نظرة عامة عن قانون المنافسة
والجهات المسؤولة عن تنفيذه

تطور قانون المنافسةاالردني
مع بداية التسعععياتاوف إط ر وح يثديل النيا اال اصاتيعععووية ل يااسة اعععاواعععة اي ععع اصاتيعععوو
يثرير األاياق بهدف حإع مستيى ال ياشة لل يا ال األحو ط يثساال مستيى اصاتيوو األحو ط،
ا تهج األحون اععاواععوف يسععيت رلت يثسععاال مسععتيى اصاععتا وح يراععاص الثريوف اصاتيععووية لاوف
السيق ،ييتسر جيو او ين عير يتظم ع لاة ال توإسة إط السيق هي رحدى األو اف ال زمة لذلك
علاه او ت هتوك عدة مثو صف جووة لسعععال او ين تط لل توإسعععة ،اد تج عال هذ ال ثو صف عدة
مشوحيع أبرزهو مشر ع او ين متع اصحتكوح ل ستة  1995مال ثم مشر ع او ين متع اصحتكوح ل ستة
.1998
اد يسليحف الجهيو الي تاة التط يسيت رلت ييديل مسوح اصاتيوو األحو ط ثي اصيجو ال طليب مال
خ ل يفيال و ح ايى السععيق إط اصاتيععوو خ ل عو  ،2002حال اومت زاحة اليععتوعة التجوحة
دحف ايحاوة ال لكاة إط

بإعداو مسيوة جديدة لنو ين ال توإسة هي ال شر ع الذ أاريه الثكيمة

 15ب  2002ياراح انو ين مؤات لل توإسعععة حام  )49لسعععتة  ،2002بذلك أ عععسأل األحون الد لة
اليرباة األ لت إط متطنة الشرق األ اط التط ييدح او ي و ً
ع

تاو ً لل توإسة.

بأحكو ال ووة  )94مال الداععععتيح أحال او ين ال توإسععععة ال ؤات حام  )49لسععععتة  2002رلت

مجلس األمة إأوخل علاه ال جلس بيض التيدي ف ،ي ت ميععععععوواة

ععععععوحل الج لة ال لك عسد

الاو ط بال الثسععاال علت او ين ال توإسععة حام  )33لسععتة  2004انو ين وائم بتوحيص  1أيليل 2004
الذ حل مثل النو ين ال ؤات.
ري و و مال اليزاحة بضر حة رخضوع النيا اال اصاتيووية للتيديل ال راجية ال و ااتضت الضر حة،
ا و يظهر التجوحب الد لاة الثوجة لتطيير أحكو ايا اال ال توإسععععععة ل ممتهو مع التيععععععي ععععععاوف
الي تاة ا ط او ً مال اليااع الي لط مترجوف التطساق يطيح ااع األاياق.
بتو ًم علت مو اإرز التطساق الي لط لنو ين ال توإسعععععععة حام  )33لسععععععتة  ،2004إند اومت زاحة
اليتوعة التجوحة بإعداو مشر ع او ين ميدل الذ يم راراح انو ين ميدل لنو ين ال توإسة حام 18
لسعععععع تة  2011ينرأ مع ال نو ين حام  33لسعععععع تة  2004ا نو ين ا حد ،ح ال يم الي ل به ب توحيص
.2011/11/2
ا و أ دحف اليزاحة التيلا وف ال زمة لتتفاذ أحكو او ين ال توإسة التط ي الت ب و يلط:

