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كلمة معالي الوزير
إن التطبيق األمثل لسياسة وقانون المنافسة يعمل على خلق بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الصحية
وذلككم مخ خ ت عيعيككل قوس السككككككوب وفقكا ن لمبككادر المنككافسكككككككة الحرحا فيك يح ر القككانون التحككاليككات
واالعياقيات المخلة بالمنافسةا باإلضافة إلى أنه يح ر التعسف في استغ ت وضعية الهيمنة في السوبا
كما يُعنى قانون المنافسة بتن يم هيكلية السوب وذلم مخ خ ت عن يم عمليات التركز االقتصادي فرصا ن
على عدم خلق أو دعم وضع مسيطر ضار بالمنافسة.
و يأعي هذا التقرير في اطار الجهود الموصكككككولة التي عبذلها مديرية المنافسكككككة في وعارح الصكككككناعة و
التجارح بهدف التعريف بأهمية قانون و سككككياسككككة المنافسككككة و بيان اة ار االيجابية الناعجة مخ التطبيق
الواعي و السليم لسياسة و قانون المنافسة مما يترك ابرع األ ر على الجوانب االقتصادية و االجتماعية
في فياح المواطخ األردني الذي يشكل االرعقاء بمستواه المعيشي هما وطنيا لدس اعلى المستويات.
في يسكككككتعرق التقرير ابرع المليات التي ععاملا معها مديرية المنافسكككككة خ ت عام  2020و ي هر
األسكلو المتبع في معالجة هذه المليات و يستعرق ابرع ما عم انجاعه مخ قبل المديرية على المستوس
المحلي و العالميا و يسكككككاهم مخ جهة أخرس في عيعيل ميهوم الشكككككيافية في العمل الحكومي مخ خ ت
بيان االسكلو العلمي المنهجي المتبع في وعارح الصناعة و التجارح في معالجة ما يتعلق بها مخ مليات
و ما يعرق عليها مخ قضايا بشكل يخدم المصلحة الوطنية في المقام األوت.
في ان الحد مخ الممارسكككات المخلة بالمنافسكككة يخدم بشككككل واضككك مؤ ر االعتبارات االقتصكككادية و
االجتماعية التي عهدف السككككياسككككة الحكومية لتحقيقها و جعلها واقعا ملموسككككا للجميع و مخ هذا المنطلق
يبدو الدور الهام الذي علعبه وعارح الصكناعة و التجارح في االلتزام بتنييذ التوجيهات الملكية السكامية في
إيجاد فرص العمل االقتصادي و عوفير ما يلزم مخ اجل النهوق باالقتصاد الوطني و االرعقاء بمستواه
و مجابهة ما يعتري طريقه مخ عحديات جسام و محاولة عذليل كافة العقبات التي يمكخ ان عواجه مسيرح
عقدمه.
م .مها علي
وعير الصناعة والتجارح والتمويخ
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مقدمـــــة
انط قا ن مخ دور وعارح الصكككناعة والتجارح والتمويخ في نشكككر قافة المنافسكككة والتوعية بأفكام القانون
والعمل على عشكجيع المنافسكة في مختلف القطاعات االقتصكادية ومختلف شرائ المجتمعا والتي عشكل
أفد األهداف الرئيسية لمديرية المنافسةا نضع بيخ يدي الباف والدارس والمهتم ملخصا ألهم انجاعات
مديرية المنافسة لعام .0202
في يتم في التقرير استعراق الجهات المسؤولة عخ عطبيق القانون والتي عشمل باإلضافة إلى مديرية
المنافسكة كل مخ لجنة شكؤون المنافسة والتي عتولى مهمة إقرار الخطة العامة للمنافسة ودراسة المسائل
المتعلقكة بكأفككام القكانون وإعداد مشككككككروعات القوانيخ واألن مة المتعلقة بالمنافسككككككة أو علم التي عمن
امتياعات جديدح أو فقوقا ن اسككككتثنائيةا كما و يعتبر القضككككاء الجهة الثالثة المسككككؤولة عخ عطبيق القانونا
في عتولى محاكم البداية الن ر في القضكككايا المتعلقة بمخاليات أفكام قانون المنافسكككةا كما يمثل النيابة
العامة مدع عام متخصص.
كما ويسككككككتعرق التقرير أبرع المليات التي عولا المديرية التعامل معها خ ت عام 0202ا وأبرع ما
قاما به مخ جهود في سكبيل عحقيق أهدافها التي عشكمل إلى جانب الملياتا نشر قافة المنافسة وعدريب
وعككأهيككل الكوادر المعنيككة بتطبيق اليككانون والتعككاون مع الجهككات الممككا لككة خككارا المملكككة لغككايككات عبككادت
المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنييذ قواعد المنافسة.
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الجزء األول
نظرة عامة عن قانون المنافسة
والجهات المسؤولة عن تنفيذه

