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 التاسعاالجتماع 
 في الدول العربية مجال المنافسة ومراقبة االحتكارفريق الخبراء في 

 (15/4/2019-14 الدول العربية لجامعةالعامة األمانة  مقرب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصفحة الموضوعـــات البند

 2 ....……………………………………………رئاسة االجتماع 

 3  في مجال المنافسة بالدول العربية المعدل بروتوكول التعاون :األولالبند 

 4  القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي :الثاني البند

 6   .………………………………………...يستجد من أعمالما  البند الثالث:

 7  …………………………….…موعد ومكان عقد االجتماع القادم البند الرابع:

 المرفقات
  بروتوكول التعاون في مجال المنافسة للدول العربية :1مرفق 

  القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي :2مرفق 
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 رئاسة االجتماع
 

 
إلــأ أاكــام الناــام الــداللي للمجلــ  االجتمــادي واالجتمــاعيث المــادل ال ال ــة عشــر والتــي اســتنادا 

 تنص في فقرتها ال ال ة علأ ما يلي:
بدايــة اجتماعهــا ر يســا ومقــررا تنتلــك كــل لجنــة فنيــةث أو م جتــةث أو فريــ  عمــلث فــي  -3
 من بين أعضا ها. لها
 فإن الفري  الماترم مدعو النتلاك ر يساث ايث يطب  أسلوك االنتلاك وفقاوعليه  -

 عامةالللناام المعمول به في األمانة 
 

 ترونه مناسبًا،من النتخاب  واألمر معروض على اجتماعكم الموقر
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 األولالبند           

 بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربية
 

 الموضوع {}عرض 

لتقرير وتوميات االجتماع ال امن لفري  اماية المنافسة ومراجبة االاتكارات في وفقا 
انة العامة لجامعة بمقر األم 2017فبراير 20-19لالل الفترل الدول العربية والذي تم عقده 

 -البند األول علأ ما يلي:من ث والذي نص في الفقرل األولأ الدول العربية

الطلك من األمانة العامة إرسال مسودل بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة " .1
ث مع التأكيد علأ أنه سوف يتم مناجشة مر يات بشأنهللدول األعضاء إلبداء مر ياتها 

 "الدول األعضاء امرا في االجتماع المقبل
 }اإلجراءات المتخذة{

للدول العربية مرفقة  20/9/2018بتاريخ  1740/3جامت األمانة العامة بإرسال المذكرل رجم  -
 روتوكول المذكور إلبداء مر ياتها.بنسلة من الب

ارسلت كل من )الجمهورية الجزا رية الديمقراطية الشعبيةث والمملكة العربية السعوديةث   -
لتعاون المعدل في مجال المنافسة وجمهورية ممر العربية( مر ياتهم اول بروتوكول ا

 لعرض التوضياي المتضمن مر يات الدول العربية المشار إليهم أعاله(.ا } 1مرف {)

 

 }المطلوب{

المنافسة في الدول العربية مناجشة مالااات كل  في فري  امايةالطلك من الدول االعضاء  -
من )الجمهورية الجزا رية الديمقراطية الشعبيةث والمملكة العربية السعوديةث وجمهورية ممر 

 .بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربيةاول العربية( 
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 البند الثاني

 القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي
 

 }عرض الموضوع {
 

جزء أساسي من استراتيجية  للدول العربية في مجال المنافسة وجود دليل استرشادين إ -
ث ايث ال توجد جوانين وال أنامة ترعي المنافسة في ةعاون االجتمادي بين الدول العربيالت

 البلدان العربيةث لذا كان من الضروري إجرار جواعد عربية للمنافسة كدليل استرشادي بعض
 .للدول العربية

 
في االجتماع ( 2)مرف  "القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي"ث تم اجرار هذا اإلطار وفي -

مقر األمانة العامة لجامعة ب 2016فبراير  4-1لالل الفترل عقد والذي  للفري  الساد 
 في البند األول كالتالي:نمه والذي جاء  ثالدول العربية 

"إقرار ))القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي((، والطلب من األمانة العامة رفعها إلى لجنة التنفيذ 
 "واالجتماعيوالمتابعة لغرض اقرارها في المجلس االقتصادي 

