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 رشاداتلإل العامة األهداف

 2018لسااا ة  182ت ظيم التع  دات التا تبروه  الجه ت الع وة ر م ن الغرض األسااا ساااا ون     ن إ -1

 اسااتاج ر أ  بشااراه تة مه  ضااو ن  ج د و  ةسااة يةيةية ق د  ي م الد لة ب  تضاا ه ي جته  ب قتب ره  

، ةكلو  زادت الو  ةساااة ةا السااا   اال تصااا ديةيةدوه  جويع أطراف العولية  التا الو تج ت  الخدو ت

تيصاااااااا قلا ي جته  بتكل ة أ ا  ط قت الد لة أنتاسااااااا جويع العولي ت الوطر ية ةابين الوتةدوين 

 ه  األور الذي يسااااهم ةا تخ يف  ،األسااااع ر بأةضاااااون الراكد  الوخز ن   التخلص  ج دة أقلا

األقبا ه قن ويزا ياة الاد لاة  رةع ك ا هة الخادواة العا واة التا تةادوها  وختلف الهياا ت  األجهزة ةا 

 الد لة.

ت ظيم قولية الو  ةسااة  ضااو ن  ج د و  ةسااة      ن التع  دات اليك وية ون ضااون أهداف لذلك ةإن  -2

لك أل ه كلو  ك  ت الو  ةساااااااة يةيةية بين الوتةدوين تةا  ذ ، لة  يةيةية لتيةيق األهداف السااااااا بةةةع  

 ةرص ال س د  تزداد ش  ةية اإلجراهات الخ صة ب لتع  دات.

الايته ون  (100)  (83)  (5)  ون الة   ن( 50 ) (38)  (3٧)(  33)  اد لذلك ةةد ج هت الو -3

  ها: ،لتضون قدة أهداف الت  يذية

 .الوتةدوين ةا العولي ت الوختل ة لة بين التأكد ون  ج د و  ةسة ةع   -

 .األسع ر  اأ  الج دة   يية ون العط هاتأةضا  قلا قليه ضو ن يص ا الد لة  -

تؤدي أ   ضو ن ك  هة ت زيع الو ارد اال تص دية للد لة،  اليد ون أية وو رس ت  د تسها ال س د -

 .إليه

ون قدم توك ه  ون الو  ةسااة  الوسااترورين الجدد  التا  د تضاا ر الشاارك ت ال  شاااة  يو ية ةرص -

   ةس ن الوتةدو ن للعولي ت الوختل ة.تله  الو أالتا  د يلج ؤالت اطأ    تيجة وو رس ت الخداع

الكت ب الد ري ه  ضو ن  ضع اآللي ت  السبا هذا   لهذا ةإن الغرض األس سا ون اإلرش دات ويا -4

التا تبروه      ن ت ظيم التع  دات ون ( 50 )( 38(  )3٧(  )33)التا تضاااااااون ك  هة ت  يذ الو اد 

( ون الالاية 100(   )83(   )5) الو اد 2018لسااااا ة  182ر م  الصااااا در ب لة   ن الجه ت الع وة

 .أيد أهداف الة   ن  التا هاقلا ال ي  الذي ييةق الو  ةسة ال ع لة  ،الت  يذية للة   ن
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  لتلك الو اد هدة ن رايس ن تهدف لتيةيةهو : -5

 األ ا ه  يو ية الو  ةسة ال ع لة  ضو ن قدم تي يا الوتةدوين قلا العولية التع  دية.الهدف  -

الهدف الر  ا ه   ضاااااااع اآللي ت التا تو ع الت اطؤ بين الوتةدوين،  تيد و ه قلا ال ي  الذي  د  -

   إلا تعطيا الو  ةسة ال ع لة.يؤدي أيض  

االيتك رية  االيتي لية التا  د يلجأ إليه   ها بذلك  د اساااااتط قت أن تغطا ك ةة أ جه الوو رسااااا ت  -6

 الوتةدو ن لتعطيا الو  ةسة ال ع لة  اإلضرار ب لو ا الع م.

  الايته 2018لسااااااا ة  182براز التك وا بين الة   ن ر م إ لعا الغرض األهم للكت ب الد ري ه   -٧

 الذي سااااااايتم اساااااااتكو له بو ظ وة  ،ةا تيةيق تلك األهداف 2005لسااااااا ة  3 الة   ن ر م الت  يذية 

ية تربط بين الجه ز إ ةديم الدقم الساااااااريع  الالزم ةا اليد ون  الوختل ة اإلدارية جه تال لكتر   لت

ة قلية  جدية الو  ةسااة بوختلف العولي ت  اال ساا د التا  د تؤرر قلأ    رااليتك أ  ؤوو رساا ت الت اط

 ه  جه ت الد لة.بالتا تة م 
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 المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريةجهاز حماية 

 رشاداتإ

قانون تنظيم التعاقدات  فيكيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة  بشأن

الئحته التنفيذية  الواردة فيوكذلك ، 2018لسنة  182رقم  التي تبرمها الجهات العامة

 2019لسنة  692الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

  مقدمة:

إليه فيما يلي )ويشددا   2018 لسددنة 182قانون تنظيم التعاق ات التي تبرمها الجهات العامة  قم صدد    -8

معايير  ، تطبيقوفاعليته اإلنفاقكفاءة ضددددمان  :منها ع ة، لتحقيق أه اف التعاق اتو( بمسددددما وقانون

توفير المصالح، العالنية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، تجنب تعا ض 

واطؤ واالحتيال منع الت باإلضافة إلااإلدا ية، معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع األعمال مع الجهات 

 .يةاالحتكا المما سات والفساد و

  :هأن علا لتنص من قانون التعاق ات (33)المادة  جاءت ،ذلكا لونفاذ   -9

بالشركة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واح ة، ما لم أو  ويحظر علا مق مي العطاءات التق م بالذات

ا مع الغير بحصة ال تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرا  ذي صلة بالعطاء.  يكن المتق م شريك 

استبعاد  المنصوص عليه في الفقرة األولا من هذه المادةويجب علا الجهة اإلدا ية حال مخالفة الحظر 

التنفيذ علا الحساب أو  فسخ العق أو  العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين المؤقت إلا الجهة اإلدا ية

 .وأيلولة التأمين النهائي وتحميل المتعاق  بأي خسا ة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بع  التعاق 

يجب علا الجهات اإلدا ية إخطا  جهاز حماية المنافسة ومنع المما سات االحتكا ية بأي مخالفة كما 

ألحكام هذا القانون وتكون ذات صلة بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع المما سات االحتكا ية الصاد  

 .و2005لسنة  3بالقانون  قم 
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أو  حظر علا مقدد مي العطدداءات التقدد م بددالددذات قدد  التعدداقدد ات قددانون أنالمددادة تلددك بين من نص توي -10

باإلضدددافة إلا عطاء لعملية واح ة. اإلدا ة، بأكثر من أو  مع الغير، سدددواء من حيل الملكيةالشدددراكة ب

 بإخطا  جهاز حماية المنافسة ومنع المما سات االحتكا يةالجهات اإلدا ية  قانون التعاق ات ألزم ذلك،

