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عي  الجانب التشر

 .1995مشروع قانون منع االحتكار لسنة•
 .1998مشروع قانون منع االحتكار لسنة •
 .2002لسنة 49قانون المنافسة المؤقت رقم •
 .2004لسنة  33قانون المنافسة رقم •
2011لسنة  18قانون معدل لقانون المنافسة رقم•  

 األسواق ريروتح االقتصادي اإلصالح سياسة لمواكبة االقتصادية القوانين تحديث إطار وفي التسعينيات بداية مع
 إلى سعىت سياسات األردن انتهج األردني، االقتصاد مستوى وتحسين األردني للمواطن المعيشة مستوى رفع بهدف

.السوق وآليات االقتصادية الحريات وترسيخ االستثمار مستوى تحسين

  مات ات السوق  حصة سقف تحديد تعل ف لغا ات تعر فة االتفاق .2004 لسنة )1( رقم األثر ضع
   مات ة على الموافقة طلب الخاصة والمستندات المعلومات اكتمال إشعار إصدار وٕاجراءات مدد تحديد تعل ز عمل .2006 لسنة )2( رقم االقتصاد التر
  مات .2012 لسنة األسعار في المغاالة تعل



الته 2004لسنة 33قانون المنافسة رقم  وتعد

العامالقطاع الخاص

األنشطة اقتصادية التي تتمالمكان
داخل المملكة 

تتم  التي االقتصاديةااألنشطة 
ها خارج المملكة وتترتب علي

آثار داخلها 

:على لقانوناهذا أحكام تسري 

خدماتتجارةإنتاج نوع النشاط االقتصادي نوع النشاط االقتصادي



:يتضمن القانون المحاور التالية
ونطاق التطبيق التعاريف
 االتفاقيات والتحالفاتحظر
 المهيمناستغالل الوضع حظر إساءة
حظر اإلخالل بنزاهة المعامالت التجارية
االستثناءات
 االقتصاديالرقابة على عمليات التركز
 عن تطبيق القانون المسؤولةالجهات
العقوبات

الته 2004لسنة 33قانون المنافسة رقم  وتعد
لدوليةجاء قانون المنافسة األردني من حيث المضمون متماشيا وقوانين المنافسة ا
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عن تطبي القانون  المسؤولةبناء الهيئات 

 لجنة شؤون
القضاءالمنافسة مديرية 

المنافسة



.لتكون الجهة اإلدارة المخولة بتطبي قانون المنافسة 2002/12/18أنشئت مديرة المنافسة بوزارة الصناعة والتجارة في •
:تضم المديرة أرعة أقسام تتوزع مهام المديرة عليها، وهي•

مديرية 
ة المنافسةةالمنافس  مدير



ة مهام المدير
قواعد المنافسة • ء إجرا وتقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة  قات في هذه الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلق او التحق اه من ش
ز االقتصاد • ات التر عمل ات المتعلقة  عة الطل ).اج واالستحواذاالندم(تلقي ومتا
ات تحقي نفع عام• ات االستثناءات لغا عة طل .تلقي ومتا
عملها وذلك من تلقاء نفس• المسائل المتعلقة  ة  ح ها أو بناء على إصدار آراء توض .  طلب الجهات األخر من القطاعين العام والخاص
افة أ• عها بين  ة العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشج طراف العمل ة .االقتصاد
ادل المعلومات والب• ات ت انات وما التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغا يتعل بتنفيذ قواعد المنافسة، 

مديرية 
ةالمنافس



 
 

لجنة 
شؤون 
ةالمنافس

 لجنة شؤون المنافسة
رأي والم ديم ال وزير لتق الي ال ارية برئاسة مع ة استش ا لجنة شؤون المنافسة هي لجن ة بشورة بم وم اللجن ا تق ات، كم ف القطاع ي مختل عها ف ة ووض ة للمنافس ة العام ق بالخط ة يتعل دراس ة وانين واألنظم ك مشروعات الق ي ذل ا ف ة بم انون المنافس ام ق ة بأحك ة  المسائل المتعلق المتعلق . بالمنافسة أو تلك التي تمنح امتيازات جديدة أو حقوقا استثنائية :من قانون المنافسة) 14(وتضم اللجنة في عضويتها استنادا لنص المادة    عطوفة أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.  مدير عام هيئة التأمين. الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت. مدير عام هيئة تنظيم النقل البري. رئيس غرفة تجارة األردن. رئيس غرفة صناعة األردن.  رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها معالي الوزير.  ثالثة أشخاص من ذوي الخبرة واالختصاص يسميهم معالي الوزير.