للفري  العربي لاماية  تم عرض تقرير وتوميات االجتماع الساد  ثوبناُء علأ ما سب  -
( والذي عقد 41المنافسة ومراجبة االاتكارات علأ لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها )

والتي جاء في بندها السابع التومية  ثبمقر األمانة العامة 25/5/2016-24لالل الفترل 
 ية:التال
واإلحاطة علما بتقرير وتوصيات فري الخبراء والمختصين في  الفريق،"التأكيد على استمرار عمل  

( 4/2/2016-1مجال المنافسة ومراقبة االحتكار في الدول العربية االجتماع السادس خالل الفترة )
 (."17/5/2016-15وكذلك االجتماع السابع خالل الفترة )

 -أعاله المشار إليه–( للجنة التنفيذ والمتابعة 41وتم عرض تقرير وتوميات االجتماع ) -
(ث وجد امدر المجل  القرار 98علأ المجل  االجتمادي واالجتماعي في دورته العادية )

( للجنة التنفيذ 41( بالموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع )1/9/2016 – 98د.ع  -2102)ق
  (.26/5/2016-24انة العامة: والمتابعة )األم
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الدليل االسترشادي لواا أنه ملتمر بشكل كبير وال يغطي كافة جوانك  وباالطالع علأ -
 المنافسة ومراجبة االاتكار.

 
 }المطلوب{

 في فري  اماية المنافسة ومراجبة االاتكارات في الدول العربيةالطلك من الدول االعضاء  -1
من أجل إعداده بشكل يتال م مع ما  للمنافسة دليل استرشاديالقواعد العربية االطالع علأ 

 .هو معمول به في التجمعات المما لة وكذا المستجدات علأ المستوى الدولي 
 

 
 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 البندالثالث

 

 ما يستجد من أعمال
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 الرابعالبند 

 

 موعد ومكان االجتماع القادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1مرفق )  

لتعاون المعدل في مجال المنافسةبروتوكول ا  

لدول العربيةبا   
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 بين الدول العربية بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة مسودة مرئيات الدول العربية على
 

 مصر البروتوكول
بتاريخ  12514مذكرة رقم 

28/10/2018 

 الجزائر
بتاريخ  / ب.هـ514مذكرة رقم 

7/11/2018 

 السعودية
بتاريخ  324/1091مذكرة رقم 

25/10/2018 
 الديباجة:

 

استناداً إلى قرار القمة العربية التنموية : 

الدورة الثالثة في  –االقتصادية واالجتماعية 

م, والذي نص على 2013/ 22-21الرياض 

))توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية 

فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع 

 االحتكار((      

كامل واالندماج خلق مناخ ايجابي للتسبيل وفي 

االقتصادي من خالل تعظيم االستفادة من تطبيق 

سياسة المنافسة في الدول العربية و توحيد الجهود 

في تنسيق السياسات والعمل على موائمة 

 التشريعات بين الدول األعضاء.

 منها بأهمية سياسة المنافسة في تطوير اً وإيمان 

ها التبادل التجاري بين األطــراف كونوتنمية 

عنصر أساسي في خلق بيئة جاذبة لالستثمار, 

وتحقيق النمو االقتصادي المستدام في ظل بيئة 

اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة التي تؤدي إلى 

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحسين جودة المنتج

, فضال عن حماية المستهلك من والخدمة

 الممارسات المخلة بالمنافسة.

 راف على ما يلي : اتفقت الدول األط
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 (: األهداف1المادة )

 

البرتوكول إلى بناء وتعزيز التعاون  هذايهدف 

والتنسيق بين الدول أطراف البروتوكول حول 

سياسات المنافسة من خالل تبادل الخبرات 

والتجارب وبناء القدرات فيما بينها, , وتقديم الدعم 

يعها الالزم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشر

 الخاص بالمنافسة أو تطويره.

