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كلمة معالي الوزير
إن التطبيق األمثل لسياسة وقانون المنافسة يعمل على خلق بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية
وذ لك من خالل تفع يل قوى السوووووووً وف قا د لم بادا الم نافسوووووووة الحرلق ن ين يحتر ال قانون الت حال فات
واالتفاقيات المخلة بالمنافسةق باإلضافة إلى أنه يحتر التعسف في استغالل وضعية الهيمنة في السوًق
كما يُعنى قانون المنافسة بتنتيم هيكلية السوً وذلك من خالل تنتيم عمليات التركز االقتصادي نرصا د
على عدم خلق أو دعم وضع مسيطر ضار بالمنافسة.
و يأتي هذا التقرير في اطار الجهود الموصوووووولة التي تبذلها مديرية المنافسوووووة في وعارل الصوووووناعة و
التجارل بهدف التعريف بأهمية قانون و سوووووياسوووووة المنافسوووووة و بيان النار االيجابية الناتجة من التطبيق
الواعي و السليم لسياسة و قانون المنافسة مما يترك ابرع األنر على الجوانب االقتصادية و االجتماعية
في نيال المواطن األردني الذي يشكل االرتقاء بمستواه المعيشي هما وطنيا لدى اعلى المستويات.
نين يسوووووتعرق التقرير ابرع الملفات التي تعاملا معها مديرية المنافسوووووة خالل عام  2019و يتهر
األسلوب المتبع في معالجة هذه الملفات و يستعرق ابرع ما تم انجاعه من قبل المديرية على المستوى
المحلي و العالميق و يسووووواهم من جهة أخرى في تفعيل مفهوم الشوووووفافية في العمل الحكومي من خالل
بيان االسوولوب العلمي المنهجي المتبع في وعارل الصووناعة و التجارل في معالجة ما يتعلق بها من ملفات
و ما يعرق عليها من قضايا بشكل يخدم المصلحة الوطنية في المقام األول.
نين ان الحد من الممارسوووات المخلة بالمنافسوووة يخدم بشوووكل واضووو مؤنر االعتبارات االقتصوووادية و
االجتماعية التي تهدف السووووياسووووة الحكومية لتحقيقها و جعلها واقعا ملموسووووا للجميع و من هذا المنطلق
يبدو الدور الهام الذي تلعبه وعارل الصووناعة و التجارل في االلتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية السووامية في
إيجاد فرص العمل االقتصادي و توفير ما يلزم من اجل النهوق باالقتصاد الوطني و االرتقاء بمستواه
و مجابهة ما يعتري طريقه من تحديات جسام و محاولة تذليل كافة العقبات التي يمكن ان تواجه مسيرل
تقدمه.
م .مها علي
وعير الصناعة والتجارل والتموين
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مقدمـــــة
انطالقا د من دور وعارل الصووووناعة والتجارل والتموين في نشوووور نقافة المنافسووووة والتوعية بأنكام القانون
والعمل على تشجيع المنافسة في مختلف القطاعات االقتصادية ومختلف شرائ المجتمعق والتي تشكل
أند األهداف الرئيسية لمديرية المنافسةق نضع بين يدي البانن والدارس والمهتم ملخصا ألهم انجاعات
مديرية المنافسة لعام .2019
نين يتم في التقرير استعراق الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون والتي تشمل باإلضافة إلى مديرية
المنافسة كل من لجنة شؤون المنافسة والتي تتولى مهمة إقرار الخطة العامة للمنافسة ودراسة المسائل
المتعلقة بأنكام القانون وإعداد مشووووووروعات القوانين واألنتمة المتعلقة بالمنافسوووووووة أو تلك التي تمن
امتياعات جديدل أو نقوقا د اسووووتثنائيةق كما و يعتبر القضوووواء الجهة الثالثة المسووووؤولة عن تطبيق القانونق
نين تتولى محاكم البداية النتر في القضوووايا المتعلقة بمخالفات أنكام قانون المنافسوووةق كما يمثل النيابة
العامة مدع عام متخصص.
كما ويسووووووتعرق التقرير أبرع الملفات التي تولا المديرية التعامل معها خالل عام 2019ق وأبرع ما
قاما به من جهود في سبيل تحقيق أهدافها التي ت شمل إلى جانب الملفاتق ن شر نقافة المناف سة وتدريب
و تأه يل الكوادر المعن ية بتطبيق ال فانون والت عاون مع الج هات الم مان لة خارج الممل كة ل غا يات ت بادل
المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة.
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الجزء األول
نظرة عامة عن قانون المنافسة
والجهات المسؤولة عن تنفيذه
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تطور قانون المنافسة
مع بداية التسووووعينيات وفي إطار تحدين القوانين االقتصووووادية لمواكبة سووووياسووووة اإلصووووال االقتصووووادي
وتحرير األسووواً بهدف رفع مسووتوى المعيشووة للمواطن األردني وتحسووين مسووتوى االقتصوواد األردنيق
انتهج األردن سووياسووات تسووعى إلى تحسووين مسووتوى االسووتثمار وترسووي الحريات االقتصووادية ويليات
السووًق ويعتبر وجود قانون عصوري ينتم عملية المنافسوة في السووً هو إندى األدوات الالعمة لذلك
وعليه كانا هناك عدل محاوالت جادل لسووووون قانون وطني للمنافسوووووةق وقد نتج عن هذه المحاوالت عدل
مشوواريع أبرعها مشووروع قانون منع االنتكار لسوونة  1995ومن نم مشووروع قانون منع االنتكار لسوونة
.1998
وقد تبلورت الجهود الوطنية التي تسووعى إلى تعديل مسووار االقتصوواد األردني نحو االتجاه المطلوب من
خالل تفعيل دور قوى السووووً في االقتصووواد خالل عام 2002ق نين قاما وعارل الصوووناعة والتجارل
بإعداد مسووودل جديدل لقانون المنافسووة وهو المشووروع الذي أقرته الحكومة وصوودرت اإلرادل الملكية في
 15يب  2002إلقراره كقانون مؤقا للمنافسووووة رقم  )49لسوووونة 2002قوبذلك أصووووب األردن الدولة
العربية األولى في منطقة الشرً األوسط التي تصدر قانونا د وطنيا د للمنافسة.
وعمال بأنكام المادل  )94من الدسوووووتور أنيل قانون المنافسوووووة المؤقا رقم  )49لسووووونة  2002إلى
مجلس األمة فأدخل عليه المجلس بعض التعديالتق وتما مصووووووادقة صووووووانب الجاللة الملك عبد
الثاني بن الحسووووين على قانون المنافسووووة رقم  )33لسوووونة  2004كقانون دائم بتاري  1أيلول 2004
والذي نل محل القانون المؤقا.
وإيمانا من الوعارل بضرورل إخضاع القوانين االقتصادية للتعديل والمراجعة كلما اقتضا الضرورلق
كما تتهر التجارب الدولية الحاجة لتطوير أنكام قوانين المنافسوة لمالءمتها مع الخصووصويات الوطنية
انطالقا د من الواقع العملي ومخرجات التطبيق وتطور واقع األسواً.
وبنا دء على ما افرعه التطبيق العملي لقانون المنافسة رقم  )33لسنة 2004ق فقد قاما وعارل الصناعة
والتجارل بإعداد مشوووووروع قانون معدل والذي تم إقراره كقانون معدل لقانون المنافسوووووة رقم  18لسووووونة
 2011ويقرأ مع القانون رقم  33لسنة  2004كقانون واندق نين تم العمل به بتاري .2011/11/2
كما أصدرت الوعارل التعليمات الالعمة لتنفيذ أنكام قانون المنافسة والتي تمثلا بما يلي:
تعليمات تحديد سقف نصة السوً لغايات تعريف االتفاقيات ضعيفة األنر رقم  )1لسنة .2004
