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صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم

كلمة معالي الوزير
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انطالقا من التوجيهات الملكية السامية ،عمل األردن بجد وبخطووات ثابتوة للتقود
على الصوييد االقتصواد واالسوتممار  ،لواا فقود تبنو الحكوموة األردنيوة سياسوة
التحرر واالنفتاح االقتصاد  ،حيو تو تطبيو اليديود مون السياسوات االقتصوادية
الشاملة بدرجة عالية من الكفاءة وذلك من خالل الدخول في اليديد من االتفاقيات
التجاريووة مو الوودول اليربيووة واألجنبيووة ،وإزالووة اليوائو التجاريووة ،وتفييوول قووو
السوق ،بهدف تحرير مختلف السياسات االقتصادية.
إن خل و بيئووة جاذبووة لالسووتممار و زيووادة الكفوواءة اإلنتاجيووة ،يتطل و وجووود بيئووة
اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية تيمل وف آلية السوق ،فضوال عون حمايوة
المؤسسوووات الصوووةيرة والمتوسوووطة وحمايوووة المسوووتهلك مووون الممارسوووات المخلوووة
بالمنافسة .بناء على ذلوك تو إصودار قوانون المنافسوة رقو ( )33ليوا  4002والوا يوتتي فوي إطوار تحودي
القووانين االقتصووادية فووي المملكووة لجيلهووا تووتالء مو التطووور االقتصوواد  ،وذلووك إيمانووا موون وزارة الصووناعة
والتجووارة والتموووين بالتجديوود والتحوودي وبمووا يواك و التط وور السووري فووي مجووال ثووورة الميلومووات وتلبيووة
لطموحاتنا في تحقي التنمية المستدامة لالقتصاد الوطني.
وعليه فقد اتخات الوزارة مجموعة من اإلجراءات في سوبيل تطبيو أحكوا قوانون المنافسوة ،والتوي اشوتمل
على تتسيس مديرية للمنافسة وإدراجهوا ضومن الهيكول التنظيموي للووزارة وتودعيمها بوالكوادر المتخصصوة،
وإنشاء لجنة شؤون المنافسة ،وربط الصلة بالهيئات المماثلة لها فوي الخوار وتسومية القضواة المتخصصوين
في مجوال المنافسوة ،وبنواء قواعود الميلوموات ذات اليالقوة ،ودراسوة القضوايا الوواردة إليهوا وتقودي المشوورة
للمؤسسووات والمووواطنين .كمووا باشوورت الوووزارة بتنظووي بوورام للتوعيووة تسووتهدف جمي و الشوورائ والجهووات
المينية بتحكا القانون ،وذلك في مختلف محافظات المملكة ،حيو اشوتمل البورام علوى عقود الموؤتمرات،
وتنظووي النوودوات لتبسوويط أحكووا القووانون وشوورحها وصوووال إلووى نشوور ثقافووة المنافسووة ،باإلضووافة إلووى تنفيووا
مجموعة من الدورات التدريبية والورش الدراسية داخل وخوار المملكوة فوي المواضوي ذات اليالقوة لفائودة
الجهات المختصة بتطبي أحكا القانون.
وتهدف الوزارة من نشر هاا التقرير إلى نشور ثقافوة المنافسوة والتوعيوة بتحكوا القوانون ،وأن يكوون مرجيوا
يجد فيه المختصون والباحمون ما يلبي الحاجة ،باإلضافة إلى التتكيد على مبدأ الشفافية الا تيتمده الووزارة
في برام عملها سييا إلى تحقي التقد االقتصاد المنشود.
 .ييرب القضاة
وزير الصناعة و التجارة والتموين

مقدمـــــة
انطالقووا موون دور وزارة الصووناعة و التجووارة و التموووين فووي نشوور ثقافووة المنافسووة والتوعيووة بتحكووا القووانون
واليمل على تشجي المنافسة في مختلف القطاعات االقتصادية و مختلف شرائ المجتم  ،والتي تشكل احود
األهووداف الرئيسووية لمديريووة المنافسووة ،نضو بووين يوود الباح و و الوودارم و المهووت ملخصووا أله و انجووازات
مديرية المنافسة ليا . 4027
حي يت في التقرير استيراض الجهوات المسوؤولة عون تطبيو القوانون والتوي تشومل باإلضوافة إلوى مديريوة
المنافسة كل من لجنة شوؤون المنافسوة والتوي تتوولى مهموة إقورار الخطوة الياموة للمنافسوة و دراسوة المسوائل
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المتيلقة بتحكا القانون وإعداد مشروعات القوانين واألنظمة المتيلقة بالمنافسة أو تلك التوي تمون امتيوازات
جديوودة أو حقوقووا اسووتمنائية ،كمووا و ييتبوور القضوواء الجهووة المالمووة المسووؤولة عوون تطبيو القووانون ،حيو تتووولى
محاك البداية النظر في القضايا المتيلقة بمخالفات أحكا قانون المنافسة ،كموا يممول النيابوة الياموة مود عوا
متخصص.
كما و يستيرض التقرير ابرز الملفات التي تول المديرية التيامل ميها خالل عا  ،4027و ابرز ما قام
به من جهود في سبيل تحقي أهدافها التي تشمل إلوى جانو الملفوات ،نشور ثقافوة المنافسوة و تودري وئتهيول
الك و وادر المينيووة بتطبي و الفووانون والتيوواون م و الجهووات المماثلووة خووار المملكووة لةايووات تبووادل الميلومووات
والبيانات وما يتيل بتنفيا قواعد المنافسة.

الجزء األول
نظرة عامة عن قانون المنافسة
والجهات المسؤولة عن تنفيذه
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تطور قانون المنافسة:
م بداية التسيينيات وفي إطار تحدي القووانين االقتصوادية لمواكبوة سياسوة اإلصوالح االقتصواد وتحريور
األسواق بهدف رف مستو المييشة للمواطن األردنوي وتحسوين مسوتو االقتصواد األردنوي ،انوته األردن
سياسات تسيى إلى تحسين مستو االستممار وترسيخ الحريات االقتصوادية وآليوات السووق ،وييتبور وجوود
قانون عصر ينظ عمليوة المنافسوة فوي السووق هوو إحود األدوات الالزموة لوالك وعليوه كانو هنوا عودة
محاوالت جادة لسن قانون وطني للمنافسة ،وقد نت عن هاه المحاوالت عدة مشاري أبرزها مشرو قانون
من االحتكار لسنة  2991ومن ث مشرو قانون من االحتكار لسنة .2991
وقد تبلورت الجهود الوطنية التي تسيى إلى تيديل مسار االقتصاد األردني نحو االتجاه المطلوب من خوالل
تفييل دور قو السوق في االقتصاد خالل عا  ،4004حي قام وزارة الصناعة والتجارة بإعداد مسودة
جديوودة لقووانون المنافسووة وهووو المشوورو الووا أقرتووه الحكومووة وصوودرت اإلرادة الملكيووة فووي  21آب 4004
إلقووراره كقووانون مؤقو للمنافسووة رقو ( )29لسوونة ،4004وبووالك أصووب األردن الدولووة اليربيووة األولووى فووي
منطقة الشرق األوسط التي تصدر قانونا وطنيا للمنافسة.
وعمال بتحكا المادة ( )92من الدستور أحيول قوانون المنافسوة المؤقو رقو ( )29لسونة  4004إلوى مجلوس
األمووة فت دخوول عليووه المجلووس بيووال التيووديالت ،وتم و مصووادقة صوواح الجاللووة الملووك عبوود

الموواني بوون

الحسين على قانون المنافسة رق ( )33لسنة  4002كقانون دائو بتواريخ  2أيلوول  4002والوا حول محول
القانون المؤق .
وإيمانا من الوزارة بضرورة إخضا القوانين االقتصادية للتيديل والمراجية كلموا اقتضو الضورورة ،كموا
تظهر التجارب الدولية الحاجة لتطوير أحكا قوانين المنافسة لمالءمتها مو الخصوصويات الوطنيوة انطالقوا
من الواق اليملي ومخرجات التطبي وتطور واق األسواق.
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وبناء على موا افورزه التطبيو اليملوي لقوانون المنافسوة رقو ( )33لسونة  ،4002فقود قامو وزارة الصوناعة
والتجارة بإعداد مشرو قانون ميدل والا ت إقراره كقانون ميودل لقوانون المنافسوة رقو  21لسونة 4022
ويقرأ م القانون رق  33لسنة  4002كقانون واحد ،حي ت اليمل به بتاريخ .4022/22/4