3

تطور قانون المنافسة
مع بداية التسكككعينيات وفي إطار عحدي القوانيخ االقتصكككادية لمواكبة سكككياسكككة اإلصككك االقتصكككادي
وعحرير األسككواب بهدف رفع مسككتوس المعيشككة للمواطخ األردني وعحسككيخ مسككتوس االقتصككاد األردنيا
انتهج األردن سككياسككات عسككعى إلى عحسككيخ مسككتوس االسككتثمار وعرسككي الحريات االقتصككادية ويليات
السكوبا ويعتبر وجود قانون عصكري ين م عملية المنافسكة في السوب هو إفدس األدوات ال عمة لذلم
وعليه كانا هناك عدح محاوالت جادح لسكككككخ قانون وطني للمنافسكككككةا وقد نتج عخ هذه المحاوالت عدح
مشككاريع أبرعها مشككروع قانون منع االفتكار لسككنة  5991ومخ م مشككروع قانون منع االفتكار لسككنة
.5991
وقد عبلورت الجهود الوطنية التي عسككعى إلى ععديل مسككار االقتصككاد األردني نحو االعجاه المطلو مخ
خ ت عيعيل دور قوس السكككوب في االقتصكككاد خ ت عام 0220ا في قاما وعارح الصكككناعة والتجارح
بإعداد مسككودح جديدح لقانون المنافسككة وهو المشككروع الذي أقرعه الحكومة وصككدرت اإلرادح الملكية في
 51ي  0220إلقراره كقانون مؤقا للمنافسككككة رقم  )99لسككككنة 0220اوبذلم أصككككب األردن الدولة
العربية األولى في منطقة الشرب األوسط التي عصدر قانونا ن وطنيا ن للمنافسة.
وعم بأفكام المادح  )99مخ الدسكككككتور أفيل قانون المنافسكككككة المؤقا رقم  )99لسكككككنة  0220إلى
مجلس األمكة فكأدخل عليه المجلس بعا التعدي تا وعما مصككككككادقة صككككككافب الج لة الملم عبد
الثاني بخ الحسكككيخ على قانون المنافسكككة رقم  )33لسكككنة  0229كقانون دائم بتاري  5أيلوت 0229
والذي فل محل القانون المؤقا.
وإيمانا مخ الوعارح بضكرورح إخضكاع القوانيخ االقتصكادية للتعديل والمراجعة كلما اقتضا الضرورحا
كما ع هر التجار الدولية الحاجة لتطوير أفكام قوانيخ المنافسكة لم ءمتها مع الخصكوصيات الوطنية
انط قا ن مخ الواقع العملي ومخرجات التطبيق وعطور واقع األسواب.
وبنا نء على ما افرعه التطبيق العملي لقانون المنافسة رقم  )33لسنة 0229ا فقد قاما وعارح الصناعة
والتجارح بإعداد مشكككككروع قانون معدت والذي عم إقراره كقانون معدت لقانون المنافسكككككة رقم  51لسكككككنة
 0255ويقرأ مع القانون رقم  33لسنة  0229كقانون وافدا في عم العمل به بتاري .0255/55/0
كما أصدرت الوعارح التعليمات ال عمة لتنييذ أفكام قانون المنافسة والتي عمثلا بما يلي:
ععليمات عحديد سقف فصة السوب لغايات ععريف االعياقيات ضعيية األ ر رقم  )5لسنة .0229
ععليمات عحديد مدد وإجراءات إصككدار إشككعار باكتمات المعلومات والمسككتندات الخاصككة بطلب الموافقة
على عملية التركز االقتصادي رقم  )0لسنة .0222
ععليمات المغاالح في األسعار لسنة .0250
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وجاء قانون المنافسكة األردني مخ في المضكمون متماشكيا وقوانيخ المنافسة الدوليةا ومخ أهم األفكام
التي عضككككككمنها القانونا ف ر االعياقيات والتحاليات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى عحديد األسككككككعار أو
عقاسكككم األسكككواب أو عرقلة دخوت منافسكككيخ جدد أو إقصكككاء متعامليخ مخ السكككوبا باإلضكككافة إلى ف ر
اإلسككاءح في اسككتغ ت وضككعية الهيمنة لما له ي ار سككلبية على المنافسككة في السككوب .كما اخضككع القانون
عمليات التركز االقتصكككادي كاالندماا واالسكككتحواذ التي قد عودي إلى وضكككعيات افتكار أو هيمنة على
ال سوب إلى رقابة وعرخيص مسبق مخ الوعارح .كما اشتمل القانون على ن ام الستثناء الممارسات التي
عبررها المصلحة العامة أو علم الناجمة عخ عطبيق القوانيخ النافذح.
وقد راعى قانون المنافسكة األردني بان عكون العقوبات متجانسكة مع فجم المخالية ووضع المخالف في
السوبا كما اشتمل على أفكام عخيييية في نص على إمكانية عخييف الغرامة على المخالف الذي يقدم
معلومات عؤدي إلى الكشف عخ ذات المخالية وباقي المخالييخ في السوب المعني.
وفي سكككبيل عطبيق أفكام قانون المنافسكككة فقد اعخذت الوعارح مجموعة مخ اإلجراءاتا والتي اشكككتملا
على عككأسككككككيس مككديريككة للمنككافسكككككككة وإدراجهككا ضككككككمخ الهيكككل التن يمي للوعارح وعككدعيمهككا بككالكوادر
المتخصكككككصكككككةا وربط الصككككككلة بالهيئات المما لة لها في الخارا وبناء قواعد للمعلومات ذات الع قةا
باإلضافة إلى إنشاء لجنة شؤون المنافسةا وعسمية القضاح المتخصصيخ في مجات المنافسة.
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الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون
 .1مديرية المنافسة
أنشككئا مديرية المنافسكككة لتكون الجهة اإلدارية المخولة بتطبيق أفكام قانون المنافسككة وأدرجا ضكككمخ
الهيكل التن يمي لوعارح الصككككككناعة والتجارح بتاري 0220/50/51اوعتولى مديرية المنافسككككككة المهام
والص فيات الموكلة إليها سندان ألفكام المادح  )50مخ القانونا والتي عشمل ما يلي:
عقصي المعلومات للكشف عخ الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.
إجراء التحقيقات في الممارسكات التي عكتشكيها أو بناء على ما عتلقاه مخ شكككاوس وادعاءات أو علم التي
عكليها بها المحاكم المختصة.
علقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصككككادي وإعداد التقارير والتنسككككيبات ومشككككروعات
القرارات بشأنها.
علقي طلبات االستثناء مخ عطبيق قانون المنافسة والبا بها.
إصدار يراء عوضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلم مخ علقاء نيسها أو بناء على طلب المؤسسات.
المساهمة في إعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها وأي دراسات عتعلق بها.
العمل على نشر قافة المنافسة وعلى فمايتها وعشجيعها.
االسككككككتعكانكة بخبراء أو مسككككككتشككككككاريخ مخ خكارا الوعارح النجاع أي مخ األعمات التي عدخل ضككككككمخ
ص فياعها.
التعكاون مع الجهكات الممكا لكة خكارا المملككة لغايات عبادت المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنييذ قواعد
المنافسة.
ويتككألف كككادر المككديريككة فتى نهككايككة عككام
 0202مخ أفد عشكككر موظيا ن باإلضكككافة إلى
المككدير مخ فملككة الشككككككهككادات الجككامعيككة في
عخصكككصكككات القانونا االقتصكككادا الهندسكككة
واإلدارح.
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 .2لجنة شؤون المنافسة
أنشكككئا لجنة شكككؤون المنافسكككة بموجب أفكام المادح  )59مخ قانون المنافسكككة رقم  )33لسكككنة 0229
وععدي عه كجهة اسكككتشكككارية لتقديم الرأي والمشكككورح بما يتعلق بالخطة العامة للمنافسكككة ووضككككعها في
مختلف القطاعاتا كما عقوم اللجنة بدراسككككة المسككككائل المتعلقة بأفكام قانون المنافسككككة التي يحيلها إليها
الوعير بما في ذلم مشكككروعات القوانيخ واألن مة المتعلقة بالمنافسكككة أو علم التي عمن امتياعات جديدح
أو فقوقا استثنائية.
وعضم لجنة شؤون المنافسة المشكلة برئاسة معالي وعير الصناعة والتجارح كل مخ:
عطوفة أميخ عام وعارح الصناعة و التجارح و التمويخ نائبا للرئيس).
عطوفة مدير عام هيئة التأميخ.
عطوفة الرئيس التنييذي لهيئة عن يم قطاع االعصاالت.
عطوفة مدير عام هيئة عن يم النقل البري.
سعادح رئيس غرفة عجارح األردن.
معالي رئيس غرفة صناعة عمان.
سعادح رئيس جمعية فماية المستهلم.
كما عضكم اللجنة