تعليمات تحديد مدد وإجراءات إصوودار إشووعار باكتمال المعلومات والمسووتندات الخاصووة بطلب الموافقة
على عملية التركز االقتصادي رقم  )2لسنة .2006
تعليمات المغاالل في األسعار لسنة .2012
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وجاء قانون المنافسوة األردني من نين المضومون متماشويا وقوانين المنافسوة الدوليةق ومن أهم األنكام
التي تضوووووومنها القانونق نتر االتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد األسووووووعار أو
تقاسوووم األسوووواً أو عرقلة دخول منافسوووين جدد أو إقصووواء متعاملين من السووووًق باإلضوووافة إلى نتر
اإلسوواءل في اسووتغالل وضووعية الهيمنة لما له ينار سوولبية على المنافسووة في السوووً .كما اخضووع القانون
عمليات التركز االقتصوووادي كاالندماج واالسوووتحواذ التي قد تودي إلى وضوووعيات انتكار أو هيمنة على
السوً إلى رقابة وترخيص مسبق من الوعارل .كما اشتمل القانون على نتام الستثناء الممارسات التي
تبررها المصلحة العامة أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذل.
وقد راعى قانون المناف سة األردني بان تكون العقوبات متجان سة مع نجم المخالفة وو ضع المخالف في
السوًق كما اشتمل على أنكام تخفيفية نين نص على إمكانية تخفيف الغرامة على المخالف الذي يقدم
معلومات تؤدي إلى الكشف عن ذات المخالفة وباقي المخالفين في السوً المعني.
وفي سوووبيل تطبيق أنكام قانون المنافسوووة فقد اتخذت الوعارل مجموعة من اإلجراءاتق والتي اشوووتملا
على توأسوووووويس موديريوة للمنوافسوووووووة وإدراجهوا ضوووووومن الهيكول التنتيمي للوعارل وتودعيمهوا بوالكوادر
المتخصووووووصووووووةق وربط الصوووووولة بالهيئات الممانلة لها في الخارج وبناء قواعد للمعلومات ذات العالقةق
باإلضافة إلى إنشاء لجنة شؤون المنافسةق وتسمية القضال المتخصصين في مجال المنافسة.
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الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون
 .1مديرية المنافسة
أنشوووئا مديرية المنافسوووة لتكون الجهة اإلدارية المخولة بتطبيق أنكام قانون المنافسوووة وأدرجا ضووومن
الهيكل التنتيمي لوعارل الصووووووناعة والتجارل بتاري 2002/12/18قوتتولى مديرية المنافسووووووة المهام
والصالنيات الموكلة إليها سندا د ألنكام المادل  )12من القانونق والتي تشمل ما يلي:
تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
إجراء التحقيقات في الممارسووات التي تكتشووفها أو بناء على ما تتلقاه من شووكاوى وادعاءات أو تلك التي
تكلفها بها المحاكم المختصة.
تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصووووادي وإعداد التقارير والتنسوووويبات ومشووووروعات
القرارات بشأنها.
تلقي طلبات االستثناء من تطبيق قانون المنافسة والبا بها.
إصدار يراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤسسات.
المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات تتعلق بها.
العمل على نشر نقافة المنافسة وعلى نمايتها وتشجيعها.
االسووووووتعانة بخبراء أو مسووووووتشوووووووارين من خارج الوعارل النجاع أي من األعمال التي تدخل ضوووووومن
صالنياتها.
التعاون مع الجهات الممانلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد
المنافسة.
ويتووألف كووادر المووديريووة نتى نهووايووة عووام
 2019من أند عشووور موظفا د باإلضوووافة إلى
المودير من نملوة الشووووووهوادات الجوامعيوة في
تخصووووصووووات القانونق االقتصووووادق الهندسووووة
واإلدارل.
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 .2لجنة شؤون المنافسة
أنشوووئا لجنة شوووؤون المنافسوووة بموجب أنكام المادل  )14من قانون المنافسوووة رقم  )33لسووونة 2004
وتعديالته كجهة اسووووتشووووارية لتقديم الرأي والمشووووورل بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسووووة ووضووووعها في
مختلف القطاعاتق كما تقوم اللجنة بدراسووووة المسووووائل المتعلقة بأنكام قانون المنافسووووة التي يحيلها إليها
الوعير بما في ذلك مشوووروعات القوانين واألنتمة المتعلقة بالمنافسوووة أو تلك التي تمن امتياعات جديدل
أو نقوقا استثنائية.
وتضم لجنة شؤون المنافسة المشكلة برئاسة معالي وعير الصناعة والتجارل كل من:
عطوفة أمين عام وعارل الصناعة و التجارل و التموين نائبا للرئيس).
عطوفة مدير عام هيئة التأمين.
عطوفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنتيم قطاع االتصاالت.
عطوفة مدير عام هيئة تنتيم النقل البري.
سعادل رئيس غرفة تجارل األردن.
معالي رئيس غرفة صناعة عمان.
سعادل رئيس جمعية نماية المستهلك.
كما ت ضم اللجنة نالنة أ شخاص من ذوي الخبرل واالخت صاص يسميهم الوعيرق نين نر صا الوعارل
على اختيار مجموعة من الشخصيات الوطنية الرائدل من اقتصاديين وقانونيين وأكاديميين.
 .3الجهات القضائية المختصة
في إطار تطوير القضوووووواء في االردن فقد قاما اللجنة الملكية لتطوير القضوووووواء بإدخال تعديالت على
قانون تشكيل المحاكم النتاميةق كانا إنداها النص على إنشاء غرفة اقتصادية متخصصة لدى محكمة
بداية عمان يكون اختصوووووواصووووووها النتر والفصوووووول في الدعاوي المتعلقة بمنع االنتكار ونماية االنتاج
الوطني المسووووتندل الى قانون المنافسووووة وقانون نماية االنتاج الوطني وفقا د لما ورد في المادل /4/2د من
قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النتامية رقم  )30لسنة . )2017
نين أجاعت هذه المادل للغرفة االقتصووووووادية في محكمة بداية عمان النتر في الدعاوي المتعلقة بقانون
المنافسووووة رقم  )33لسوووونة  )2004وتعديالتهق خالفا د لما كانا عليه قبل تعديل قانون تشووووكيل المحاكم
النتاميةق نين كانا تتولى محاكم البداية وفقا د لالختصووووووواص المكاني النتر في الدعاوي المتعلقة
بمخالفات أنكام قانون المنافسة.
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وعليه تعتبر الغرفة االقتصوووادية في محكمة بداية عمان هي الجهة القضوووائية المختصوووة بالنتر بدعاوي
المنافسوة مع السوما للغرفة االقتصوادية بعقد جلسواتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر
عمل المشتكى عليه.
إن انشواء هذه الغرفة خطول صوحيحة في مجال تطوير القضواء في االردن بوجه عام وفي مجال تطوير
النتر في دعاوي المنافسوووة بشوووكل خاصق نين من شوووأن هذه الخطول أن تسووواهم في التسوووريع بفصووول
القضايا الخاصة بالمنافسة من قبل قضال ذو خبرل ولديهم المعرفة الكاملة في الفصل في مثل هذا النوع
من الدعاوي.
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الجزء الثاني