كما أصدرت الوزارة التيليمات الالزمة لتنفيا أحكا قانون المنافسة والتي تممل بما يلي:
 .2تيليمات تحديد سقف حصة السوق لةايات تيريف االتفاقيات ضييفة األثر رق ( )2لسنة .4002
 .4تيليمووات تحديوود موودد وإجووراءات إصوودار إشوويار باكتمووال الميلومووات والمسووتندات الخاصووة بطل و
الموافقة على عملية التركز االقتصاد رق ( )4لسنة .4002

 .3تيليمات المةاالة في األسيار لسنة .4024
وجاء قانون المنافسة األردني من حي المضمون متماشيا وقوانين المنافسة الدولية ،ومن أه األحكوا التوي
تضمنها القانون ،حظر االتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد األسيار أو تقاس األسواق
أو عرقلة دخوول منافسوين جودد أو إقصواء متيواملين مون السووق ،باإلضوافة إلوى حظور اإلسواءة فوي اسوتةالل
وضيية الهيمنة لما له آثار سلبية على المنافسة في السوق .كما اخضو القوانون عمليوات التركوز االقتصواد
كاالندما واالستحواذ التي قد تود إلى وضييات احتكار أو هيمنة على السوق إلى رقابة وترخيص مسب
من الوزارة .كما اشتمل القانون على نظا الستمناء الممارسات التي تبررها المصلحة اليامة أو تلك الناجمة
عن تطبي القوانين النافاة.
وقد راعى قوانون المنافسوة األردنوي بوان تكوون اليقوبوات متجانسوة مو حجو المخالفوة ووضو المخوالف فوي
السوق ،كما اشتمل على أحكوا تخفيفيوة حيو نوص علوى إمكانيوة تخفيوف الةراموة علوى المخوالف الوا يقود
ميلومات تؤد إلى الكشف عن ذات المخالفة وباقي المخالفين في السوق الميني.
وفي سبيل تطبي أحكا قانون المنافسة فقد اتخات الووزارة مجموعوة مون اإلجوراءات ،والتوي اشوتمل علوى
تتسيس مديرية للمنافسة وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للووزارة وتودعيمها بوالكوادر المتخصصوة ،وربوط
الصولة بالهيئووات المماثلوة لهووا فوي الخووار وبنوواء قواعود للميلومووات ذات اليالقوة ،باإلضووافة إلوى إنشوواء لجنووة
شؤون المنافسة ،وتسمية القضاة المتخصصين في مجال المنافسة.
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الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون
 .1مديرية المنافسة.
أنشئ مديرية المنافسة لتكون الجهة اإلدارية المخولة بتطبي أحكا قانون المنافسة وأدرج ضومن الهيكول
التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة بتواريخ ،4004/24/21وتتوولى مديريوة المنافسوة المهوا والصوالحيات
الموكلة إليها سندا ألحكا المادة ( )24من القانون ،والتي تشمل ما يلي:










تقصي الميلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شوكاو وادعواءات أو تلوك التوي
تكلفها بها المحاك المختصة.
تلقي ومتابيوة الطلبوات المتيلقوة بيمليوات التركوز االقتصواد وإعوداد التقوارير والتنسويبات ومشوروعات
القرارات بشتنها.
تلقي طلبات االستمناء من تطبي قانون المنافسة والب بها.
إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتيلقة بيملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طل المؤسسات.
المساهمة في إعداد الخطة اليامة للمنافسة والتشرييات الخاصة بها وأ دراسات تتيل بها.
اليمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجييها.
االسوووتيانة بخبوووراء أو مستشوووارين مووون خوووار الووووزارة النجووواز أ مووون األعموووال التوووي تووودخل ضووومن
صالحياتها.
التياون م الجهات المماثلة خار المملكة لةايات تبوادل الميلوموات والبيانوات وموا يتيلو بتنفيوا قواعود
المنافسة.

ويتتلف كادر المديرية حتى نهاية عا  4027من
عشوورة مووو فين باإلضووافة إلووى الموودير موون حملووة
الشوووهادات الجامييوووة فوووي تخصصوووات القوووانون،
االقتصاد ،الهندسة واإلدارة.

 .2لجنة شؤون المنافسة:
أنشووئ لجنووة شووؤون المنافسووة بموج و أحكووا المووادة ( )22موون قووانون المنافسووة رق و ( )33لسوونة 4002
وتيديالته كجهة استشارية لتقدي الرأ والمشورة بما يتيل بالخطة اليامة للمنافسة ووضيها فوي مختلوف
القطاعات ،كما تقو اللجنة بدراسة المسائل المتيلقة بتحكا قوانون المنافسوة التوي يحيلهوا إليهوا الووزير بموا
فووي ذلووك مشووروعات القوووانين واألنظمووة المتيلقووة بالمنافسووة أو تلووك التووي تموون امتيووازات جديوودة أو حقوقووا
استمنائية.
وتض لجنة شؤون المنافسة المشكلة برئاسة ميالي وزير الصناعة والتجارة كل من:
 عطوفة أمين عا وزارة الصناعة و التجارة و التموين (نائبا للرئيس).
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عطوفة مدير عا هيئة التتمين.
عطوفة الرئيس التنفيا لهيئة تنظي قطا االتصاالت.
عطوفة مدير عا هيئة تنظي النقل البر .
سيادة رئيس غرفة تجارة األردن.
ميالي رئيس غرفة صناعة عمان.
سيادة رئيس جميية حماية المستهلك.

كمووا تضو اللجنووة ثالثووة أشووخال موون ذو الخبوورة واالختصووال يسووميه الوووزير ،حيو حرصو
الوزارة على اختيار مجموعة من الشخصيات الوطنية الرائدة من اقتصاديين وقانونيين وأكاديميين.

 .3الجهات القضائية المختصة
فوووي إطوووار تطووووير القضووواء فوووي االردن فقووود قامووو اللجنوووة الملكيوووة لتطووووير القضووواء بإدخوووال تيوووديالت
علوووى قوووانون تشوووكيل المحووواك النظاميوووة ،كانووو إحوووداها الووونص علوووى إنشووواء غرفوووة اقتصوووادية متخصصوووة
لووود محكموووة بدايوووة عموووان يكوووون اختصاصوووها النظووور والفصووول فوووي الووودعاو المتيلقوووة بمنووو االحتكوووار
وحمايوووة االنتوووا الووووطني المسوووتندة الوووى قوووانون المنافسوووة وقوووانون حمايوووة االنتوووا الووووطني وفقوووا لموووا ورد
في المادة /2/4د من قانون ميدل لقانون تشكيل المحاك النظامية رق ( )30لسنة (. )4027

حيووو أجوووازت هووواه الموووادة للةرفوووة االقتصوووادية فوووي محكموووة بدايوووة عموووان النظووور فوووي الووودعاو المتيلقوووة
بقووووانون المنافسووووة رقوووو ( )33لسوووونة ( )4002وتيديالتووووه ،خالفووووا لمووووا كانوووو عليووووه قبوووول تيووووديل قووووانون
تشوووكيل المحووواك النظاميوووة ،حيووو كانووو تتوووولى محووواك البدايوووة وفقوووا لالختصوووال المكووواني النظووور فوووي
الدعاو المتيلقة بمخالفات أحكا قانون المنافسة.
وعليوووه تيتبووور الةرفوووة االقتصوووادية فوووي محكموووة بدايوووة عموووان هوووي الجهوووة القضوووائية المختصوووة بوووالنظر
بوودعاو المنافسووة موو السووماح للةرفووة االقتصووادية بيقوود جلسوواتها خووار مدينووة عمووان بمووا يراعووي مكووان
إقامة أو مقر عمل المشتكى عليه.
إن انشووواء هووواه الةرفوووة خطووووة صوووحيحة فوووي مجوووال تطووووير القضووواء فوووي االردن بوجوووه عوووا وفوووي مجوووال
تطوووووير النظوووور فووووي دعوووواو المنافسووووة بشووووكل خووووال ،حيوووو موووون شووووتن هوووواه الخطوووووة أن تسوووواه فووووي
التسوووري بفصووول القضوووايا الخاصوووة بالمنافسوووة مووون قبووول قضووواة ذو خبووورة ولوووديه الميرفوووة الكاملوووة فوووي
الفصل في ممل هاا النو من الدعاو .
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الجزء الثاني

انجازات مديرية المنافسة
لعام 4027
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الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة
تيامل المديرية م مجموعة من الملفات وزع وف طبييتها إلى :شكاو  ،استشارت حول مسوائل تتيلو
بالمنافسة في مختلف القطاعات االقتصادية ،مراقبوة عمليوات التركوز االقتصواد  ،فضوال عون مجموعوة مون
الدراسات والتحريات التي قام بها المديرية في إطار متابيتها المستمرة لوض السوق.
حي قام المديرية بنظر (  )32ملف في عا  ،4027موزعة على النحو التالي:
جدول رقم ( )1توزيع الملفات حسب طبيعتها
2017