 
 

 (1المادة )

 موضوع البروتوكول و أهدافه

 

يهدف هذا البروتوكول إلى بناء    

و تعزيز التعاون و التنسيق بين 

الدول األطراف في بروتوكول 

من  التعاون في مجال المنافسة

خالل تبادل .... )بدون تغيير( أو 

 .تطويره

 (: األهداف2المادة )

 

البرتوكول إلى بناء  هذايهدف 

وتعزيز التعاون والتنسيق بين 

الدول أطراف البروتوكول حول 

سياسات المنافسة من خالل تبادل 

الخبرات والتجارب وبناء القدرات 

فيما بينها, , وتقديم الدعم الالزم 

للدول العربية التي تسعى إلى سن 

 ها الخاص بالمنافسة.اتتشريع

 هيم(: الغرض والمفا2المادة )

 

ألغراض هذا البروتوكول يكون لكل الكلمات 

والعبارات التالية المعنى المبين ازاء كل منها ما 

  -يلي:

 : أ ( الدول األطراف

الدول العربية األعضاء بمنطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى الموقعة على بروتوكول 

  .التعاون في مجال المنافسة

 ب ( قانون المنافسة:

الوطني المعني بحماية المنافسة هو التشريع 

 ومنع/مراقبة الممارسات االحتكارية.

 ج ( الجهات المعنية:

هي كافة الجهات المكلفة والمسئولة في الدولة 

 لتطبيق سياسات وقوانين المنافسة.

 د ( األغلبية:

نصف الدول األطراف زائد )+( دولة أخرى 

 طرف في االتفاقية. 

 (2المادة ) 

 المفاهيم )حذف الغرض(
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهات المعنية:  ج(

الجهات المكلفة والمسئولة في  هي

عن إعداد سياسات المنافسة الدولة 

 .وتطبيق قوانين المنافسة

 ( البروتوكول:هـ

اتفاق فني بين الدول األطراف 

وبناء لتبادل الخبرات والتجارب 

 الدعم الفني.تقديم والقدرات 

 (: الغرض والمفاهيم1المادة )

 

ألغراض هذا البروتوكول يكون 

لكلمات والعبارات التالية المعنى ل

  -المبين ازاء كل منها ما يلي:

 : أ ( الدول األطراف

الدول العربية األعضاء بمنطقة 

التجارة الحرة العربية الكبرى 

الموقعة على بروتوكول التعاون في 

  .مجال المنافسة

 ب ( قانون المنافسة:

هو التشريع الوطني المعني بحماية 

اقبة الممارسات المنافسة ومنع/مر

 االحتكارية.

 ج ( الجهات المعنية:

هي كافة الجهات المكلفة 

والمسئولة في الدولة لتطبيق 

 سياسات وقوانين المنافسة.
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 ( البروتوكول:هـ

ين الدول األطراف لتبادل الخبرات اتفاق فني ب

 والتجارب والدعم الفني. 

 األمانة العامة:و( 

القطاع  –إدارة التكامل االقتصادي العربي 

الدول العربية               جامعة  –االقتصادي   
 

 د ( األغلبية: 

نصف الدول األطراف زائد 

)+( دولة أخرى طرف في 

 االتفاقية. 

 ( البروتوكول:هـ

اتفاق فني بين الدول األطراف 

لتبادل الخبرات والتجارب 

 والدعم الفني. 

 األمانة العامة:و( 

 –إدارة التكامل االقتصادي العربي 

الدول جامعة  –القطاع االقتصادي 

 العربية               
 

 تبادل الخبرات والدعم الفني (:3المادة )

 

لتقديم المساعدة  تبدي الدول األطراف استعدادها

والدعم الالزم للدول العربية التي تسعى لسن قانون 

منافسة أو تطوير تجربتها, وذلك من خالل عدة ال

  -مجاالت منها :

تقديم الخبراء المختصين في مجال  (أ

 المنافسة بخبرتهم للدول العربية.

تنظيم زيارات عمل ميدانية للجهات  (ب

القائمة على تطبيق قانون المنافسة   

 للدول العربية.

تنظيم ورشات عمل إقليمية أو عربية  (ت

 تتناول كافة المواضيع في مجال المنافسة.

تنظيم زيارات عمل خارجية بهدف  (ث

( 3إضافة مادة بعد المادة )

الخاصة ب"تبادل الخبرات 

والدعم الفني" تحت عنوان 

 "االستثمار والمنافسة"

 تنص على ما يلي:

 االستثمار"من بين أهداف 

ضمان حرية المنافسة  العربي

ومنع الممارسات االحتكارية 

 وحماية االستثمار."