الجهات القضائية المختصة القضاء

ام قانون ال• مخالفات أح ا المتعلقة  ة مختصة النظر في القضا مة بدا شمل تتولى أ مح منافسة و ة على تلك المخالفات ض المترت ا التعو مة قضا  .  اختصاص المح
ا المنافسة قاض أو أكثر من ذو االختصاص ممن تلقوا تد • ما يخصص للنظر في قضا ا،  ر ة العامة مدع عام متخصص ا  .مثل الن
ا المنافسة ولها أن تقدم أ دراسات• ل قضا ع األحوال تكون الوزارة طرفا في  ا حتى في األحوال التي  او في جم مة وان تطلب االستمرار في نظر هذه القضا سق فيها مالحظات للمح ا، القرارات الصادرة في هذه القضا ضا الطعن   أ من الجهات أعاله الدعو ولها أ
او الو  • قات الالزمة بخصوص الش مة أن تكلف مديرة المنافسة بإجراء التحق  .  اردة إليهاللمح
مة أن تصدر القرارات لوقف أ تص• ا المنافسة صفة االستعجال، وللمح رف أو منعه تعطى قضا ا المت ولحين إصدار القرار النهائي،  مة في القضا المنافسة تكون القرارات الصادرة عن المح علقة  مة االستئناف والتمييز   .خاضعة للطعن لد مح
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ب وتأهيل الكوادر   عن تطبي قانون المنافسة المسؤولةتدر
ة عملت • وادر المنافسة المدير ب وتأهيل  العلى تدر ة مهـارات التعامـل مـع قضـا قـات  تنم وتطب

ــ ــراء متخصصــين، والز ــد خب ــى أي ــة عل ب ــدورات التدر ــك مــن خــالل ال ارات قــانون المنافســة وذل
اســة المن هــا فــي مجــال قــانون وس ــة لعــدد مــن هيئــات المنافســة لإلطــالع علــى تجار ، افســةالعلم

ـــ ـــة المعن ـــات والمنظمـــات الدول ـــدها الهيئ ـــي تعق ـــل الت ـــؤتمرات وورش العم ـــي الم ة ف ة والمشـــار
.المنافسة

:منهامن برامح الدعم المقدمة من عدة جهات استفادت المديرية   
.االتحاد األوروبي 

.الواليات المتحدة األمريكية
.الجنوبيةكوريا 

. (UNCTAD)مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
. (OECD)منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

  (ICN)الشبكة الدولية للمنافسة 
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ام القانون  أح ة   نشر ثقافة المنافسة والتوع
حة واســعة مــن الفعال• ــة شــملت معظــم محافظــات المملكــة اســتهدفت شــر م نــدوات توع ــات تنظــ ة في المحافظات .االقتصاد
ـــ• م ـــة والهيئـــات التنظ وم م ورش عمـــل شـــارك بهـــا العديـــد مـــن ممثلـــي المؤسســـات الح ة تنظـــ ة .  القطاع
حضــور واســع مـن ممثلــي الــوز • ة خبـراء دوليــين وعـرب و مشــار ــة  ارات عقـد ثــالث مـؤتمرات وطن ـة وغـرف الصـناعة والتجـارة و القضـاة و  ة القطاع م ة والهيئات التنظ وم المحـاميين والدوائر الح ات ات والنقا ميين و الجمع .واألكاد
ــون واإلذاعــات الم• ــة شــملت التلفز ــة شــاملة بوســائل اإلعــالم المختلف ــذ حمــالت إعالن ــة تنفي حل ة القصــيرة عبــر ال ــة، و الرســائل النصــ ــة الخارج هواتــف والصــحف و المجــالت واللوحــات اإلعالن ة .  ومواقع التوصل االجتماعي الخلو
قـانو• ـف  ـات للتعر ـات ومطو تي ة و  ر السنو ع مطبوعات شملت التقار ن المنافسـة إعداد وتوز ة المنافسة .ومدير
اسة المنافسة• ة للحديث عن قانون وس ة وٕاذاع ون ة ببرامج تلفز .المشار
ا المنظورة• ة وأهم القضا ة عن نشاطات المدير ار صحف  .  نشر أخ



اسة المنافسة ة لتطبي س س المحاور الرئ

يةتدريب وتأهيل الكفاءات الوطن

بناء الهيئات
المسؤولة عن تطبيق القانون

نشر ثقافة المنافسة 
والتوعية بأحكام القانون

سةالمعنية بالمنافربط الصلة بالهيئات 
لتبادل المعلومات والتجارب 

عة متابعة سير اليات السوق وتطوير نظم المتاب
حول وضع المنافسة في السوق

التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة بالسوق
مراقبة عمليات التركز االقتصادي



ام القانون  اسة التدرج في تطبي اح  س
اســة معظــم الــد• ــام القــانون س قهــا ألح ــة المنافســة قــي تطب عــت مدير ول المتقدمــة ات

 .في مجال المنافسة وخصوصًا في السنوات األولى لتطبي القانون 
ــالفين فرصــــة للرجــــوع عــــن المخالفــــة و ت• ـــنح المخــ مـ اســــة  ب تقضــــي هــــذه الس صــــو

اســة األثــر االيجــابي فــ ــان لهــذه الس ــام القــانون ممــا  ي الحفــا أوضــاعهم وفقــًا ألح
ــي مختلـــف الق ـــة المنافســـة فـ ـــوازن الســـوق والمســـاهمة فـــي نشـــر ثقاف ـــى ت طاعـــات عل