النسبة المئوية

شكاو

24

%31

دراسات وتحريات

2

%24

استشارات

24

%31

تركز اقتصاد

1

%21

االستمناءات

2

%3

المجمو

32

%200

طبيعة الملف

الشكاوى:
تيامل المديرية م ( )24شكو تقدم بها جهات متضوررة مون ممارسوات مخلوة بالمنافسوة فوي قطاعوات
اقتصادية مختلفوة تركوزت حوول ممارسوات البيو بتقول مون التكلفوة بهودف اإلخوالل بالمنافسوة ،تحديود أسويار
السل او بدل الخدمات ،تقاسو األسوواق ،اتخواذ اجوراءات ليرقلوة دخوول مؤسسوات الوى السووق أو إلقصوائها
عنه ،ومن حي القطاعات االقتصادية فقد توزع الشكاو على قطاعات المواد الةاائيوة وخودمات التوتمين
والخدمات االلكترونية وقطا االنشاءات وقطا النقل ،حي ت دراستها واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشتنها.
وفيما يلي احد الشكاو التي ت دراستها:

شكوى ضد شركات الدفع بواسطة بطاقات االئتمان:
وردت للوزارة/مديرية المنافسة شكو موضوعها قيا شركتين من الشركات الياملة في مجال قبول
الدف بواسطة بطاقات االئتمان بممارسات مخلة بتحكا قانون المنافسة من حيو وجوود شوبهة اتفواق
لتقسي السوق فيما بينها ،بحي تقو كل شركة برفال تقدي عروض خدمات أل طال للخدموة فوي
حال كان يتيامل م الشركة االخر .
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إن الممارسة الواردة في الشكو (في حالة المبوت) تيتبر مخالفة ألحكوا الموادة (/1أ )3/مون قوانون
المنافسة رق ( )33لسنة  4002وتيديالته والتي تنص على ما يلي:
( يحظرررر ،تحرررا طائلرررة المسرررؤولية ،ت ممارسرررات او تحالفرررات او اتفاقيرررات ،صرررريحة او ضرررمنية ،ت رررك ا رررالال
بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:
 -3تقاسم االسواق على تساس المناطق الجغرافية تو كميات المبيعات تو الم تريات تو العمالء تو علرى ت تسراس
ت ر يؤثر سلبا على المنافسة).

قا مو فو مديرية المنافسة المتمتيين بصفة الضابطة اليدلية باجراء التحقيقات الالزمة وجم االدلة
لةايات اجوراء الدراسوة االقتصوادية والقانونيوة لبيوان مود مخالفوة المشوتكى عليهموا ألحكوا القوانون،
حي خلص المديرية الى عد ثبوت ارتكاب المشتكى عليهما مخالفة ألحكا قانون المنافسة.
وعليه ،تبين لميالي الوزير بتنسي من مدير المنافسة عد ارتكاب المشوتكى عليهموا مخالفوة ألحكوا
المادة (/1أ )3/من قانون المنافسة و قرر حفظ الشكو .

االستشارات:
أبدت المديرية رأيها في ( )20استشارات تقدم بها عدة جهات من القطا اليا والخال حول مواضي
ذات عالقة بتحكا قانون المنافسة في قطا الصناعة ،االسمن  ،الدواجن ،االتصاالت ،المواد الةاائية،
التتمين ،الخدمات  ،وفيما يلي احد الحاالت التي ت التيامل ميها
است ارة حول التوجه لتأسيس شركة حكومية تمارس ن اط اقتصاد
ورد الى مديرية المنافسة استفسار حول التوجه لتتسيس شوركة حكوميوة تنوافس شوركات القطوا الخوال فوي
مجال اقتصاد ميين لبيان الرأ فيما كان هاا االجراء يخالف أحكا قانون المنافسة.
قام مديرية المنافسة بدراسة موضو االستشارة في ضوء أحكا قانون المنافسة حي تبين للمديرية انوه ال
يوجد في أحكا قانون المنافسة ما يمن من تتسيس شوركة حكوميوة لممارسوة نشواط اقتصواد  ،كموا ان انشواء
شركة سواء كان حكومية او خاصة سوف ييزز مبدأ المنافسة فوي السووق مموا يونيكس ايجابوا علوى مسوتو
الخدمات المقدمة .
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بناء على ما تقد خلص مديرية المنافسة الى ما يلي:
ان تتسيس شركة حكومية في مجال تقدي خدمات تنافس القطا الخال ال يخالف احكا قانون المنافسة رق
( )33لسنة  4002وتيديالته شريطة عد اعطاء الشركة الحكومية أية مميزات عن باقي الشوركات الخاصوة
مو التتكيود علوى ان ممارسوات
الياملة في نفس المجال قد يؤثر على وض المنافسة فوي السووق المحلوي،
الشركة الحكومية ستكون خاضية الحكا قانون المنافسة وتيامل كمميالتها من القطا الخال..

الدراسات والتحريات
قامو

المديريووة موون تلقوواء ذاتهووا بووإجراء ( )2دراسوات وتحريوات فووي عوودد موون القطاعووات ،كقطاعووات المررواد

الغذائية ،الفنادق ،السرجائر ،حي ركزت هاه الدراسات والتحريات على هيكلية السوق ومد وجود ممارسات
مخلة بالمنافسة قد تؤثر سلبا على تداول السل وارتفا أسيارها ،لبيوان فيموا إذا كوان ارتفوا األسويار ناجموا
عن ممارسات مخلة بالمنافسة أو لوجود خلل فوي آليوات اليورض والطلو أو أنوه جواء نتيجوة ارتفوا عوالمي
لهاه السل و/أو مدخالت إنتاجها.
وفيما يلي احد القطاعات التي ت دراستها:

دراسة واقع المنافسة في قطاع الفنادق االردنية
انسجاما م دور مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وخطواتها الحميمة نحو مراقبة مختلف
القطاعات في السوق األردني قام المديرية باجراء دراسة حول قطا الفنادق فئة ( 1نجو ) في الياصمة عمان ،ومن
أه مصادر الميلومات التي ت االستاد اليها في الدراسة بيانات كل من (وزارة السياحة واآلثار ،جميية الفنادق
االردنية) وكالك المسوحات الميدانية التي شمل مجموعة من الفنادق فئة ( 1نجو ) ،حي خلص الدراسة إلى ما يلي:
 يوجد اختالف وتباين واض بتسيار الةرف لد الفنادق فئة ( 1نجو ) المتواجدة في الياصمة عمان .ييود الىمجموعة من اليوامل.
 ان سياسة التسيير لد الفنادق تختلف باختالف ملكيتها االمر الا يصي ميه ابرا ا اتفاقيات مخلة بالمنافسةبين هاه الفنادق على تحديد اسيار الةرف لديها.
 ان قطا الفنادق ذات فئة خمس نجو يتمت بمنافسة قوية وال يوجد مؤشرات تدل على وجود ممارسات مخلةبقانون المنافسة.
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وفيما يلي احد الحاالت التي قام المديرية بإجراء تحر حولها:

تحر حول ارتفاع اسعار البطاطا في السوق المحلي
قام مديرية المنافسة بيمل تحر حول أسباب ارتفا أسيار مادة البطاطا في السووق المحلوي خوالل الربو األخيور مون
عا  4027ولةايات التتكد من عد قيا التجار بتخزين مادة البطاطا لةايوات رفو سويرها قامو المديريوة بيمول جووالت
ميدانية للسوق المركز للخضار والفواكوه وعودد مون شوركات التخوزين (البورادات) المتواجودة بجووار السووق المركوز
للخضار والفواكه حي خلص المديرية الى النتائ التالية:
 ان أسيار مادة البطاطا تتحدد من خالل اليات اليرض والطل  ،حي ترتف أسيار مادة البطاطا في الرب األخيرمن كل عا (الفترة االنتقالية) وذلك بسب انخفاض اليرض بسب انخفاض االنتا .
 تقو وزارة الزراعة بمن تراخيص استيراد للشركات خصوصا في هاه الفترة وذلك من اجل سد اليجز في مادةالبطاطا في السوق المحلي.
 تقو شركات التخزين (البرادات) بتخزين الفواكه والخضار مقابل اجرة تتقاضاها من التجار. -من خالل الكشف الحسي تبين عد وجود تخزين لمادة البطاطا في البرادات التي ت زيارتها.

بناء على ما سب  ،تبين لمديرية المنافسة ان ارتفا أسويار البطاطوا فوي السووق خوالل هواه الفتورة كوان نتيجوة النخفواض
الكميات الميروضة من هاه المادة مقابل الطل المرتف في السوق ول يكون نتيجوة لممارسوات مخلوة بالمنافسوة مون قبول
التجار.

