 عند الفصل في أي طلب، يراعي المدير أي طلب آخر يتعلق بالطلب المقدم إليه من قبل الطالب أو دولة من  .3
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 .شخص آخر أو أي ة مهنيةهيئ من قبل أيالدول األعضاء أو   
 
 .كتابيا سبب اتخاذه هذا القرار المدير يحدد .4
 
بعزمه ينظر في طلب معقد نظرا للقضايا المتشعبة المطروحة، يقوم بإخطار مقدم الطلب كتابيا  المدير إذا كان .5

 طلب التمديد من المجلس. على

 
 63 قاعدة

 
 الرسوم
 

 
 .الترخيص عند تقديم طلبوميسا دوالر الك 000,1قيمته  رسميتم دفع  .1
 
 الطلب.تقديم على  المفوضية موافقةقبل دفع الرسوم كاملة يجب  .2
 
 .ردها أو تخفيضها وأ، الرسوم يمكن التنازل عن ال .3

 
 

 64قاعدة 
 

 لحصول على ترخيصطلب ل رفض منالتظلم 
 

 
هذا  يوما من تاريخ استالم 30غضون في  للحصول على ترخيص هطلب المفوضية رفض التظلم من يمكن لمقدم الطلب

 .لهذا الغرض على النموذج المعد اإلخطار
 
 

 65قاعدة 
 

 الوثائقاستالم  إثباتدليل 
 

 
أي تصدق على أن التي  المفوضية بختم المختومة شهادة، تكون الالالئحة التنفيذيةبموجب  قضائية دعوىفي أي  .1

التي  الشهادة فيالموصوف  نو المن  وثيقة مستند أو استالم أو عدميدا  إ أو عدمتتعلق بإيدا  أو استالم  محددة واقعة
 .الواقعةهذه  أوليا على، تكون دليال المفوضيةحتفظ بها التي ت من السجالت تظهر

 
أنه  التي تصدق على المفوضية بختم المختومة تكون الشهادة، الالئحة التنفيذيةبموجب  دعوى قضائية في أي .2

في  اأن المستند أو الوثيقة من النوع الموصوف في الشهادة لم يتم استالمه المفوضيةت التي تحتفظ بها السجالمن  يتضح

 هذه الواقعة تكون دليال أوليا على،  هاأي مكتب من مكاتب
 

 66 قاعدة
 

 السجلأمين مكتب  عمل ساعات
  

العمل من الساعة  مواعيدد المضيف. وتكون للبأيام العطالت الرسمية ل عدامفتوحا للعمل كل يوم  السجلمكتب أمين يكون 
 . 16:00إلى الساعة  15:00و من الساعة  12:00إلى الساعة  9:00

 
 

 67 قاعدة 
 

 السجل أمين لدى الوثائقأو إيداع تسليم 
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عن  أمين السجلأخرى لدي مكتب  وثائقإيدا  أي و الالئحةبموجب  المفوضيةإلى المقدم  طلباليتم تفعيل  .1

 . الرسمية هفي مواعيد عمل همكتب في اتسليمه طريق
 
 .مكتبه إلى الوثيقةبتسجيل تاريخ تسليم  أمين السجليقوم  .2

 
 بملف أم ال.  احفظه كان المطلوبأو في مكتبه، سواء  أمين السجللدى  قةوثيبإيدا   تعلقت التي 2تنطبق الفقرة  .3
 
 

 68قاعدة 
 

 القضية ملف رقم
 

 
 .المفوضية أمام مرفوعةدعوى  كلل قم ملفر أمين السجل يخصص .1
 
 .بعضها البعضب ترتبط -أمين السجل وجهة نظر من – التي الدعاوى لجميع ملف واحد رقم تخصيص ويمكن .2
 

 
 69 قاعدة

 
 المفوضية أمام المرفوعةالدعاوى  في لمراسلةاعنوان 

 

 
يستمع أن  أو -أمام المجلس  المرفوعة في الدعاوى إجراءأي  اتخاذ يحق للشخص ، الالمجلس أوامر بموجب .1
 الوثائق إرساليتم قد  الذيالدول األعضاء إحدى  في هعنوانب يفيد إخطارا أمين السجل لدىإال إذا أودع  - جلسةال في إليه