ييلا وف يثديد انف حية السيق لغويوف ييريف اصيفوااوف ضيافة األثر حام  )1لستة .2004
ييلا وف يثديد مدو رجراماف ر داح ر شيوح بوات ول ال يليموف ال ستتداف التو ة بطلل ال ياإنة
علت ع لاة التراز اصاتيوو حام  )2لستة .2006
ييلا وف ال غوصة إط األايوح لستة .2012
جوم او ين ال توإسة األحو ط مال حال ال ض ين مت وشاو ايا اال ال توإسة الد لاة ،مال أهم األحكو
التط يضععععع تهو النو ين ،حظر اصيفوااوف التثولفوف ع لاوف التيا ؤ الهووإة رلت يثديد األاعععععيوح أ
ينواععم األاععياق أ عرالة وخيل متوإسععاال جدو أ رايععوم متيوملاال مال السععيق ،بويضععوإة رلت حظر
اياععومة إط ااععتغ ل ضععياة الها تة ل و له ثوح اععلساة علت ال توإسععة إط السععيق .ا و اخضععع النو ين
ع لاوف ال تراز اصاتيععوو اوص دموو اصاععتثيات التط اد ييو رلت ضععياوف احتكوح أ ها تة علت
السععيق رلت حاوبة يرخام مسععسق مال اليزاحة .ا و اشععت ل النو ين علت ظو صاععتاتوم ال وحاععوف
التط يسرحهو ال يلثة اليومة أ يلك التوج ة عال يطساق النيا اال التوإذة.
اد حاعت او ين ال توإسعععة األحو ط بون يكين الينيبوف متجو سعععة مع حجم ال تولفة ضعععع ال تولف
إط السيق ،ا و اشت ل علت أحكو يتفافاة حال م علت رمكو اة يتفاف الغرامة علت ال تولف الذ
يند ميليموف يؤو رلت الكشف عال تاف ال تولفة بواط ال تولفاال إط السيق ال يتط.
إط اععسال يطساق أحكو او ين ال توإسععة إند ايتذف اليزاحة مج يعة مال ايجراماف ،التط اشععت لت
علت يأاععععععاس مديرية لل توإسعععععععة روحاجهو ضعععععع ال الهاكل التتظا ط لليزاحة يدعا هو بولكياوح
ال تتيععععيععععة ،حبط اليععععلة بولها وف ال وثلة لهو إط التوحو بتوم اياعد لل يليموف تاف الي اة،
بويضوإة رلت ر شوم لجتة شؤ ن ال توإسة ،يس اة النضوة ال تتيياال إط مجول ال توإسة.

الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون
 .1مديرية المنافسة
أ ش ع ت مديرية ال توإسععة لتكين الجهة ايواحية ال تيلة بتطساق أحكو او ين ال توإسععة أوحجت ض ع ال
الهاكل التتظا ط ليزاحة اليعععععتوعة التجوحة بتوحيص  ،2002/12/18يتيلت مديرية ال توإسعععععة ال هو
الي حاوف ال يالة رلاهو اتدا ً ألحكو ال ووة  )12مال النو ين ،التط يش ل مو يلط:
ينيط ال يليموف للكشف عال ال وحاوف ال تلة بنياعد ال توإسة.
رجرام التثنانوف إط ال وحاوف التط يكتشفهو أ بتوم علت مو يتلنو مال شكو ى اوعوماف أ يلك التط
يكلفهو بهو ال ثوام ال تتية.
يلنط متوبية الطلسوف ال تيلنة بي لاوف التراز اصاتيعععوو رعداو التنوحير التتسعععاسوف مشعععر عوف
النراحاف بشأ هو.
يلنط لسوف اصاتاتوم مال يطساق او ين ال توإسة الست بهو.
ر داح حام ييضاثاة بول سوئل ال تيلنة بي لهو تلك مال يلنوم فسهو أ بتوم علت لل ال ؤاسوف.
ال سوه ة إط رعداو التطة اليومة لل توإسة التشرييوف التو ة بهو أ وحااوف يتيلق بهو.
الي ل علت شر ثنوإة ال توإسة علت ح ويتهو يشجايهو.
اصاععععععتيو ة بتسرام أ مسععععععتشععععععوحيال مال خوحو اليزاحة ص جوز أ مال األع ول التط يدخل ضعععععع ال
حاويهو.
التيو ن مع الجهوف ال وثلة خوحو ال لكة لغويوف يسوول ال يليموف الساو وف مو يتيلق بتتفاذ اياعد
ال توإسة.
يتععألف اععووح ال ععديريععة حتت هععويععة عععو
 2021مال أحد عشر ميظفو ً بويضوإة رلت
ال دير مال ح لة الشععععععهوواف الجومياة إط
يتيعععيعععوف النو ين ،اصاتيعععوو ،الهتداعععة
ايواحة.

