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قضايا المنافسة



بسم هللا الرحمن الرحيم
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الخط الزمني لتنظيمات المنافسة
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(  ٢٥:م)في اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي رقم ( القديم)صدر نظام املنافسة ▪
.هـ ١٤٢٥جمادى األولى ٤وتاريخ 

.هـ ١٤3٤-9-١٤وتاريخ ( 3١9)ثم صدرت الترتيبات التنظيمية بقرار مجلس الوزراء رقم ▪

وتاريخ ( ١٢6)ثم صدرت الالئحة التنفيذية لنظام املنافسة السعودي بقرار الهيئة العامة للمنافسة رقم▪
.ه وكان لي شرف املساهمة في إخراجها والحمد هلل٤/9/١٤3٥

: "  ليكون ( مجلس املنافسة)بتعديل اسم ٥٥هـ صدر قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ١٤39/١/٢0وفي ▪
.، وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة سبع عشرة مادة"الهيئة العامة للمنافسة

.هـ ١٤٤0/6/٢9وتاريخ ( 7٥/ م )باملرسوم امللكي رقم ( الجديد)صدر نظام املنافسة ▪

وتاريخ ( 337)ثم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الالئحة التنفيذية للنظام بقراره رقم ▪
.ه ١٤٤١/١/٢٥
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الهيئة العامة للمنافسة
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:المقصود بتنظيم المنافسة ➢

ن وتحافظ هو مجموعة األحكام القانونية التي تنظم وتحمي حقوق كل من التجار واملستهلكي

.على وجود التوازن بينهما
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:الرؤية ➢

.هيئة منافسة رائدة لدعم كفاءة االقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية املستهلك

:الرسالة ➢

أداء األسواق، تبني السياسات املحفزة للمنافسة، ومكافحة املمارسات االحتكارية، بما يحسن

.نمية املستدامةلدعم ثقة املستهلك وقطاع األعمال، واملساهمة في تدفق االستثمارات وتعزيز الت
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:القيم ➢

.الفعالية .الشفافية 

.االلتزام.الثقة واملصداقية 
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:محاور إنفاذ نظام المنافسة والسياسات  التي يتبناها ➢

منافسة عادلةبيئة منافسة محفزة

ريادة مؤسسيةتعاون فعال
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:آثار تنظيم المنافسة ➢

حماية املتنافسينحماية املنافسة

حماية املستهلك
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:االختصاصات ➢

.تلقــي الشــكاوى والبالغات واإلحاالت فيما يتعلق بمخالفات نظام املنافسة

.الرقابة الدوريــة على األسواق لضمان تطبيق قواعد املنافسة العادلة

.التركز االقتصـادي ودراستها، وإصــدار الــقرارات الالزمةإبالغـــاتتلقــي 

.فسةالقيـام بإجــراءات التقص ي والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق واالدعاء العام في املــــمارسات املخــلة باملنا

.صصةنشر ثقافة املنافسة في املنصات اإلعالمـية، لتعزيز الوعي لدى العمــوم وقطاع األعمال وإثراء املعرفة املتخ

.ااملبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام املنافسة أو رغبة في تعزيز املنافسة فيه
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:الجهة المختصة برقابة المنافسة  ➢

.يعين األعضاء املستقلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس

.تعيين رئيس املجلس بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير

 )ونصت الفقرة 
ا
:من املادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة على اآلتي( أوال

رياض على أن مقر الهيئة التنظيم الهيئة العامة للمنافسة من املادة الثانية من ( ٢)الهيئة العامة للمنافسة، نصت الفقرة 

.ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق اململكة بحسب الحاجة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
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:للهيئة االستقالل التام من جهات عديدة هي

.عدم تبعيتها ألي وزارة، وربطها برئيس مجلس الوزراء مباشرة

على منافسة تنظيم الهيئة العامة للجعل امليزانية السنوية مستقلة عن أي وزارة أخرى، فقد نصت املادة الحادة عشرة من 

ل الفائض من املوارد املالية التي تتقاض اها الهيئة إلى وزارة أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، ويحوَّ

وتحتفظ الهيئة . يئةاملالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس املال وغيرها من املصروفات التي تحتاج إليها اله

. باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها املبينة في ميزانيتها السنوية السابقة

