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 العاشراالجتماع 
 في الدول العربية مجال المنافسة ومراقبة االحتكارفريق الخبراء في 

 (27/8/2019-26 الدول العربية لجامعةالعامة األمانة  مقرب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الصفحة الموضوعـــات البند

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

 3  بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة بالدول العربية البند األول:

 4 القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي  البند الثاني:

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

 6  …………………………….…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
 

 
ر يســال لتجتمــاع الما ــي  ســلةنة عمــاننظــام االنتبــائ لر اســة االجتمــاع الســاب   وكانــ   اتبــ 

 والمةلوئ انتبائ ر اسة لتولي أعمال إدارة االجتماع.

 
 

 ترونه مناسبًا،من النتخاب  واألمر معروض على اجتماعكم الموقر
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 البند األول

 المنافسة بالدول العربيةبروتوكول التعاون في مجال 

 }عرض الموضوع {
لفري  حماية المنافسة ومراقبة االحتكارا  في الدول  التاس لتقرير وتوصيا  االجتماع وفقا 

لدول بمقر األمانة العامة لجامعة ا 2019أبريل  15-14العربية والذي تم عقده بتل الفترة 
 -من البند األول على ما يلي: العربية  والذي نص في الفقرتين الثانية والثالثة

بالدول  الطلب من األمانة العامة إرسال بروتوكول التعاون المعدل في مجال المنافسة" -
إلبداء مالحظاتها  العربية الكبرى الحرةفي منطقة التجارة  لدول األعضاءالعربية إلى ا

 النهائية عليه.

بروتوكول التعاون المعدل الطلب من الدول األعضاء إرسال مالحظاتها النهائية على  -
 .2019يونيو  15في مجال المنافسة إلى األمانة العامة في موعد أقصاه 

 
 }اإلجراءات المتخذة{

للدول العربية مرفقة  21/4/2019بتاريخ  786/3قام  األمانة العامة بإرسال المذكرة رقم  -
 .)مرف ( متحظاتها النها ية عليهبنسبة من البروتوكول المذكور إلبداء 

 النها ية متحظاتهم( ودولة العرا ارسل  كل من )الجمهورية الجزا رية الديمقراةية الشعبية    -
تعاون المعدل في مجال المنافسة  وقد أبد  كلتا الدولتين موافقتهم على لحول بروتوكول ا

 .صيغة النها ية للبروتوكول المذكور )مرف (ال

 }المطلوب{

اعتماد الصيغة بفي فري  حماية المنافسة في الدول العربية الةلئ من الدول االع اء  -
 .ليتم عر ها على المجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادها النها ية للبروتوكول

 األمر معروض على اجتماعكم التخاذ ما ترونه مناسبا
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 البند الثاني

 القواعد العربية للمنافسة دليل استرشادي
 

 }عرض الموضوع {
 

لتقرير وتوصيا  االجتماع التاس  لفري  حماية المنافسة ومراقبة االحتكارا  في الدول وفقا 
األمانة العامة لجامعة الدول بمقر  2019أبريل  15-14العربية والذي تم عقده بتل الفترة 

 -العربية  والذي نص في الفقرة األولى من البند الثاني على ما يلي:
موافاة األمانة العامة برؤيتها حول القواعد العربية للمنافسة الطلب من الدول األعضاء  -

)الدليل االسترشادي(، من حيث إعادة فتح النقاش لتعديله أو إضافة مالحق في نقاط 
 .2019يونيو  15معينة من الدليل، في موعد أقصاه 

 
 }اإلجراءات المتخذة{

للدول العربية  21/4/2019بتاريخ  787/3قام  األمانة العامة بإرسال المذكرة رقم  -
 .بية للمنافسة "الدليل االسترشادي" )مرف (القواعد العر مرفقة بنسبة من 

مر ياتهم حول ودولة العرا ( ارسل  كل من )الجمهورية الجزا رية الديمقراةية الشعبية   -
 .)مرف ( فتح النقاش حول الدليل المذكور

 }المطلوب{
  المنافسة ومراقبة االحتكارا  في الدول العربيةفي فري  حماية الةلئ من الدول االع اء 

من أجل إعداده بشكل يتت م  القواعد العربية للمنافسة دليل استرشاديبفتح النقاش لتةوير 
 .ذا المستجدا  على المستوى الدوليم  ما هو معمول به في التجمعا  المماثلة وك

