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عوامل ساهمت في اختيار البنية المؤسسية الحالية 
للجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون المنافسة األردني
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مهام مديرية المنافسة

الممارسات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة و إجراء التحقيقات في هذه•
التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى

(.االندماج واالستحواذ)تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز االقتصادي •

.تلقي ومتابعة طلبات االستثناءات لغايات تحقيق نفع عام•

جهات األخرى إصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ال•
. من القطاعين العام والخاص

.اديةالعمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها بين كافة أطراف العملية االقتص•

فياذ قواعاد التعاون مع الجهات المماثلة خاارج المملكاة لغاياات تباادل المعلوماات والبياناات وماا يتعلاق بتن•

المنافسة، 



وزير الصناعة 

والتجارة
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إجراء الدراسات والتحقيقات 

.بمخالفات قانون المنافسة

ورفع التنسيبات 

.تحويل المخالفين إلى المدعي العام1.

(.عدم ثبوت المخالفة)حفظ الملف 2.

اتخاذ إجراءات لضمان وقف المخالفات3.

ادي دراسة طلبات التركز االقتص

افسةإصدار القرار بناء على تنسيب مدير المنبات واالستثناءات ورفع التنسي

قرارات إدارية 

قابلة للطعن  

تعيين الكادرالميزانية
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امتقديمها مباشرة لدى المدعي الع
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أهم مالمح التجربة األردنية

.اإليمان بأهمية سياسة المنافسة كمتطلب وطني

.التطبيق الفعلي للقانون على ارض الواقع

.تخطي التحديات والعوائق

.التدرج في تطبيق القانون

.أهمية نشر ثقافة المنافسة

.التدريب المتواصل لكوادر المنافسة

.االستفادة من التجارب الدولية



شكرا لحسن استماعكم

Thank you for your attention!