عمليات التركز االقتصاد :
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تقو مديرية المنافسة بيدة إجراءات تهدف إلى تنظي هيكلية السوق ،وييتبر تنظي ومراقبة عمليوات التركوز
االقتصاد والتي تشمل عمليات االندما واالستحواذ أه هاه االجراءات التي تهدف الى عد خل أو دعو
وض مهيمن ضار بالمنافسة ،حي قام المديرية بدراسة ( )1عمليات تركز اقتصواد (عمليتوي اسوتحواذ
وثالث عمليات اندما ) حي خلص المديرية الى ان هواه اليمليوات لون توؤد إلوى تحقيو أو تودعي وضو
مهيمن ضار بالمنافسة ،وفيما يلي احد اليمليات التي ت دراستها:

اسررتحوا ال ررركة السررعودية للصررناعات االساسررية (سررابك) علررى كام ر حصررك شررركة ش ر فرري ال ررركة
السعودية للبتروكيماويات (صدف)
فووي إطووار مراقبووة عمليووات التركووز قام و مديريووة المنافسووة بووإجراء دراسووة حووول عمليووة اسووتحواذ الشووركة
السوويودية للصووناعات االساسووية (سووابك) علووى كاموول حصووص شووركة شوول اليربيووة فووي الشووركة السوويودية
للبتروكيماويات (صواف) ،وبالتوالي السويطرة علوى الشوركة وإدارتهوا ،حيو تنودر اليمليوة ضومن تيريوف
التركز االقتصاد الوارد في المادة (/9أ) من قانون المنافسة.
وقد اشترط قوانون المنافسوة وفقوا لونص الموادة (/9ب) الحصوول علوى موافقوة ميوالي الووزير الخطيوة إلتموا
عمليات التركز االقتصاد التي من شتنها التتثير على مستو المنافسة في السوق كتحقيو أو تودعي وضو
مهيمن إذا تجاوزت الحصة اإلجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المينية بيملية التركز االقتصاد ( )%20من
مجمل الميامالت في السوق .
وعليه ،قام مديرية المنافسوة بوإجراء الدراسوة القانونيوة واالقتصوادية الالزموة لبيوان فيموا إذا كانو اليمليوة
تتطل الحصول على موافقة ميالي الوزير إلتمامها ،حي توصل إلى ما يلي:
 اليملية لن يكون لها ا آثار على هيكلة السوق االردني ،اذ ان التةيير سيكون فقط في التركيبة االدارية
في شركة صدف.
 اليملية لن تؤثر على المنافسين الموجودين او المحتملين في السوق االردني ،بما أن موق كل من شركة
سابك وشركة صدف في السوق لن يتةير في اليملية.
وعليه ،ال يتطل اتما اليملية الحصول على موافقة ميالي الوزير وفقا الحكا قانون المنافسة.

اندماج بين شركة البراء للصناعات البالستيكية .م.م وشركة تجيال للصناعات البالسرتيكية .م.م وشرركة
الب ر األولى لصناعة البالستيك .م.م وشركة االردنية السورية لصناعة االنابيب البالستيكية .م.م
في إطار مراقبة عمليات التركز قامو مديريوة المنافسوة بوإجراء دراسوة حوول عمليوة انودما  ،شوركة البوراء
للصووناعات البالسووتيكية ذ . .وشووركة أجيووال للصووناعات البالسووتيكية ذ . .وشووركة البشوور األولووى لصووناعة
البالستيك ذ . .وشركة االردنية السورية لصوناعة االنابيو البالسوتيكية ذ ، . .حيو تنودر اليمليوة ضومن
تيريف التركز االقتصاد الوارد في المادة (/9أ) من قانون المنافسة.
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وقد اشترط قوانون المنافسوة وفقوا لونص الموادة (/9ب) الحصوول علوى موافقوة ميوالي الووزير الخطيوة إلتموا
عمليات التركز االقتصاد التي من شتنها التتثير على مستو المنافسة في السوق كتحقيو أو تودعي وضو
مهيمن إذا تجاوزت الحصة اإلجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المينية بيملية التركز االقتصاد ( )%20من
مجمل الميامالت في السوق .
وعليه ،قام مديرية المنافسوة بوإجراء الدراسوة القانونيوة واالقتصوادية الالزموة لبيوان فيموا إذا كانو اليمليوة
تتطل الحصول على موافقة ميالي الوزير إلتمامها ،حي توصل إلى ما يلي:
 اليمليووة ال تنوودر ضوومن مفهووو التركووز االقتصوواد المنصووول عليووه فووي قووانون المنافسووة رقو  33لسوونة
 2114وتيديالته ،كون الشركة االردنية السورية لصناعة االنابي البالستيكية ( الشوركة الدامجوة ) تسويطر
على الشركات المندمجة بالكامل من خالل امتالكها لـ  %111من حصص هاه الشركات قبل اتما اليملية.

ن ر ثقافة المنافسة:
إن نشر ثقافة المنافسة والتوعية بتحكا القانون لد مختلف القطاعات االقتصادية في المملكة ييد من أه ما
تنهال به مديرية المنافسة من مها نظرا للطبيية الخاصة التي يتميز بهوا القوانون كواحود مون أهو القووانيين
االقتصووادية ومووا يترت و علووى ذلووك موون خل و الوووعي الك وافي بتهميووة سياسووة المنافسووة لوود فئووات المجتم و
االقتصاد من رجال أعمال وتجار ومستهلكين.
وقد عمل مديرية المنافسة /الووزارة فوي عوا  4027وضومن اإلمكانوات المتاحوة علوى نشور ثقافوة المنافسوة
والتوعية بتحكا القانون من خالل اليديد من النشاطات تممل بما يلي:
 ورشة عمل توعوية بقانون المنافسة لطلبة جامية مؤتة.
 اطالق الحملوة االعالنيوة للتوعيوة بسياسوة وقوانون المنافسوة بوسوائل االعوال المختلفوة شومل اعالنوات
تلفزيونية واذاعية و الصحف الورقية .
 طباعة منشورات وكتيبات توعية بتحكا قانون المنافسة.
 اعداد ونشر التقرير السنو ليا .4022
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 تنفيا حملة للتوعية بقانون المنافسة بواسطة الرسائل القصيرة.

تدريب وتأهي كادر المديرية:
عمدت مديرية المنافسة الى تطوير كوادرها وتاهيلها للنظر في قضايا المنافسة من خالل مشاركة مو فيها
بيدة دورات تدريبية متخصصة داخليا وخارجيا حي شمل هاه الدورات ما يلي :
 زيووارة دراسووية لهيئووة المنافسووة الفرنسووية لالطووال علووى التجربووة الفرنسووية فووي مجووال تطبيو قووانون
المنافسة .

 دورة تدريبية في التجارة وتشجي االستممار للدول اليربية في الصين.
 دورة تدريبية حول االتفاقية اليامة للتجارة في الخدمات (.)GATS
 دورة تدريبية في التحليل المالي.
كما سي المديرية الى تطوير المو فين من خالل اشراكه بيدد من الدورات التدريبية وورش اليمول التوي
تيقوودها الوووزارة بهوودف تطوووير الميرفووة والمهووارات فووي مختلووف المجوواالت كوودورة التخطوويط االسووتراتيجي
والتقيووي المحوس و  ،ودورة توجيووه المو ووف الجديوود ،ودورة المهووارات القياديووة واالشوورافية ،ودورة مدونووة
السلو الو يفي.
التعاون الدولي في مجال المنافسة:
يحظى التياون اليربي و الدولي في مجال المنافسة بتهمية كبر لدع الكفاءات الوطنية من خالل اإلطوال
على التجارب الدولية واكتساب الميرفة وتبادل الخبرات م المنظمات والهيئات المينية بالمنافسة وفوي هواا
اإلطار تونهال مديريوة المنافسوة بمهموة ربوط الصولة بالهيئوات والمنظموات الدوليوة المينيوة بالمنافسوة .وبهواا
الصدد فقد شهد عا  4027إنجازات في مجال التياون الدولي تممل بما يلي :
 المشاركة في اجتما فري خبراء المنافسة بين الدول االعضاء بإتفاقية أغادير.
 المشاركة في ورشة عمل االسكوا حول المنافسة كوسيلة لتنمية القطا الخال.
 المشاركة في اجتموا موؤتمر االمو المتحودة للتجوارة والتنميوة ( )UNCTADالسونو لفريو خبوراء
المنافسة .
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المادة 2
يسمى هاا القانون (قانون المنافسة لسنة  )4002وييمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4تيريفات
يكون للكلمات واليبارات التالية حيمما وردت في هاا القانون المياني المخصصة لها ادناه ما ل تودل القرينوة
على غير ذلك :
الوزارة :وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير :وزير الصناعة والتجارة.
المديرية :مديرية المنافسة في الوزارة.
المدير :مدير المديرية.
المحكمة :المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا الحكا هاا القانون.
المؤسسة :الشخص الطبييي او االعتبار الا يمارم نشاطا اقتصاديا او ا تجم من هؤالء االشخال.
السوق :السلية او الخدمة او مجمو السل او الخدمات التي تكوون علوى اسوام سويرها وخاصويتها واوجوه
استيماله ا قابلة فيما بينها لالستياضة عن أ منها بةيرها لتلبية حاجوة ميينوة للمسوتهلك فوي منطقوة جةرافيوة
ميينة تكون روف المنافسة فيها متجانسة.
الوض المهيمن :الوض الا تكون فيه المؤسسة قادرة على التحك والتتثير في نشاط السوق.
المادة 3نطاق تطبي القانون
تسر احك ا هاا القانون على جمي انشطة االنتوا والتجوارة والخودمات فوي المملكوة كموا تنصورف احكاموه
الى أ انشطة اقتصادية تت خار المملكة وتترت عليها آثار داخلها.

