تعليمات تحديد سقف حصة السوق لغايات تعريف االتفاقيات ضعيفة األثر
رقم ( )1لسنة 2004
صادرة استنادًا ألحكام المادة 5الفقرة (ب) من
قانون المنافسة المؤقت رقم (  ) 49لسنة 2002
المادة : 1التعريفات:
استنادًا ألحكام المادة ( )5الفقرة ) ب) من قانون المنافسة رقم  49لسنة  2002قررت إصدار التعليماات
التالية والتا ياتم بموجبهاا تحدياد ساق

حصاة الساو لغاياات تعريا

االتفاقياات ضاعيفة األثار ويعما بهاا

اعتبارا من تاريخه.
ً
يكون للكلمات والعبارات التالياة حيثماا وردت فا هاه التعليماات المعاان المخصصاة لهاا أدناا ماا لام تاد
القرينة على غير هلك:
القانون  :قانون المنافسة ساري المفعو وتعديالته.
الوزارة  :وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير  :وزير الصناعة والتجارة.
المديرية  :مديرية المنافسة.
المدير  :مدير مديرية المنافسة.
المادة :2
يحدد سق

حصة السو الهي تعتبر بمقتضا االتفاقيات ضعيفة األثر كاألت :
أ 3 .بالمائة ( )3%من إجمال معامالت السو بالنسبة لالتفاقيات المعقودة بين مؤسسات متنافساة
فيما بينها.
ب 7 .بالمائة ( )%7من إجمال معامالت السو بالنسبة لالتفاقياات المعقاودة باين مؤسساات غيار
متنافسة فيما بينها.
ج  -ما لم تتعدى الزيادة ف إجمال حصة الساو خاال آخار سانتين مااليتين متتااليتين للمؤسساات
الت تكون طرفا ف االتفاقيات المحددة بالمادة (/5ب) مان القاانون نقطاة مئوياة واحادة عان النساب
الواردة ف الفقرتين (أ) و (ب) من هه المادة ،تظ تلك االتفاقيات معتبرة كاتفاقيات ضعيفة األثرر.

المادة:3
لغايات تطبيق هه التعليمات:
أ -تحتسب حصة السو وفق مبيعات المؤسسات المعنية وهلك بالرجوع آلخر سنة مالية وإن تعهر هلك وفق
أية بيانات متوفرة موثو بها.
ب  -لتعري

السو يعتماد التعريا

الاوارد بالماادة ( )2مان القاانون وإلاى أياة تعليماات أو أراء توضايحية

تصدر ف هها الشأن.
المادة:4
ف حا كانت االتفاقيات تضم ف هات الوقت مؤسسات متنافسة وأخرى غير متنافسة فيما بينها ،يقع اعتماد
سق

اتفاقيات المؤسسات المتنافسة أي  3بالمائة (. )3%

المادة:5
ف حا كان األثر اإلجمال لمجموعة من االتفاقيات ضعيفة األثر سلبيا على التوازن العام للسو ومستوى
المنافسة فيه ،للوزير أن يخفض مستوى السق

المحدد لقطاع معين وفق المادة ( )2من هه التعليمات أو أن

يحدد نسبا خاصة بقطاع أو سو معين.
المادة :6
أ -تتولى المديرية تنفيه أحكام هه التعليمات.
ب  -يجوز للمدير تفويض أي من صالحياته على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.
المادة :7
تسري أحكام هه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وف صحيفتين محليتين يوميتين.
نائب رئيس الوزراء
وزير الصناعة والتجارة
د .محمد الحاليقة