ة أشكخاص مخ ذوي الخبرح واالختصكاص يسميهم الوعيرا في فرصا الوعارح

على اختيار مجموعة مخ الشخصيات الوطنية الرائدح مخ اقتصادييخ وقانونييخ وأكاديمييخ.
 .3الجهات القضائية المختصة
في إطكار عطوير القضككككككاء في االردن فقد قاما اللجنة الملكية لتطوير القضككككككاء بإدخات ععدي ت على
قانون عشككيل المحاكم الن اميةا كانا إفداها النص على إنشاء غرفة اقتصادية متخصصة لدس محكمة
بداية عمان يكون اختصكككككاصكككككها الن ر واليصكككككل في الدعاوي المتعلقة بمنع االفتكار وفماية االنتاا
الوطني المسكككتندح الى قانون المنافسكككة وقانون فماية االنتاا الوطني وفقا ن لما ورد في المادح /9/0د مخ
قانون معدت لقانون عشكيل المحاكم الن امية رقم  )32لسنة . )0252
في أجاعت هذه المادح للغرفة االقتصككككككادية في محكمة بداية عمان الن ر في الدعاوي المتعلقة بقانون
المنافسكككة رقم  )33لسكككنة  )0229وععدي عها خ فا ن لما كانا عليه قبل ععديل قانون عشككككيل المحاكم
الن كاميكةا فيك ككانكا عتولى محكاكم البكدايكة وفقكا ن ل ختصككككككاص المككاني الن ر في الكدعكاوي المتعلقة
بمخاليات أفكام قانون المنافسة.
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وعليه ععتبر الغرفة االقتصككادية في محكمة بداية عمان هي الجهة القضككائية المختصككة بالن ر بدعاوي
المنافسكة مع السكما للغرفة االقتصكادية بعقد جلساعها خارا مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر
عمل المشتكى عليه.
إن انشكاء هذه الغرفة خطوح صكحيحة في مجات عطوير القضاء في االردن بوجه عام وفي مجات عطوير
الن ر في دعاوي المنافسكككة بشككككل خاصا في مخ شكككأن هذه الخطوح أن عسكككاهم في التسكككريع بيصكككل
القضكايا الخاصكة بالمنافسة مخ قبل قضاح ذو خبرح ولديهم المعرفة الكاملة في اليصل في مثل هذا النوع
مخ الدعاوي.
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الجزء الثاني

انجازات مديرية المنافسة
لعام 0202
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الملفات التي تعاملت معها مديرية المنافسة
أنها مديرية المنافسككة في وعارح الصككناعة والتجارح والتمويخ عامها السككادس عشككر ععاملا خ له مع
العديد مخ القضكككايا والمليات المتعلقة بتطبيق أفكام قانون المنافسكككة رقم  )33لسكككنة  0229وععدي عه
بصككيتها الجهة اإلدارية المخولة بتطبيق القانون في ععمل المديرية على نشككر قافة المنافسككة وفمايتها
وعشجيعها في مختلف القطاعات االقتصادية و عرسي مبدأ قواعد السوب وفرية األسعار وفق الضوابط
المن مة لحرية المنافسة الهادفة إلى اعدهار النشاط االقتصادي في المملكة.
في قاما المديرية بالن ر في( )22ملف في عام 2020ا موععة على النحو التالي:
جدول رقم ( )1توزيع الملفات حسب طبيعتها
عام 0202

النسبة المئوية

شكاوس

2

30%

دراسات وعحريات

1

03%

استشارات

9

91%

عركز اقتصادي

5

1%

االستثناءات

2

%2

المجموع

00

%522

طبيعة الملف

الشكاوى
ععاملا المديرية مع  7شكككىاو تقدمت بها جهات متض ر ر

في قطاعات مختلفة شر ررملت اءاشر ررا ات

الاقل الب ي الكيماويات المح وقات الدعاية واءعالن اءتصاءت األجهزة الكه بائية.

الدراسات والتحريات
كما قاما المديرية مخ علقاء نيسككها بإجراء  5دراسككات وتحريات في أس روال المواد اااشررائية اللحو
المف وشات الحديد.

االستشارات
قاما المديرية بالرد على  9مسكككائ عتعلق بالمنافسكككة عقدما بها مؤسكككسكككات القطاع العام والخاص في
نشكككاطات اقتصكككادية مختلية شكككملا النقل البحري والبريا االغذيةا المحروقاتا الحلي والمجوهراتا
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المواد الكيماويةا العمالة الوافدحا وكان للدور االسككتشككاري لمديرية المنافسككة األ ر المباشككر في مراعاح
اة ار المترعبة على المنافسككة في السككوب عند اعخاذ القرارات واإلجراءات الحكوميةا كما سككاهم بشكككل
فاعل في عوضكككي أفكام القانون وإعافة اليرصكككة أمام المؤسكككسكككات لتصكككويب أوضكككاعها وعجنب القيام
بممارسات مخلة بالمنافسة

عمليات التركز االقتصادي
وفي إطا تاظي هيكلية السر ررول عب تاظي وم اقبة عمليات اءادماال واءسر ررتحوا و ي ها من أشر رركال
الت كز اءقتص ر ررادي تعاملت المدي ية مع حالة ت كز اقتص ر ررادي واحدة في س ر ررول اءس ر ررتش ر ررا ات المالية

ويعتب ه ر ا اءج ا من قبيررل ال قررابررة اءحتيرراطيررة المسر ر ر ر ر ر رربقررة الهررادفررة إل الت ر كررد من عررد بلوغ بعض
المؤس ر رسر ررات مسر ررتوص من القوة اءقتصر ررادية يجعلها في وضر ررع مهيمن ويفت ض أن يات عا إضر ررعا

للماافسة بالسول يصعب تالفي فيما بعد.

ويعزص ااخفرراض عرردد الملفررات التي تعرراملررت معهررا المرردي يررة في عررا  2121مقررا اررة بعررا  2119ال

تداعيات جااحة كو واا وتعطل العديد من األاشطة اءقتصادية لفت ات طويلة.

