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عقد جملس  ،املتعلقة حبرية الأسعار واملنافسة 104 -12من القانون رمق  33تطبيقا لأحاكم املادة 

خصصتا دلراسة الإحاةل املتعلقة ابخلرباء احملاس بني  ،2022يوليوز  28و 7املنافسة جلس تني بتارخي 

عدد  ا حتتقرار اجمللس  أأصدر ،هذا القانون من 39تنفيذا ملقتضيات املادة و والتداول بشأأهنا، 

( درمه 3.000.000 عقوبة مالية قدرها )عىل هيئة اخلرباء احملاس بني فرض مبوجبه  2022ق//80

اليت  104-12رمق  قتضيات املادة السادسة من القانونمل خرقها وذكل بسبب  ماليني درمه،ثالثة 

التفاقات الرصحية أأو الضمنية كيفام اكن شلكها وأأاي اكن سبهبا، عندما يكون لك عىل اخلصوص  حتظر

الغرض مهنا أأو ميكن أأن ترتتب علهيا عرقةل املنافسة أأو احلد مهنا أأو حتريف سريها يف سوق ما، ول 

آليات احلرة للسوق ابفتعال ارتفاعها أأو  ىل عرقةل تكوين الأسعار عن طريق ال س امي عندما هتدف اإ

 اضها وكذا احلد من ولوج السوق أأو من املامرسة احلرة للمنافسة. اخنف

ىل  لساجمليف املوضوع، خلص  ةاملنجز معليات البحث والتقيص بعد الانهتاء من و  أأن هيئة اخلرباء اإ

ىل ممارسات منافية للمنافسة تمتثل يف:    احملاس بني جلأأت اإ

   تعاب، بسعر أأدىن  خاص بتحديد وتعمميما بني أأعضاهئا وضع الهيئة لتفاق حد أأدىن للأ

للك ساعة معل دون احتساب الرسوم، درمه(  500)درمه  متوسط ل يقل عن مبلغ مخسامئة

لزاميا ابلنس بة لاكفة اخلرباء احملاس بني اذلين يزاولون نشاطهم يف السوق الوطنية  وجعهل اإ

ىل التدخل دلللتدقيق املايل واحملاس يب القانوين والتعاقدي ى مؤسسات معومية . ابلإضافة اإ

ليه  حرتام السعرودعوهتا ل . وهو ما يشلك من طرفها الصفقات املربمةأ نفا يف الأدىن املشار اإ

، خاصة مهنا حرمان املقاولتمع اليت جيب أأن تطبع هذه السوق احلرة  عرقةل للمنافسة

ىل  مناملتوسطة والصغرى،   ؛تنافس يةأأمثنة بواملايل التدقيق احملاس بايت  اتخدمالولوج اإ



   تضمني العديد من الواثئق الصادرة عن هيئة اخلرباء احملاس بني ملقتضيات منافية لقواعد املنافسة

وهو تتعلق ابلنص عىل حتديد سعر أأدىن يف سوق مفتوحة يف وجه املنافسة احلرة، 

 15.89القانون رمق الاختصاص اذلي مل يولكه املرشع للهيئة كام تنص عىل ذكل مقتضيات 

نشاء هيئةاملتع  اخلرباء احملاس بني. لق بتنظمي همنة اخلربة احملاسبية واإ

 

كذا الهيئة بتعديل مجيع الواثئق الصادرة عهنا واملتضمنة ملقتضيات منافية للمنافسة و اجمللس  كام أألزم 

( ابتداء من اترخي التوصل 60ل أأقصاه س تني يوما )اجأ  يف  ،2022ق//80القرار عدد الإخبار مبحتوى 

عىل  فرض غرامة هتديديةال جال، تهذه بعد انرصام ذكل عن تنفيذ ا هويف حاةل تأأخر  القرار.هبذا 

آلف  (درمه 4000) يف مبلغ قدرهت حدد الهيئة  تأأخري. درمه عن لك يومأأربعة أ
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