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  التنظیم القانوني لمناھضة االحتكار
  

٤٩    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٥٠



 











 











 











================================  

  ٥١



 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث األول



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٥٢

  المفھوم القانوني لمناھضة االحتكار




 

 

 

 

  المطلب األول
  التعریف بقوانین مناھضة االحتكار























================================  

  ٥٣











 















                                                        
خـصة مـن منظـور تنمـوي فـي الواقـع القطـري، بحـث مقـدم إلـى مجید هادي سعود، الخص. د)  ١(

، منـشورات غرفـة ١٩٩٦ نیـسان ٧-٦ندوة توجهات وآفـاق الخصخـصة بدولـة قطـر، الدوحـة 
 .١٨٧-١٨٦، ص٢تجارة وصناعة قطر، ط



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٥٤



 



 















 





                                                        
 رؤیــــة إســــالمیة، دار الوســــام، –كامـــل أبــــو صــــقر، العولمـــة التجاریــــة واإلداریــــة والقانونیـــة )  ١(

 . وما بعدها٤٨ ص،٢٠٠٠، ١بیروت، ط

المنافــسة الكاملــة تعنــي، تعــدد المــشروعات المــستقلة وعــدم القــدرة الفردیــة علــى التــأثیر فــي )  ٢(
. د: القطـــاع وتحـــدد فیهـــا الـــثمن والكمیـــة المعروضـــة علـــى أســـاس العـــرض والطلـــب، أنظـــر

مصطفى رشدي شـیحة، علـم االقتـصاد مـن خـالل التحلیـل الجزئـي، الـدار الجامعیـة للطباعـة 
 .٥١٣، ص١٩٨٩، ١نشر، بیروت، طوال



================================  

  ٥٥





 

 





 

 







 
 







 

                                                        
سامونیـــسون وآخـــرون، االقتـــصاد، ترجمـــة هـــشام عبـــداهللا، األهلیـــة للنـــشر والتوزیـــع، . بـــول أ)  ١(

 .١٨٢-١٨١، ص٢٠٠١، ١األردن، ط



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٥٦



















 





 







                                                        
الفقرة الثانیـة مـن قـانون التجـارة الفرنـسي، والفـصل األول ) ٤١٠(أنظر بنفس المعنى، المواد )  ١(

، وهــذا القــانون األخیــر قــد أدخلــت علیــه ١٩٩١ لــسنة ٦٤رقــم مــن قــانون المنافــسة التونــسي 
 .٢٠٠٣ لسنة ٧٤عدة تعدیالت كان آخرها بالقانون رقم 



================================  

  ٥٧







 







 









 

                                                        
(1) Kenneth W. Clarkson, Roger Le Roy Miller, Bonnie Blaire, west business Law, 

west publishing company, st Paul, 1980, P. 806. 

ًا إلــى أن معیــار التمییـز بــین المنافــسة المـشروعة وغیــر المــشروعة یـذهب الــرأي الــراجح فقهیـ)  ٢(
ًفــضال عــن بعــض اآلراء التــي تأخــذ بمعیــار أخالقــي أو تــستند إلــى " الخطــأ " یتمثــل بمعیــار 

زینـــة الـــصفار، المنافـــسة غیـــر المـــشروعة : لمزیـــد مـــن التفـــصیل أنظـــر. العـــادات والمـــشاعر
 . وما بعدها٣١، ص٢٠٠٢، ١توزیع، عمان، طللملكیة الصناعیة، مكتبة الحامد للنشر وال



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٥٨



 







 









                                                        
عبدالحمیـد الـشواربي، المـسؤولیة المدنیـة فـي ضـوء . عـز الـدین الدناصـوري، د: بهذا المعنى)  ١(

 .١٢٨٩الفقه والقضاء، بدون تاریخ نشر، ص

مـــن قـــانون التجـــارة العراقـــي الملغـــى رقـــم ) ٩٩ و٩٨(مثـــال ذلـــك مـــا نـــصت علیـــه المادتـــان )  ٢(
 فلم ینص علـى االلتـزام باالمتنـاع ١٩٨٤، أما قانون التجارة النافذ لسنة ١٩٧٠لسنة ) ١٤٩(