تكون ذات صلة بأحكام قانون  مخالفة ة أفعالبأي )ويشا  إليه فيما يلي بمسما وجهاز حماية المنافسةو(

)ويشا  إليه فيما يلي  2005لسنة  3حماية المنافسة ومنع المما سات االحتكا ية الصاد  بالقانون  قم 

( 38(، )37لمواد )لنصددددددوص اوفق ا ، والتي يترتب علا ح وثها بمسددددددما وقانون حماية المنافسددددددةو(

ع م  د ثمن كراسددددددة  ،العملية التعاق يةإلغاء  :من أهمها ،قانون التعاق ات الع ي  من اآلثا من  (50و)

 .وشطب المتواطئين من سجل المو دين ،الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت

 2019لسددددددنة  692بقرا  وزير المالية  قم الصددددددداد ة التعاق ات  ت الالئحة التنفيذية لقانونقاموق   -11

جاء في نص المادة  مابتفسدددددير والالئحة التنفيذية لقانون التعاق اتو(  يلي بمسدددددما )ويشدددددا  إليها فيما

  ( المذكو ة وذلك علا النحو التالي:33)

 قانون حماية المنافسة التيب ذات الصلة ا علا األفعال المخالفةبالنص تفصيلي   اهمن (5المادة ) تقوم -

 تستوجب أن يتم إخطا ها إلا جهاز حماية المنافسة إذا ما تبين للجهة اإلدا ية وقوعها. 

، تق م بأكثر من عطاء لعملية واح ةبال الحظر الوا د علا مق م العطاء بتفسير( منها 83تقوم المادة ) -

المستن ات التي يجب  تق يموت بتوضيح البياناعلا قيامها  مع الغير، عالوة  بالشراكة أو  سواء بالذات

  جهاز حماية المنافسة عن  إخطا ه. موافاتها إلا

يتبين من األحكام والتعريفات القانونية المنصدددددوص عليها في كل من قانون حماية المنافسدددددة وقانون و -12

لتحقيق ذات األه اف في  االتعاق ات اتجاه المشددرا المصددري إلا تبني تشددريعات مكملة بعضددها بعضدد  

 .وفعالية جميع القطاعات االقتصادية والخ مية سبيل  فع كفاءة

ا باإلشددا ة إلا قانون حماية المنافسددة والجهاز للتأكي   -13 حيل سددعا قانون التعاق ات والئحته التنفيذية دوم 

ية، والنص علا أحكام  قانون فاهيم واألحكام ال مل والترابط، فضددددددال  عن تبني ذات الم كا هذا الت علا 

 اذ سياسة المنافسة ومنع المما سات االحتكا ية.تكميلية لزيادة فعالية إنف

يتعلق باأله اف، فإن اله ف الرئيسددددددي لقانون حماية المنافسدددددددة يتمثل في حماية األسددددددواق من  مايف -14

والحصول  والخ مات المنتجاتالمما سات االحتكا ية التي تح  من حرية اختيا  المستهلك بين أفضل 

فإن معظم األه اف المنصوص عليها صراحة  في قانون  ،وفي ذات الوقت .عليها بأقل األسعا  الممكنة
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ا في حماية األجهزة الحكومية المختلفة من المما سدددات االحتكا ية التي ته د من  التعاق ات تتمثل أيضددد 

 بأقل األسعا  وبأفضل جودة. المنتجاتكفاءة العمليات التعاق ية وتحرمها من الحصول علا 

( من قانون التعاق ات بالنص علا ضدددرو ة قيام 33ك األه اف، فق  قامت المادة )وفي سدددبيل تحقيق تل -15

الجهات العامة بإخطا  جهاز حماية المنافسددددددة إذا تبين وجود مما سددددددات ذات صددددددلة بقانون حماية 

( من الالئحة التنفيذية لقانون التعاق ات لتبين أهم صددددددو  المما سددددددات 5المنافسددددددة، ثم جاءت المادة )

ة التي ته د من فعالية العمليات التعاق ية، والتي تتماثل مع تلك المنصددددددوص عليها في المادة االحتكا ي

 ج( من الئحته التنفيذية./11( من قانون حماية المنافسة والمادة )6)

علا ذلك، فق  قامت المادة األولا من قانون التعاق ات بتوسدددديع مفهوم المما سددددات التي تضددددر  عالوة   -16

واللددذان يشددددددمالن جميع  ،بددالعمليددات التعدداقدد يددة وذلددك بددالنص علا مفهومي والتواطؤو ووالتحددايددلو

المما سددددات االحتكا ية المنصددددوص عليها في قانون حماية المنافسددددة، والتي تتضددددمن علا األخص 

ا إساءة الوضع المسيطر.االتفا  قات األفقية الجسيمة وأيض 

قانون تنظيم ( 50( و)38( و)37ولضدددمان الردا الكافي ضددد  أية مما سدددات احتكا ية، تقوم المواد ) -17

ق ات  عا ية الئحته( من 100)و (83)و (5) داوالموالت يذ بة علا وجود  التنف بالنص علا اآلثا  المترت

يال، تتضددددددمن علا األخصأو  تواطؤ ية التعاق ي احت  م  د ثمن كراسدددددددة الشددددددروط ع ،ةإلغاء العمل

فضددددددال  عن  ،والمواصددددددفات والتأمين المؤقت وشددددددطب المتواطئين من سددددددجل المو دين. هذا بالطبع

( من قانون حماية المنافسددددة بالنسددددبة لجميع 22العقوبات المالية الضددددخمة المنصددددوص عليها بالمادة )

 لتي تح  من تنافسية العمليات التعاق ية.المما سات االحتكا ية والمتضمنة تلك ا

واسددتكماال  لكحكام السددابقة لضددمان ع م قيام الشددركات بالتحايل واإلخالل بتنافسددية العمليات التعاق ية  -18

ذات ( من 33باسددددتغالل مفهوم األطراف المرتبطة الوا دة بقانون حماية المنافسددددة، فق  جاءت المادة )

( 83بحظر قيام األطراف المرتبطة بالتق م بأكثر من عطاء للعملية الواح ة، ثم جاءت المادة ) القانون

التنفيذية لتنص علا إجراءات إخطا  جهاز حماية المنافسدددددددة بمخالفة هذا الحظر وقامت  الئحةالمن 

 طراف المرتبطة.التنفيذية لقانون حماية المنافسة لبيان مفهوم األ الئحةال( من 5باإلشا ة إلا المادة )

وعليه،  .من جماا ما سددددبق، يتبين م ا تكامل وترابط أحكام قانون حماية المنافسددددة وقانون التعاق ات -19

ا علا الجهات اإلدا ية الخاضعة لقانون التعاق ات، تقوم تلك اإل شادات ببيان تفصيلي وتفسير  وتيسير 
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مادة ) ا لل ق  ها وف حاالت التي توجب إخطا  الجهاز ب ق ات  من( 33ال عا  (83( و)5والمواد )قانون الت

  :من الئحته التنفيذية، وذلك كما يلي (100و)

 .التعاقدات لقانون ( من الالئحة التنفيذية5التواطؤ في ضوء المادة ): األولالباب 

 بالشركةأو  الحظر الوارد على مقدم العطاء بالتقدم بأكثر من عطاء لعملية واحدة سواء بالذات :الثانيالباب 