"ال يعد تطبيق قانون حماية 

المنافسة في اي دولة عضو 

إخالل بالقواعد الواردة في 

االتفاقية الموحدة الستثمار 

رؤوس األموال العربية في 

تبادل الخبرات  (:3المادة )

 والدعم الفني

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظيم زيارات عمل  ( ب

المعنية ميدانية للجهات 

بالمنافسة في الدول 

 األطراف

تبادل الخبرات والدعم  (:3المادة )

 الفني

 

 تبدي الدول األطراف استعدادها
 لتقديم المساعدة والدعم الالزم

للدول العربية التي تسعى لسن 

منافسة أو تطوير خاصة بالن وانيق

تجربتها, وذلك من خالل عدة 

  -مجاالت منها :

تقديم الخبراء المختصين  (أ

في مجال المنافسة 

 بخبرتهم للدول العربية.

تنظيم زيارات عمل  (ب

ميدانية للجهات القائمة 
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االطالع على تجارب الدول المتقدمة في 

 مجال المنافسة.

تقديم الدعم الفني والقانوني والتدريب  (ج

للدول األطراف في سن قوانين المنافسة 

ء أجهزة جديدة للمنافسة أو تعديلها وإنشا

 او تطويرها.                  

 

  الدول العربية."

 إضافة

و( تقديم المساعدة حول اآلليات  

والكيفيات المتعلقة بالتحقيق في 

 مجال المنافسة

على تطبيق قانون 

 المنافسة   للدول العربية.

عمل إقليمية  تنظيم ورش (ت

أو عربية تتناول كافة 

المواضيع في مجال 

 المنافسة.

تنظيم زيارات عمل  (ث

خارجية بهدف االطالع 

على تجارب الدول 

المتقدمة في مجال 

 المنافسة.

تقديم الدعم الفني  (ج

والقانوني والتدريب للدول 

األطراف في سن قوانين 

المنافسة أو تعديلها 

وإنشاء أجهزة جديدة 

 تطويرها.                  للمنافسة او 

 

 تتولى األمانة العامة المهام التالية (:4المادة )

 

تعمل األمانة العامة على تنفيذ البرتوكول من خالل 

: 

التنسيق مع الدول األطراف لتنظيم ورش  ( أ

 العمل.

 

تنفيذ حمالت التوعية للقطاعات الحكومية  ( ب

والقطاع الخاص في حالة طلب الدول 

 األطراف.

تتولى األمانة العامة  (:4المادة ) 

 المهام التالية

 

 

تنظيم ورش العمل بالتنسيق مع أ(

 ..الدول األطراف

 

 

 

 

تتولى األمانة العامة  (:4المادة )

 المهام التالية

 

تعمل األمانة العامة على تنفيذ 

 البرتوكول من خالل :

التنسيق مع الدول األطراف أ(

 لتنظيم ورش العمل.

 

تنفيذ حمالت التوعية للقطاعات ب(

الحكومية والقطاع الخاص في حالة 
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لى عقد عدعوة الدول األطراف  ( ت

 االجتماعات الخاصة بتنفيذ البروتوكول.

 

مخاطبة الجهات الدولية واإلقليمية بهدف  ( ث

التنسيق بين الجهات المعنية في الدول 

العربية من خالل مندوبياتها الدائمة 

والمنظمات الدولية واإلقليمية, وذلك في 

مجاالت التدريب وتبادل الخبرات على 

 الدولي واإلقليمي.المستويين 

 

متابعة التنفيذ والعمل على تذليل العقبات  ( ج

 والمشاكل التي تواجه التطبيق.

اصدار تقرير سنوي الكتروني حول مدى  (ح

 تنفيذ البروتوكول.

 

 

 

 

مخاطبة الجهات الدولية ث(

واإلقليمية بهدف التنسيق بين 

الجهات المعنية في الدول 

 مندوبياتهامن خالل  األطراف

الدائمة والمنظمات الدولية 

واإلقليمية, وذلك في مجاالت 

التدريب وتبادل الخبرات على 

 المستويين الدولي واإلقليمي.