المادة 2اسيار السل والخدمات
تتحدد اسيار السل والخدمات وفقا لقواعد السوق ومباد ء المنافسة الحرة باستمناء ما يلي :
أاسيار المواد والخدمات التي يت تحديدها وفقا الحكا قانون الصناعة والتجارة او أ قانون اخر.
باالسيار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضوى اجوراءات مؤقتوة لمواجهوة وروف اسوتمنائية او
حالة طارئة او كارثة طبييية على ان يياد النظر في هاه االجراءات خالل مدة ال تزيد على سوتة أشوهر مون
بدء تطبيقها.
المادة 1الممارسات المخلة بالمنافسة
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أيحظر ،تح طائلة المسؤوليـة ،أ ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ،صريحة او ضمنية ،تشكل اخالال
بالمنافسة او الحد منها او منيها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي :
2تحديد اسيار السل او بدل الخدمات او شروط البي وما في حك ذلك.
4تحديد كميات انتا السل او اداء الخدمات.
 3تقاس االسواق على اسام المناط الجةرافية او كميوات المبييوات او المشوتريات او اليموالء او علوى أ
اسام اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
2اتخاذ اجراءات ليرقلة دخول مؤسسات الى السوق او القصائهــــا عنــــه.
1التواطؤ في اليطاءات او اليوروض فوي مناقصوة او مزايودة ،وال ييتبور مون قبيول التواطوؤ تقودي عوروض
مشتركة ييلن فيها اطرافها عن ذلك منا البدايوة علوى ان ال تكوون الةايوة منهوا منو المنافسوة او الحود منهوا أو
اإلخالل بها با صورة كان .
بال تسر احكا الفقرة (أ) من هاه المادة على االتفاقيات ضييفة االثر التوي ال تتجواوز الحصوة االجماليوة
للمؤسسات التي تكون طرفا فيهــــا نسبة تحدد بتيليمات يصدرها الوزير لهاه الةايوة وعلوى ان ال تزيود تلوك
النسبة على ( ) %20من مجمل ميامالت السوق وعلى ان ال تتضمن تلك االتفاقيات احكاما بتحديود مسوتو
االسيار وتقاس االسواق.

المادة 2
يحظر على أ مؤسسة لها وض مهيمن في السوق او في جزء ها منه اساءة استةالل هاا الوض لالخالل
بالمنافسة او الحد منها او منيها بما في ذلك مايلي :
أتحديد او فرض اسيار او شروط اعادة بي السل او الخدمات.
بالتصرف او السلو المؤد الى عرقلة دخول مؤسسات اخر الى السوق او اقصائها منه او تيريضوها
لخسائر جسيمة بما في ذلك البي بالخسارة.
التمييز بين اليمالء في اليقود المتشابهة بالنسبة السيار السل وبدل الخدمات او شروط بييها وشرائها.
دارغا عميل لها على االمتنا عن التيامل م مؤسسة منافسة لها.
هـالسيي الحتكار موارد ميينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلية او خدمة ميينوة
بالقدر الا يؤد الى رف سيرها في السوق او من انخفاضه.
ورفال التيامل ،دون مبرر موضوعي ،م عميل ميين بالشروط التجارية الميتادة.
زتيلي بي سلية او تقدي خدمة بشراء سولية او سول اخور او بشوراء كميوة محوددة او بطلو تقودي خدموة
اخر .
ح .المةاالة باألسيار خالفا لألسس المحددة في التيليمات الصادرة عن الوزير لهاه الةاية.
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المادة 7
أتيتبر الممارسات الناجمة عن تطبي قانون سار المفيول والممارسات الداخلة ضمن االجراءات المؤقتة
التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة روف اسوتمنائية او حالوة طارئوة او كارثوة طبيييوة اخوالال بالمنافسوة
بالمينى المقصود في المادتين ( )1و ( )2من هاا القانون على ان يياد النظر في هاه االجراءات خوالل مودة
ال تزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها.
ب ال تيتبر اخالال بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستمنيها الوزير من تطبيو احكوا الموادتين ( )1و
( )2من هاا القانون ،بقرار ميلل بناء على تنسي من المدير،إذا كان تؤد الى نتائ ايجابية ذات نف عا
يتي ار تحقيقه بدون هاا االستمناء بما في ذلوك آثارهوا االيجابيوة علوى تحسوين القودرة التنافسوية للمؤسسوات او
نظ االنتا او التوزي او تحقي مناف ميينة للمستهلك.

للوووزير تطبيو االسووتمناءات المشووار اليهووا فووي الفقوورة (ب) موون هوواه المووادة علووى نووو موون الممارسووات او
الشووروط التياقديووة او علووى ممارسووات او ترتيبووات او شووروط تياقديووة لمؤسسووات ميينووة علووى ان تطلو تلووك
المؤسسات منحها هاا االستمناء وف انموذ ييتمده الوزير لهاه الةاية.
ديمن مقد طل االستمناء المشار اليه في الفقرة ( ) من هاه المادة اشيارا باكتموال الطلو وعلوى الووزير
البو فووي الطلو خووالل موودة ال تتجوواوز تسوويين يومووا موون توواريخ االشوويار علووى ان ينشوور قوورار االسووتمناء او
ملخص عنه في الجريــدة الرسميـــة ويكون هـاا القرار قابال للطين لد محكمة اليدل اليليا.
هـللوزير ان يحدد مودة السوتمناء هواه الممارسوات او ان يخضويها لمراجيوة دوريوة ولوه سوح االعفواء فوي
حالة مخالفة المؤسسة المينية لشروط منحه.
المادة  1الممارسات المخلة بنزاهة الميامالت التجارية
أيحظر على كل منت او مستورد او تاجر جملة او مقد خدمة ما يلي :
2ان يفرض ،بصورة مباشرة او غير مباشرة ،حدا أدني السيار اعادة بي سلية او خدمة.
4ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسيار او شروط بي او شراء خاصة غيور مبوررة بشوكل
يؤد الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به.
ب2يحظر على أ مؤسسة اعادة بيو منوت علوى حالتوه بسوير اقول مون سوير شورائه الحقيقوي مضوافا اليوه
الضرائ والرسو المفروضة على المنت ومصاريف النقل ،ان وجودت ،إذا كوان الهودف مون ذلوك االخوالل
بالمنافسة.
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4لمقاصوود هوواه الفقوورة يقصوود بسووير الشووراء الحقيقووي السووير الممب و فووي الفوواتورة بيوود تنزيوول الخصووومات
المنصول عليها فيها وال يشمل هاا الحظر المنتجات سريية التلف والتنزيالت المورخص بهوا ال بيو يوت
لتصفية االعمال او تجديد المخزون باسيار اقل.