انجازات مديرية المنافسة
لعام 2019
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الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة
أنها مديرية المنافسووة في وعارل الصووناعة والتجارل والتموين عامها السووادس عشوور تعاملا خالله مع
العديد من القضوووايا والملفات المتعلقة بتطبيق أنكام قانون المنافسوووة رقم  )33لسووونة  2004وتعديالته
بصووفتها الجهة اإلدارية المخولة بتطبيق القانون نين تعمل المديرية على نشوور نقافة المنافسووة ونمايتها
وتشجيعها في مختلف القطاعات االقتصادية و ترسي مبدأ قواعد السوً ونرية األسعار وفق الضوابط
المنتمة لحرية المنافسة الهادفة إلى اعدهار النشاط االقتصادي في المملكة.
نين قاما المديرية بالنتر في( )35ملف في عام 2019ق موععة على النحو التالي:
جدول رقم ( )1توزيع الملفات حسب طبيعتها
عام 2019

النسبة المئوية

شكاوى

7

20%

دراسات وتحريات

9

26%

استشارات

14

40%

تركز اقتصادي

5

14%

االستثناءات

0

%0

المجموع

35

%100

طبيعة الملف

الشكاوى
تعاملا المديرية مع  7شكااو تقدما بها جهات متضوررل من ممارسوات مخلة بالمنافسوة في قطاعات
االتصاالتق االنشاءاتق السيانةق التبغ والسجائرق األجهزل الكهربائية.

الدراسات والتحريات
كما قاما المديرية من تلقاء نفسوووها بإجراء  9دراسكككات وتحريات في اسوووواً المواد اإلنشوووائيةق المواد
الغذائيةق المحروقات.

االستشارات
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قاما المديرية بالرد على  14مسككةلة تتعلق بالمنافسووة تقدما بها مؤسووسووات القطاع العام والخاص في
نشوووواطات اقتصووووادية مختلفة منها المواد الكيماويةق المواد الغذائيةق النقل البحري والبريق المحروقاتق
المواد االنشووووائية وفي إطار تنتيم هيكلية السوووووً قوكان للدور االسووووتشوووواري لمديرية المنافسووووة األنر
المباشوور في ضوومان عدم تعارق التشووريعات المسووتحدنة مع قانون وسووياسووة المنافسووة ومراعال النار
المترتبة على المنافسووة في السوووً عند اتخاذ القرارات واإلجراءات الحكوميةق كما كان لتوضووي أنكام
القانون لمؤسووسووات القطاع الخاص انر مباشوور في تصووويب أوضوواعها و تجنب القيام بممارسووات مخلة
بالمنافسة.

عمليات التركز االقتصادي
وفي إطار تنتيم هيكلية السوووًق عبر تنتيم ومراقبة عمليات االندماج واالسووتحواذ وغيرها من أشووكال
التركز االقتصووووادي تعاملا المديرية مع  5عمليات في أسووووواً نقل الركابق المقاوالتق االتصوووواالتق
ال صناعات الورقية .وتعد رقابة عمليات التركز االقت صادي من قبيل الرقابة االنتياطية الم سبقة الهادفة
إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسووووسووووات مسووووتوى من القول االقتصووووادية يجعلها في وضووووع مهيمن
ويفترق أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوً يصعب تالفيه فيما بعد.