 .الدعوى في يمثل ي شخصأل اإلخطارهذا  نسخة من وعملإليه وى الخاصة بتلك الدع
 
 بعنوان جديد للمراسلة آخر النظام أن يود  إخطارا  بموجب وان للمراسلةعنب إخطارا الذي قدم يجوز للشخص .2

 وقت. أيفي 
 
يتعين عليه تقديم إخطار على الفور ألي ، 2بموجب الفقرة  للمراسلة عنوان جديدب إخطارا الشخص يود عندما  .3

 .الدعوى فيشخص يمثل 
 
تفسيرها  يتم للمراسلةعنوان  إلى هذه القواعد رة فيإشا في حالة تقديم الشخص عنوانين أو أكثر للمراسلة، أي .4

 .العناوين تلكأو أحدث  بآخر
 

 70قاعدة 
 

 القضاياببعض  فيما يتعلق المجلس أوامر
 

 
تنظر دعوى  في أي -، يجوز للمجلس وهذه القواعد الالئحةبموجب  المجلس صالحيات من عمومية دون الحد .1

 -:أوامر إعطاء -أمامه 
 
 جميع  إحضار – الوثائق إنتاجو واالدعاءات من الحقائق األولية البيانات عن طريق - لضمان أ(  

 دعوى منظورة في أي المشاركين األشخاص  من قبل جميع المجلس أمام المادية واالعتباراتالوقائع    
 و ؛أمامه   

 
 طريق عن ته لمساعد أشخاص بما في ذلك تعيين ،المجلس أمام المنظورة في الدعاوى دلةألا مراعاة (ب  

 ، و(تقرير مكتوب أو عن طريق شخصيا سواء) بالشهادة اإلدالء
 
 .الدعاوىأي من هذه  فيمصلحة مشتركة  األشخاص الذين لديهم تمثيل مراعاة (ج 
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 .1 الفقرة بموجب األوامرصالحيات المجلس في إعطاء ممارسة لرئيس يجوز ل .2
 

 

 71 قاعدة
 

 لمجلسا عن نيالغائب شهادة
 

 
 بشهادته في إلدالءبا  -أمام المجلس  كشاهد يمثلالذي  الشخص غير - ما شخصل السماح يجوز للمجلس .1

 .كتابية إفادةتقديم  عن طريق هالمنظورة أمام الدعوى
 
 -:إذاإال  ، 1بموجب الفقرة  باإلفادة اإلذن إعطاء المجلس عدم يجب على  .2
 
 و ،ذنالدعوى على إعطاء هذا اإل اوافق طرف (أ  

 
 .اإلفادةفي  الواردةيؤكد صحة المعلومات ، من قبل الشخص تصريح قانونياإلفادة ب مرفق (ب  

 
 .أمين السجلمكتب إيدا  اإلفادة المقدمة بإذن من المجلس لدى يجب  .3
 
  

 72 قاعدة
 

 المجلس وقرارات أوامر
 

 
 ه.من في وثيقة موقعة صدوره تاريخومجلس عن ال صادر وقرار أمركل بتسجيل  أمين السجل يقوم .1
 
 .المفوضية في سجالت 1 في الفقرة مشار إليها من كل وثيقة النسخة األصلية أمين السجل يحفظ .2
 

 
 73 قاعدة

 السرية
 

 
 -:وفقا لهذه القواعدمن الحفظ بالسجل وثيقة، أو جزء من وثيقة،  الستثناء المفوضيةتقديم طلب إلى يتم  . 1
 
 من بالقرب من أعلى كل صفحة  باللون األحمر ُيكتب – برمتها الوثيقة ستثناءالطلب الإذا كان  أ(  

 و النشر"، منعمطلوب "عبارة الوثيقة 
 
 باللون األحمر أعلى الصفحة األولى من الوثيقة  ُيكتب -جزء من الوثيقة  الستثناءطلب الإذا كان  ب(  

يتم ، صفحات 5من أكثر من ثيقة لوعندما تتكون ا)و نشر جزء من الوثيقة" منععبارة "مطلوب 
 .بوضوح باللون األحمر هوتحديد، مكان هذا الجزء بالوثيقة(وصف 