المادة  9التركز االقتصاد .
أييتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هاا القانون كل عمل ينشت عنه نقل كلي او جزئي لملكيوة او حقووق االنتفوا
موون ممتلكووات او حقوووق او أسووه او حصووص او التزامووات مؤسسووة الووى مؤسسووة اخوور موون شووتنه ان يمكوون
مؤسسة او مجموعة مؤسسوات مون السويطرة ،بصوورة مباشورة او غيور مباشورة ،علوى مؤسسوة او مجموعوة
مؤسسات اخر .
بيشترط التما عمليات التركز االقتصاد  ،التي مون شوتنها التوتثير علوى مسوتو المنافســوـة فوي السـوـوق
كتحقي و او توودعي وض و مهوويمن الحصووول علووى موافقووة الوووزير الخطيووة إذا تجوواوزت الحصووة االجماليووة
للمؤسسة او المؤسسات المينيــة بيملية التركز االقتصـــاد ( )%20من مجمل الميامالت في السوق.
علووى الوورغ ممووا ورد فووي أ تشووري اخوور ،يتوج و علووى الجهووات المينيووة بووالترخيص ليمليووات التركووز
االقتصوواد فووي أ قطووا  ،قبوول اصوودار قرارهووا النهووائي ،االخووا بوورأ الوووزير خطيووا عوون موود تووتثير هوواه
اليمليات على مستو المنافسة في ذلك القطا .
د على أ جهة او هيئوة ابوالا الووزارة بموا يصول الوى علمهوا مون عمليوات تركوز اقتصواد تخضو الحكوا
الفقرة (ب) من هاه المادة.
المادة 20
أعلى المؤسسات التي ترغ في اتما أ من عمليات التركز االقتصاد المشار اليها فوي الفقورة (ب) مون
المادة ( )9من هواا القوانون ان تقوو بتقودي طلو بوالك الوى المديريوة ،علوى االنمووذ الميتمود مون الووزارة،
خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما من تاريخ ابرا اتفاق على عملية تركز اقتصاد مرفقا به ما يلي :
2عقد التتسيس والنظا االساسي للمؤسسات المينية.
4مشرو عقد او اتفاقية التركز.
3بيان بته السول والخودمات التوي تتيامول فيهوا المؤسسوات المينيوة بيمليوة التركوز االقتصواد وحصصوها
منها.
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2تقرير عن االبياد االقتصادية لليملية وبصورة خاصة اثارها االيجابية على السوق.
 .1البيانات المالية آلخر سنتين ماليتين للمؤسسات المينية بيملية التركز االقتصاد .
2بيان بمساهمي المؤسسات المينية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منه .
7قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها.
1كشف بفرو كل مؤسسة.
بللمؤسسات ان ترف بالطل بيانا بما تراه ضوروريا مون التزاموات او اقتراحوات للحود مون اآلثوار السولبية
المحتملة ليملية التركز االقتصاد على السوق.
2م مراعاة احكا الفقرة ( ) من المادة ( )22من هاا القوانون للمديريوة ان تطلو خطيوا ولمورة واحودة
أ ميلومات او مستندات اضافية عن اتفواق التركوز االقتصواد واطرافوه ،وعليهوا بيود ذلوك اصودار اشويار
باكتمال الميلومات والمستندات على ان ال ينتقص ذلك مون حو المديريوة فوي طلو ميلومـــوـات اضوافية او
ممارسة الصالحيات الرقابية.
4يت تحديد مدد واجراءات اصدار االشيار الماكور في البند ( )2من هاه الفقرة وسائر االمور المتيلقة بوه
بموج تيليمات يصدرها الوزير لهاه الةاية ،ويت نشرها في الجريدة الرسمية.
دتيلن المديريوة فوي صوحيفتين يووميتين محليتوين ،وعلوى نفقوة مقود الطلو  ،عون طلو التركوز االقتصواد
المقد وفقا الحكا الفقرة (أ) من هاه المادة على ان يتضومن االعوالن ملخصوا عون موضوو الطلو ودعووة
لكل ذ مصلحة البداء رأيه فيه خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن.
هـللوزير ،بيد التشاور م الجهات ذات اليالقة ،اتخاذ ا اجراءات تحفظيوة لحوين البو فوي الطلو المقود
بموج الفقرة (أ) من هاه المادة.
المادة 22
أللوزيـر بتنسي من المدير ان يتخا قرارا ميلال بشتن الطلبوات المقدموة وفقوا الحكوا الموادة ( )20مون هواا
القانون وعلى النحو التالي :
2الموافقة على عملية التركز االقتصاد إذا كان ال تؤثر سلبا علوى المنافسوة او كانو لهوا آثوار اقتصوادية
ايجابية تفوق ا آثار سلبية على المنافسة ،كتن تؤد الى تخفيال سوير الخودمات او السول او ايجواد فورل
عمل او تشجي التصدير او جاب االستممار او دع قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
4الموافقة على عملية التركوز االقتصواد شوريطة تيهود المؤسسوات المينيوة بتنفيوا شوروط يحوددها الووزير
لهاه الةاية.
3عد الموافقة على عملية التركز االقتصاد واصدار قرار بالةائها واعــادة الوض الى ما كان عليه.
بوفي جمي الحاالت المبينة في الفقرة (أ) من هاه المادة يج ان يرف بقرار الوزير بيان ملخص ليمليوة
التركووز االقتصوواد وتتثيرهووا علووى المنافسووة فووي السوووق بمووا فووي ذلووك اآلثووار االقتصووادية فيووه والشووروط
وااللتزامات المترتبة على المؤسسات ،ان وجدت ،ويت نشر القرار او ملخوص عنوه فوي صوحيفتين يووميتين
محليتين على االقل.
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يصدر الوزير قراره بخصول عملية التركز االقتصاد خالل مدة ال تتجواوز مائوة يوو تبودأ مون تواريخ
اصدار االشيار باكتمال الطل  ،ويتيين على المؤسسات المينية بيملية التركز االقتصاد ان ال تقو خوالل
هاه المدة بت تصرفات او اجراءات قد تؤد الى ترسيخ عملية التركز االقتصاد او تةيير هيكلية السوق،
واال كان هاه التصرفات واالجراءات باطلة بقرار من
المحكمة.
دللوزير ان يلةي موافقته السابقة في أ من الحالتين التاليتين :
2إذا خالف المؤسسات المينية ايا من الشروط والتيهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
4إذا تبين ان الميلومات االساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـللوزير اتخاذ أ اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أ عملية تركز اقتصاد ل يت تقودي طلو بشوتنها
او كان تخالف احكا هاا القانون 0
ويت تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكا هاه المادة الى الجهات المينيوة ولهوا الطيون فوي القورار
لد محكمة اليدل اليليا.
المادة 24
أتتولى المديرية ،وبالتنسي م الجهات ذات اليالقة ،المها والصالحيات التالية :
2المساهمة في اعداد الخطة اليامة للمنافسة والتشرييات الخاصة بها وا دراسات تتيل بها.
4اليمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجييها.
3تقصي الميلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتياون م الجهات ذات اليالقة
وف احكا القوانين النافاة.
2اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على موا تتلقواه مون شوكاو وادعواءات او تلوك التوي
ت كلفها بها المحاك المختصة واعوداد تقوارير عون نتائجهوا ورفو التنسويبات او التقوارير للووزير او للمحكموة،
حس مقتضى الحال.
1تلقي ومتابية الطلبات المتيلقة بيمليات التركز االقتصاد التي ورد النص عليها في المادة ( )20من هاا
القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشتنها.
2اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتيلقة بيملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طل المؤسسات.
7االستيانة بخبراء او مستشارين من خار الوزارة النجاز أ من االعمال التي تدخل ضمن صالحياتها.
1التياون م الجهات المماثلة خوار المملكوة لةايوات تبوادل الميلوموات والبيانوات وموا يتيلو بتنفيوا قواعود
المنافسة في حدود ما تسم به المياهدات الدولية شريطة المياملة بالممل.
 .9تلقووي ومتابيووة طلبووات االسووتمناءات المنصووول عليهووا فووي الفقوورة ( ) موون المووادة ( )7موون هوواا القووانون
والتنسي بشتنها.
بيرف الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وض المنافسة.
المادة 23
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أييتبر مو ف المديرية المفوض خطيا من الوزير اثناء قيامه بيمله من رجوال الضوابطة اليدليوة فوي حودود
اختصاصه.
بيلز مو فو المديرية وا شخص يطل على اعمالها بالمحافظة على االسرار المهنية.
المادة 22
أتشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون المنافسة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
2امين عا الوزارة

نائبا للرئيس.