نشر ثقافة المنافسة
كما عملا الوعارح خ ت عام  0202وضككككمخ اإلمكانات المتافة على نشكككككر قافة المنافسكككككة والتوعية
بأفكام القانون مخ خ ت العديد مخ النشككاطاتا وععمل الوعارح بشكككل مسككتمر على نشككر قافة المنافسككة
والتوعيكة بكأفككام القكانون لكدس مختلف القطكاعكات االقتصككككككاديكة في المملككة بهدف خلق الوعي الكافي
بأهمية سياسة المنافسة وإيجابيات عطبيق القانون على االقتصاد األردني بشكل عام.
وقد عملا مديرية المنافسة /الوعارح في عام  0202وضمخ اإلمكانات المتافة على نشر قافة المنافسة
والتوعية بأفكام القانون مخ خ ت العديد مخ النشاطات عمثلا بما يلي:
 عوعيع منشورات وكتيبات عوعية بأفكام قانون المنافسة.
 اعداد ونشر التقرير السنوي لعام .0259
 عنييذ فملة للتوعية بقانون المنافسة بواسطة الرسائل القصيرح.
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قانون المنافسة لسنة  2002وتعديالته
المادح -5
يسمى هذا القانون قانون المنافسة لسنة  )0229ويعمل به مخ عاري نشره في الجريدح الرسمية.
المادح -0ععرييات
يكون للكلمات والعبارات التالية فيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصكككككصكككككة لها ادناه ما لم عدت
القرينة على غير ذلم- :
الوعارح :وعارح الصناعة والتجارح.
الوعير :وعير الصناعة والتجارح.
المديرية :مديرية المنافسة في الوعارح.
المدير :مدير المديرية.
المحكمة :المحكمة المختصة بالن ر في قضايا المنافسة وفقا الفكام هذا القانون.
المؤسككككسككككة :الشككككخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشككككاطا اقتصككككاديا او اي عجمع مخ هؤالء
االشخاص.
السكككوب :السكككلعة او الخدمة او مجموع السكككلع او الخدمات التي عكون على اسكككاس سكككعرها وخاصكككيتها
واوجه استعمالها قابلة فيما بينها ل ستعاضة عخ أي منها بغيرها لتلبية فاجة معينة للمستهلم في منطقة
جغرافية معينة عكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
الوضع المهيمخ :الوضع الذي عكون فيه المؤسسة قادرح على التحكم والتأ ير في نشاط السوب.
المادح -3نطاب عطبيق القانون
عسككككككري افكام هذا القانون على جميع انشككككككطة االنتاا والتجارح والخدمات في المملكة كما عنصككككككرف
افكامه الى أي انشطة اقتصادية عتم خارا المملكة وعترعب عليها ي ار داخلها.
المادح -9اسعار السلع والخدمات
عتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوب ومبادسء المنافسة الحرح باستثناء ما يلي- :
أ-اسعار المواد والخدمات التي يتم عحديدها وفقا الفكام قانون الصناعة والتجارح او أي قانون اخر.
االسكعار التي عحدد بقرار مخ مجلس الوعراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائيةاو فكالكة طكارئة او كار ة طبيعية على ان يعاد الن ر في هذه االجراءات خ ت مدح ال عزيد على سككككككتة
أشهر مخ بدء عطبيقها.
المادح -1الممارسات المخلة بالمنافسة
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أ-يح را عحا طائلة المسؤوليـككةا أي ممارسـككـككـككات اوعحاليات او اعياقياتا صريحة او ضمنيةا عشكل
اخ ال بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي- :
-5عحديد اسعار السلع او بدت الخدمات او شروط البيع وما في فكم ذلم.
-0عحديد كميات انتاا السلع او اداء الخدمات.
-3عقاسكم االسكواب على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العم ء او على
أي اساس اخر يؤ ر سلبا على المنافسة.
-9اعخاذ اجراءات لعرقلة دخوت مؤسسات الى السوب او القصائهــــا عنــــه.
-1التواطؤ في العطاءات او العروق في مناقصة او مزايدحا وال يعتبر مخ قبيل التواطؤ عقديم عروق
مشكككتركة يعلخ فيها اطرافها عخ ذلم منذ البداية على ان ال عكون الغاية منها منع المنافسكككة او الحد منها
أو اإلخ ت بها باي صورح كانا.
 ال عسككككككري افكام اليقرح أ) مخ هذه المادح على االعياقيات ضككككككعيية اال ر التي ال عتجاوع الحصككككككةاالجمالية للمؤسسات التي عكون طرفا فيهـككـككـككـككا نسبة عحدد بتعليمات يصدرها الوعير لهذه الغاية وعلى
ان ال عزيد علم النسككككبة على  )%52مخ مجمل معام ت السككككوب وعلى ان ال عتضككككمخ علم االعياقيات
افكاما بتحديد مستوس االسعار وعقاسم االسواب.

المادح -2
يح ر على أي مؤسككسككة لها وضككع مهيمخ في السككوب او في جزء هام منه اسككاءح اسككتغ ت هذا الوضككع
ل خ ت بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلم مايلي- :
أ-عحديد او فرق اسعار او شروط اعادح بيع السلع او الخدمات.
التصكككرف او السكككلوك المؤدي الى عرقلة دخوت مؤسكككسكككات اخرس الى السكككوب او اقصكككائها منه اوععريضها لخسائر جسيمة بما في ذلم البيع بالخسارح.
ا-التمييز بيخ العم ء في العقود المتشككككابهة بالنسككككبة السككككعار السككككلع وبدت الخدمات او شككككروط بيعها
وشرائها.
د-ارغام عميل لها على االمتناع عخ التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـكككككك-السعي الفتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة
معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوب او منع انخياضه.
و-رفا التعاملا دون مبرر موضوعيا مع عميل معيخ بالشروط التجارية المعتادح.
ع-ععليق بيع سكككلعة او عقديم خدمة بشكككراء سكككلعة او سكككلع اخرس او بشكككراء كمية محددح او بطلب عقديم
خدمة اخرس.
 .المغاالح باألسعار خ فا ن لألسس المحددح في التعليمات الصادرح عخ الوعير لهذه الغاية.
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المادح -2
أ-ععتبر الممارسككات الناجمة عخ عطبيق قانون سككاري الميعوت والممارسككات الداخلة ضككمخ االجراءات
المؤقتة التي يقررها مجلس الوعراء لمواجهة ظروف اسككتثنائية او فالة طارئة او كار ة طبيعية اخ ال
بكالمنكافسككككككة بكالمعنى المقصككككككود في المكادعيخ  )1و  )2مخ هكذا القكانون على ان يعكاد الن ر في هككذه
االجراءات خ ت مدح ال عزيد على ستة أشهر مخ بداية عطبيقها.
 ال ععتبر اخ ال بالمنافسككككة الممارسككككات والترعيبات التي يسككككتثنيها الوعير مخ عطبيق افكام المادعيخ )1و  )2م خ هذا القانونا بقرار معلل بناء على عنسكككككيب مخ المديراإذا كانا عؤدي الى نتائج ايجابية
ذات نيع عام يتعذر عحقيقه بدون هذا االستثناء بما في ذلم ي ارها االيجابية على عحسيخ القدرح التنافسية
للمؤسسات او ن م االنتاا او التوعيع او عحقيق منافع معينة للمستهلم.

ا-للوعير عطبيق االسككتثناءات المشككار اليها في اليقرح ) مخ هذه المادح على نوع مخ الممارسككات او
الشكروط التعاقدية او على ممارسكات او عرعيبات او شروط ععاقدية لمؤسسات معينة على ان عطلب علم
المؤسسات منحها هذا االستثناء وفق انموذا يعتمده الوعير لهذه الغاية.
د-يمن مقدم طلب االسككككتثناء المشككككار اليه في اليقرح ا) مخ هذه المادح اشككككعارا باكتمات الطلب وعلى
الوعير البكا في الطلب خ ت مدح ال عتجاوع عسككككككعيخ يوما مخ عاري االشككككككعار على ان ينشككككككر قرار
االستثناء او ملخص عنه في الجريـككـككدح الرسميـككـككـككة ويكون هـككذا القرار قاب للطعخ لدس محكمة العدت
العليا.
هـ-للوعير ان يحدد مدح الستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب االعياء في
فالة مخالية المؤسسة المعنية لشروط منحه.
المادح - 1الممارسات المخلة بنزاهة المعام ت التجارية
أ-يح ر على كل منتج او مستورد او عاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي- :
-5ان ييرقا بصورح مباشرح او غير مباشرحا فدا أدني السعار اعادح بيع سلعة او خدمة.
-0ان ييرق على طرف اخر او يحصككل منه على اسككعار او شككروط بيع او شككراء خاصككة غير مبررح
بشكل يؤدي الى اعطائه ميزح في المنافسة او الى الحاب الضرر به.
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-5يح ر على أي مؤسسة اعادح بيع منتج على فالته بسعر اقل مخ سعر شرائه الحقيقي مضافا اليهالضككككرائب والرسككككوم الميروضككككة على المنتج ومصككككاريف النقلا ان وجدتا إذا كان الهدف مخ ذلم
االخ ت بالمنافسة.
-0لمقاصككد هذه اليقرح يقصككد بسككعر الشككراء الحقيقي السككعر المثبا في الياعورح بعد عنزيل الخصككومات
المنصكوص عليها فيها وال يشمل هذا الح ر المنتجات سريعة التلف والتنزي ت المرخص بها الي بيع
يتم لتصيية االعمات او عجديد المخزون باسعار اقل.