 
 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفق 

مالحظات كل من )مملكة البحرين، والجمهورية 

على  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية العراق(

ون في مجال المنافسة، والقواعد العربية اعبروتوكول الت

"دليل استرشادي" للمنافسة  

 

 

 

 

 























 
 

ةاألمانة العام        
يالقطاع االقتصاد        

  التكامل االقتصادي العربيإدارة 
 

 

 

 

 

 مرفق

 بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية













 

 

 

 

 

 

 

 

 مرفق

 القواعد العربية للمنافسة )دليل اسرتشادي(
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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 

 "مستقلة  ةقانوني ة، أو أي شخصيمعنوي() أو اعتباري سواء كان طبيعي الشخص:   "الشخص
 كان الشكل الذي يتخذه. أيا   ،كيان قانوني آخرأو أي 

 "ةالخدم وأ ة" : السلعالمنتج. 

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

 "ن أو أكثر في شخص واحد قائم أو جديد ق على اتحاد الذمة المالية لشخصي: االتفا "االندماج
 ،ينمجمع زوال الشخصية القانونية للشخص أو األشخاص المند

 :" كل وضع أو اتفاق أو ملكيه ألسهم أو حصص أو أصول أيا كان  "االستحواذ أو التملك
أعضاء مجلس  ةغلبيأيؤدى إلى قيام شخص أو أكثر بالتحكم أو التأثير في تعيين  ،نسبتها

أو مديريه أو في القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو مديريه أو من  ،دارته شخص أخرإ
 .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.

 " :"سؤول عن تنفيذ أحكام هذه القواعدالم   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

، أو والمزايدات ،والممارسات ،ات وعروض في المناقصاتاالمتناع 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: الضرر بالمنافسة وعلى وجه الخصوص ما ،المترتب عليها

أو عرقلته  ،أو بالحد من هذا التعامل، المنتجات مع مورد أو عميل علىق االمتناع عن االتفا (أ 
  بأية 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. (ه 
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  (ز 

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

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

 

 (7مادة )
اإلخالل  كان ذلك يؤدي إلى ، إذا لفعليةمن سعر تكلفته ا منتج بأقل يحظر على أي شخص بيع

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

يع وكذلك ب ،وبيع المنتجات الموسمية ،أو تنفيذا  لقرار قضائي ،إنهائه أو ،تغيير النشاط
 .أو البالية تقنيا ،تجات المتقادمةالمن

أو التي يمكن التوريد منها من جديد وبسعر أقل، وفى هذه  ،المنتجات التي تم التوريد منها ( 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

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

 .ذلك موافقة ر  ب  ت  ع  ا   ،الرد على الطلبدون  التي تحددها كل دولة المدة
 ل الشخص ب  ت من ق  م  د  إذا ما تبين أن المعلومات التي ق   ،يحق للجهاز إلغاء قرار الموافقة

 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
بالنسبة لحاالت الممارسات  والتحقيق ،وجمع االستدالالت ،والبحث ،ياتخاذ اجراءات التقص (أ 

 .من الجهاز نفسهمبادرة و أبناء على بالغ  ،وتقرير مايراه مناسبا في شأنها ،المخلة بالمنافسة
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 .صادي والبت فيهاز االقتالخاصة بحاالت الترك تاإلخطاراص فح (ب 

واجراء الدراسات والبحوث الالزمة لكشف حاالت الممارسات المخلة   ،نشاء قاعدة بياناتإ (ج 
 بالمنافسة.

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

 جهاز.وضع اللوائح الداخلية لل (ه 

واللوائح المتعلقة بتنظيم  ،مشروعات القوانينو  ،على القوانينووضع مقترحات  ،ابداء الرأي (و 
 .و من تلقاء ذاتهأبناء على طلب من الجهات المعنية  ،المنافسة

 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة (ز 

 .جهزة الرقابية داخل الدولةلك األوكذ خرىالتنسيق مع أجهزة حماية المنافسة في الدول األ (ح 

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

 لمعنية.إعداد تقارير دورية حول ما تم إنجازه ورفعها الى السلطات ا (ي 

 
 (10مادة )

  يتكون جهاز المنافسة من عناصر من ذوى الخبرة والكفاءة من متخصصين فى مجاالت
معنية والقطاع الخاص ال الجهاتوالقانون وله الحق في أن يستعين بخبرات من  ،االقتصاد

 .عند الضرورة

  لتصريف شؤون الجهاز من ذوي الكفاءة تنفيذي أو مسؤول/ يعين مدير تنفيذي. 