 .التعاقدات لقانون( من الالئحة التنفيذية 83في ضوء المادة ) ،مع الغير

.: نماذج اإلفصاح وبيانات االتصالالثالثالباب 
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والكشف التواطؤ  ممارساتمواجهة وكيفية  األشخاص المتنافسةبين التواطؤ  :األولالباب 

عفاء وإمكانية االستفادة من اإل لقانون التعاقداتمن الالئحة التنفيذية  (5المادة )في ضوء عنها 

 .المنافسة قانون أحكام من( 26) المادة في الوارد

خطا  جهاز حماية إعلا الجهات اإلدا ية  لقانون التعاق ات أوجبت المادة الخامسة من الالئحة التنفيذية -20

غيره علا نحو ما هو وا د أو  التنسدددديقأو  صددددو  االتفاق اح إذا تبين لها وجود إالمنافسددددة في حالة 

  :بنص المادة التي تنص علا أنه

سة ومنع المما سات االحتكا ية ف حال ما إذا تبين  يوعلا الجهة اإلدا ية إخطا  جهاز حماية المناف

تنسدددديق من خالل أو  غير مباشددددرةأو  تبادل معلومات بصددددو ة مباشددددرةأو  تعاق أو  لها وجود اتفاق

غيرهم من الموظفين بالجهة، أو  من المختصددددددين بإدا ة التعاق ات أيالغير سددددددواء كان ذلك بين 

غيرهم من المتعاملين مع أو  المتزاي ين،أو  بين أصحاب العطاءات فيما بينهم،أو  وصاحب العطاء،

 من شأنه أن تؤدا إلا: والذيالجهة بحسب األحوال، 

 .محل التعامل المنتجاتتثبيت أسعا  أو  خفض،أو   فع، .1

أو  مراكز التوزيعأو  تخصدديصددها علا أسددال من المناطق الجغرافيةأو  واق،اقتسددام األسدد .2

 .الفترات الزمنيةأو  الحصص السوقيةأو  نوعية المنتجاتأو  نوعية العمالء

سدددددائر عمليات التعاق ات المختلفة،  فياالمتناا عن ال خول أو  التنسددددديق فيما يتعلق بالتق م، .3

 :قيام التنسيق بع ة أمو ، منها علا األخص فيويسترش  

 تق يم عطاءات متطابقة، ويشددمل ذلك االتفاق علا قواع  مشددتركة لحسدداب األسددعا  (أ

  تح ي  شروط العطاءاتأو 

سددددديتق م بالعطاء، ويشدددددمل ذلك االتفاق مسدددددبقا علا  ياالتفاق حول الشدددددخص الذ (ب

علا أو  يجغراف علا أسددالأو  يرسددو عليه العطاء سددواء بالتناوب يالشددخص الذ

 .صاحبة الطرحأو  الجهات اإلدا ية المتق م لها
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 .االتفاق حول تق يم عطاءات صو ية (ج

 تق يم العطاءاتو. فياالتفاق علا منع شخص من التنافس  (د

 ؛ق  أوضحت صو تين لالتفاق والتعاق  والتنسيق وتبادل المعلومات (5)المادة  أنلا إوتج   اإلشا ة  -21

إدا ة أو  سددددواء كانوا موظفين -ح  العاملين بالجهة اإلدا ية أن تتم ما بين أفي األولا الصددددو ة  تتمثل

ادة األولا من قانون في المالوا د  والفسدادووهو ما ينطبق عليه تعريف ، وصداحب العطاء -التعاق ات 

المعلومات بين تبادل أو  التنسددديقأو  التعاق  وأن يتم االتفاق أفي الصدددو ة الثانية تتمثل ، بينما التعاق ات

الوا د بالمادة األولا  والتواطؤوتعريف  يهوهو ما ينطبق عل ،المتزاي ينأو  أصحاب العطاءات أنفسهم

فقية المنصدددوص عليها االتفاقات األمأخوذة عن جريمة الثانية الصدددو ة  هذا وتع  .من قانون التعاق ات

 .التنفيذية تهمن الئح (11)والمادة  من أحكام قانون حماية المنافسة (6)في المادة 

 :يلي( من قانون حماية المنافسة على ما 6إذ تنص المادة ) -22

شأنه إح اث أي مما أو  يحظر االتفاقو سوق معنية إذا كان من  سة في أية  شخاص متناف التعاق  بين أ

 :يأتي

 .تثبيت أسعا  المنتجات للمنتجات محل التعاملأو  خفضأو   فع (أ

أو  مراكز التوزيعأو  علا أسدددال من المناطق الجغرافيةتخصددديصدددها أو  اقتسدددام األسدددواق (ب

 .الفترات الزمنيةأو  المواسمأو  الحصص السوقيةأو  نوعية المنتجاتأو  نوعية العمالء

االمتنتتاع عن التتدخول في المنتتاقصتتتتتتتتات والمزايتتدات أو  التنستتتتتتيق فيمتتا يتعلق بتتالتقتتدم (ج

 .والممارسات وسائر عروض التوريد

التسددددويق للمنتجات ويشددددمل ذلك تقيي  نوا أو  التوزيعأو  اإلنتاجأو  تقيي  عمليات التصددددنيع (د

 .والح  من توافرهأو  حجمهأو  المنتج

 ج( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة على ما يلي:/11كما تنص المادة ) -23
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 يسترش  في قيام التنسيق بما يأتي:

تح ي  أو  قواع  مشتركة لحساب األسعا تق يم عطاءات متطابقة، ويشكل ذلك االتفاق علا  -1

 شروط العطاءات.

االتفاق حول الشخص الذي سيتق م بالعطاء، ويشتمل ذلك االتفاق مسبق ا علا الشخص الذي  -2

 علا اسال تقاسم العمالء.أو  علا أسال جغرافيأو  يرسو عليه العطاء، سواء بالتناوب

 االتفاق حول تق يم عطاءات صو ية. -3

 .المشا كة في تق يم عطاءاتوأو  شخص من ال خول االتفاق علا منع -4

وتالقي إ ادة شدددددخصدددددين أو أكثر من الذين اعتبرهم القانون علا أنها  فقيةيمكن تعريف االتفاقات األو -24

اشددخاص متنافسددة علا أي عمل متعلق بالنشدداط االقتصددادي الذي يما سددونه بقصدد  تقيي  المنافسددة في 

ا السدددوق التي تجمعهم أو الح  منها  سدددواء كان هذا االتفاق مكتوب أو شدددفهي أو كان موضدددوعة نشددداط 

 –وفي ذات السددددياق، فق  قامت المادة األولا من قانون التعاق ات بتعريف التواطؤ  1.إيجابي ا أو سددددلبي او

بع  تق يم العطاء، أو  أكثر قبلأو  ترتيب يتم بين طرفينو علا أنه –أح  صددددددو  االتفاقات األفقية و

لإلخالل بمب أ تكافؤ الفرص، ومب أ حرية المنافسددة بما في ذلك التأثير أو  غير مشددروا لتحقيق غرض

أو  غير مباشددر علا تصددرفات طرف  خر، به ف تقسدديم العقود بين مق مي العطاءاتأو  بشددكل مباشددر