مـــن قـــانون التجـــارة ) ٦٦/١(عــن المنافـــسة غیـــر المـــشروعة، وكــذلك مـــا تـــنص علیـــه المــادة 
یعتبـر منافـسة غیـر مـشروعة كـل " ، والتـي تـنص علـي أنـه ١٩٩٩لسنة ) ١٧(المصري رقم 

 ...."لمعامالت التجاریةفعل یخالف العادات واألصول المرعیة في ا



================================  

  ٥٩
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، وصدر قانون كالیتون وقانون لجنـة التجـارة الفدرالیـة عـام ١٨٩٠صدر قانون شیرمان عام )  ١(

 وجمیعهــــا تتعلـــق بمناهــــضة ١٩٣٠، أمـــا قـــانون روبنــــسون باتمـــان فقــــد صـــدر عـــام ١٩١٤
 .االحتكار وتقریر الحق في المنافسة

 .١٢٩، ص١٩٨٦امعیة، بیروت، كامل بكري، مبادئ االقتصاد، الدار الج. د)  ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٦٠

trust



 







 









 







                                                        
 .٣٦٤سامویلسن، المرجع السابق، ص. بول أ)  ١(

وقــد ألغــي هــذا . ٢٩/١١/١٩٤١ فــي ١٩٧٤نــشر هــذا القــانون فــي الوقــائع العراقیــة، العــدد )  ٢(
 .١٩٤٢لسنة ) ١١(القانون بصدور قانون تنظیم الحیاة االقتصادیة رقم 

(3) Kenneth W. Clark Son, Op. Cit., P. 809. 



================================  

  ٦١



– 





























                                                        
 .٢٣/٢/١٩٧٠ في ١٨٤٣نشر هذا القانون في الوقائع العراقیة، العدد )  ١(

-١٩٨١ الجـرائم االقتـصادیة، مطبعـة جامعـة بغـداد، –فخري الحدیثي، قـانون العقوبـات . د)  ٢(
 .١٨٩، ص١٩٨٢



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٦٢









 





 





 



 

 



 

                                                        
 مـن ٤١٠/١من قانون المنافسة الیمني، ) ٣(من قانون المنافسة األردني، ) ٣(أنظر المواد )  ١(

 .من القانون التونسي) ٩( التجارة الفرنسي، قانون



================================  

  ٦٣

 



 
 



 







 

  المطلب الثاني
  نطاق تطبیق قوانین مناھضة االحتكار





                                                        
) ٦٧(فعلــى ســبیل المثــال، تــنص المــادة الثانیــة مــن قــانون حمایــة المــستهلك المــصري رقــم )  ١(

حریــة ممارســة النــشاط االقتــصادي مكفولــة للجمیــع، ویحظــر علــى " ، علــى أنــه ٢٠٠٦لــسنة 
الل بحقـوق المـستهلك أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نـشاط یكـون مـن شـأنه اإلخـ

الحــق فــي االختبــار الحــر لمنتجــات تتــوافر فیهــا شــروط الجــودة . ج.... األساســیة وخاصــة 
 .المطابقة للمواصفات



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٦٤



 





 

 

























                                                        
(1) Kenneth W. Clarck, Rogev Leroy Miller, Op. Cit., P. 806. 



================================  
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–

–

–



                                                        
 .، من قانون التجارة الفرنسي٤٢٠/٢كذلك أنظر نص المادة )  ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٦٦



 



 











 

 

 

 

  
 

 

                                                        
مـن قــانون المنافـسة الیمنــي، ) ٢-أ-٤(قـانون المنافــسة األردنـي، وكــذلك مــن ) ٥-٤(المـواد )  ١(

 .والفصل الرابع من قانون المنافسة التونسي



================================  

  ٦٧







 









 

 







                                                        
ولـم یحـدد المـشرع األردنــي والیمنـي، فیمـا إذا كــان تقریـر األسـعار یكـون فــي حالـة زیـادة األســعار أو )  ١(

) ٢-أ-٤(أردنـي و) ب-٤( المـواد انخفاضها، بل أورد المشرعان قاعـدة عامـة تنطبـق فـي الحـالتین،
 .یمني

ًیحظـى المختــرع وفقــا لقـانون بــراءات االختــراع والنمـاذج الــصناعیة والمعلومــات غیـر المفــصح عنهــا )  ٢(
، بحــــق ٢٠٠٤ لـــسنة ٨١والـــدوائر المتكاملـــة العراقـــي الـــصادر بـــأمر ســــلطة االئـــتالف المؤقتـــة رقـــم 