 

 

 طلب الدول األطراف.

 

لى عقد عدعوة الدول األطراف ت(

الخاصة بتنفيذ االجتماعات 

 البروتوكول.

 

مخاطبة الجهات الدولية ث(

واإلقليمية بهدف التنسيق بين 

الجهات المعنية في الدول العربية 

من خالل مندوبياتها الدائمة 

والمنظمات الدولية واإلقليمية, 

وذلك في مجاالت التدريب وتبادل 

الخبرات على المستويين الدولي 

 واإلقليمي.

 

والعمل على تذليل متابعة التنفيذ ج(

العقبات والمشاكل التي تواجه 

 التطبيق.

اصدار تقرير سنوي الكتروني خ(

 حول مدى تنفيذ البروتوكول.

 

 سريان البروتوكول وكيفية تعديله (:5المادة )

 

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثالثة اشهر من 

توقيعه من قبل ثالثة دول على األقل, كما تتم 

مراجعة هذا البروتوكول, وفقا لطلب إحدى الدول 

 –األطراف أو األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

القطاع االقتصادي, على أن يقدم ذلك االقتراح إلى 

البروتوكول  سريان(:5)المادة 

 وكيفية تعديله

 

يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد 

توقيعه من  تاريخ ثالثة اشهر من

على األقل,  عربية قبل ثالثة دول

مراجعة هذا  اقتراح تميكما 

سريان البروتوكول  (:5المادة )

 وكيفية تعديله

 

بعد  النفاذيدخل البروتوكول حيز 

ثالثة اشهر من توقيعه من قبل ثالثة 

في حق الدول  دول على األقل

مراجعة هذا  يمكن, كما الموقعة
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 مصر البروتوكول
بتاريخ  12514مذكرة رقم 

28/10/2018 

 الجزائر
بتاريخ  / ب.هـ514مذكرة رقم 

7/11/2018 

 السعودية
بتاريخ  324/1091مذكرة رقم 

25/10/2018 
بجامعة الدول  رئيس قطاع الشؤون االقتصادية

العربية ويكون مبرراً ويحصل على تأييد من 

اغلبية الدول األطراف ويبدأ حق التعديل بعد 

 انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ هذا البروتوكول.

بيةبمدينةالقاهرةحررهذاالبرتوكولباللغةالعر
....منأصلفي...........الموافق..........

امةلجامعةالدولالعربية.واحدمودعباألمانةالع
 

البروتوكول, وفقا لطلب إحدى 

الدول األطراف أو األمانة العامة 

القطاع  –لجامعة الدول العربية 

االقتصادي, على أن يقدم ذلك 

االقتراح إلى رئيس قطاع الشؤون 

االقتصادية بجامعة الدول العربية 

ويكون مبرراً ويحصل على تأييد 

من اغلبية الدول األطراف ويبدأ 

 سنتيناء حق التعديل بعد انقض

 على بدء نفاذ هذا البروتوكول.

 

البروتوكول, وفقا لطلب إحدى 

الدول األطراف أو األمانة العامة 

القطاع  –لجامعة الدول العربية 

إلى  طلبها تقدماالقتصادي, على أن 

رئيس قطاع الشؤون االقتصادية 

بجامعة الدول العربية ويكون مبرراً 

ويحصل على تأييد من اغلبية الدول 

 طلب في حقالاألطراف ويبدأ 

قضاء سنة واحدة على التعديل بعد ان

 بدء نفاذ هذا البروتوكول.

بيةحررهذاالبرتوكولباللغةالعر
بمدينةالقاهرةفي

...............الموافق..........
منأصلواحدمودعباألمانة
العامةلجامعةالدولالعربية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2مرفق )  

 القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي
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 دليل استرشادي(للمنافسة )القواعد العربية 
 

 الفصل األول 
 أحكام عامة

 (1مادة)

تهدف هذه القواعد إلى حماية المنافسة وتشجيعها لزيادة الفعالية االقتصادية بما يتفق مع أحكام هذه 
 .القواعد

 (:2مادة)
 :  تعرف المصطلحات التالية ألغراض تطبيق أحكام هذه القواعد على النحو التالي