 .تثبيت أسعا  العطاءات بشكل غير تنافسيو

 من قانون( 6بالمادة ) المؤثمةفة عامة بصدددددفقية بين األشدددددخاص المتنافسدددددة االتفاقات األجريمة وتع   -25

إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي  إذمن أخطر المما سات االحتكا ية؛ هي المنافسة  حماية

ا بالكيانات األخرا، وذلك تماشدددددي ا مع مبادت اقتصددددداديات  قرا اته بشدددددكل منفرد دون أن يكون متأثر 

  ليات السددددددوق الحر التي تفترض أن المنافسدددددددة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط علا

أخرا. وحيل يترتب علا مثل هذه االتفاقات؛ ا تفاا  العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات

اإلب اا، واإلضدددرا  بالرفاهية االجتماعية أو  األسدددعا ، وفق ان الحافز ل ا الشدددركات في تقليل التكلفة

و فاهية المسددددددتهلك، وع م كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المسددددددتهلكين إلا أطراف االتفاق األفقي 

                                                           
  .1٧ صـ 28/2/2018 ةا الص در – 2016 لس ة 1898 ر م الج ية – ا تص دية ج ح الر  ية الداارة – اال تص دية الة هرة ويكوة يكم 1
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االتفاقات بين األشخاص المتنافسة تضر بمبادت السوق الحر و ليات العرض  المؤثم. وعليه، فإن جرائم

ا، األمر الذي يؤثر سلب ا علا هيكل السوق والمستهلك. ا جسيم   والطلب ضر  

فهي ال )التواطؤ(،  (Bid rigging) تعاق ات الجهات العامة فيذا كانت إوتزداد خطو ة هذه الجريمة  -26

ا علا هيكل السوق  ا بفعالية اإلنفاق الحكومي وكفاءته، تشكل ضر   والمستهلك فحسب، بل تضر أيض 

بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن  ويترتب عليها ع م حصول األجهزة الحكومية المختلفة علا

 تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة. 

 فيالمتزاي ين أو  نفسددددددهمأأصددددددحاب العطاءات التواطؤ بين   كانأ يبين يال و لذا فإن هذا الكتاب  -27

ادة الوا د في المعفاء ، وإمكانية االسدددددتفادة من اإلتلك المما سدددددة، وكيفية مواجهة التعاق ات الحكومية

الخبرة العلمية للجهاز المنافسددة و حماية أحكام قانونفي ضددوء  ذلكو ،من أحكام قانون المنافسددة (26)

نظمة في ضدددوء اللوائح االسدددترشدددادية الصددداد ة من م، وكذا المما سددداتالنوعية من في مواجهة هذه 

 Organisation for Economic Cooperation andالددتددعددداون االقددتصدددددددددادي والددتددنددمدديدددة )

Development – OECD )سدددديتم  علا ذلك، . وبناء  بشددددأن مكافحة التواطؤ في المشددددتريات العامة

( سددددبل الح  من 3األشددددكال الشددددائعة لمما سددددات التواطؤ، ( 2أ كان التواطؤ، ( 1 :بيان النقاط اآلتية

 .اآلثا  المترتبة علا وجود تواطؤإجراءات إخطا  جهاز حماية المنافسة و( 4ح وث التواطؤ، 

 التواطؤ: أركان (1

  ، وهم:للتواطؤ أ كان ةيوج  ثالث -28

من خالل  رغير مباشأو  تبادل معلومات بشكل مباشرأو  تنسيقأو  تعاق أو  : أن يكون هناك اتفاقأوال  

من المختصين بإدا ة التعاق ات أو غيرهم من الموظفين بالجهة، وصاحب  أيالغير سواء كان ذلك بين 

عاملين مع الجهة  ي ين، أو غيرهم من المت ما بينهم، أو المتزا حاب العطاءات في العطاء، أو بين أصدددددد

 .بحسب األحوال

من وشددددددأنهو إح اث أي من العوامل تبادل معلومات أو  تعاق الأو  التنسدددددديقأو  ن يكون االتفاقأ :اثاني  

  -: يوه المادة الخامسة من الالئحة التنفيذية لقانون التعاق اتالمنصوص عليها في 

 .تثبيت أسعا  المنتجات محل التعاملأو  خفض،أو   فع، -1
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نوعية أو  مراكز التوزيعأو  تخصدديصددها علا أسددال من المناطق الجغرافيةأو  اقتسددام األسددواق، -2

 .الفترات الزمنيةأو  الحصص السوقيةأو  نوعية المنتجاتأو  العمالء

 .االمتناا عن ال خول فا سائر عمليات التعاق ات المختلفةأو  التنسيق فيما يتعلق بالتق م، -3

  :يتاآلمراعاة  يتعينبيان أول  كنين من أ كان التواطؤ،  فيو -29

خامسدددددددة من الالئحة البالمادة  الوا دةثا  أح  اآليح ث بالفعل أو  االتفاق اال يلزم أن يترتب عل -

 2.المادةأي )صالحيته( إلح اث أي مما ذكر في تلك  ؛وإنما تكفي )الشأنية( فيهالتنفيذية 

وقوا هذه اآلثا   احتماليةإثبات ب، إنما يكتفي سدددالفة البيان اآلثا من  أيح وث ا إثبات ليس لزام   نهإ -

 3نتيجة ألفعال الشركات.

لذا ال ينظر القانون إلا االتفاق في ذاته وإنما ينظر إلا داللة هذا االتفاق وانعكاسداته علا المنافسدة.  -

 4.الجريمةلقيام  الُمحتمليكتفي بالضر  فإنه 

ع   - مة ت لك الجري ها؛ حيل إن ت فاق المخالف لثبوت يذ االت ومن جرائم الخطر التي ال ال يشددددددترط تنف

لا أ ض الواقع، بل تقوم الجريمة حتا ولو لم يتم تنفيذ االتفاق تسددددددتلزم تحقيق نتيجة إجرامية ع

 5.المقي  للمنافسةو

 الفعلية  ثا هبيان أو  البحل في مبر اته ع  من جرائم الخطر،ي ذيالتواطؤ، الال يلزم بشأن  عليه، بناء  و -30

حتا يكون  المعلوماتتبادل أو  التنسدددددديقأو  التعاق أو  المحتملة علا السددددددوق، بل يكفي في االتفاقأو 

                                                           
. 17، صـ 2018فبراير  28، 2016لسنة  1898حكم محكمة القاهرة االقتصادية، ال ائرة الثانية جنح اقتصادية، قضية توزيع األدوية، جنحة  قم  2

)ج(  6ال ائرة األولا جنح اقتصادية القاهرة في شأن مخالفة بعض الشركات للمادة  2018لسنة  168سالف الذكر، حكم محكمة القاهرة االقتصادية  قم 

 .32فيما بينهم في تق يم العطاءات في سوق الصمامات والمؤكس ات الطبية، صـ  ؤعن طريق التواط

 .32، صـ 2018ديسمبر  30ال ائرة األولا جنح اقتصادية القاهرة،  2018لسنة  168حكم محكمة القاهرة االقتصادية،  قم  3