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
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:التنظيمتتكون موارد الهيئة من املصادر اآلتية حسب املادة الثانية عشرة من 

:موارد الهيئة ➢

أ ـ االعتمادات املالية التي 

.دولةتخصص لها في ميزانية ال

ب ـ املقابل املالي الذي 

تتقاضاه عن الخدمات 

 واألعمال التي تقدمها وفق
ا
ا

.ألحكام النظام والتنظيم

ج ـ حصيلة الغرامات التي 

 للنظام
ا
.توقعها وفقا

.د ـ العائد من استثماراتها

هـ ـ ما يقبله املجلس من 

ف التبرعات والهبات واألوقا

.اتوالوصايا واملنح واملساعد

.و ـ أي مورد آخر يقره املجلس

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
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تها املعتمدة، تودع أموال الهيئة في حساب باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منه وفق ميزاني

ثالثة عشرة من ولها فتح حسابات أخرى في البنوك املرخص لها بالعمل في اململكة حسب ما نصت عليه املادة ال

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

بأن نافسة تنظيم الهيئة العامة للماشتراط تعيين مراجع خارجي أو أكثر، فقد ألزمت املادة الخامسة عشرة من 

 
ا
ن املجلس مراجع حسابات خارجيا ِّ

ص لهم بالعمل في اململكة، وُيح( أو أكثر)ُيعي  رخَّ
ُ
، وإذا (أتعابهم)دد أتعابه من امل

اق معهم تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين منفردين عن أعمالهم أمام الهيئة، ما لم يتم االتف

ابات إلى وُيرفع تقرير مراجع الحس. بعقد واحد فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة

د ديوان املراقبة العامة بنسخة منه .املجلس، وُيزوَّ

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
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لجنة الفصل في مخالفات نظام 

المنافسة
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:  تشكيلها ➢

جنة تختص ورد في نظام املنافسة السعودي أن من اختصاص الهيئة العامة للمنافسة تشكيل ل

خالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة 
ُ
.بالفصل في امل

(١/١٥)املادة –نظام املنافسة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
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:  اختصاصاتها ➢

، ولذا فإن نسبة الفصل إلى اللجنة نسبة غير دقيقة، ألن الفصل ال يكون إال بحكم قضائي

".افسةلجنة النظر في مخالفات نظام املن:" األكثر مناسبة لعمل اللجنة أن يعدل اسمها إلى

يكون ترشيح األعضاء من قبل الهيئة العامة للمنافسة 
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:مخالفات نظام املنافسة السعودي التي تستوجب الغرامة 

كل من أخل باملنافسة أو 

باستغالل الوضع املهيمن أو

. التركز االقتصادي 

كل من منع مأمور الضبط أو 

.املحقق من أداء مهمته 

ا له عالقة  كل من أفش ى سرا

ا مباشرا  ا أو بعمله ، أو حقق نفعا

.غير مباشر 

(٢٤-٥)املادة –نظام املنافسة 

:المخالفات المنظورة ➢

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
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:مخالفات نظام املنافسة السعودي التي تستوجب مضاعفة املخالفة

ها في املرة إذا كرر املخالف لنظام املنافسة السعودي املخالفة ، فللجنة أن تضاعف الغرامة املحكوم ب

 في حال ارتكاب املخالفة نفسها قبل مض ي مدة 
ا
ت من تاريخ سنوا( ثالث)األولى، وُيعد املخالف عائدا

صدور القرار باملخالفة األولى

(١9)املادة –نظام املنافسة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
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مخالفات موظفي الهيئة العامة للمنافسة 

(٢٤)املادة –نظام املنافسة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
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:  حجية القرارات ➢

يقدمها ذوو نص نظام ديوان املظالم على من اختصاصات الديوان دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية التي

لخطأ في الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم االختصاص أو وجود عيب في السبب أو مخالفة النم واللوائح أو ا

تصدرها اللجان تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي

. ب/١3نظام ديوان املظالم م « ...شبه القضائية واملجالس التأديبية

.  قرارات اللجنة قرارات إدارية، وعليه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان املظالم

(3/١8)املادة –نظام املنافسة 
(أ/١3)املادة –نظام دبوان املظالم 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1
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املنافسة على واشترطت الالئحة الجديدة لنظام. الفصل النهائي من ديوان املظالم في القضية: األمر الثاني