ة  .االقتصاد
ل  2007شهد العام • او إلى المدعي العام المختصتحو  .أولى الش



 اثر تطبي قانون المنافسة على السوق االردني
ــ• ــام القــانون األثــر اإليجــابي علــى ســير األســواق تمثلــت ف ي وقــف ــان لتطبيــ أح

ـــان مــــن  ـ منــــة فــــي أســــواق ســــلع وخــــدمات  ـــن الممارســــات لمؤسســــات مه العديــــد مـ
مؤسسـات صـغيرة و  متوسـطة المحتمل في حال استمرارها إلى إلحاق خسائر فادحـة 

عض الحاالت  .الحجم وخروجها من السوق في 
ـات تحديـد األسـع • اتفاق المنافسـة  ـات المخلـة  ـان لوقـف االتفاق ار فـي أسـواق مـا 

اشـر فـي الحفـا علـى مسـتو األسـ عار ومنـع العديد من السـلع والخـدمات االثـر الم
.ارتفاعها

 



اشر في ضمان  ان للدور االستشار لمديرة المنافسة األثر الم  :يما يلو
اسة المنافسة•  .عدم تعارض التشرعات المستحدثة مع قانون وس
ة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات واإل• جراءات مراعاة اآلثار المترت

ة وم  .الح
ام القانون لمؤسسات  • ح أح ل فاعل فالقطاع الخاص ما ساهم توض ي ش

المنافسة ممارسات مخلة  ام   .تجنب الق
 

 اثر تطبي قانون المنافسة على السوق االردني



دنـــي حـــول وضـــع المنافســـة فـــي أهـــم قطاعـــات االقتصـــاد األر المديرـــة دراســـات ادت •
ات لتفعيـــل المنافســـة خصوصـــًا فـــيللخـــروج  مـــا يتعلـــ  مجموعـــة مقترحـــات وتوصـــ

عـــض األســـواق أهـــم عـــائ لت فـــي  ـــة التـــي شـــ وم أمـــام  الشـــرو واإلجـــراءات الح
اتو مقترحـات االخـذ دخول مؤسسات جديدة إلى السوق، حيث تم   لمديرـة ا توصـ

ة وأصحاب القرارفي العديد من الحاالت من قبل  .الجهات المعن
 

 اثر تطبي قانون المنافسة على السوق االردني



ـات االنـدماج واالسـتحو • ة عمل م ومراق ة السوق، عبر تنظ ل م ه اذ وغيرهـا مـن تنظ
ز االقتصاد من ات التر ة عمل ز االقتصاد ، وتعد رقا ال التر ة  أش قبيل الرقا

عـض المؤسسـات م قة الهادفة إلى التأكد من عـدم بلـوغ  ة المس اط سـتو مـن االحت
فترض أن ينتج عنه إض من و ة يجعلها في وضع مه عاف للمنافسـة القوة االقتصاد

عد ما  ه ف صعب تالف  .السوق 
عاملـت معهـا وتعتبر الموافقة المشروطة التي تم منحها في عدد من الحـاالت التـي ت•

ات ة المحتملة لهذه العمل .المديرة اداة للتخفيف من االثار السلب
 

 اثر تطبي قانون المنافسة على السوق االردني



 )2016-2003(مجموع الملفات التي تعاملت معها مديرة المنافسة
عدد الملفاتطبيعة الملف

190شكاوى
139استشارات

156دراسات وتحريات
77عمليات تركز اقتصادي

26استثناءات
588المجموع
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سةالمعنية بالمنافربط الصلة بالهيئات 
لتبادل المعلومات والتجارب 

عة متابعة سير اليات السوق وتطوير نظم المتاب
حول وضع المنافسة في السوق

التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة بالسوق
مراقبة عمليات التركز االقتصادي



قة مع العدي د من عملت المديرة على ر عالقات تعاون وث اسة المنافسة س ة  ة المعن  الجهات الدول
ي• االتحاد األورو
ة للمنافسة • ة الدول ) ICN(الش
ة • )  UNCTAD(مؤتمر منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنم
ة• ة االقتصاد   OECD )(منظمة التعاون والتنم
ة • برنامج الشراكة األورو متوسط
ي• التعاون مع االتحاد األورو ة  .مشروع التوأمة المؤسس  
التعاون العربي في مجال المنافسة 



ة  اهم مالمح التجرة االردن
متطلب وطني• اسة المنافسة  ة س اهم مان   .اال
 .التدرج في تطبي القانون •
ة نشر ثقافة المنافسة•  .اهم
 .التدرب المتواصل لكوادر المنافسة•
ة•  .االستفادة من التجارب الدول
ات والعوائ•    .تخطي التحد



شكراً لحسن استماعكم
jogov.mit.z@jamil.

مديرية المنافسةوالتجارة والتموينوزارة الصناعة 