 .16، صـ 2018فبراير  28، 2016لسنة  1898اقتصادية، قضية توزيع األدوية، جنحة  قم حكم محكمة القاهرة االقتصادية، ال ائرة الثانية جنح  4

ب ع م وال ينال من اكتمال تحقق أ كان تلك الجريمة والنموذج القانوني الموجب للعقاب ما قر ه سالفي الذكر من أنه لم يتم تطبيق االتفاق بسبوأنه  5

تحقق قيام تلك الجريمة يقع بمجرد تالقي إ ادات األشخاص الذين اعتبرهم القانون أشخاص متنافسة عاملة بسوق التزام الشركات بالسياسة الج ي ة إذ أن 

. حكم أول د جة، محكمة القاهرة االقتصادية، ال ائرة الثانية، واح  علا موضوا من الموضوعات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانونو

 .17، صـ 2016لسنة  1898 جنح القاهرة االقتصادية  قم
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ثا  الوا دة في البنود المنصددددوص عليها ا من اآلمعاقب عليه أن يكون من شددددأنه إح اث أي  أو  امحظو   

 .ئحة التنفيذية لقانون التعاق اتمن الال (5في المادة )

أو  شددددددخاص متنافسددددددة حاليينأبين تبادل المعلومات أو  التنسدددددديقأو  التعاق أو  ن يكون االتفاقأ ا:ثالث  

 :محتملين في سوق معنية

التي أو  الذين يعملون في ذات السددددوق المعنية في الحال األشددددخاص األشتتتتخاص المتنافستتتتةب ويقصتتتتد -31

 .بمق و ها العمل في المستقبل

 ( من قانون حماية المنافسة لتعرف السوق المعنية علا النحو التالي:3وق  جاءت المادة ) -32

السوق التي تقوم علا عنصرين هما المنتجات والسوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي 

المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يع  كل منها ب يال عمليا وموضوعيا 

أخذ عن اآلخر، ويعني النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع 

 .وفرص التنافس المحتملة في االعتبا 

  أي من األسواق التالية: يتعنوفي إطا  التعاق ات التي تبرمها الجهات العامة، فإن السوق المعنية  -33

 .غيرهاأو  مزاي ةأو  العملية التعاق ية ذاتها سواء كانت مناقصة -

أكثر أو  بن  واح لتعريف السددددوق المعنية  ي، فيكفن كثر من بأذا كانت العملية التعاق ية تتضددددمن إ -

ذا كانت المناقصددددة بشددددأن تو ي  ثالثة إ، فعلا سددددبيل المثال ابنود العملية التعاق ية دون غيرهمن 

هذه الحالة وليس المناقصدددة  في يأنه سدددوق معن يأصدددناف من المواد الطبية فإن كل صدددنف يعن

 .كاملة

، العملية التعاق ية بشدددددكل عام والمنتجات الب يلة إن وج تالتعاق ية علا المنتجات محل العمليات  -

فيتم االتفاق علا  ،تو ي  كمامات طبية بشددأنأكثر من مناقصددة  هناكذا كانت إفعلا سددبيل المثال 

  .واح  يككل سوق معن المناقصات هذه تع  الحالة هذه ففي ،إليها التق مالتناوب في 
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 شكال الشائعة لممارسات التواطؤاأل( 2

المادة األولا من و ،( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسدددة11يتبين من نصدددوص أحكام المادة ) -34

ق  تتخذ التواطؤ مما سددددددات  بأن ؛( من الالئحة التنفيذية لقانون التعاق ات5والمادة ) ،قانون التعاق ات

تتمثل علا األخص في ، والتي ولكن توج  بعض االسددددددتراتيجيات المتعا ف عليها ،متع دة أشددددددكاال  

 :اآلتي

العطاءات أو  طاءات التكميليةعالا تستتتتتمى أي تتتتتً التي و ،(Cover bidding) عطاءات التغطية -

. طؤعن  القيام بخطط مما سددات التواشدديوع ا األكثر المما سددة تع  عطاءات التغطية هي : الشتتكلية

ويتم اعتبا   ،حقيقيةتق يم صددددددو ة ظاهرية مغلوطة بوجود منافسددددددة تلك المما سددددددة في  وتتمثل

إ سددداء العطاء علا شدددخص معين  علا نلمتق موا يتفق عن ما مما سدددة من قبيل عطاءات التغطية

 :يليأيا مما  علا األقلتق يم عطاءات تتضمن  وذلك عن طريق

o  من  (35) المادة والج ير بالذكر بأن . يقبلاَل أالمتوقع  بالغ فيه ومنعطاء م  بأن يتق م المتنافس

 يا غير عادا منخفض انخفاضددد  العطاء األقل سدددعر  ن أنه في حالة أ تنص علا التعاق اتقانون 

ما كان  إذاطلب تفاصددددديله وعمل د اسدددددة لتبين علا اللجنة  األخرا، يجبمقا نة بالعطاءات 

 .الريبة ويعذ  تنفيذه من ع مهيثير  يزال

o يللمشتربالنسبة ا خاصة غير مقبولة يتضمن شروط   ن يق م المتنافس عطاء  أ. 

o  هفيأعلا من القيمة التق يرية بشكل مبالغ  ماليبعرض أن يتق م المتنافس. 

o  جواالت المزاي ة فيان يتق م المتزاي ين بعروض شكلية وع م ال خول او االشتراك.  

ق مة إليها  ،وعليه -35 وقبول الفائز يضددددددمن المتق مون للعطاء  فض الجهة الطا حة لجميع العطاءات الم 

 . اوبعضهم بعض   نافسينا بين المالذي تم االتفاق عليه مسبق   قبول العطاءالمختا  أي 

بحيل  ؛حجام اتفاقات بين المتنافسددينتتضددمن خطط اإل: (Bid supression) االمتناعأو  حجاماإل -

 وبذلك يتم ،العطاءات بع  تق يمهاسددددددحب أو  علا االمتناا عن تق يم عطاءات أكثرأو  متق موافق ي

 الفائز المختا . قبول

ن تسدددددتمر الشدددددركات المتدمرة في تق يم العطاءات يقصددددد  بالتناوب أ :(Bid rotation) التناوب -

 بالتناوب كل دو ة.ولكنهم يتفقون علا الفوز بالمناقصات 
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يتفق المتنافسون علا تقسيم السوق واالتفاق علا ع م  :(Market allocation) تقسيم األسواق -

التقسدددددديم علا حسددددددب القيمة التق يرية أو  في مناطق جغرافية معينةأو  معينينالتنافس ل ا عمالء 

نة من أنواا معيأو  ق  تقوم الشركات المتنافسة بتخصيص عمالء معينين ،فعلا سبيل المثال .للعطاء

سددديقومون بتق يم عطاءات أو  وبذلك لن يقوم المتنافسدددون بتق يم عطاءات ،العمالء لشدددركات مختلفة

مح دة للمناقصددات المطروحة من قبل تلك الفئة المعينة من العمالء المخصددصددة لشددركة  تغطية فقط

 أخرا.