المادح - 9التركز االقتصادي.
أ -يعتبر عركزا اقتصكككككاديا لمقاصكككككد هذا القانون كل عمل ينشكككككأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او فقوب
االنتياع مخ ممتلكات او فقوب او أسكهم او فصكص او التزامات مؤسكسكة الى مؤسكسكة اخرس مخ شأنه
ان يم ّكخ مؤسسة او مجموعة مؤسسات مخ السيطرحا بصورح مباشرح او غير مباشرحا على مؤسسة او
مجموعة مؤسسات اخرس.
يشترط العمام عمليات التركز االقتصاديا التي مخ شأنها التأ ير على مستوس المنافسـككككككـككككككـككككككة فيالسـككككككـككككككوب كتحقيق او عدعيم وضع مهيمخ الحصوت على موافقة الوعير الخطية إذا عجاوعت الحصة
االجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنيـكـكة بعملية التركز االقتصـكـكـادي  )%92مخ مجمل المعام ت
في السوب.
ا-على الرغم مما ورد في أي عشككككككريع اخرا يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز
االقتصكككككادي في أي قطاعا قبل اصكككككدار قرارها النهائيا االخذ برأي الوعير خطيا عخ مدس عأ ير هذه
العمليات على مستوس المنافسة في ذلم القطاع.
د-على أي جهة او هيئة اب غ الوعارح بما يصكل الى علمها مخ عمليات عركز اقتصكادي عخضع الفكام
اليقرح ) مخ هذه المادح.
المادح- 52
أ -على المؤسكسات التي عرغب في اعمام أي مخ عمليات التركز االقتصادي المشار اليها في اليقرح

)

مخ المككادح  ) 9مخ هككذا القككانون ان عقوم بتقككديم طلككب بككذلككم الى المككديريككةا على االنموذا المعتمككد مخ
الوعارحا خ ت مدح ال عزيد على
ما يلي- :
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يخ يوما مخ عاري ابرام اعياب على عملية عركز اقتصادي مرفقا به

-5عقد التأسيس والن ام االساسي للمؤسسات المعنية.
-0مشروع عقد او اعياقية التركز.
-3بيان بأهم السلع والخدمات التي عتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي وفصصها
منها.
-9عقرير عخ االبعاد االقتصادية للعملية وبصورح خاصة ا ارها االيجابية على السوب.
 .1البيانات المالية ةخر سنتيخ ماليتيخ للمؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي.
-2بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او فصة كل منهم.
-2قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارعها او هيئة مديريها او مديرها.
-1كشف بيروع كل مؤسسة.
للمؤسكككككسكككككات ان عرفق بالطلب بيانا بما عراه ضككككككروريا مخ التزامات او اقترافات للحد مخ اة ارالسلبية المحتملة لعملية التركز االقتصادي على السوب.
ا-5-مع مراعككاح افكككام اليقرح ا) مخ المككادح  )55مخ هككذا القككانون للمككديريككة ان عطلككب خطيككا ولمرح
وافدح أي معلومات او مستندات اضافية عخ اعياب التركز االقتصادي واطرافها وعليها بعد ذلم اصدار
اشعار باكتمات المعلومات والمستندات على ان ال ينتقص ذلم مخ فق المديرية في طلب معلومـككـككـككـككات
اضافية او ممارسة الص فيات الرقابية.
-0يتم عحديد مدد واجراءات اصككككككدار االشككككككعار المذكور في البند  )5مخ هذه اليقرح وسككككككائر االمور
المتعلقة به بموجب ععليمات يصدرها الوعير لهذه الغايةا ويتم نشرها في الجريدح الرسمية.
د -ععلخ المديرية في صككحييتيخ يوميتيخ محليتيخا وعلى نيقة مقدم الطلبا عخ طلب التركز االقتصككادي
المقدم وفقا الفكام اليقرح أ) مخ هذه المادح على ان يتضكككككمخ االع ن ملخصكككككا عخ موضكككككوع الطلب
ودعوح لكل ذي مصلحة البداء رأيه فيه خ ت مدح ال عزيد على خمسة عشر يوما مخ عاري االع ن.
هـكككككككك-للوعيرا بعد التشكككاور مع الجهات ذات الع قةا اعخاذ اي اجراءات عحي ية لحيخ البا في الطلب
المقدم بموجب اليقرح أ) مخ هذه المادح.
المادح -55
أ-للوعيـككككككر بتنسيب مخ المدير ان يتخذ قرارا معل بشأن الطلبات المقدمة وفقا الفكام المادح  )52مخ
هذا القانون وعلى النحو التالي- :
-5الموافقكة على عملية التركز االقتصككككككادي إذا كانا ال عؤ ر سككككككلبا على المنافسككككككة او كانا لها ي ار
اقتصادية ايجابية عيوب اي ي ار سلبية على المنافسةا كأن عؤدي الى عخييا سعر الخدمات او السلع او
ايجاد فرص عمل او عشجيع التصدير او جذ االستثمار او دعم قدرح المؤسسات الوطنية على المنافسة
الدولية.
-0الموافقة على عملية التركز االقتصادي شريطة ععهد المؤسسات المعنية بتنييذ شروط يحددها الوعير
لهذه الغاية.
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-3عدم الموافقة على عملية التركز االقتصادي واصدار قرار بالغائها واعــادح الوضع الى ما كان عليه.
 وفي جميع الحككاالت المبينككة في اليقرح أ) مخ هككذه المككادح يجكب ان يرفق بقرار الوعير بيككان ملخصلعملية التركز االقتصادي وعأ يرها على المنافسة في السوب بما في ذلم اة ار االقتصادية فيه والشروط
وااللتزامات المترعبة على المؤسككككسككككاتا ان وجدتا ويتم نشككككر القرار او ملخص عنه في صككككحييتيخ
يوميتيخ محليتيخ على االقل.
ا-يصككككدر الوعير قراره بخصككككوص عملية التركز االقتصككككادي خ ت مدح ال عتجاوع مائة يوم عبدأ مخ
عاري اصكدار االشعار باكتمات الطلبا ويتعيخ على المؤسسات المعنية بعملية التركز االقتصادي ان ال
عقوم خ ت هذه المدح بأي عصرفات او اجراءات قد عؤدي الى عرسي عملية التركز االقتصادي او عغيير
هيكلية السوبا واال كانا هذه التصرفات واالجراءات باطلة بقرار مخ
المحكمة.
د-للوعير ان يلغي موافقته السابقة في أي مخ الحالتيخ التاليتيخ- :
-5إذا خاليا المؤسسات المعنية ايا مخ الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
-0إذا عبيخ ان المعلومات االساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـككككككك-للوعير اعخاذ أي اجراءات يراها مناسككبة في مواجهة أي عملية عركز اقتصككادي لم يتم عقديم طلب
بشأنها او كانا عخالف افكام هذا القانون 2
و -يتم عبليغ قرارات الوعير الصككككككادرح بمقتضككككككى افكام هذه المادح الى الجهات المعنية ولها الطعخ في
القرار لدس محكمة العدت العليا.
المادح -50
أ-عتولى المديريةا وبالتنسيق مع الجهات ذات الع قةا المهام والص فيات التالية- :
-5المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات عتعلق بها.
-0العمل على نشر قافة المنافسة وعلى فمايتها وعشجيعها.
-3عقصككي المعلومات للكشككف عخ الممارسككات المخلة بقواعد المنافسككة وذلم بالتعاون مع الجهات ذات
الع قة وفق افكام القوانيخ النافذح.
-9اجراء التحقيقات في الممارسكككات التي عكتشكككيها او بناء على ما عتلقاه مخ شككككاوس وادعاءات او علم
التي عكليها بها المحاكم المختصككككككة واعداد عقارير عخ نتائجها ورفع التنسككككككيبات او التقارير للوعير او
للمحكمةا فسب مقتضى الحات.
 -1علقي ومتكابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصككككككادي التي ورد النص عليها في المادح )52
مخ هذا القانون واعداد التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها.
-2اصدار يراء عوضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلم مخ علقاء نيسها او بناء على طلب المؤسسات.
 -2االسكككككتعانة بخبراء او مسكككككتشكككككاريخ مخ خارا الوعارح النجاع أي مخ االعمات التي عدخل ضكككككمخ
ص فياعها.