ًجیلها، اعتبـــارا مــــن تـــاریخ إیــــداع طلــــب ســــنة مـــن تــــس) ٢٠(استـــشاري فــــي اســـتغالل اختراعــــه لمـــدة 
 .من القانون المذكور) ١٢ و١١(التسجیل، المواد 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٦٨







 







 











 





                                                        
 .٨٧زینة غانم عبدالجبار الصفار، المرجع السابق، ص)  ١(



================================  

  ٦٩



 

 







 













 

                                                        
 .من القانون العراقي المشار إلیه) ١٨(من المادة ) ح(الفقرة )  ١(

ـــ" عقـــد التـــرخیص، هـــو )  ٢( ذي یطلـــق علیـــه مـــانح العقـــد الـــذي بمقتـــضاه یمـــنح أحـــد طرفیـــه وال
التــرخیص، الطــرف اآلخــر الــذي یطلــق علیــه المــرخص لــه، حــق اســتخدام حــق مــن حقــوق 
للملكیـــة الـــصناعیة أو المعرفـــة الفنیـــة إلنتـــاج ســـلعة أو توزیـــع المنتجـــات أو الخـــدمات تحـــت 

  :                                     ==وأنظر. العالمة التي یستخدمها مانح الترخیص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٧٠











 

 

 
  
  













 

                                                                                                                                        
، ١٩٩٠ایز نعیم رضوان، عقد التـرخیص التجـاري، مطبعـة الحـسین اإلسـالمیة، القـاهرة، ف. د== 

 .٢٢ص



================================  

  ٧١

 





 

 

 

 



 

 



 





                                                        
ًیــونس عــرب، عقــود نقــل التكنولوجیــا والموقــف مــن شــروطها المقیــدة للمنافــسة وفقــا للقــانونین )  ١(

  :، بحث منشور على شبكة االنترنیت، الموقع٥األردني والمصري، ص
www.Arablaw.org. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٧٢



 





–

–

 













                                                        
" ، عقــد نقــل التكنولوجیــا بأنــه ١٩٩٩مــن قــانون التجــارة المــصري لــسنة ) ٧٣(مــادة تعــرف ال)  ١(

ــــأن ینقــــل بمقابــــل معلومــــات فنیــــة إلــــى مــــستورد  اتفــــاق یتعهــــد بمقتــــضاه مــــورد التكنولوجیــــا ب
التكنولوجیــا الســتخدامها فــي طریقــة فنیــة خاصــة إلنتــاج ســلعة معینــة أو تطویرهــا أو تــشغیل 

 ...اآلالت أو لتقدیم الخدمات

ًخالفا لذلك یستثني المـشرع الیمنـي فـي قـانون المنافـسة، عقـد التـرخیص الممنـوح مـن المنـتج )  ٢(
 ).ب/٤(األصلي، والوكاالت التجاریة، من الخضوع لقانون المنافسة المادة 



================================  

  ٧٣



 

 



















 









                                                        
 .٣یونس عرب، المرجع السابق، ص: أنظر)  ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٧٤









 











 

 

  المبحث الثاني
  صور االحتكارات والممارسات المقیدة للمنافسة







================================  

  ٧٥



 











 







 

                                                        
 قـانون المنافـسة األردنـي، مـن) ب/٣(مـن قـانون التجـارة الفرنـسي، و) ٤٢٠/١(أنظـر المـواد )  ١(

من قـانون المنافـسة النمـوذجي، وقـانون المنافـسة النمـوذجي، هـو قـانون أصـدرته األمـم ) ٣(و
مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنمیــة، القــانون :  مــؤتمر التجــارة والتنمیــة، أنظــر–المتحــدة 

افـسة، األمـم المتحـدة، النموذجي للمنافسة، سلسلة دراسات االونكتاد بشأن قـضایا وقـانون المن
  :، منشور على الموقع اإللكتروني٢٠٠٠

www.Arablaw.org. 
(2) Henry R. Cheeseman, contemporary and e-commerce Law, Prentice Hall, New 

Jersey, U.S.A, 2003, P. 881. 
(3) Kenneth W. Clarkson, Roger Leroy Miller, Op. Cit., P. 808. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٧٦