 .2لجنة شؤون المنافسة
أ ش ع ت لجتة شععؤ ن ال توإسععة ب يجل أحكو ال ووة  )14مال او ين ال توإسععة حام  )33لسععتة 2004
ييدي يه اجهة ااعععتشعععوحية لتنديم الرأ ال شعععيحة ب و يتيلق بولتطة اليومة لل توإسعععة ضعععيهو إط
متتلف النطوعوف ،ا و يني اللجتة بدحااعععة ال سعععوئل ال تيلنة بأحكو او ين ال توإسعععة التط يثالهو رلاهو
اليزير ب و إط تلك مشر عوف النيا اال األ ظ ة ال تيلنة بول توإسة أ يلك التط ي تأل امتاوزاف جديدة
أ حنياو ااتاتوئاة.
يضم لجتة شؤ ن ال توإسة ال شكلة برئواة ميولط زير اليتوعة التجوحة ال مال:
عطيإة أماال عو زاحة اليتوعة التجوحة الت ييال وئسو للرئاس).
عطيإة مدير عو ها ة التأماال.
عطيإة الرئاس التتفاذ لها ة يتظام اطوع اصييوصف.
عطيإة مدير عو ها ة يتظام التنل السر .
ايووة حئاس غرإة يجوحة األحون.
ميولط حئاس غرإة توعة ع ون.
ايووة حئاس ج ياة ح وية ال ستهلك.
ا و يضم اللجتة ث ثة أشتوص مال ت

التسرة اصختيوص يس اهم اليزير ،حال حر ت اليزاحة

علت اختاوح مج يعة مال الشتياوف الي تاة الرائدة مال ااتيووياال او ي ااال أاووي ااال.
 .3الجهات القضائية المختصة
إط ر وح يطيير النضععععععوم إط اصحون إند اومت اللجتة ال لكاة لتطيير النضععععععوم بإوخول ييدي ف علت
او ين يشععععكال ال ثوام التظوماة ،او ت رحداهو التم علت ر شععععوم غرإة ااتيععععووية متتيععععيععععة لدى
مثك ة بداية ع ون يكين اختيععععو ععععهو التظر الفيععععل إط الدعو ال تيلنة ب تع اصحتكوح ح وية
اص توو الي تط ال سععععععتتدة الت او ين ال توإسععععععة او ين ح وية اص توو الي تط إنو ً ل و حو إط ال ووة
/4/2و مال او ين ميدل لنو ين يشكال ال ثوام التظوماة حام  )30لستة . )2017
ال تيلنة بنو ين

حال أجوزف هذ ال ووة للغرإة اصاتيعععووية إط مثك ة بداية ع ون التظر إط الدعو
ال توإسععة حام  )33لسععتة  )2004ييدي يه ،خ إو ً ل و او ت علاه اسل ييديل او ين يشععكال ال ثوام
التظوماة ،حال او ت يتيلت مثوام السداية إنو ً ل ختيعععععععوص ال كو ط التظر إط الدعو
ب تولفوف أحكو او ين ال توإسة.

ال تيلنة

علاه ييتسر الغرإة اصاتيعووية إط مثك ة بداية ع ون هط الجهة النضعوئاة ال تتيعة بولتظر بدعو
ال توإسة مع الس و للغرإة اصاتيووية بيند جلسويهو خوحو مديتة ع ون ب و يراعط مكون راومة أ منر
ع ل ال شتكت علاه.
رن ا شوم هذ الغرإة خطية ثاثة إط مجول يطيير النضوم إط اصحون بيجه عو إط مجول يطيير
التظر إط وعو ال توإسععة بشععكل خوص ،حال مال شععأن هذ التطية أن يسععوهم إط التسععريع بفيععل
النضعععويو التو عععة بول توإسعععة مال اسل اضعععوة ت خسرة لديهم ال يرإة الكوملة إط الفيعععل إط مال هذا
التيع مال الدعو .