نشر ثقافة المنافسة
كما عملا الوعارل خالل عام  2019وضووووومن اإلمكانات المتانة على نشووووور نقافة المنافسوووووة والتوعية
بأنكام القانون من خالل العديد من النشوواطاتق وتعمل الوعارل بشووكل مسووتمر على نشوور نقافة المنافسووة
والتوعية بأنكام القانون لدى مختلف القطاعات االقتصوووووووادية في المملكة بهدف خلق الوعي الكافي
بأهمية سياسة المنافسة وإيجابيات تطبيق القانون على االقتصاد األردني بشكل عام.
وقد عملا مديرية المنافسة /الوعارل في عام  2019وضمن اإلمكانات المتانة على نشر نقافة المنافسة
والتوعية بأنكام القانون من خالل العديد من النشاطات تمثلا بما يلي:
 توعيع منشورات وكتيبات توعية بأنكام قانون المنافسة.
 اعداد ونشر التقرير السنوي لعام .2018
 تنفيذ نملة للتوعية بقانون المنافسة بواسطة الرسائل القصيرل.
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المالنق
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قانون المنافسة لسنة  2004وتعديالته
المادل -1
يسمى هذا القانون قانون المنافسة لسنة  )2004ويعمل به من تاري نشره في الجريدل الرسمية.
المادل -2تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية نيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصوووووصوووووة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك- :
الوعارل :وعارل الصناعة والتجارل.
الوعير :وعير الصناعة والتجارل.
المديرية :مديرية المنافسة في الوعارل.
المدير :مدير المديرية.
المحكمة :المحكمة المختصة بالنتر في قضايا المنافسة وفقا النكام هذا القانون.
المؤسووووسووووة :الشووووخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشوووواطا اقتصوووواديا او اي تجمع من هؤالء
االشخاص.
السووووً :السووولعة او الخدمة او مجموع السووولع او الخدمات التي تكون على اسووواس سوووعرها وخاصووويتها
واوجه استعمالها قابلة فيما بينها لالستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية ناجة معينة للمستهلك في منطقة
جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
الوضع المهيمن :الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرل على التحكم والتأنير في نشاط السوً.
المادل -3نطاً تطبيق القانون
تسووووووري انكام هذا القانون على جميع انشووووووطة االنتاج والتجارل والخدمات في المملكة كما تنصوووووورف
انكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها ينار داخلها.
المادل -4اسعار السلع والخدمات
تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوً ومبادىء المنافسة الحرل باستثناء ما يلي- :
أ-اسعار المواد والخدمات التي يتم تحديدها وفقا النكام قانون الصناعة والتجارل او أي قانون اخر.
ب-اال سعار التي تحدد بقرار من مجلس الوعراء وبمقت ضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية
او نالة طارئة او كارنة طبيعية على ان يعاد النتر في هذه االجراءات خالل مدل ال تزيد على سووووووتة
أشهر من بدء تطبيقها.
المادل -5الممارسات المخلة بالمنافسة
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أ-يحترق تحا طائلة المسؤوليـووةق أي ممارسـووـووـووات اوتحالفات او اتفاقياتق صريحة او ضمنيةق تشكل
اخالال بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي- :
-1تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في نكم ذلك.
-2تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات.
-3تقا سم اال سواً على ا ساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او الم شتريات او العمالء او على
أي اساس اخر يؤنر سلبا على المنافسة.
-4اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوً او القصائهــــا عنــــه.
-5التواطؤ في العطاءات او العروق في مناقصة او مزايدلق وال يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروق
مشوووتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان ال تكون الغاية منها منع المنافسوووة او الحد منها
أو اإلخالل بها باي صورل كانا.
ب -ال تسووووووري انكام الفقرل أ) من هذه المادل على االتفاقيات ضووووووعيفة االنر التي ال تتجاوع الحصووووووة
االجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيهـووـووـووـووا نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوعير لهذه الغاية وعلى
ان ال تزيد تلك النسووووبة على  )%10من مجمل معامالت السوووووً وعلى ان ال تتضوووومن تلك االتفاقيات
انكاما بتحديد مستوى االسعار وتقاسم االسواً.

المادل -6
يحتر على أي مؤسووسووة لها وضووع مهيمن في السوووً او في جزء هام منه اسوواءل اسووتغالل هذا الوضووع
لالخالل بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك مايلي- :
أ-تحديد او فرق اسعار او شروط اعادل بيع السلع او الخدمات.
ب-التصووورف او السووولوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسوووسوووات اخرى الى السووووً او اقصوووائها منه او
تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارل.
ج -التمييز بين العمالء في العقود المتشووووابهة بالنسووووبة السووووعار السوووولع وبدل الخدمات او شووووروط بيعها
وشرائها.
د-ارغام عميل لها على االمتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـوووووو-السعي النتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة
معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوً او منع انخفاضه.
و-رفض التعاملق دون مبرر موضوعيق مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادل.
ع -تعليق بيع سووولعة او تقديم خدمة بشوووراء سووولعة او سووولع اخرى او بشوووراء كمية محددل او بطلب تقديم
خدمة اخرى.
 .المغاالل باألسعار خالفا د لألسس المحددل في التعليمات الصادرل عن الوعير لهذه الغاية.
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المادل -7
أ -تعتبر الممارسووات الناجمة عن تطبيق قانون سوواري المفعول والممارسووات الداخلة ضوومن االجراءات
المؤقتة التي يقررها مجلس الوعراء لمواجهة ظروف اسوووتثنائية او نالة طارئة او كارنة طبيعية اخالال
بالمنافسوووووووة بالمعنى المقصووووووود في المادتين  )5و  )6من هذا القانون على ان يعاد النتر في هذه
االجراءات خالل مدل ال تزيد على ستة أشهر من بداية تطبيقها.
ب -ال تعتبر اخالال بالمنافسووووة الممارسووووات والترتيبات التي يسووووتثنيها الوعير من تطبيق انكام المادتين
 )5و  )6م ن هذا القانونق بقرار معلل بناء على تنسوووووويب من المديرقإذا كانا تؤدي الى نتائج ايجابية
ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا االستثناء بما في ذلك ينارها االيجابية على تحسين القدرل التنافسية
للمؤسسات او نتم االنتاج او التوعيع او تحقيق منافع معينة للمستهلك.

ج-للوعير تطبيق االسووتثناءات المشووار اليها في الفقرل ب) من هذه المادل على نوع من الممارسووات او
الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك
المؤسسات منحها هذا االستثناء وفق انموذج يعتمده الوعير لهذه الغاية.
د-يمن مقدم طلب االسووووتثناء المشووووار اليه في الفقرل ج) من هذه المادل اشووووعارا باكتمال الطلب وعلى
الوعير البا في الطلب خالل مدل ال تتجاوع تسووووووعين يوما من تاري االشووووووعار على ان ينشوووووور قرار
االستثناء او ملخص عنه في الجريـووـوودل الرسميـووـووـووة ويكون هـووذا القرار قابال للطعن لدى محكمة العدل
العليا.
ه ـ-للوعير ان يحدد مدل الستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب االعفاء في
نالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه.
المادل - 8الممارسات المخلة بنزاهة المعامالت التجارية
أ-يحتر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي- :
-1ان يفرقق بصورل مباشرل او غير مباشرلق ندا أدني السعار اعادل بيع سلعة او خدمة.
-2ان يفرق على طرف اخر او يحصوول منه على اسووعار او شووروط بيع او شووراء خاصووة غير مبررل
بشكل يؤدي الى اعطائه ميزل في المنافسة او الى الحاً الضرر به.
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ب-1-يحتر على أي مؤسسة اعادل بيع منتج على نالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه
الضوووورائب والرسوووووم المفروضووووة على المنتج ومصوووواريف النقلق ان وجدتق إذا كان الهدف من ذلك
االخالل بالمنافسة.
-2لمقاصوود هذه الفقرل يقصوود بسووعر الشووراء الحقيقي السووعر المثبا في الفاتورل بعد تنزيل الخصووومات
المنصوص عليها فيها وال يشمل هذا الحتر المنتجات سريعة التلف والتنزيالت المرخص بها الي بيع
يتم لتصفية االعمال او تجديد المخزون باسعار اقل.