 





 

 

 

  المطلب األول
  االتفاقات المقیدة للمنافسة



 

 



 

                                                        
ــــا مــــن قــــانون المنافــــسة ومنــــع / ٧ مــــن قــــانون المنافــــسة األردنــــي، و٥/١د أنظــــر المــــوا)  ١( ًثالث

 .االحتكار الیمني



================================  

  ٧٧









 

  
  
  



















 

                                                        
(1) Henry. R. Cheeseman, Op. Cit., P. 882. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٧٨











 













 

 







                                                        
 .٤٢تعلیق لجنة الخبراء على القانون النموذجي للمنافسة، ص)  ١(



================================  

  ٧٩





 















 









                                                        
(1) Henry, R. Cheeseman, Op. Cit., P. 883. 

  :الیتون األمریكي، وأنظرمن قانون ك) ٣(المادة )  ٢(
Kenneth, W. Clarkson, Roger Leroy Miller, Op. Cit., P. 822. 

مــن قــانون المنافــسة الیمنــي، ) ٧/٤(مــن قــانون التجــارة الفرنــسي، و) ٤٢٠/١(أنظــر المــواد )  ٣(
 .من قانون المنافسة األردني) أ/٥(و



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٨٠



 



Boycott











 

 







                                                        
ت التجاریــة لتقــویض حریــة التجــارة حــسین محمــد فتحــي، الممارســات االحتكاریــة والتحالفــا. د)  ١(

، دار النهـضة العربیـة، مـصر، "دراسة لنظام االنتیترسـت فـي النمـوذج األمریكـي " والمنافسة 
 .٢٤-٢٢بدون تاریخ نشر، ص

 .٢٦حسین محمود فتحي، المرجع السابق، ص. د)  ٢(



================================  

  ٨١



 











 





 

                                                        
 .نيمن قانون المنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري الیم) ٧/٦(كذلك المادة )  ١(

، مــصادر -١ ج–عبدالمجیــد الحكــیم، المــوجز فــي شــرح القــانون المــدني . بهــذا المعنــى، د)  ٢(
 .٨٩، ص١٩٧٤، ٤االلتزام، مطبعة العاني، بغداد، ط

وضــوح التــشریعات وســهولة فهمهــا واســتقرارها وانــسجامها مــع بعــضها، " ویقــصد بالــشفافیة، )  ٣(
 المعلومــات واإلفــصاح عنهــا وســـهولة ًفــضال عــن تبــسیط اإلجـــراءات ونــشر.. وموضــوعیتها

موسـى اللـویزي، التنمیـة اإلداریـة، دار وائـل . ، د"الوصول إلیهـا بحیـث تكـون متاحـة للجمیـع 
 .١٤٨، ص٢٠٠٠، ١للطباعة والنشر، عمان، ط



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٨٢





 



 



 

  
  
  
  
  
  
 

 

                                                        
 .من قانون المنافسة ومنع االحتكار والغش التجاري الیمني) ٧/٧(المادة )  ١(

 .٣٨ السابق، صتقریر لجنة الخبراء، المرجع)  ٢(



================================  

  ٨٣





 

 





















 

                                                        
(1) Henry R. Cheeseman, Op. Cit., P. 894. 

وتعـدها " صـفقات الـربط " من قـانون المنافـسة األردنـي هـذه الحالـة ) ز/٦(كذلك تمنع المادة 
 .من الممارسات االحتكاریة المحظورة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٨٤
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ــــسابق، ص. د)  ١( ، والمالحــــظ إن كــــال مــــن المــــشرعین ١٦٧حــــسین محمــــد فتحــــي، المرجــــع ال

 .لیمني لم یشر إلى مثل هذه الصورة لالتفاقیات االحتكاریةالفرنسي وا

من قانون المنافسة ) ١-الخامسة أ (المواد : وقد نصت على هذه الحاالت معظم التشریعات، أنظر)  ٢(
 .من قانون التجارة الفرنسي) ١-٤٢(من قانون الیمني المادة ) ١-٧(األردني، المادة 



================================  

  ٨٥









 

 













 





                                                        
(1) Henney R. Cheesman, Op. Cit., P. 881. 