وتع  تلك الصددو ة من أكثر الصددو  المنتشددرة  (:Pay for exitالدفع مقابل خروج المتنافستتين ) -

 أي حوافز أخرا ألح  منافسددديه وذلكأو  مبلغ ماليبإعطاء  الشدددخصللتواطؤ، حيل تتمثل في قيام 

 األخير بالتق م بعطاء للعملية التعاق ية.  قيامنظير ع م  في

 لحد من حدوث التواطؤا سبل (3

فعالة جل تعزيز المنافسدددددددة الأمن  العامةالجهات تتخذها التي يمكن أن الت ابير الع ي  من  توج حيل  -36

 وذلك علا النحو اآلتي: ،في العمليات التعاق ية المختلفة وتقليل محاوالت التواطؤ

 تصميم عملية طرح المناقصةزمة قبل الالالحصول على المعلومات  (أ

ومن  .قبددل طرحهدداالتعدداقدد  محددل العمليددات عن  جمع المعلومددات الالزمددة االدا يددةالجهددة  علا يتعين -37

الممكن أن تسددددتعين باسددددتشددددا يين من خا ج الجهة للمسدددداع ة في جمع تلك المعلومات وتحليلها لتوقع 

تم  والج ير بالذكر بأن ذلك .يقوموا بالتوقيع علا اتفاقية سرية المعلومات األسعا  والتكاليف بشرط أن

العامة بعملية التأهيل المسددددددبق، حيل يجوز للجهة  ( من قانون التعاق ات21إليه في المادة ) اإلشددددددا ة

 شرية.اإلدا ية طلب التأهيل المسبق للتحقق من توافر الق  ات الفنية واإلمكانيات المالية واإلدا ية والب

  الحصول عليها اآلتي: ضمن المعلومات المهمة التي يتعينمن و -38

  وشروطها الجهةالمتاحة في السوق التي ستتناسب مع متطلبات حول المنتجات معلومات. 

  المنتجاتالمعلومات الخاصة بالمو دين المحتملين لهذه. 

 حول التغيرات الح يثة في األسعا  المعلومات. 

  الجغرافية المجاو ة وأسعا  المنتجات الب يلة الممكنةفي المناطق  األسعا. 
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  لمنتجات مشابهة.أو  لنفس المنتجاتالسابقة المق مة  العطاءاتمعلومات حول  

 نيمن قبل متنافسين حقيقيتقديم العطاءات على نحو يزيد من المشاركة تصميم عملية  (ب

 .مالعطاءات الموثوق في مصدددددد اقيتهع د كافي من مق مي  وجود حالمكن تعزيز المنافسددددددة الفعالة ي -39

  وذلك من خالل:في العطاءات  يمكن تسهيل المشا كةذلك، ولح وث 

 وضددددع  ع م عن طريقع د مق مي العطاءات المؤهلين  تجنب العوائق غير الضددددرو ية التي تقلل

 .ومحتواه مع حجم العق تناسب ت ال فيها مبالغ شروط

 حيلكشرط لتق يم العطاءكبيرة من مق مي العطاءات  ضمانات ماليةعلا طلب الحصول  تجنب ، 

مؤهلين من ال خول ال ومتناهية الصددغر والمتوسددطة رةيالمشددروعات الصددغ لا منعإ ذلك يق  يؤد

  في عملية تق يم العطاءات.

  ن االتصاالت بين مقدمي العطاءاتتصميم المناقصة للحد مج( 

ن الشدددددفافية تسددددداع  في إحيل  ،السدددددليمة العمليات التعاق يةفي إجراءات  همن  َ ب   ا المر  أ تع  الشدددددفافية -40

بواسددطة نشددر تسددهيل التدمر ال تؤدي هذه الشددفافية إلا أيجب ولكن من ناحية أخرا، محا بة الفسدداد. 

 : اآلتي وذلك من خالل ،بخالف الشروط القانونية السرية المعلومات

  مع الجهة التي ترغب في الشدددددراء حول المواصدددددفات الفنية  اسدددددوي   دعوة المو دين المهتمينع م

  علا ح ة. ، ولكن يجب االجتماا بهم كل  واإلدا ية

  فإن وكذلك ،ثناء عملية المناقصددةأمن االتصددال بين أصددحاب العطاءات الح  بأكبر ق   مسددتطاا 

بين  التواطؤخر لحظة وإمكانية  ا يتيح فرصدددددة االتصدددددال حتا اشدددددتراط تق يم العطاء شدددددخصدددددي  

 الشركات.

 عن  القيام أو  العطاءات في وقت فتح العطاءات العامة ألصددددددحابالمعلومات  عن  الكشددددددف عن

المفصدددلة التي ق  تؤثر علا المنافسدددة ينبغي تجنب اإلفصددداح عن المعلومات  ،العمليةبإعالن نتائج 

 .المستقبلعمل خطط التواطؤ في لا تسهيل إذلك  ين يؤدأحيل يمكن  ،فيما بينهم

  ن أويوضددع في االعتبا   ،عن كافة اتصدداالتهم بالمتنافسدديناالمتناا يطلب من أصددحاب العطاءات

  .يطلب من أصحاب العطاءات التوقيع علا إقرا  بذلك
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  ا عن نيتهم السددددددتخ ام مقاولين من يجب علا المتق مين في العملية التعاق ية أن يفصددددددحوا مق م 

( من قانون التعاق ات تعطي الحق لمق م 25الباطن. وتج   اإلشددا ة في هذا الصدد د إلا أن المادة )

ات العطاء إلا منح بعض بنود العملية إلا غيره من الباطن، ولكن يجب إيضدددددداح البيانات والخبر

في العطاء، وما سدددددديتم إسددددددناده إليه بالتفاصدددددديل، حيل إن التعاق  مع مقاولين من الباطن ق  تكون 

تجاه العطاءات  توخي الحظرينبغي طريقة لتقسدددددديم الربح بين األطراف التي تتواطأ في العمليات. 

مخالفة لقانون أفعال  المنافسددددة بسددددبب حماية ل جهازب  من ق   دانتهاإسددددبق ل شددددركات ب  المق مة من ق  

تلك األفعال  تلو كانا حتا الحظر أيضدددد   يوينبغي توخ. ( منه6المادة ) حماية المنافسددددة، خاصددددة  

 .ق أخرااسوأفي  تق  ح ث المخالفة

 علا الجهة االدا ية وضددع شددروط تح  من تق م شددركتان أو أكثر بعطاء مشددترك )عطاءات  ينبغي

التحالفات( علا الرغم من ق  ة شركة واح ة منهم علا االقل علا تق يم عطاء منفرد وذلك حسب 

 .طبيعة العملية

 ؤالتواط علىالمترتبة  ثاراآلو إخطار جهاز حماية المنافسةإجراءات  (4

فيتعين  ،تواطؤ بين مق مي العطاءاتأو  يتبين فيها للجهة اإلدا ية وجود شددددبهة تنسدددديقفي الحالة التي  -41

وذلك قبل اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في  بذلكا عليها إخطا  جهاز حماية المنافسة فو   

تبينت التي المما سددددددة أن تبين في اإلخطا  ماهية و ،( من قانون التعاق ات50( و)38(، )37المواد )

 ، إن وج ت، علا أن ترفق باإلخطا  المستن ات التالية:ةلها وما ي عمها من أدل

 والمواصفات. صو ة من كراسة الشروط (1

 قائمة بالشركات المتق مة للعطاء وكيفية تق مها. (2

 قائمة بالشركات التي انسحبت بع  تق مها للعطاء. (3

اء شدددداملة الشددددركات المنسددددحبة إن صددددو ة من العروض المالية والفنية للشددددركات المتق مة للعط (4

 وج ت.