4مدير عا هيئة التتمين.
3الرئيس التنفيا لهيئة تنظي قطا االتصاالت.
 .2مدير عا هيئة تنظي النقل البر .
 .1رئيس غرفة تجارة األردن.
 .2رئيس غرفة صناعة األردن.
7رئيس أ من الجمييات التي تينى بحماية المستهلك يسميها الـوزيـــر.
1ثالثة اشخال من ذو الخبرة واالختصال يسميه الوزير.
بتكون مدة اليضوية بالنسبة لالشخال الاين يسميه الووزير وفقوا للبنودين ( )7و ( )1مون الفقورة (أ) مون
هاه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تةييور أ عضوو مونه بتييوين بوديل لوه للمودة المتبقيوة مون
عضويته.
تتولى اللجنة المها التالية :
2اقرار الخطة اليامة للمنافسة.
4دراسة المسائل المتيلقة باحكا هواا القوانون واعوداد مشوروعات القووانين واالنظموة المتيلقوة بالمنافسوة او
تلك التي تمن امتيازات جديدة او حقوقا استمنائية.
المادة  21
أتجتم اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة أشهر على االقل ،ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور ما ال يقل عون ثلموي اعضوائها علوى ان يكوون مون بيونه الورئيس او نائبوه ،وتتخوا قراراتهوا باكمريوة
اعضائها على االقل.
بللوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون لوه الحو فوي التصووي علوى
قراراتها.
 يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضـر جلسواتها وتلخويص توصوياتها فوي
التقرير السنو .
المادة  22
أتنظر المحكمة في القضايا المتيلقة بما يلي :
2أ مخالفة الحكا المواد ( )1و ( )2و ( )1و( )9و( )20من هاا القانون.
4عد التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموج احكا المادة ( )22من هاا القانون.
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ب تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا الماكورة في الفقرة (أ) من هاه المادة لمدة سونتين اعتبوارا
من تاريخ سريان احكا هاا القانون ،وبيد انتهاء هاه المدة تتوولى أ محكموة بدايوة مختصوة النظور فوي تلوك
القضايا.
 يشمل اختصال المحكمة وفقا الحكا هاه المادة قضايا التيويال المترتبة على تلك المخالفوات وتخضو
باقي مخالفات احكا هاا القانون للقواعد اليامة الختصال المحاك .
ديخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قواض او أكمور مون
ذو االختصال ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يت تييينه بقرار من المجلس القضائي.
هيممل النيابة الياموة فوي قضوايا المنافسوة التوي تقو ضومن اختصوال محكموة البدايوة مود عوا متخصوص.
المادة 27
أيت تحريك القضايا المتيلقة بمخالفــــة احكا الموواد ( )1و ( )2و( )1و( )9و( )20مون هواا القوانون بنواء
علووى شووكو تقوود الووى الموودعي اليووا موون أ موون الجهووات المبينووة ادنــووـاه وعلـووـى ان ترفو اللوووائ بوسووائل
االثبات االولية :
2الوزير بتنسي من المدير او بناء على طل أ جهة رسمية اخر .
4أ مؤسسة من القطا الخال.
3جمييات حماية المستهلكين المرخصة.
2أ تجم لخمسة مستهلكين متضررين على االقل.
1غرف الصناعة والتجارة.
2الجمييات المهنية والنقابية.
7الهيئات التنظيمية القطاعية.
بوفي جمي االحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولهوا ان تقود ا دراسوات او مالحظوات
للمحكموة وان تطلو االسووتمرار فووي نظوور هوواه القضووايا حتووى فووي االحوووال التووي يسووقط فيهووا أ موون الجهووات
المشار اليها في الفقرة (أ) من هاه المادة الدعو او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطيون بوالقرارات الصوادرة
في هاه القضايا.
للمحكمووة ان تكلووف المديريووة بوواجراء التحقيقووات الالزمووة بخصووول اللوووائ الووواردة اليهووا موون االطووراف
المشار اليها في الفقرة
(أ) من هاه المادة على ان تقو المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خالل مدة محددة.
دتيطى قضوايا المنافسوة صوفة االسوتيجال وللمحكموة،إذا رأت ذلوك مناسوبا ،ان تصودر القورارات لوقوف أ
تصرف او منيه لحين اصدار القرار النهائي.
المادة  21
أتصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قرارا يتضمن بصورة خاصة ما يلي :
2بيان مد مخالفة الممارسات الميروضة عليها الحكا هاا القانون.
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4االمر بازالة المخالفة ضومن مودة تحوددها المحكموة او فورض شوروط خاصوة علوى المخوالف فوي ممارسوة
نشاطه حس مقتضى الحال.
3ايقا اليقوبة المقررة على المخالفين.
ب وللمحكمة ان تتمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتوين علوى
االقل.
يج ان يتضمن نص القرار سردا للوقائ وتحليال للممارسات وتتثيرها على سير آليات السوق وتوازنها
وكالك درجة خطورتها.
ديتخا الوزير االجراءات الالزمة التي تكفول تنفيوا قورارات المحكموة المتيلقوة بواالوامر والشوروط الخاصوة
لممارسة النشاطالتي قد تفرضها المحكمة وفقا الحكا البند ( )4من الفقرة (أ) من هاه المادة.
هووـتكووون ا لقوورارات الصووادرة عوون المحكمووة فووي القضووايا المتيلقووة بالمنافسووة خاضووية للطيوون لوود محكمووة
االستئناف والتمييز.

المادة 29
أللمدير ان يكلف خطيا ايا من مو في المديرية المفوضين من الوزير للقيا بما يلي :
2الدخول خالل ساعات اليمل الى المحالت التجارية والمكات والمخازن الجراء المياينة او التفتيش.
4االطال على المستندات والسجالت والملفات ،بما فيهوا ملفوات الحاسووب ،واالحتفوا بوت منهوا او بنسوخ
عنها مقابل اشيار بالتسل  ،على ان يمب ما يت االحتفوا بوه فوي محضور وان يوت اعادتهوا عنود االنتهواء مون
تدقيقــها.
3اجراء التحقيقات الالزمة واالستما الفادة أ شخص يشتبه بمخالفته الحكا هاا القانون.
ب يتوج على الموو فين القيوا بالكشوف عون هوويته واطوال صواح اليالقوة علوى نسوخة مون التفوويال
الخطي.
 للمدير بمقتضى الصالحيات المخولة اليه بموج هاا القانون ان يطل مون أ شوخص مطلو او يحتمول
اطالعه على ميلومات تتيل بمخالفة الحكا هاا القانون اما لسما افادته او تقدي ما يطل منه مون بيانوات
او وثائ او مستندات في حيازته.
ديرفو الموودير للوووزير نتووائ التحقيقووات فووي أ مخالفووة الحكووا هوواا القووانون فووي تقووارير مفصوولة مرفو بهووا
محاضر المياينة والميلومات ووسائل االثبات على ان يشمل هواا التقريور تحلويال دقيقوا لوضو المنافسوة فيوه
وتتثيرها على توازن السوق.
هـفي حال تبين للوزير بتنسي من المدير ارتكاب مخالفة الحكا هاا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي
اليا  ،واال فانه يقرر حفظ االوراق بصورة مؤقتة او دائمة م ابالا االطراف ذات اليالقة.
المادة 40
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يياق كل من يخالف أيا من احكا المادتين ( )1و ( )2من هاا القانون :
أبةرامة ال تقل عن ( )%2وال تزيد على ( )%1من االجمالي السنو لمبييات السل او ايرادات الخودمات
لمرتك المخالفةوتحتس على النحو التالي :
2على اسام االجمالي ال سنو لمبييوات السول او اجموالي ايورادات الخودمات فوي السووق حسوبما هوو مبوين
بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة الرتكاب المخالفة.
4على اسام االجمالي السنو لمبيياته المتيل بالمنتجات موضو المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفوة
يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بيضها.
3على اسام تحدده المحكمة إذا كان نشاط الجهوة المخالفوة يشوتمل علوى منتجوات عودة واقتصورت المخالفوة
على بيضها وتيار تحديد اجمالي المبييات المتيل بالمنتجات موضو المخالفة.
ب .بةرامة ال تقل عن ( )1000خمسة آالف دينار وال تزيد على ( )10000خمسوين ألوف دينوار إذا كانو
قيمة المبييات أو اإليرادات غير محددة.
 .يحظر على أ جميية أو أ جهة من القطا الخال تتولى تنظوي ممارسوة أ مهنوة أو رعايوة مصوال
المؤسسووات االقتصووادية او التجاريووة إصوودار أ قوورار يووؤد الووى اإلخووالل بالمنافسووة أو الحوود منهووا أو منيهووا
خالفا ألحكا هاا القانون وأ تشري آخور ،وبخوالف ذلوك تطبو علوى الجهوة المخالفوة اليقوبوة المنصوول
عليها في الفقرة (ب) من هاه المادة.
المادة  42
يياقو بةرامووة ال تقوول عوون ( )20000عشوورة آالف وال تزيوود علووى ( )10000خمسووين ألووف دينووار كوول موون
يخالف أحكا أ من المادتين ( )9و ( )20من هاا القانون أو ل يتقيد بت قرار ت اتخاذه وفقا ألحكا المادة
( )22منه.
المادة 44
يياق بةرامة ال تقل عن ( )400مائتي دينار وال تزيد على ( )40000عشورين ألوف دينوار كول مون خوالف
احكا المادة ( )1من هاا القانون.
المادة  43
يياق بةرامـــة ال تقل عن ( )2000ألوف دينوار وال تزيود علوى ( )20000عشورة االف دينوار كول مون قوا
بافشاء أ ميلومات سرية حصل عليها من أ مصدر اال إذا كان ذلك بتمر من المحكمة.
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المادة 42
أيياق بةرامة ال تقل عن ( )100خمسمائة دينار وال تزيد على ( )1000خمسة االف دينوار كول مون منو
مو فا مكلفا بتداء مهامه وف الصالحيات المخولة له بموج المادة ( )29من هاا القانون او اخفى او اتلف
مستندات او وثائ او سجالت او ملفات تفيد التحقي .
ب .يياق باليقوبة المنصول عليها في الفقرة (أ) من هاه المادة كل من رفال اإلدالء بإفادته أو امتن عن
تقدي أ بيانات أو وثائ أو مستندات وفقا ألحكا الفقرة ( ) من المادة ( )29من هاا القانون.
المادة 41
أيراعى في تحديد الةرامات المفروضة بموج احكا هاا القانون حج المنفية التوي حصول عليهوا الجهوة
المخالفــة ومقدار الضرر الواق على الةير.
بللمحكمووـة ان تخفووـف عقوبـووـة الةرامووة علووى أ مووـخالف الحكووا الــووـمواد ( )1و ( )9و ( )20موون هوواا
القانون إذا قد الى المديرية ميلومات تؤد الى الكشف عن تلك المخالفات.
المادة 42
ال يحول اصدار الحك بالةرامة وف احكا هاا القانون دون الحك بالحبس وفقا الحكا قوانون اليقوبوات او
أ قانون آخر.
المادة 47
تلتز جمي الجهات الرسمية بتزويد المديرية بت ميلومات أو بيانات تطلبها تتيل بتنفيا أحكا هاا القانون.
المادة 41
يصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفيا احكا هاا القانون.
المادة 49
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيا احكا هاا القانون
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تيليمات تحديد سقف حصة السوق لةايات تيريف االتفاقيات ضييفة األثر رق ( )2لسنة 4002
المادة 1
استنادا الحكا المادة ( )1الفقرة (ب) من قانون المنافسة رق ( )29لسنة  4004قررت اصدار التيليمات
التالية والتي يت بموجبها تحديد سقف حصة السوق لةايات تيريف االتفاقيات ضييفة االثر وييمل بها
اعتبارا من تاريخه .يكون للكلمات واليبارات التالية حيمما وردت في هاه التيليمات المياني المخصصة لها
ادناه ما ل تدل القرينة على غير ذلك:
 :قانون المنافسة سار المفيول وتيديالته.
القانون
الوزارة