 
 منعحظر أو ب أمر من المجلسللحصول على  بطلب - في جلسة االستما  أمام المجلس - ماشخص يتقدم عندما  .2

بسبب أو استلمها المجلس أو أودعت لديه،  أمين السجلفي وثيقة موجودة في الملف أو مودعة لدي  الوارد المحتوىنشر 
 باللون األحمر. ذلك دأن يحديجب أو ألي سبب آخر،  محتوىالدلة أو األسرية 

 
عن طريق الكتابة  سريطابع  ذو محتوى المقدمة إلى المجلس تحتوي علىوثيقة ال. يجوز ألي شخص االدعاء بأن 3

 ".مطلوب منع النشرعبارة "بالقرب من أعلى كل صفحة من الوثيقة  باللون األحمر
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 74قاعدة 
 

 استدعاء الشهود
 

 
 .المعد لهذا الغرض للنموذج وفقا الالئحةمن  8لمادة ا بموجبينبغي أن يكون االستدعاء  .1
 
 -:طريقعن  شخصلإلى ا الالئحةمن  8المادة  بموجبيتم إرسال االستدعاء  .2
 
 ، وشخصيا له االستدعاء نسخة من تسليم (أ  

 
 .نسخةال هوقت تسليمقي  الشخص على االستدعاء أصلرض ع (ب  

 
 

 75 قاعدة
 

 والقضاياالدعاوى  نظر استمرار
 األوامرأو  للقواعد عدم االمتثال على الرغم من

 

 
ال يمنع عجز الشخص صاحب أو ذو عالقة بالدعوى أو القضية ، القواعد هذهو لالئحة التنفيذيةا بموجب .1

ال يمنع تلك الدعوى أو  -بغير ذلك  اللجنةأمر تما لم  –أحكام هذه القواعد حكم من االمتثال ل عن المفوضيةالمنظورة أمام 

 القضية من التداول كما لو كان هذا الشخص يمتثل لألحكام. 

 
ال يمنع عجز الشخص صاحب أو ذو عالقة بالدعوى أو القضية المنظورة أمام  القواعد، هذهو لالئحةا بموجب .2

 -ذلك بغير المجلس يأمر ما لم - القواعدهذه ألمر من المجلس بموجب أو  أحكام هذه القواعدحكم من متثال لاال المجلس عن

 .ال يمنع تلك الدعوى أو القضية من التداول كما لو كان هذا الشخص يمتثل لألحكام أو األمر
 

 
 76 قاعدة

 
 هانسخ منوإعطاء الوثائق فحص 

 
 
 -:وثيقة غير سريةأي  طلبا لفحص بنفسهشخص ال دميق، لالئحة التنفيذيةا بموجب . 1
 
 أو/ ذات الصلة، و تحيث يتم االحتفاظ بالسجال المفوضيةفي مكتب  أ(  

 
 .أمين السجلفي حالة وجود الوثيقة المشار إليها في هذه القواعد في مكتب  ب(  

 
 
 -سرية:غير حصول على نسخة من وثيقة لليقدم الشخص طلبا  . 2
 
 في أي من  المفوضية موجها إلىأو عن طريق البريد  المفوضيةشخصيا في أي مكتب من مكاتب         أ(  

 مكاتبها، أو
 
 .أمين السجلإلى  موجهاأو عن طريق البريد  أمين السجلشخصيا في مكتب       ب( 
 

 
 إلى  73 القاعدة " وفقا ألحكامالمكتوب عليها عبارة "مطلوب منع النشرالوثيقة تقديم الطلب الخاص بيتم  . 3

 .مجلسال
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 77قاعدة 
 

 الرسوم
 

 
  الوثيقة نسخة من للحصول على الرسوم المقررةتكون ، 76 القاعدة على النحو المبين في لحصول على نسخةل .1