 بين شخصين أو أكثر. " : أي عقد أو ترتيب، مكتوب أو شفهي، صريح أو ضمنياتفاق" 

)المعنوي( ، أو أي شخصيه قانونيه  ينأو اعتباري ينسواء كان طبيعي الشخص:   "الشخص" 
 كان الشكل الذي يتخذه. أيا   كيان قانوني آخرمستقلة أو أي 

 .اتالخدم وا " : السلعالمنتج" 

 ره الشخص أو أكثر على التحكم أو التأثير في نشاط السوق.قد  ":الهيمنة" 
 .في نطاق جغرافي محدد يتم تداولهي الذي : المنتج المعن ""السوق المعني 

: االتفاق على اتحاد الذمة المالية لشخصيين أو أكثر في شخص واحد قائم أو جديد  "االندماج" 
 .مجةمع زوال الشخصية القانونية للشخص أو األشخاص المند

كل وضع أو اتفاق أو ملكيه ألسهم أو حصص أو أصول أيا كان  "االستحواذ أو التملك ": 
دارته إأعضاء مجلس  ةغلبيأنسبتها يؤدى إلى قيام شخص أو أكثر بالتحكم أو التأثير في تعيين 

شخص أخر أو مديريه أو في القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو مديريه أو من جمعياته 
 .العامة

 عمليات االندماج  أو االستحواذ.التركز االقتصادي :  

الجهة القائمة على متابعة وتنفيذ أحكام هذه القواعد وفقا  لألنظمة والقوانين المعمول   "الجهاز": 
 بها داخل كل دولة.

 المسؤول عن تنفيذ أحكام هذه القواعد .    المسؤول  المختص": " 

ة االقتصادية لألشخاص في وينظم ويراقب األنشطالجهاز الذي يشرف  الجهاز القطاعي : 
 ين.قطاع مع

ت أو تحسين جودتها أو زيادة حجم : خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجاالكفاءة االقتصادية  
 .نتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعهاإنتاجها أو توزيعها أو إ
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 (:3مادة )
 على جميع األشخاص واألنشطة االقتصادية.تطبق أحكام  هذه القواعد 

 
 الفصل الثاني

 الممارسات المخلة بالمنافسة
 (:4مادة )

 على سبيل المثال: يحظر كل عمل أو إتفاق يكون موضوعه أو أثره اإلخالل بقواعد المنافسة
 تحديد األسعار وشروط البيع.  .1

 والعمالء. تقاسم  األسواق  .2

والمزايدات ، أو  ،ات وعروض في المناقصات والممارساتاالمتناع عن تقديم عطاء تقديم أو .3
 .أية عطاءات وعروض  تواطئية

 .الحد من دخول السوق .4

 العقود الحصرية. .5
 (5مادة  )

 أو األثر ،بالقيام بممارسات الهدف منها هاص من ذوي الهيمنة إساءة استخداميحظر على أي شخ
 يأتي: المترتب عليها الضرر بالمنافسة وعلى وجه الخصوص ما

االمتناع عن االتفاق عن المنتجات مع مورد أو عميل   أو بالحد من هذا التعامل أو عرقلته بأية   –أ 
  صورة أخرى بما يؤدى إلى الحد من دخوله إلى السوق أو البقاء فيه.

 التالعب في كميات المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.   –ب 
بتمييز بعضهم عن البعض اآلخر في شروط صفقات البيع  الفرص بين المتنافسين هدار تكافؤإ -ج

 أو الشراء دون مبرر.
 منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاط اقتصادي في السوق أو التوقف عنه في أي وقت. -د

 رفض شخص تزويد شخص أخر بمنتجات موجودة لديه بالفعل بدون مبرر مشروع. -هــ
تفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها وبموجب برام اإتعليق  -و 

 .االستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج المشار إليه أو بمحل التعامل األصلي أو االتفاق
 .بالخسارةالبيع   -ى
 

 (6مادة )
 على:( 5( و)4أحكام المادتين ) ال تسري
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الشراء  التي يوافق عليها الجهاز والتي من شأنها تحقيق  ) أ  ( الممارسات و صفقات البيع أو
و تحسين ظروف اإلنتاج أو التوزيع، أو مصلحة عامة أو تؤدي إلى خفض التكاليف أ