 :وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير

 :وزير الصناعة والتجارة.

المديرية

 :مديرية المنافسة.

المدير

 :مدير مديرية المنافسة.

المادة 2
يحدد سقف حصة السوق الا تيتبر بمقتضاه االتفاقيات ضييفة االثر كاالتي:
أ 3 .بالمائة ( )%3من اجمالي ميامالت السوق بالنسبة لالتفاقيات الميقودة بين مؤسسات متنافسة فيما
بينها.
ب 7 .بالمائة ( )%7من اجمالي ميامالت السوق بالنسبة لالتفاقيات الميقودة بين مؤسسات غير متنافسة
فيما بينها.
 .ما ل تتيد الزيادة في اجمالي حصة السوق خالل اخر سنتين ماليتين متتاليتين للمؤسسات التي تكون
طرفا في االتفاقيات المحددة بالمادة (/1ب) من القانون نقطة مئوية واحدة عن النس الواردة في الفقرتين
(أ) و(ب) من هاه المادة ،تظل تلك االتفاقيات ميتبرة كاتفاقيات ضييفة األثر.
المادة 3
لةايات تطبي هاه التيليمات:
أ .تحتس حصة السوق وف مبييات المؤسسات المينية وذلك بالرجو الخر سنة مالية وان تيار ذلك وف
اية بيانات متوفرة موثوق بها.
ب .لتيريف السوق ييتمد التيريف الوارد بالمادة ( )4من القانون والى اية تيليمات او اراء توضيحية
تصدر في هاا الشتن.
المادة 2
في ح ال كان االتفاقيات تض في ذات الوق مؤسسات متنافسة واخر غير متنافسة فيما بينها ،يق اعتماد
سقف اتفاقيات المؤسسات المتنافسة أ  3بالمائة (.)%3
المادة 5
في حال كان االثر االجمالي لمجموعة من االتفاقيات ضييفة االثر سلبيا على التوازن اليا للسوق ومستو
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المنافسة فيه ،للوزير ان يخفال مستو السقف المحدد لقطا ميين وف المادة ( )4من هاه التيليمات او
ان يحدد نسبا خاصة بقطا او سوق ميين.
المادة 6
أ .تتولى المديرية تنفيا احكا هاه التيليمات.
ب .يجوز للمدير تفويال أ من صالحياته على ان يكون التفويال خطيا ومحددا.
المادة 7
تسر احكا هاه التيليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.
نائ رئيس الوزراء
وزير الصناعة والتجارة
د .محمد الحاليقة

تيليمات تحديد مدد واجراءات اصدار اشيار باكتمال الميلومات والمسوتندات الخاصوة بطلو الموافقوة علوى
عملية التركز االقتصاد رق ( )4لسنة 4002
المادة 1
تسمى هاه التيليمات (تيليمات تحديد مدد واجراءات اصدار اشيار باكتمال الميلومات والمستندات الخاصة
بطل الموافقة على عملية التركز االقتصاد ليا  4002وييمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيمما وردت في هاه التيليمات المياني المخصصة لها ادناه ما ل تدل القرينة على
غير ذلك:
المديرية  :مديرية المنافسة.
المؤسسة  :الشخص الطبييي او االعتبار

الا

يمارم نشاطا اقتصاديا او ا

31

تجم من هؤالء

االشخال.
المادة 3
للمديرية الطل خطيا ولمرة واحدة من المؤسسة المتقدمة بطل التركز االقتصاد
مستندات اضافية خالل مدة ( )20ستين يوما تبدأ من تاريخ تقدي الطل .

اية ميلومات او

المادة 2

على المؤسسة المتقدمة بالطل تزويد المديرية بالميلومات والمستندات المشار اليها في المادة ( )3من هاه
التيليمات تبدأ من تاريخ الطل  ،وبيد ذلك فانه يتوج على المديرية اصدار اشيار باكتمال الميلومات
والمستندات على ان ال ينتقص ذلك من ح المديرية في طل اية ميلومات إضافية.
المادة 5
م مراعاة احكا المادة ( )2من هاه التيليمات ،فانه وفي حال كان الميلومات والمستندات المقدمة بالطل
مكتملة ابتداء ،فان على المديرية اصدار اشيار باكتمال الميلومات والمستندات خالل مدة ستين يوما تبدأ
من تاريخ تقدي الطل الى المديرية
شريف علي الزعبي
وزير الصناعة والتجارة

تيليمات المةاالة في األسيار
تعليمات المغاالة في األسعار
الصادرة سندا ألحكام المادة (/6ح) من قانون المنافسة رقم ( )33لسنة  2002وتعديالته
 .2تسوومى هوواه التيليمووات (تيليمووات المةوواالة فووي األسوويار) وييموول بهووا موون توواريخ نشوورها فووي الجريوودة
الرسمية.
 .4يكون للكلمات والمفردات حيمما وردت في هاه التيليمات ذات المياني المنصول عليها في قوانون
المنافسة.
 .3تطبو هوواه التيليمووات علووى المؤسسووات التووي تتمتو بالوضو المهوويمن بووالمينى المقصووود فووي قووانون
المنافسة.
 .2تيتبر المؤسسة المهيمنة مةالية في السير إذا قام بما يلي:
أ -تسيير السلية أو بدل الخدمة بصورة مبالغ فيها وغير مبررة.
ب -إعادة تسيير السلية أو بدل الخدمة بحي ال تيكس التةير في تكاليف السلية أو تقدي الخدمة.

 .1لمديرية المنافسة اعتماد أ من اآلليات االقتصادية مجتمية أو منفردة لتحديد المةاالة فوي األسويار،
بما فيها :
أ -مقارنة هامش الرب بسير البي والكلف الفيلية للسلية أو بدل الخدمة.
ب -مقارنة أسيار بي السلية أو بدل الخدمة بنفس األسيار أو بدل الخدمات خالل فترات سابقة.
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 مقارنة أسيار بي السلية أو بدل الخدمة بتسيار السل أو بدل الخدمات المشابهة.
د .شبي عمار
وزير الصناعة والتجارة
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