18

-1التعاون مع الجهات المما لة خارا المملكة لغايات عبادت المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنييذ قواعد
المنافسة في فدود ما عسم به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
 .9علقي ومتابعة طلبات االسككككتثناءات المنصككككوص عليها في اليقرح ا) مخ المادح  )2مخ هذا القانون
والتنسيب بشأنها.
يرفع الوعير الى مجلس الوعراء عقريرا سنويا عخ وضع المنافسة.المادح -53
أ-يعتبر موظف المكديريكة الميوق خطيا ن مخ الوعير ا ناء قيامه بعمله مخ رجات الضككككككابطة العدلية في
فدود اختصاصه.
يلزم موظيو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحاف ة على االسرار المهنية.المادح -59
أ-عشكل لجنة عسمى لجنة شؤون المنافسة) برئاسة الوعير وعضوية كل مخ- :
-5اميخ عام الوعارح

نائبا للرئيس.

-0مدير عام هيئة التأميخ.
-3الرئيس التنييذي لهيئة عن يم قطاع االعصاالت.
 .9مدير عام هيئة عن يم النقل البري.
 .1رئيس غرفة عجارح األردن.
 .2رئيس غرفة صناعة األردن.
-2رئيس أي مخ الجمعيات التي ععنى بحماية المستهلم يسميها الـوعيـــر.
-1

ة اشخاص مخ ذوي الخبرح واالختصاص يسميهم الوعير.

عكون مدح العضككوية بالنسككبة ل شككخاص الذيخ يسككميهم الوعير وفقا للبنديخ  )2و  )1مخ اليقرح أ)مخ هذه المادح سنتيخ قابلة للتجديد لمرح وافدح ويجوع عغيير أي عضو منهم بتعييخ بديل له للمدح المتبقية
مخ عضويته.
ا-عتولى اللجنة المهام التالية- :
-5اقرار الخطة العامة للمنافسة.
-0دراسكة المسككائل المتعلقة بافكام هذا القانون واعداد مشككروعات القوانيخ واالن مة المتعلقة بالمنافسككة
او علم التي عمن امتياعات جديدح او فقوقا استثنائية.
المادح - 51
أ-عجتمع اللجنة بدعوح مخ رئيسككها او نائبه عند غيابه مرح كل سككتة أشككهر على االقلا ويكون اجتماعها
قانونيا بحضككور ما ال يقل عخ لثي اعضككائها على ان يكون مخ بينهم الرئيس او نائبها وعتخذ قراراعها
باكثرية اعضائها على االقل.
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للوعير دعوح مخ يراه مناسكككبا للمشكككاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصكككوياعلى قراراعها.
ا-يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدوت اعمالها وعدويخ محاضـككر جلساعها وعلخيص عوصياعها
في التقرير السنوي.
المادح - 52
أ-عن ر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي- :
-5أي مخالية الفكام المواد  )1و  )2و  )1و  )9و  )52مخ هذا القانون.
-0عدم التقيد بالقرارات الصادرح عخ الوعير بموجب افكام المادح  )55مخ هذا القانون.
 عختص محكمة بداية عمان بالن ر في القضكككككايا المذكورح في اليقرح أ) مخ هذه المادح لمدح سكككككنتيخاعتبارا مخ عاري سككككككريان افكام هذا القانونا وبعد انتهاء هذه المدح عتولى أي محكمة بداية مختصككككككة
الن ر في علم القضايا.
ا -يشكككككمل اختصكككككاص المحكمة وفقا الفكام هذه المادح قضكككككايا التعويا المترعبة على علم المخاليات
وعخضع باقي مخاليات افكام هذا القانون للقواعد العامة الختصاص المحاكم.
د-يخصكص للن ر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمخ محكمة البداية المختصة قاق او أكثر
مخ ذوي االختصاص ممخ علقوا عدريبا خاصا على ان يتم ععيينهم بقرار مخ المجلس القضائي.
ه-يمثل النيابة العامة في قضكايا المنافسكة التي عقع ضمخ اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.
المادح -52
أ-يتم عحريم القضايا المتعلقة بمخاليـككـككـككـككة افكام المواد  )1و  )2و  )1و  )9و  )52مخ هذا القانون
بناء على شكوس عقدم الى المدعي العام مخ أي مخ الجهات المبينة ادنـكككـكككـكككاه وعلـكككـكككى ان عرفق اللوائ
بوسائل اال بات االولية- :
-5الوعير بتنسيب مخ المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرس.
-0أي مؤسسة مخ القطاع الخاص.
-3جمعيات فماية المستهلكيخ المرخصة.
-9أي عجمع لخمسة مستهلكيخ متضرريخ على االقل.
-1غرف الصناعة والتجارح.
-2الجمعيات المهنية والنقابية.
-2الهيئات التن يمية القطاعية.
 وفي جميع االفوات عكون الوعارح طرفكا في كل قضككككككايا المنافسككككككة ولها ان عقدم اي دراسككككككات اوم ف ات للمحكمة وان عطلب االسكككتمرار في ن ر هذه القضكككايا فتى في االفوات التي يسكككقط فيها أي
مخ الجهات المشككككار اليها في اليقرح أ) مخ هذه المادح الدعوس او يتصككككالحوا عليها ولها ايضككككا الطعخ
بالقرارات الصادرح في هذه القضايا.
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ا-للمحكمة ان عكلف المديرية باجراء التحقيقات ال عمة بخصكككوص اللوائ الواردح اليها مخ االطراف
المشار اليها في اليقرح
أ) مخ هذه المادح على ان عقوم المديرية بموافاعها بتقرير بخصوصها خ ت مدح محددح.
د-ععطى قضايا المنافسة صية االستعجات وللمحكمةاإذا رأت ذلم مناسباا ان عصدر القرارات لوقف أي
عصرف او منعه لحيخ اصدار القرار النهائي.
المادح - 51
أ-عصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراران يتضمخ بصورح خاصة ما يلي- :
-5بيان مدس مخالية الممارسات المعروضة عليها الفكام هذا القانون.
-0االمر باعالة المخالية ضمخ مدح عحددها المحكمة او فرق شروط خاصة على المخالف في ممارسة
نشاطه فسب مقتضى الحات.
-3ايقاع العقوبة المقررح على المخالييخ.
وللمحكمة ان عأمر بنشككر قرارها او ملخص عنه على نيقة المخالف في صككحييتيخ يوميتيخ محليتيخعلى االقل.
ا -يجب ان يتضكككمخ نص القرار سكككردا للوقائع وعحلي للممارسكككات وعأ يرها على سكككير يليات السكككوب
وعواعنها وكذلم درجة خطورعها.
د-يتخككذ الوعي ر االجراءات ال عمككة التي عكيككل عنييككذ قرارات المحكمككة المتعلقككة بككاالوامر والشككككككروط
الخاصة لممارسة النشاطالتي قد عيرضها المحكمة وفقا الفكام البند  )0مخ اليقرح أ) مخ هذه المادح.
هـكككككك-عكون القرارات الصكادرح عخ المحكمة في القضكايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعخ لدس محكمة
االستئناف والتمييز.