 .١٢حسین محمود فتحي، المرجع السابق، ص. د)  ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٨٦



 













 





 









 

                                                        
 .٤٤تقریر لجنة الخبراء حول قانون المنافسة النموذجي، المرجع السابق، ص)  ١(

 .من هذا القانون) ٢(أنظر في تحدید مفهوم الضرر الذي یصبب المنتجین المادة )  ٢(



================================  

  ٨٧







 













 



 

 

  
  

                                                        
 .٤٦-٤٥، المرجع السابق، صتقریر لجنة الخبراء حول قانون المنافسة النموذجي)  ١(

 .٣١حسین محمد فتحي، المرجع السابق، ص. د)  ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٨٨

 

 









 

 

  المطلب الثاني
  إساءة استعمال السلطة االحتكاریة









                                                        
 Afairًوهذا الشرط كان مقبوال في الوالیات المتحدة األمریكیة، ویعرف بشرط التجارة العادلة )  ١(

trade agreement وذلك بمقتضى قـانون میلـر تایـدنك ،)Miller-Tydings ( الـذي صـدر عـام
رمان، الذي یحظر فـي مادتـه األولـى أي اتفـاق علـى تقییـد المنافـسة،  وعدل قانون شی١٩٣٧

  :أنظر. ١٣/٣/١٩٧٦غیر إن قانون میلر تایدنك ألغي في 
Kenneth W. Clarkson, Roger Leroy Miller, Op. Cit., P. 823. 



================================  

  ٨٩



 





 







 









 





                                                        
 .من القانون النموذجي للمنافسة) ب-ًأوال-٢(المادة )  ١(

 .ون النموذجي للمنافسةمن القان) ج-ًأوال-٢(المادة )  ٢(

 .٣٧تعلیق لجنة الخبراء على قانون المنافسة، المرجع السابق، ص: أنظر)  ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٩٠









 



 

 



 





 



 





                                                        
(1) Henry R. Cheeseman, Op. Cit., P. 889. 

 .٣٩تعلیق لجنة الخبراء على قانون المنافسة النموذجي، المرجع السابق، ص)  ٢(



================================  

  ٩١









 

















 





                                                        
 التـي تبـین حـاالت التعـسف فـي اسـتعمال من القـانون المـدني العراقـي) ٧(أنظر نص المادة )  ١(

 .الحق



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٩٢



 







 











Rule od Resaon

 

 

 
  
  
  

                                                        
(1) Henry R. Cheeseman, Op. Cit., P. 880. 



================================  

  ٩٣



Perserale









 















 







                                                        
(1) Henry R. Cheeseman, Op. Cit., P. 881. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٩٤





 









 











 





                                                        
 .من قانون المنافسة األردني) أ /٩(ًوهذه المادة مطابقة تقریبا للمادة )  ١(

افقـة وزیـر التجـارة والـصناعة كذلك أخـضع المـشرع األردنـي عملیـات التركیـز االقتـصادي لمو)  ١(
 .من قانون المنافسة األردني) ١١ و١٠(المادة 



================================  

  ٩٥





 



 



 



 







 

 

 

                                                        
) ١٠(المـادة " جهاز حمایة المنافسة ومنـع االحتكـار"وتسمى هذه اللجنة في القانون الیمني بـ)  ٢(

 .من القانون الیمني

 .من القانون الیمني) ١٧(من قانون المنافسة األردني، و) ١٣(المادة )  ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٩٦

 

 













 







 

  

  
  

                                                        
 نــص المــشرع األردنــي علــى معیــار مــشابه، فقــد نــص علــى ضــرورة استحــصال موافقــة وقــد)  ١(

وزیـــر التجـــارة والـــصناعة علـــى عملیـــة التركیـــز إذا تجـــاوزت الحـــصة اإلجمالیـــة للمؤســـسات 
مـــن قـــانون ) ب/٩(مـــن مجمـــل معـــامالت الـــسوق، المـــادة %) ٤٠(المعنیـــة بعملیـــة التركیـــز 

 .المنافسة األردني



================================  

  ٩٧

 

 













 









 

 

  :الخاتمة 
 

                                                        
 .قانون المنافسة األردنيمن ) ١١(المادة )  ١(

 .من قانون التجارة الفرنسي) ٤٢٠(أنظر المادة )  ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٩٨
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٠٠

 











 
 





 

 

  :المصادر 
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  ١٠١
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٠٢
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