المادل - 9التركز االقتصادي.
أ -يعتبر تركزا اقتصووووواديا لمقاصووووود هذا القانون كل عمل ينشوووووأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او نقوً
االنتفاع من ممتلكات او نقوً او أسوهم او نصوص او التزامات مؤسوسوة الى مؤسوسوة اخرى من شوأنه
ان يم ّكن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرلق بصورل مباشرل او غير مباشرلق على مؤسسة او
مجموعة مؤسسات اخرى.
ب-يشترط التمام عمليات التركز االقتصاديق التي من شأنها التأنير على مستوى المنافسـووووووـووووووـووووووة في
السـوووووووـووووووووً كتحقيق او تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوعير الخطية إذا تجاوعت الحصة
االجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعني ـ ـة بعملية التركز االقتص ـ ـ ـادي  )%40من مجمل المعامالت
في السوً.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشووووووريع اخرق يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز
االقتصوووووادي في أي قطاعق قبل اصووووودار قرارها النهائيق االخذ برأي الوعير خطيا عن مدى تأنير هذه
العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
د-على أي جهة او هيئة ابالغ الوعارل بما يصوول الى علمها من عمليات تركز اقتصووادي تخضووع النكام
الفقرل ب) من هذه المادل.
المادل- 10
أ-على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز االقتصادي المشار اليها في الفقرل ب)
من المووادل  ) 9من هووذا القووانون ان تقوم بتقووديم طلووب بووذلووك الى المووديريووةق على االنموذج المعتموود من
الوعارلق خالل مدل ال تزيد على نالنين يوما من تاري ابرام اتفاً على عملية تركز اقت صادي مرفقا به
ما يلي- :
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-1عقد التأسيس والنتام االساسي للمؤسسات المعنية.
-2مشروع عقد او اتفاقية التركز.
 -3بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي ونصصها
منها.
-4تقرير عن االبعاد االقتصادية للعملية وبصورل خاصة انارها االيجابية على السوً.
 .5البيانات المالية لخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي.
-6بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او نصة كل منهم.
-7قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها.
-8كشف بفروع كل مؤسسة.
ب -للمؤسووووووسووووووات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضووووووروريا من التزامات او اقترانات للحد من النار
السلبية المحتملة لعملية التركز االقتصادي على السوً.
ج-1-مع مرا عال ان كام الفقرل ج) من ال مادل  )11من هذا ال قانون لل مدير ية ان تط لب خط يا ولمرل
واندل أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاً التركز االقتصادي واطرافهق وعليها بعد ذلك اصدار
اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان ال ينتقص ذلك من نق المديرية في طلب معلومـووـووـووـووات
اضافية او ممارسة الصالنيات الرقابية.
-2ي تم تحديد مدد واجراءات اصوووووودار االشووووووعار المذكور في البند  )1من هذه الفقرل وسووووووائر االمور
المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوعير لهذه الغايةق ويتم نشرها في الجريدل الرسمية.
د -تعلن المديرية في صووحيفتين يوميتين محليتينق وعلى نفقة مقدم الطلبق عن طلب التركز االقتصووادي
المقدم وفقا النكام الفقرل أ) من هذه المادل على ان يتضووووومن االعالن ملخصوووووا عن موضووووووع الطلب
ودعول لكل ذي مصلحة البداء رأيه فيه خالل مدل ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاري االعالن.
هـووووووووو-للوعيرق بعد التشووواور مع الجهات ذات العالقةق اتخاذ اي اجراءات تحفتية لحين البا في الطلب
المقدم بموجب الفقرل أ) من هذه المادل.
المادل -11
أ-للوعيـوووووور بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معلال بشأن الطلبات المقدمة وفقا النكام المادل  )10من
هذا القانون وعلى النحو التالي- :
-1الموافقة على عملية التركز االقتصووووووادي إذا كانا ال تؤنر سوووووولبا على المنافسووووووة او كانا لها ينار
اقتصادية ايجابية تفوً اي ينار سلبية على المنافسةق كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او
ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب االستثمار او دعم قدرل المؤسسات الوطنية على المنافسة
الدولية.
-2الموافقة على عملية التركز االقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوعير
لهذه الغاية.
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-3عدم الموافقة على عملية التركز االقتصادي واصدار قرار بالغائها واعــادل الوضع الى ما كان عليه.
ب -وفي جميع الحاالت المبينة في الفقرل أ) من هذه المادل يجب ان يرفق بقرار الوعير بيان ملخص
لعملية التركز االقتصادي وتأنيرها على المنافسة في السوً بما في ذلك النار االقتصادية فيه والشروط
وااللتزامات المترتبة على المؤسووووسوووواتق ان وجدتق ويتم نشوووور القرار او ملخص عنه في صووووحيفتين
يوميتين محليتين على االقل.
ج-يصوووودر الوعير قراره بخصوووووص عملية التركز االقتصووووادي خالل مدل ال تتجاوع مائة يوم تبدأ من
تاري اصدار االشعار باكتمال الطلبق ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي ان ال
تقوم خالل هذه المدل بأي تصرفات او اجراءات قد تؤدي الى ترسي عملية التركز االقتصادي او تغيير
هيكلية السوًق واال كانا هذه التصرفات واالجراءات باطلة بقرار من
المحكمة.
د-للوعير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين- :
-1إذا خالفا المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
-2إذا تبين ان المعلومات االساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـوووووووو-للوعير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسووبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصووادي لم يتم تقديم طلب
بشأنها او كانا تخالف انكام هذا القانون 0
و -يتم تبليغ قرارات الوعير الصووووووادرل بمقتضووووووى انكام هذه المادل الى الجهات المعنية ولها الطعن في
القرار لدى محكمة العدل العليا.
المادل -12
أ-تتولى المديريةق وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقةق المهام والصالنيات التالية- :
-1المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها.
-2العمل على نشر نقافة المنافسة وعلى نمايتها وتشجيعها.
-3تقصووي المعلومات للكشووف عن الممارسووات المخلة بقواعد المنافسووة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات
العالقة وفق انكام القوانين النافذل.
-4اجراء التحقيقات في الممارسوووات التي تكتشوووفها او بناء على ما تتلقاه من شوووكاوى وادعاءات او تلك
التي تكلفها بها المحاكم المختصووووووة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسوووووويبات او التقارير للوعير او
للمحكمةق نسب مقتضى الحال.
 -5تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصووووووادي التي ورد النص عليها في المادل )10
من هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها.
-6اصدار يراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات.
 -7االسووووووتعانة بخبراء او مسووووووتشووووووارين من خارج الوعارل النجاع أي من االعمال التي تدخل ضوووووومن
صالنياتها.
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 -8التعاون مع الجهات الممانلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد
المنافسة في ندود ما تسم به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
 .9تلقي ومتابعة طلبات االسووووتثناءات المنصوووووص عليها في الفقرل ج) من المادل  )7من هذا القانون
والتنسيب بشأنها.
ب-يرفع الوعير الى مجلس الوعراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة.
المادل -13
أ-يعتبر موظف المديرية المفوق خطيا د من الوعير انناء قيامه بعمله من رجال الضووووووابطة العدلية في
ندود اختصاصه.
ب-يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافتة على االسرار المهنية.
المادل -14
أ-تشكل لجنة تسمى لجنة شؤون المنافسة) برئاسة الوعير وعضوية كل من- :
-1امين عام الوعارل