 .تشجيع التطوير التكنولوجي
 . ) ب ( الممارسات و صفقات البيع أو الشراء المفروضة بحكم القانون

 

 (7مادة )
اإلخالل  لفعلية غذا كان ذلك يؤدي إلى من سعر تكلفته ا منتج بأقل يحظر على أي شخص بيع

 :نافسة وال تنطبق هذه األحكام علىبقواعد الم
إرادية وحتمية نتيجة  فساد السريع، وبيع المنتجات بصفةالمنتجات سهلة التلف والمهددة بال - أ

تجات يع المنتغيير النشاط أو إنهائه أو تنفيذا  لقرار قضائي وبيع المنتجات الموسمية وكذلك ب
 .المتقادمة أو البالية تقنيا

المنتجات التي تم التوريد منها أو التي يمكن التوريد منها من جديد وبسعر أقل، وفى هذه  - ب
 الحالة يكون السعر الحقيقي األدنى إلعادة البيع ال يقل عن سعر التوريد الجديد. 

 

 

 الفصل الثالث 
 ز االقتصادي الترك

 (8مادة )
 لجهاز إذا ما تجاوز نصيب ل تقديم طلب بعملية تركيز اقتصاديرغب  على أي شخص  ي

نسبة تحددها الدولة وفقا   )حجم االيرادات( األشخاص مجتمعين بالسوق أو رقم معامالتهم
فإذا انقضت  ،ليهافي االتفاقيات المشار إ اصدار قراره لمقتضيات السوق فيها وعلى الجهاز

 اعتبر ذلك موافقة .الرد على الطلب دون  التي تحددها كل دولة المدة

  يحق للجهاز إلغاء قرار الموافقة إذا ما تبين أن المعلومات التي قدمت من قبل الشخص
 المعني غير صحيحة.

 
 الفصل الرابع

 جهاز المنافسة ومراقبة االحتكارات
 (9مادة )

 اإلداري والفنيالي و الم باالستقالليتمتع  لتطبيق قواعد المنافسة ينشأ في كل دولة جهاز متخصص
 من ضمن مهامه ما يلي:  ويكون
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بالنسبة لحاالت الممارسات  والتحقيق والبحث وجمع االستدالالت ياتخاذ اجراءات التقص - أ
 .بناء على بالغ او المبادرة من الجهاز نفسه المخلة بالمنافسة وتقرير مايراه مناسبا في شأنها

 صادي والبت فيها .ز االقتالخاصة بحاالت الترك اإلخطاراتص فح - ب

نشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف حاالت الممارسات المخلة  إ - ت
 بالمنافسة.

السارية أو إحالة نتائج  للتشريعاتوفقا  ،اتخاذ القرارات الالزمة بما في ذلك فرض جزاءات - ث
 .ات إلى الجهات المختصة للبت فيهاالتحقيق

 جهاز.وضع اللوائح الداخلية لل - ج

مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة  على القوانين والمشروعاتابداء الرأي  ووضع مقترحات  - ح
بناء على طلب من الجهات المعنية او من تلقاء  بتنظيم المنافسة والسيطرة على االحتكارات

 .ذاته

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة . - خ

 .لك االجهزة الرقابية داخل الدولةوكذ خرىالتنسيق مع أجهزة حماية المنافسة في الدول األ - د

تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام تشريعات وسياسات المنافسة والقرارات  - ذ
 .الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونهوالتوصيات واالجراءات والتدابير التى يتخذها 

 لمعنية.إعداد تقارير دورية حول ما تم إنجازه ورفعها الى السلطات ا - ر
 (10مادة )

يتكون جهاز المنافسة من عناصر من ذوى الخبرة والكفاءة من متخصصين فى مجاالت  -
معنية والقطاع الخاص عند ال الجهاتاالقتصاد والقانون وله الحق في أن يستعين بخبرات من 

 .الضرورة

 .لتصريف شؤون الجهاز من ذوي الكفاءة تنفيذي أو مسؤول/ يعين مدير تنفيذي  -
 (11ة )ماد

دليل ه الذه حكامأالمحظورة المنصوص عليها في  األفعالمن  بأيالجهاز  إبالغشخص  ألييجوز 
 وفقا  للقواعد والشروط التي تضعها كل دولة.