المادح -59
أ-للمدير ان يكلف خطيا ايا مخ موظيي المديرية الميوضيخ مخ الوعير للقيام بما يلي- :
-5الدخوت خ ت ساعات العمل الى المح ت التجارية والمكاعب والمخاعن الجراء المعاينة او التيتيش.
-0االط ع على المسككككتندات والسككككج ت والملياتا بما فيها مليات الحاسككككو ا واالفتياظ بأي منها او
بنسكككك عنها مقابل اشككككعار بالتسككككلما على ان يثبا ما يتم االفتياظ به في محضككككر وان يتم اعادعها عند
االنتهاء مخ عدقيقــها.
-3اجراء التحقيقات ال عمة واالستماع الفادح أي شخص يشتبه بمخاليته الفكام هذا القانون.
 يتوجب على الموظييخ القيام بالكشكف عخ هويتهم واط ع صافب الع قة على نسخة مخ التيوياالخطي.
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ا-للمدير بمقتضككككى الصكككك فيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب مخ أي شككككخص مطلع او
يحتمل اط عه على معلومات عتعلق بمخالية الفكام هذا القانون اما لسماع افادعه او عقديم ما يطلب منه
مخ بيانات او و ائق او مستندات في فياععه.
د-يرفع المدير للوعير نتائج التحقيقات في أي مخالية الفكام هذا القانون في عقارير ميصككككككلة مرفق بها
محاضكر المعاينة والمعلومات ووسكائل اال بات على ان يشكمل هذا التقرير عحلي دقيقا لوضككع المنافسة
فيه وعأ يرها على عواعن السوب.
هـككككككك-في فات عبيخ للوعير بتنسككيب مخ المدير ارعكا مخالية الفكام هذا القانون فانه يقرر افالتها الى
المدعي العاما واال فانه يقرر فيظ االوراب بصورح مؤقتة او دائمة مع اب غ االطراف ذات الع قة.
المادح -02
يعاقب كل مخ يخالف أيا مخ افكام المادعيخ  )1و  )2مخ هذا القانون- :
أ-بغرامكة ال عقل عخ  )%5وال عزيد على  )%1مخ االجمالي السككككككنوي لمبيعات السككككككلع او ايرادات
الخدمات لمرعكب المخاليةوعحتسب على النحو التالي- :
-5على اساس االجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوب فسبما هو مبيخ
بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة الرعكا المخالية.
-0على اسكككاس االجمالي السكككنوي لمبيعاعه المتعلق بالمنتجات موضكككوع المخالية إذا كان نشكككاط الجهة
المخالية يشتمل على منتجات عدح واقتصرت المخالية على بعضها.
-3على اسكككككاس عحدده المحكمة إذا كان نشكككككاط الجهة المخالية يشكككككتمل على منتجات عدح واقتصكككككرت
المخالية على بعضها وععذر عحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالية.
 .بغرامة ال عقل عخ  )1222خمسككككة يالف دينار وال عزيد على  )12222خمسككككيخ ألف دينار إذا
كانا قيمة المبيعات أو اإليرادات غير محددح.
ا .يح ر على أي ج معيكة أو أي جهكة مخ القطكاع الخكاص عتولى عن يم ممكارسككككككة أي مهنكة أو رعكاية
مصكال المؤسكسكات االقتصكادية او التجارية إصدار أي قرار يؤدي الى اإلخ ت بالمنافسة أو الحد منها
أو منعها خ فا ن ألفكام هذا القانون وأي عشككككككريع يخرا وبخ ف ذلم عطبق على الجهة المخالية العقوبة
المنصوص عليها في اليقرح ) مخ هذه المادح.
المادح - 05
يعاقب بغرامة ال عقل عخ  )52222عشككرح يالف وال عزيد على  )12222خمسككيخ ألف دينار كل مخ
يخكالف أفككام أي مخ المكادعيخ  )9و  )52مخ هكذا القانون أو لم يتقيد بأي قرار عم اعخاذه وفقا ن ألفكام
المادح  )55منه.
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المادح -00
يعكاقكب بغرامكة ال عقكل عخ  )022مائتي دينار وال عزيد على  )02222عشككككككريخ ألف دينار كل مخ
خالف افكام المادح  )1مخ هذا القانون.
المادح - 03
يعاقب بغرامـكككـكككـكككة ال عقل عخ  )5222ألف دينار وال عزيد على  )52222عشرح االف دينار كل مخ
قام بافشاء أي معلومات سرية فصل عليها مخ أي مصدر اال إذا كان ذلم بأمر مخ المحكمة.
المادح -09
أ-يعاقب بغرامة ال عقل عخ  )122خمسكككمائة دينار وال عزيد على  )1222خمسكككة االف دينار كل مخ
منع موظيا مكليا بأداء مهامه وفق الص فيات المخولة له بموجب المادح  )59مخ هذا القانون او اخيى
او اعلف مستندات او و ائق او سج ت او مليات عييد التحقيق.
 .يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في اليقرح أ) مخ هذه المادح كل مخ رفا اإلدالء بإفادعه أو امتنع
عخ عقديم أي بيانات أو و ائق أو مستندات وفقا ن ألفكام اليقرح ا) مخ المادح  )59مخ هذا القانون.
المادح -01
أ -يراعى في عحديد الغرامات الميروضكككككة بموجب افكام هذا القانون فجم المنيعة التي فصكككككلا عليها
الجهة المخاليــة ومقدار الضرر الواقع على الغير.
للمحكمـكة ان عخيـكف عقوبـكـة الغرامة على أي مـخالف الفكام الـــمواد  )1و  )9و  )52مخ هذاالقانون إذا قدم الى المديرية معلومات عؤدي الى الكشف عخ علم المخاليات.
المادح -09
ال يحوت اصدار الحكم بالغرامة وفق افكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا الفكام قانون العقوبات
او أي قانون يخر.
المادح -02
علتزم جميع الجهكات الرسككككككميكة بتزويد المديرية بأي معلومات أو بيانات عطلبها عتعلق بتنييذ أفكام هذا
القانون.
المادح -01
يصدر مجلس الوعراء االن مة ال عمة لتنييذ افكام هذا القانون.
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المادح -09
رئيس الوعراء والوعراء مكليون بتنييذ افكام هذا القانون

ععليمات عحديد سقف فصة السوب لغايات ععريف االعياقيات ضعيية األ ر رقم  )5لسنة 0229
المادة 1
استنادا الفكام المادح  )1اليقرح ) مخ قانون المنافسة رقم  )99لسنة  0220قررت اصدار
التعليمات التالية والتي يتم بموجبها عحديد سقف فصة السوب لغايات ععريف االعياقيات ضعيية اال ر
ويعمل بها اعتبارا مخ عاريخه .يكون للكلمات والعبارات التالية فيثما وردت في هذه التعليمات المعاني
المخصصة لها ادناه ما لم عدت القرينة على غير ذلم:
 :قانون المنافسة ساري الميعوت وععدي عه.
القانون
الوعارح

 :وعارح الصناعة والتجارح.