نائبا للرئيس.

-2مدير عام هيئة التأمين.
-3الرئيس التنفيذي لهيئة تنتيم قطاع االتصاالت.
 .4مدير عام هيئة تنتيم النقل البري.
 .5رئيس غرفة تجارل األردن.
 .6رئيس غرفة صناعة األردن.
-7رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الـوعيـــر.
-8نالنة اشخاص من ذوي الخبرل واالختصاص يسميهم الوعير.
ب-تكون مدل العضوووية بالنسووبة لالشووخاص الذين يسووميهم الوعير وفقا للبندين  )7و  )8من الفقرل أ)
من هذه المادل سنتين قابلة للتجديد لمرل واندل ويجوع تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدل المتبقية
من عضويته.
ج-تتولى اللجنة المهام التالية- :
-1اقرار الخطة العامة للمنافسة.
-2دراسووة المسووائل المتعلقة بانكام هذا القانون واعداد مشووروعات القوانين واالنتمة المتعلقة بالمنافسووة
او تلك التي تمن امتياعات جديدل او نقوقا استثنائية.
المادل - 15
أ-تجتمع اللجنة بدعول من رئيسوووها او نائبه عند غيابه مرل كل سوووتة أشوووهر على االقلق ويكون اجتماعها
قانونيا بحضوووور ما ال يقل عن نلثي اعضوووائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبهق وتتخذ قراراتها
باكثرية اعضائها على االقل.
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ب-للوعير دعول من يراه مناسوووبا للمشووواركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصوووويا
على قراراتها.
ج -يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضـووور جلساتها وتلخيص توصياتها
في التقرير السنوي.
المادل - 16
أ-تنتر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي- :
-1أي مخالفة النكام المواد  )5و  )6و  )8و  )9و  )10من هذا القانون.
-2عدم التقيد بالقرارات الصادرل عن الوعير بموجب انكام المادل  )11من هذا القانون.
ب -تختص محكمة بداية عمان بالنتر في القضووووووايا المذكورل في الفقرل أ) من هذه المادل لمدل سوووووونتين
اعتبارا من تاري سووووووريان انكام هذا القانونق وبعد انتهاء هذه المدل تتولى أي محكمة بداية مختصووووووة
النتر في تلك القضايا.
ج -يشووووومل اختصووووواص المحكمة وفقا النكام هذه المادل قضوووووايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات
وتخضع باقي مخالفات انكام هذا القانون للقواعد العامة الختصاص المحاكم.
د-يخصص للنتر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المخت صة قاق او أكثر
من ذوي االختصاص ممن تلقوا تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي.
ه -يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.
المادل -17
أ-يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفـووـووـووـووة انكام المواد  )5و  )6و  )8و  )9و  )10من هذا القانون
بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادنـوووـوووـووواه وعلـوووـوووى ان ترفق اللوائ
بوسائل االنبات االولية- :
-1الوعير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى.
-2أي مؤسسة من القطاع الخاص.
-3جمعيات نماية المستهلكين المرخصة.
-4أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على االقل.
-5غرف الصناعة والتجارل.
-6الجمعيات المهنية والنقابية.
-7الهيئات التنتيمية القطاعية.
ب -وفي جميع االنوال تكون الوعارل طرفا في كل قضووووووايا المنافسووووووة ولها ان تقدم اي دراسووووووات او
مالنتات للمحكمة وان تطلب االسوووتمرار في نتر هذه القضوووايا نتى في االنوال التي يسوووقط فيها أي
من الجهات المشووووار اليها في الفقرل أ) من هذه المادل الدعوى او يتصووووالحوا عليها ولها ايضووووا الطعن
بالقرارات الصادرل في هذه القضايا.
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ج-للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات الالعمة بخصوووووص اللوائ الواردل اليها من االطراف
المشار اليها في الفقرل
أ) من هذه المادل على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خالل مدل محددل.
د-تعطى قضايا المنافسة صفة االستعجال وللمحكمةقإذا رأت ذلك مناسباق ان تصدر القرارات لوقف أي
تصرف او منعه لحين اصدار القرار النهائي.
المادل - 18
أ-تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قرارا د يتضمن بصورل خاصة ما يلي- :
-1بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها النكام هذا القانون.
-2االمر باعالة المخالفة ضمن مدل تحددها المحكمة او فرق شروط خاصة على المخالف في ممارسة
نشاطه نسب مقتضى الحال.
-3ايقاع العقوبة المقررل على المخالفين.
ب -وللمحكمة ان تأمر بنشووور قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صوووحيفتين يوميتين محليتين
على االقل.
ج -يجب ان يتضووومن نص القرار سوووردا للوقائع وتحليال للممارسوووات وتأنيرها على سوووير يليات السووووً
وتواعنها وكذلك درجة خطورتها.
د-يت خووذ الوعير االجراءات الالعمووة التي تكفوول تنفيووذ قرارات المحكمووة المتعلقووة بوواالوامر والشووووووروط
الخاصة لممارسة النشاطالتي قد تفرضها المحكمة وفقا النكام البند  )2من الفقرل أ) من هذه المادل.
هـووووووو-تكون القرارات الصادرل عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة
االستئناف والتمييز.