 دوالر الكوميسا لكل صفحة.  1 
 
 .دوالر الكوميسا 5 الرسوم المقررة تكون، نسخة مصدقة لحصول علىل .2
 
 -:السجل نسخة من لعمل محددة الرسوم التالية .3
 
 ، أولكل صفحة 50,0دوالر الكوميسا زائد  5 – مصدقة نسخةال تكان إذا أ(  

 
 دوالر الكوميسا لكل صفحة.  1 - حالة أخرى في أي (ب  

 
 دوالر الكوميسا. 000,1قيمته  باالستثناءطلب أمر  رسم .4
 
 نسخة واحدة الحصول على أو المجلس فوضيةالم مامأ منظورة قضية في دعوى أو الماثل يحق للشخص .5

 .رسوم دون دفعب - القضية الدعوى أوب تتعلق وثيقة مصدقة من
 

 
 78 قاعدة

 
 للجنةا تتحملها التي األنشطةوالخدمات 

 

 
 -:األنشطة التالية تم تحديد ،الالئحة التنفيذيةبموجب  .1
 
 الدراسية؛الحلقات حلقات العمل و إجراء )أ(  

 
 .اتالتدريب إجراء )ب(  

 
 -:التالية األعمالتم تحديد  ،الالئحةبموجب   .2
 
  لم ترتب له أو أي نشاط آخر دورة تدريبيةأو أو حلقة دراسة  لحلقة عمل معلوماتمتحدث أو  توفير (أ  

 ، أوعنها من ينوبأو  المفوضية
 
 ؛هاعن من ينوب أو فوضيةالم هالم تنتجالتي  – أشرطة الفيديو بما في ذلك - مواد التدريب استخدام (ب
 
 هيئة  من قبل المواد المنشورة الستخدامها فيبالئحة الكوميسا للمنافسة  المعلومات المتعلقة توفير (ج

 ؛المفوضية أخرى غير
 
 .التنفيذية ةالالئحألحكام  للتشجيع على االمتثال يالصناع سلوكال قواعدمدونات  إعداد (د

 
 

 79مادة 
 

 النقديةالعقوبات 
 
 

 -:وهذه القواعد هلمخالفتها لشركة التي تفرض على  النقديةالحد األقصى للعقوبة   .1
 
 وحدة؛ 000,750 :19عن كل مخالفة للمادة  أ(  
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 وحدة؛ 000,500 :18عن كل مخالفة للمادة  ب(  

 
 وحدة؛ 000,300 :16عن كل مخالفة للمادة  ج(  

 
 .وحدة 000,300، الالئحةللجزء الخامس من عن كل مخالفة  د(  

 
 .الكوميسا دوالر 1 عادلعقوبة تالوحدة  هـ(  

 
 تحددهاللتحويل  بأي عملة قابلةإحدى الدول األعضاء في الكوميسا أو  بالعملة المتداولة فيالعقوبات دفع  يجوز .2

 .معينة بقضيةأو المجلس في ما يتعلق  المفوضية
 
 

 80 قاعدة
 

  راألضراالتعويضات عن وسداد الرسوم و سابح
 المجلس أو المفوضية التي تأمر بها وغيرها من المدفوعات

 
المدفوعات التي  األضرار وغيرها منوالتعويضات عن القواعد أو هذه  الالئحةدفع الرسوم المستحقة بموجب  يجوز

أو  لمفوضيةامن قبل  ةالدولة العضو المحدد بالعملة المتداولة في، أو أو المجلس بدوالر الكوميسا المفوضيةأمرت بها 

 .معينة بقضيةالمجلس في ما يتعلق 
 
 

 81 قاعدة
 

 والمجتمعيةأوامر الخدمة اإلشرافية  دواممدة 
 

 
 .األمر صدور هذاتاريخ سنوات من  5هي أو المجتمعية  يةأمر بالخدمة اإلشراف لدوامأقصى مدة 

 
على  األمرهذا دوام لالمدة القصوى  احتساب ضبغرفي مرحلة االستئناف المجتمعية شرافية أو اإلخدمة بال أمرتعديل  يعتبر

 أنه أمر جديد.
 

 
 82 قاعدة

 
 المفوضيةأمام  الدعوى القضائيةبدء 

 
 

 .الالئحة التنفيذيةمخالفة سنوات من  5في غضون  المفوضيةأمام  الدعوى القضائية يجوز بدء

 
 
  