الوعير

 :وعير الصناعة والتجارح.

المديرية

 :مديرية المنافسة.

المدير

 :مدير مديرية المنافسة.

المادة 2
يحدد سقف فصة السوب الذي ععتبر بمقتضاه االعياقيات ضعيية اال ر كاالعي:
أ 3 .بالمائة  )%3مخ اجمالي معام ت السوب بالنسبة ل عياقيات المعقودح بيخ مؤسسات متنافسة
فيما بينها.
 2 .بالمائة  )%2مخ اجمالي معام ت السوب بالنسبة ل عياقيات المعقودح بيخ مؤسسات غير
متنافسة فيما بينها.
ا .ما لم عتعدس الزيادح في اجمالي فصة السوب خ ت اخر سنتيخ ماليتيخ متتاليتيخ للمؤسسات التي
عكون طرفا في االعياقيات المحددح بالمادح  ) /1مخ القانون نقطة مئوية وافدح عخ النسب الواردح في
اليقرعيخ أ) و ) مخ هذه المادحا ع ل علم االعياقيات معتبرح كاعياقيات ضعيية األ ر.
المادة 3
لغايات عطبيق هذه التعليمات:
أ .عحتسب فصة السوب وفق مبيعات المؤسسات المعنية وذلم بالرجوع الخر سنة مالية وان ععذر ذلم
وفق اية بيانات متوفرح مو وب بها.
 .لتعريف السوب يعتمد التعريف الوارد بالمادح  )0مخ القانون والى اية ععليمات او اراء عوضيحية
عصدر في هذا الشأن.
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المادة 2
في فات كانا االعياقيات عضم في ذات الوقا مؤسسات متنافسة واخرس غير متنافسة فيما بينهاا يقع
اعتماد سقف اعياقيات المؤسسات المتنافسة أي  3بالمائة .)%3
المادة 5
في فات كان اال ر االجمالي لمجموعة مخ االعياقيات ضعيية اال ر سلبيا على التواعن العام للسوب
ومستوس المنافسة فيها للوعير ان يخيا مستوس السقف المحدد لقطاع معيخ وفق المادح  )0مخ هذه
التعليمات او ان يحدد نسبا خاصة بقطاع او سوب معيخ.
المادة 6
أ .عتولى المديرية عنييذ افكام هذه التعليمات.
 .يجوع للمدير عيويا أي مخ ص فياعه على ان يكون التيويا خطيا ومحددا.
المادة 7
عسري افكام هذه التعليمات اعتبارا مخ عاري نشرها بالجريدح الرسمية وفي صحييتيخ محليتيخ
يوميتيخ.
نائب رئيس الوعراء
وعير الصناعة والتجارح
د .محمد الح يقة

ععليمات عحديد مدد واجراءات اصككدار اشككعار باكتمات المعلومات والمسككتندات الخاصككة بطلب الموافقة
على عملية التركز االقتصادي رقم  )0لسنة 0222
المادة 1
عسمى هذه التعليمات ععليمات عحديد مدد واجراءات اصدار اشعار باكتمات المعلومات والمستندات
الخاصة بطلب الموافقة على عملية التركز االقتصادي لعام  0222ويعمل بها مخ عاري نشرها في
الجريدح الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية فيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم عدت القرينة على
غير ذلم:
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المديرية  :مديرية المنافسة.
الشخص الطبيعي او االعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي عجمع مخ هؤالء
المؤسسة :
االشخاص.
المادة 3
للمديرية الطلب خطيا ولمرح وافدح مخ المؤسسة المتقدمة بطلب التركز االقتصادي اية معلومات او
مستندات اضافية خ ت مدح  )22ستيخ يوما عبدأ مخ عاري عقديم الطلب.
المادة 2

على المؤسسة المتقدمة بالطلب عزويد المديرية بالمعلومات والمستندات المشار اليها في المادح  )3مخ
هذه التعليمات عبدأ مخ عاري الطلبا وبعد ذلم فانه يتوجب على المديرية اصدار اشعار باكتمات
المعلومات والمستندات على ان ال ينتقص ذلم مخ فق المديرية في طلب اية معلومات إضافية.
المادة 5
مع مراعاح افكام المادح  )9مخ هذه التعليماتا فانه وفي فات كانا المعلومات والمستندات المقدمة
بالطلب مكتملة ابتدا نءا فان على المديرية اصدار اشعار باكتمات المعلومات والمستندات خ ت مدح ستيخ
يوما عبدأ مخ عاري عقديم الطلب الى المديرية
شريف علي الزعبي
وعير الصناعة والتجارح

ععليمات المغاالح في األسعار
تعليمات المغاالة في األسعار
الصادرة سنداً ألحىام المادة (/6ح) من قانون المنافسة رقم ( )33لسنة  2002وتعديالته
 .5عسككمى هذه التعليمات ععليمات المغاالح في األسككعار) ويعمل بها مخ عاري نشككرها في الجريدح
الرسمية.
 .0يكون للكلمات والميردات فيثما وردت في هذه التعليمات ذات المعاني المنصككككككوص عليها في
قانون المنافسة.
 .3عطبق هذه التعليمات على المؤسكسكات التي عتمتع بالوضكع المهيمخ بالمعنى المقصود في قانون
المنافسة.
 .9ععتبر المؤسسة المهيمنة مغالية في السعر إذا قاما بما يلي:
أ -عسعير السلعة أو بدت الخدمة بصورح مبالغ فيها وغير مبررح.
ب -إعادح عسعير السلعة أو بدت الخدمة بحي ال ععكس التغير في عكاليف السلعة أو عقديم الخدمة.
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 .1لمكديريكة المنافسككككككة اعتماد أي مخ اةليات االقتصككككككادية مجتمعة أو منيردح لتحديد المغاالح في
األسعارا بما فيها- :
أ -مقارنة هامش الرب بسعر البيع والكلف اليعلية للسلعة أو بدت الخدمة.
ب -مقارنة أسككككعار بيع السككككلعة أو بدت الخدمة بنيس األسككككعار أو بدت الخدمات خ ت فترات
سابقة.
ا -مقارنة أسعار بيع السلعة أو بدت الخدمة بأسعار السلع أو بدت الخدمات المشابهة.
د .شبيب عماري
وعير الصناعة والتجارح
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