من تاريخ املحكوم عليه إذا تظلم من قرار اللجنة أمام ديوان املظالم أن يبلغ املجلس خالل ثالثة أيام عمل

اع التظلم لدى تظلمه، بخطاب يتضمن رقم قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام املنافسة وتاريخه، ورقم إيد

.ديوان املظالم وتاريخه وصورة منه 

 ل: األمر األول 
ا
يعترض أي من مض ي فترة التظلم النظامية أمام ديوان املظالم، حددت مدة التظلم بثالثين يوما

. أطراف الدعوى على القرار

:  ثبوت حجية القرارات ➢

(3/١8)املادة –نظام املنافسة 
(8٥، 8٤)املادة –الالئحة التنفيذية للنظام 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
https://beta.gac.gov.sa/APIGateway/api/Attachment/ShowAttachment/bec14c53-fe0f-4c58-8e06-18674d082a14
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:  شروط صحة القرارات ➢

األول 
 على األقل، على أن يت

ا
ضمن إخبار أطراف القضية قبل املوعد املحدد بخمسة عشر يوما

وتقديم رده على اإلخطار بيان املخالفة املنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله،
الدعوى 

الثاني
 بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الر 

ا
ئيس أو من أن يكون انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا

ينيبه

الثالث 
ب الذي منه أن يصدر القرار بأغلبية الحاضرين، وفي حال التساوي في األصوات يرجح الجان

رئيس الجلسة

(6، ٥)املادة –تنظيم هيئة املنافسة 
(7٥)املادة –الالئحة التنفيذية للنظام 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
https://beta.gac.gov.sa/APIGateway/api/Attachment/ShowAttachment/bec14c53-fe0f-4c58-8e06-18674d082a14
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:  Exclusionary Practices))الممارسات االستبعادية ➢

س ياالفتراالتسعير العدواني أو 

(Predatory Pricing)

صفقات الربط 

(Tying Arrangement)
االمتناع عن التعامل

التسعير التمييزي 

(Price Discrimination )

تحديد قيود أو شروط لبيع 

السلع أو الخدمات بغرض زيادة

.األسعار
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ل التصرف أو السلوك املؤدي إلى عرقلة دخو 

و مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أ

.تعريضها لخسائر جسيمة

االمتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة أو

.إرغام عميل على مقاطعة مؤسسة منافسة

عه تقليل عرض املنتج في السوق بغرض بي

.بسعر أعلى
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األنظمة واللوائح
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تنظيم الهيئة العامة للمنافسةنظام املنافسة 

إجراءات الهيئة العامة للمنافسةةالالئحة التنفيذية لنظام املنافس

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e3605c0d-ef87-4cff-b5da-aa3f0102bbb4/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/216a2b6e-911e-4223-a11b-adab00c670a1/1
https://beta.gac.gov.sa/APIGateway/api/Attachment/ShowAttachment/bec14c53-fe0f-4c58-8e06-18674d082a14
https://gac.gov.sa/ManualProcedure
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عروض ومقاالت وأبحاث للباحث 

ةعبدالعزيز الدغيثر في المنافس
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أحكام املنافسة وفقا لنظام 

املنافسة السعودية والئحته 

التنفيذية

ي الرقابة على االندماج الشركات ف

سةضوء األنظمة املتعلقة باملناف

وء في ضالتركزاتأسس النظر في 

نظام املنافسة

تنظيم املنافسة في اململكة

العربيةالسعودية
نافسةالغرامة والتشهير في نظام امل

اختصاص مجلس املنافسة 

بالجهات التي لها تنظيم خاص

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d71.pdf
http://saaid.net/book/open.php?cat=102&book=16139
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d25.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d23.pdf
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99701/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99653/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%b5
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سةرأي في استقالل مجلس املناف
ات موقف مجلس املنافسة من طلب

االندماج

قوانين املقصود بالوضع املهيمن في

املنافسة

صور إساءة استغالل الوضع 

املهيمن في قوانين املنافسة

تدخل املورد املهيمن لتحديد 

ة؟األسعار هل يعد جريمة تنافسي

https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99923/%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/105703
https://alphabeta.argaam.com/article/detail/99668/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9
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