المادل -19
أ-للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوعير للقيام بما يلي- :
-1الدخول خالل ساعات العمل الى المحالت التجارية والمكاتب والمخاعن الجراء المعاينة او التفتيش.
-2االطالع على المسووووتندات والسووووجالت والملفاتق بما فيها ملفات الحاسوووووبق واالنتفاظ بأي منها او
بنسوووو عنها مقابل اشووووعار بالتسوووولمق على ان يثبا ما يتم االنتفاظ به في محضوووور وان يتم اعادتها عند
االنتهاء من تدقيقــها.
-3اجراء التحقيقات الالعمة واالستماع الفادل أي شخص يشتبه بمخالفته النكام هذا القانون.
ب -يتوجب على الموظفين القيام بالك شف عن هويتهم واطالع صانب العالقة على ن سخة من التفويض
الخطي.
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ج-للمدير بمقتضووووى الصووووالنيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شووووخص مطلع او
يحتمل اطالعه على معلومات تتعلق بمخالفة النكام هذا القانون اما لسووماع افادته او تقديم ما يطلب منه
من بيانات او ونائق او مستندات في نياعته.
د -يرفع المدير للوعير نتائج التحقيقات في أي مخالفة النكام هذا القانون في تقارير مفصوووووولة مرفق بها
محاضوور المعاينة والمعلومات ووسووائل االنبات على ان يشوومل هذا التقرير تحليال دقيقا لوضووع المنافسووة
فيه وتأنيرها على تواعن السوً.
هـوووووووو-في نال تبين للوعير بتنسوويب من المدير ارتكاب مخالفة النكام هذا القانون فانه يقرر انالتها الى
المدعي العامق واال فانه يقرر نفظ االوراً بصورل مؤقتة او دائمة مع ابالغ االطراف ذات العالقة.
المادل -20
يعاقب كل من يخالف أيا من انكام المادتين  )5و  )6من هذا القانون- :
أ-بغرامة ال تقل عن  )%1وال تزيد على  )%5من االجمالي السوووووونوي لمبيعات السوووووولع او ايرادات
الخدمات لمرتكب المخالفةوتحتسب على النحو التالي- :
 -1على اساس االجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوً نسبما هو مبين
بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة الرتكاب المخالفة.
 -2على اسووواس االجمالي السووونوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضووووع المخالفة إذا كان نشووواط الجهة
المخالفة يشتمل على منتجات عدل واقتصرت المخالفة على بعضها.
-3على اسووووواس تحدده المحكمة إذا كان نشووووواط الجهة المخالفة يشوووووتمل على منتجات عدل واقتصووووورت
المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب .بغرامة ال تقل عن  )5000خمسوووووة يالف دينار وال تزيد على  )50000خمسوووووين ألف دينار إذا
كانا قيمة المبيعات أو اإليرادات غير محددل.
ج .يحتر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنتيم ممارسوووووووة أي مهنة أو رعاية
م صال المؤس سات االقت صادية او التجارية إ صدار أي قرار يؤدي الى اإلخالل بالمناف سة أو الحد منها
أو منعها خالفا د ألنكام هذا القانون وأي تشووووووريع يخرق وبخالف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة
المنصوص عليها في الفقرل ب) من هذه المادل.
المادل - 21
يعاقب بغرامة ال تقل عن  )10000عشوورل يالف وال تزيد على  )50000خمسووين ألف دينار كل من
يخالف أنكام أي من المادتين  )9و  )10من هذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقا د ألنكام
المادل  )11منه.
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المادل -22
يعاقب بغرامة ال تقل عن  )200مائتي دينار وال تزيد على  )20000عشوووووورين ألف دينار كل من
خالف انكام المادل  )8من هذا القانون.
المادل - 23
يعاقب بغرامـوووـوووـوووة ال تقل عن  )1000ألف دينار وال تزيد على  )10000عشرل االف دينار كل من
قام بافشاء أي معلومات سرية نصل عليها من أي مصدر اال إذا كان ذلك بأمر من المحكمة.
المادل -24
أ-يعاقب بغرامة ال تقل عن  )500خمسووومائة دينار وال تزيد على  )5000خمسوووة االف دينار كل من
منع موظفا مكلفا بأداء مهامه وفق الصالنيات المخولة له بموجب المادل  )19من هذا القانون او اخفى
او اتلف مستندات او ونائق او سجالت او ملفات تفيد التحقيق.
ب .يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرل أ) من هذه المادل كل من رفض اإلدالء بإفادته أو امتنع
عن تقديم أي بيانات أو ونائق أو مستندات وفقا د ألنكام الفقرل ج) من المادل  )19من هذا القانون.
المادل -25
أ -يراعى في تحديد الغرامات المفروضوووووة بموجب انكام هذا القانون نجم المنفعة التي نصووووولا عليها
الجهة المخالفــة ومقدار الضرر الواقع على الغير.
ب-للمحكمـة ان تخفـف عقوبــة الغرامة على أي مـخالف النكام الـــمواد  )5و  )9و  )10من هذا
القانون إذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات.
المادل -24
ال يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق انكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا النكام قانون العقوبات
او أي قانون يخر.
المادل -27
تلتزم جميع الجهات الرسوووووومية بتزويد المديرية بأي معلومات أو بيانات تطلبها تتعلق بتنفيذ أنكام هذا
القانون.
المادل -28
يصدر مجلس الوعراء االنتمة الالعمة لتنفيذ انكام هذا القانون.
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المادل -29
رئيس الوعراء والوعراء مكلفون بتنفيذ انكام هذا القانون

تعليمات تحديد سقف نصة السوً لغايات تعريف االتفاقيات ضعيفة األنر رقم  )1لسنة 2004
المادة 1
استنادا النكام المادل  )5الفقرل ب) من قانون المنافسة رقم  )49لسنة  2002قررت اصدار
التعليمات التالية والتي يتم بموجبها تحديد سقف نصة السوً لغايات تعريف االتفاقيات ضعيفة االنر
ويعمل بها اعتبارا من تاريخه .يكون للكلمات والعبارات التالية نيثما وردت في هذه التعليمات المعاني
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
 :قانون المنافسة ساري المفعول وتعديالته.
القانون
الوعارل

 :وعارل الصناعة والتجارل.