 صو ة من محاضر البت الفني والمالي. (5

فادة لكون العطاء متكر  من ع مه، وفي حالة كون العطاء متكر  يجب توفير صددددددو ة من اإل (6

 العطاءات السابقة المتق مة في العمليات وتا يخ تق م هذه العطاءات وأ قامها.

 سماء المختصين بإدا ة التعاق ات.أ (7
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 .لجميع مق مي العطاءات السجل التجا ي (8

 .األنظمة األساسية لجميع مق مي العطاءاتأو  عقود التأسيس (9

ح وث تواطؤ،  البت مرحلة قبلوفيما يتعلق باآلثا  المترتبة علا العملية التعاق ية في حالة ما إذا تبين  -42

 ( من قانون التعاق ات لتنص علا أنه:37جاءت المادة )

المما سة بجميع أنواعهما قبل البت فيها بقرا  مسبب من السلطة المختصة إذا أو  وتلغا المناقصة

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولا أو  اقتضت المصلحة العامة ذلك،أو  استغنا عنها نهائيا،

 .المشا  إليه 2015لسنة  5( من القانون  قم 12من المادة )

 بناء علا توصية لجنة البتأو  ة المختصة سواء من تلقاء ذاتهاويكون اإللغاء بقرا  مسبب من السلط

إذا أو  احتكا ،أو  فسادأو  مما سات احتيالأو  المما سة إذا تبين وجود تواطؤ بين مق مي العطاءاتأو 

جميع حاالت اإللغاء، يجب  د  يوف )...( خطأ في كراسة الشروط والمواصفاتأو  تبين وجود نقص

ع ا مق مي العطاءات الذين ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلا أصحاب العطاءات 

 و.احتكا أو  فسادأو  مما سات احتيالأو  تبين وجود تواطؤ بينهم

إذا أو  نهائيا،وتلغا المزاي ة قبل البت فيها إذا اسددددددتغنا عنها ( لتنص علا أنه: 38كما جاءت المادة ) -43

إذا تبين للجهة أو  ،القيمة األسددداسددديةأو  لم تصدددل نتيجتها إلا الثمنأو  اقتضدددت المصدددلحة العامة ذلك،

، ويجوز إلغاؤها إذا لم احتكا أو  فسدددددادأو  مما سدددددات احتيالأو  اإلدا ية وجود تواطؤ بين المتزاي ين

 يق م سوا عرض وحي  مستوف للشروطو.

أية أو  ( من قانون التعاق ات أنه في حالة ما إذا تبين ح وث تواطؤ38( و)37يتبين من نص المادتين ) -44

 اتخاذ ، فإنه للجهة اإلدا ية المعنيةالبت مرحلة قبل وذلكمما سددات احتكا ية بالنسددبة للعملية التعاق ية 

 جراءات التالية:اإل

 .إلغاء العملية التعاق ية 

  المؤقت إلا مرتكبي المما سات االحتكا ية.ع م  د ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين 

( من قانون 50وجود تواطؤ، جاءت المادة ) مرحلة البت بع تبين أما فيما يتعلق باآلثا  المترتبة ما إذا  -45

  التعاق ات لتنص علا أنه:

 :ويجب فسخ العق  في الحاالت اآلتية
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التالعب في تعامله مع الجهة اإلدا ية أو  بواسطة غيره الغشأو  إذا تبين أن المتعاق  استعمل بنفسه -1

 .في حصوله علا العق أو  المتعاق ة

 .احتكا أو  فسادأو  مما سات احتيالأو  إذا تبين وجود تواطؤ -2

 .أعسرأو  إذا أفلس المتعاق  -3

ويشطب اسم المتعاق  في الحالتين المنصوص عليهما في ويتم الفسخ في األحوال المشا  إليها تلقائيا، 

أخذ  أي إدا ة الفتوا المختصة بمجلس ال ولة، وتخطر الهيئة  بع  ( من سجل المتعاملين2، 1)البن ين 

العامة للخ مات الحكومية بذلك لنشر قرا  الشطب بطريق النشرات المصلحية وعلا بوابة التعاق ات 

 .العامة

سبب الشطب بص و   ويعاد قي  المتعاق  الذي شطب اسمه في سجل المتعاملين بناء علا طلبه إذا انتفا

بص و  حكم نهائي أو  بحفظها إدا ياأو  قرا  من النيابة العامة بأال وجه إلقامة ال عوا الجنائية ض ه

ببراءته مما نسب إليه، علا أن تخطر الهيئة العامة للخ مات الحكومية بقرا  إعادة القي  لنشره بطريق 

 .والنشرات المصلحية وعلا بوابة التعاق ات العامة

ويتبين من نص تلك المادة أنه يجب فسددددددخ العق  ما إذا تبين بع  مرحلة البت ح وث تواطؤ بالنسددددددبة  -46

للعملية التعاق ية، باإلضافة إلا إمكانية شطب المو دين المتواطئين بع  أخذ  أي قسم الفتوا والتشريع 

 بمجلس ال ولة.

علا  ( من قانون حماية المنافسددددددة20علا ما جاء بقانون التعاق ات من جزاءات، تنص المادة ) عالوة   -47

 وذلك كما يلي: جرائم التواطؤ( التي تجرم 6عقوبات مالية كبيرة علا من يقوم بمخالفة أحكام المادة )

 :ع ع م اإلخالل بأية عقوبة أش  ينص عليها أي قانون  خر يعاقب بالعقوبات اآلتيةوم

( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات 6كل من خالف المادة ) أوال:

وذلك خالل  ،عشر في المائة من إجمالي اإليرادات المشا  إليه اثنيالمنتج محل المخالفة وال تجاوز 

وفي حالة تعذ  حساب إجمالي اإليرادات المشا  إليه تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل  ،فترة المخالفة

 .ووال تجاوز خمسمائة مليون جنيه ،عن خمسمائة ألف جنيه
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  :المنافسة حماية من قانون (26)الوارد في المادة عفاء من اإل االستفادة

مادة تنص حيل  -48 قانون (26/1)ال ية من  نافسدددددددة علا حما نه الم لة فيو أ كاب حا  الجرائم من أي ا ت

 من باد  من أول ضددددددد  الجنائية ال عوا ترفع ال القانون، هذا من( 6) المادة في عليها المنصددددددوص

انها الكشددددددف والتي كان من شدددددد ا تكابها علا أدلة من ل يه ما وق م بالجريمة الجهاز بإبالغ المخالفين

 .وعنها واثبات أ كانها

تفادي الوقوا في الجرائم السدددددابقة وتحفيزهم في الكشدددددف عن  اعل مينمتق لل اتشدددددجيع  فإنه  ،وبالتالي -49

عنها، فإنه في حالة قيام أي من األشددددددخاص المخالفة  بالغواإل االحتكا يةأو  المما سددددددات االحتيالية