 (12مادة )

ي سبيل ذلك االستعانة بخبراء أو والتحقيق فيها ويحق له فيقوم الجهاز بدراسة المبادرات والشكاوى 
 .في هذه المهام ص مؤهلين للمساعدةشخاأ

 (13مادة )
 يحق للجهاز :
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لدى أي  والبيانات سواء كانت خطية او االلكترونية  كافة السجالت والملفات والوثائقطلب  .1
 .الشكاوى المقدمةبالمبادرات و شخص والمتعلقة 

يكون للعاملين في الجهاز المخولين خطيا من الجهة المختصة بصفة الضبطية العدلية /  .2
( والحصول على 13( من المادة )1ية االطالع على كل ماجاء في فقرة )القضائية صالح

 نسخة منها.

 حجب أية معلومات أو وثائق بحجة السرية أو ألي سبب آخر .ألي شخص وال يجوز  .3

 
 (14مادة )

تخاذ ل التنفيذي الى السلطة المختصة البعد انتهاء اعمال التحقيق يرفع تقرير بذلك بواسطة المسؤو 
 القرار.

 (15ادة )م
الشــخص المعنــي بهــا رســميا بواســطة كتــاب مضــمون مــع  إبــالغتكــون قــرارات الجهــاز نافــذة بمجــرد 

الجهــة القضــائية المختصــة وذلــك مــام الجهــاز قابلــة للطعــن فيهــا أ وتكــون قــرارات ،إشــعار باالســتالم
علــى هــذا وال يترتــب  ،خــالل المــدة المحــددة ابتــداء مــن تــارير  تســليم القــرارات لألشــخاص المعنيــين

ـــرارات الجهـــاز يأالطعـــن  وفقـــا   مـــا لـــم تقـــرر الجهـــة القضـــائية المختصـــة غيـــر ذلـــك أثـــر موقـــف لق
 .إلجراءات المتبعة لدى كل دولةل

 (16مادة )
لــه فيهــا  قضــيةفــي  أو اتخــاذ القــرار التحقيــق فــيفــي الجهــاز أن يشــارك  مــن العــاملين أليال يجــوز 

الدرجــة الرابعــة أو  إلــىصــلة قرابــة ضــعين للتحقيــق الخامصــلحة أو يكــون بينــه وبــين أحــد األطــراف 
 .منهميكون قد مثل أو يمثل أحد 

 (17مادة )
يتعــين علــى العــاملين فــي الجهــاز ومــن يــتم االســتعانة بهــم مــن خــارج الجهــاز المحافظــة علــى ســـرية 

م ، أو التــي يــتا بمناســبة التحقيقــات التــي يجريهــاالمعلومــات والســجالت والمســتندات التــي يحصــل عليهــ
تقديمها من المؤسسات التي يتم التحقيق في أنشطتها، أو المقدمة من مقدمي الشكاوى أو من الشـهود 
ــذين يــدلون بــأقوالهم فــي التحقيقــات، وال يجــوز اإلفصــال عنهــا أو تــداولها علنــا أو تســليمها الــى أي  ال

رافــا فــي ذات التحقيــقطــرف غيــر المؤسســات المشــار اليهــا،  و  ز اســتخدام هــذه ، وال يجــو لــو كــانوا أطا
المعلومات والسجالت والمستندات ألي غرض آخر غير التحقيقـات التـي يجريهـا الجهـاز وفقـا ألحكـام 

 هذه القواعد.
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 الفصل الخامس
 العقوبات

 (18مادة )
العقوبـة وحجمهــا الفعــل و تفـرض عقوبـات علــى اإلخـالل بأحكــام هـذه القواعــد وتحـدد كـل دولــة طبيعـة 

 .لعقوبة عند العود مع جواز نشر الحكموفقا  ألنظمتها وتضاعف ا
 

 الفصل السادس
 احكام ختامية

 (19مادة )
 لتســويةالمتعلقــة بالمنافســة فــي الجريــدة الرســمية وتعطــى مهلــة محــددة  لألشــخاص  التشــريعاتتنشــر 

 أوضاعهم وفق تلك التشريعات.

 

 
 

 