 
 (11ة )ماد

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

 
 (12مادة )

االستعانة بخبراء  ،ي سبيل ذلكويحق له ف ،والتحقيق فيهايقوم الجهاز بدراسة المبادرات والشكاوى 
 .في هذه المهام ص مؤهلين للمساعدةشخاأأو 

 

 (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 )صالح ،القضائية

 نسخة منها.

 .رأو ألي سبب آخ ،أو وثائق بحجة السرية ،حجب أية معلوماتألي شخص وال يجوز  (3

 
 (14مادة )

لى السلطة المختصة إل التنفيذي رفع تقرير بذلك بواسطة المسؤو ي   ،عمال التحقيقأبعد انتهاء 
 تخاذ القرار.ال

 

 (15ادة )م
بواسووطة كتوواب مضوومون مووع  ،الشووخص المعنووي بهووا رسووميا إبووالغتكووون قوورارات الجهوواز نافووذة بمجوورد 

الجهووة القضووائية المختصووة وذلووك مووام الجهوواز قابلووة للطعوون فيهووا أ وتكووون قوورارات ،إشووعار باالسووتالم
علووى هووذا وال يترتووب  ،خووالل الموودة المحووددة ابتووداء موون تووارير  تسووليم القوورارات لألشووخاص المعنيووين

وفقوووا   موووا لوووم تقووورر الجهوووة القضوووائية المختصوووة غيووور ذلوووك ،ف لقووورارات الجهوووازوق وووأثووور م   يأالطعووون 
 .إلجراءات المتبعة لدى كل دولةل
 

 (16مادة )
لووه فيهووا  قضوويةفووي  أو اتخوواذ القوورار ،التحقيووق فوويفووي الجهوواز أن يشووارك  موون العوواملين أليال يجوووز 
أو  ،الدرجوة الرابعوة إلوىصولة قرابوة ضوعين للتحقيوق الخاأو يكون بينه وبوين أحود األطوراف  ،مصلحة

 .منهمل أو يمثل أحد ث  يكون قد م  
 

 (17مادة )
المحافظووة علووى سوورية  ،يتعووين علووى العوواملين فووي الجهوواز وموون يووتم االسووتعانة بهووم موون خووارج الجهوواز

م ، أو التوي يوتا بمناسبة التحقيقوات التوي يجريهواوالمستندات التي يحصل عليه ،والسجالت ،المعلومات
أو مووون  ،تقوووديمها مووون المؤسسوووات التوووي يوووتم التحقيوووق فوووي أنشوووطتها، أو المقدموووة مووون مقووودمي الشوووكاوى

لوى إأو تداولها علنا أو تسليمها  ،الشهود الذين يدلون بأقوالهم في التحقيقات، وال يجوز اإلفصاح عنها
ز اسوتخدام هوذه ، وال يجوو فوي ذات التحقيوق رافوا  لوو كوانوا أطو  طرف غيور المؤسسوات المشوار اليهوا، أي
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والمسوووتندات ألي غووورض آخووور غيووور التحقيقوووات التوووي يجريهوووا الجهووواز وفقوووا  ،والسوووجالت ،المعلوموووات
 ألحكام هذه القواعد.

 
 

 الفصل الخامس
 العقوبات

 (18مادة )
وحجمها  ،العقوبةو  ،الفعلوتحدد كل دولة طبيعة  ،تفرض عقوبات على اإلخالل بأحكام هذه القواعد

 .الحكم رلعقوبة عند العود مع جواز نشوتضاعف ا ا،وفقا  ألنظمته
 

 الفصل السادس
 احكام ختامية

 (19مادة )
 لتسووويةالمتعلقووة بالمنافسووة فووي الجريوودة الرسوومية وتعطووى مهلووة محووددة  لألشووخاص  التشووريعاتتنشوور 

 أوضاعهم وفق تلك التشريعات.

 

 
 

 




