بالغ مشترك
رئاسة النيابة العامة ومجلس املنافسة يوقعان على اتفاقية تعاون
اإلثنين  27دجنبر2021
في إطار تنزيل أحكام دستترور املكل ة في ال تتت املرعلت بالرعاون بلن الستتلساا و ست اما منهكا في تعزيز
قيم ال فافية وت ريس مبدأ تكافؤ الفرص وحكاية النظام العام االقرصادي.
ونظرا ملا يرسلبه موض ت ت تتوا مكافمة ا رائم االقرص ت ت تتادية من تكامل لألدوار وتظافر لل ود من أجل
ك ف هذا النوا من ا رائم وردا مرت بيها.
ووعيا بضت تتروري تعزيز الرعاون والرمست تتيت من أجل مماات تتري ل أ ت تتكا املكارست تتاا املنافية واملخلة
ب روط املنافسة من خال الرسبيت الفعا ألحكام القانون رقم  104.12املرعلت بمرية األسعار واملنافسة
وانسالقا من األهداف امل ت ت تتهمكة بينهكا الست ت تتيكا في ما يرعلت بضت ت تتكان ال ت ت تتفافية وا نصت ت تتاف في العالقاا
االقرصادية وا حفاظ على النظام العام الرنافس ي
ووعيا منهكا بضت تتروري الرمست تتيت من أجل الرسبيت الست تتليم للقانون وتوفلم منافست تتة حري وم ت تتروعة
قائكة على مبدأ على مبدأ تكافؤ الفرص
تم يوم ا ثنلن  27دجنبم  2021توقيع اتفاقية تعاون بلن رئاسة النيابة العامة ومجلس املنافسة.
وتنص هتذ االتفتاقيتة على تعزيز الرعتاون بلن السرفلن من خال تبتاد ا خبماا والرجتارج في مجتا
الركوين والردريب والرمست تتيت والم ت تتاور من أجل الرسبيت الست تتليم للقانون الست تتيكا فيكا يرعلت با وانب
املرعلقة بمنظيم وتسيلم األبماث املنصوص عليها في القانون املرعلت بمرية األسعار واملنافسة.
ككا نص ت هذ االتفاقية على إحداث نة م تتهمكة تجركع دوريا للرمس تيت والس ت ر على تنفيذ بنود
االتفاق.
وتأتي هذ االتفاقية في س تتياق ا ود البي تبذل ا املؤست تس تتاا املعنية مك لة في رئاس تتة النيابة العامة
ومجلس املنافست تتة من أجل تعزيز قيم ال ت تتفافية واملست تتاواي وتكافؤ الفرص في امل ا االقرصت تتادي وحكاية
املستهلك واألسواق من املكارساا املنافية لقواعد املنافسة.