الوعير

 :وعير الصناعة والتجارل.

المديرية

 :مديرية المنافسة.

المدير

 :مدير مديرية المنافسة.

المادة 2
يحدد سقف نصة السوً الذي تعتبر بمقتضاه االتفاقيات ضعيفة االنر كاالتي:
أ 3 .بالمائة  )%3من اجمالي معامالت السوً بالنسبة لالتفاقيات المعقودل بين مؤسسات متنافسة
فيما بينها.
ب 7 .بالمائة  )%7من اجمالي معامالت السوً بالنسبة لالتفاقيات المعقودل بين مؤسسات غير
متنافسة فيما بينها.
ج .ما لم تتعدى الزيادل في اجمالي نصة السوً خالل اخر سنتين ماليتين متتاليتين للمؤسسات التي
تكون طرفا في االتفاقيات المحددل بالمادل /5ب) من القانون نقطة مئوية واندل عن النسب الواردل في
الفقرتين أ) و ب) من هذه المادلق تتل تلك االتفاقيات معتبرل كاتفاقيات ضعيفة األنر.
المادة 3
لغايات تطبيق هذه التعليمات:
أ .تحتسب نصة السوً وفق مبيعات المؤسسات المعنية وذلك بالرجوع الخر سنة مالية وان تعذر ذلك
وفق اية بيانات متوفرل مونوً بها.
ب .لتعريف السوً يعتمد التعريف الوارد بالمادل  )2من القانون والى اية تعليمات او اراء توضيحية
تصدر في هذا الشأن.
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المادة 4
في نال كانا االتفاقيات تضم في ذات الوقا مؤسسات متنافسة واخرى غير متنافسة فيما بينهاق يقع
اعتماد سقف اتفاقيات المؤسسات المتنافسة أي  3بالمائة .)%3
المادة 5
في نال كان االنر االجمالي لمجموعة من االتفاقيات ضعيفة االنر سلبيا على التواعن العام للسوً
ومستوى المنافسة فيهق للوعير ان يخفض مستوى السقف المحدد لقطاع معين وفق المادل  )2من هذه
التعليمات او ان يحدد نسبا خاصة بقطاع او سوً معين.
المادة 6
أ .تتولى المديرية تنفيذ انكام هذه التعليمات.
ب .يجوع للمدير تفويض أي من صالنياته على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 7
تسري انكام هذه التعليمات اعتبارا من تاري نشرها بالجريدل الرسمية وفي صحيفتين محليتين
يوميتين.
نائب رئيس الوعراء
وعير الصناعة والتجارل
د .محمد الحاليقة

تعليمات تحديد مدد واجراءات اصوودار اشووعار باكتمال المعلومات والمسووتندات الخاصووة بطلب الموافقة
على عملية التركز االقتصادي رقم  )2لسنة 2006
المادة 1
تسمى هذه التعليمات تعليمات تحديد مدد واجراءات اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات
الخاصة بطلب الموافقة على عملية التركز االقتصادي لعام  2006ويعمل بها من تاري نشرها في
الجريدل الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية نيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
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المديرية  :مديرية المنافسة.
الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤالء
المؤسسة :
االشخاص.
المادة 3
للمديرية الطلب خطيا ولمرل واندل من المؤسسة المتقدمة بطلب التركز االقتصادي اية معلومات او
مستندات اضافية خالل مدل  )60ستين يوما تبدأ من تاري تقديم الطلب.
المادة 4

على المؤسسة المتقدمة بالطلب تزويد المديرية بالمعلومات والمستندات المشار اليها في المادل  )3من
هذه التعليمات تبدأ من تاري الطلبق وبعد ذلك فانه يتوجب على المديرية اصدار اشعار باكتمال
المعلومات والمستندات على ان ال ينتقص ذلك من نق المديرية في طلب اية معلومات إضافية.
المادة 5
مع مراعال انكام المادل  )4من هذه التعليماتق فانه وفي نال كانا المعلومات والمستندات المقدمة
بالطلب مكتملة ابتدا دءق فان على المديرية اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات خالل مدل ستين
يوما تبدأ من تاري تقديم الطلب الى المديرية
شريف علي الزعبي
وعير الصناعة والتجارل

تعليمات المغاالل في األسعار
تعليمات المغاالة في األسعار
الصادرة سندا ً ألحاام المادة (/6ح) من قانون المنافسة رقم ( )33لسنة  2004وتعديالته
 .1تسوومى هذه التعليمات تعليمات المغاالل في األسووعار) ويعمل بها من تاري نشوورها في الجريدل
الرسمية.
 .2يكون للكلمات والمفردات نيثما وردت في هذه التعليمات ذات المعاني المنصوووووووص عليها في
قانون المنافسة.
 .3تطبق هذه التعليمات على المؤسوسوات التي تتمتع بالوضوع المهيمن بالمعنى المقصوود في قانون
المنافسة.
 .4تعتبر المؤسسة المهيمنة مغالية في السعر إذا قاما بما يلي:
أ -تسعير السلعة أو بدل الخدمة بصورل مبالغ فيها وغير مبررل.
ب -إعادل تسعير السلعة أو بدل الخدمة بحين ال تعكس التغير في تكاليف السلعة أو تقديم الخدمة.
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 .5لمديرية المنافسووووووة اعتماد أي من الليات االقتصووووووادية مجتمعة أو منفردل لتحديد المغاالل في
األسعارق بما فيها- :
أ -مقارنة هامش الرب بسعر البيع والكلف الفعلية للسلعة أو بدل الخدمة.
ب -مقارنة أسوووووعار بيع السووووولعة أو بدل الخدمة بنفس األسوووووعار أو بدل الخدمات خالل فترات
سابقة.
ج -مقارنة أسعار بيع السلعة أو بدل الخدمة بأسعار السلع أو بدل الخدمات المشابهة.
د .شبيب عماري
وعير الصناعة والتجارل
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