عن مما سات التواطؤ وإثباتها  للكشفالبيان  سالفة( 26بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة وفق ا للمادة )

طبق ا للشدددروط والضدددوابط الوا دة في قانون حماية المنافسدددة وإ شدددادات جهاز حماية المنافسدددة بشدددأن 

 ،المنافسدددددة حماية قانون في الوا دة الجنائية العقوبات من عفاؤهإهذه الحالة يتم  فيالكلي، فإنه عفاء اإل

للنيابة  حالتهإلم يتم  نهأباعتبا  أذا انتفا سدددبب من الشدددطب من سدددجل المو دين  هئعفاإ لاإباإلضدددافة 

 .التعاق ات من قانون (50)لنص المادة  إعماال  العامة 
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الحظر الوارد على مقدم العطاء بالتقدم بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ستتتتتتواء : الثانيالباب 

 قانون التعاقدات لمن الالئحة التنفيذية ( 83كة مع الغير، في ضوء المادة )ابالشرأو  بالذات

بصدددددفة عامة  الوا دة في قانون التعاق ات والئحته التنفيذيةحكام األأعاله، فإن  تمت اإلشدددددا ة إليهكما  -50

ية في العمليات التعاق ية التي تطرحها الجهات العامة، وذلك في سددددددبيل  ته ف إلا تعزيز التنافسدددددد

لضمان االستثما  الجي  لموا د ال ولة وبالتالي حماية علا أفضل المنتجات بأسعا  منخفضة  الحصول

 المصلحة العامة. 

 مق مي العطاءات تع دية الحرص علا ية هوتنافسددددددية العمليات التعاق  تعزز منالطرق التي  أهمومن  -51

أكبر لهذا  ةفرصدددد يأن ذلك يعط ن عفضددددال   ،مضددددللةأو  مصددددطنعة التع دية وضددددمان أال تكون تلك

ن يكون هناك أسددددددباب أن ل يه أكثر من عرض دون أالشددددددخص في الفوز بالعملية التعاق ية باعتبا  

الوا دة األولا  االحتيالحاالت  اح إيع   يالذمر القانون ذلك األ حظرومن هنا  لذلك. منطقية وعملية

امتناا عن فعل يؤدا الا تضدددليل الطرف أو  فعل أيو، والتي عرفت التحايل بأنه من قانون التعاق ات

 ،التأثير في العملية المطروحةأو  ،منفعة أخرا أيأو  عينيةأو  االخر به ف الحصول علا منفعة مالية

 .والعق لتجنب االلتزام في تنفيذ أو 

ملكية لم يمنع أن يكون لذات الشددددخص  وتع يالته 1981لسددددنة  159  قم ن قانون الشددددركاتإوحيل  -52

 مع ولضمان  وعليه، أن ي ير ذات الشخص أكثر من شركة.أو  سهم بأكثر من شركة،ألأو  حصصل

وتع دية مق مي لإلضددرا  بتنافسددية العمليات التعاق ية قانون الشددركات قيام مق مي العطاءات باسددتغالل 

أو  األطراف المرتبطة من التق م لذات المناقصدددددددة قانون التعاق ات والئحته التنفيذيةمنع  ،العطاءات

  .ال يتم استغالل ذلك لإلضرا  بفاعلية المنافسة وج يتها اوذلك حت المما سة

 :تنص علا أنهلالتعاق ات  من قانون (33المادة ) الفقرة األولا من جاءت حيل -53

مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واح ة، ما لم  بالشراكةأو  علا مق مي العطاءات التق م بالذاتيحظر و

ا مع الغير بحصة ال تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرا  ذي صلة بالعطاء  .ويكن المتق م شريك 

ا لذلك الحظر -54 التعاق ات علا من الالئحة التنفيذية لقانون  (83المادة ) الفقرة األولا منتنص ، وتطبيق 

 أنه:
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( من القانون، مع 33وعلا الجهات اإلدا ية تضمين شروط الطرح الحظر المنصوص عليه بالمادة )

( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع المما سات االحتكا ية الصاد ة 5مراعاة حكم المادة )

خالفته يجب علا الجهة اإلدا ية وفا حالة م 2005لسنة  1316بقرا   ئيس مجلس الوز اء  قم 

تنفيذه علا أو  فسخ العق ،أو  التأمين المؤقت لصالح الجهة اإلدا ية، ةوأيلولاستبعاد العطاءات المخالفة 

، وإخطا  خسائر تلحق بهاأي ميل المتعاق  بللجهة اإلدا ية وتح يحساب المتعاق  وأيلولة التأمين النهائ

، علا أن يتضمن اإلخطا  حتكا ية بأية مخالفة لهذا الحظرالمما سات االجهاز حماية المنافسة ومنع 

 .وة إن وج ت وكامل مستن ات العمليةتبينت للجهة اإلدا ية وما ي عمها من أدل يبيان المخالفة الت

( من الئحته التنفيذية بأنه يحظر 83( من قانون التعاق ات والمادة )33يتبين من جماا المادة )من ثم و -55

( من الالئحة التنفيذية لقانون 5وفق ا للتعريف الوا د بالمادة ) بمق م العطاءالمرتبطة  األشددددددخاصعلا 

. ويترتب علا مخالفة هذا الحظر وجوب قيام بأكثر من عطاء للعملية الواح ةحماية المنافسددددددة التق م 

تنفيذه أو  فسددخ العق ،أو  ،هاولة التأمين المؤقت لصددالحيلاسددتبعاد العطاءات المخالفة وأبالجهة اإلدا ية 

خسددددددائر تلحق بها،  بأيللجهة اإلدا ية وتحميل المتعاق   يعلا حسدددددداب المتعاق  وأيلولة التأمين النهائ

 .بتلك المخالفةإخطا  جهاز حماية المنافسة و

 :التاليوفي ضوء ذلك، سيتم بيان  -56

 نافسةقانون حماية الم( من الالئحة التنفيذية ل5لمادة )وفق ا لتعريف األشخاص المرتبطة ( 1

 .( إجراءات إخطا  جهاز حماية المنافسة2

 .اآلثا  المترتبة علا مخالفة هذا الحظر( 3

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة5تعريف األشخاص المرتبطة وفقًا للمادة ) (1

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة علا أنه:5حيل تنص المادة ) -57

أكثر أو  ويع  من األشخاص المشا  اليها في الفقرة األولا، األطراف المرتبطة المكونة من شخصينو

بطريق أو  الحصص أح ها مملوكة مباشرأو  لكل منها شخصية قانونية مستقلة، وتكون غالبية أسهم

 تكون مملوكة لطرف واح . أو  غير مباشر للطرف االخر
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األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية أو  الشخص الخاضعكما يع  من هذه األطراف المرتبطة 

لشخص اخر بمن في ذلك زوجه واقا به حتا ال  جة الثانية ما لم يتبين من ظروف الحال انتفاء هذه 

 السيطرة.

أيا كانت نسبتها وذلك علا نحو  حصصأو  ملكية السهمأو  اتفاقأو  ويقص  بالسيطرة الفعلية كل وضع

 .اتخاذ القرا اتوأو  يودي الا التحكم في اإلدا ة

أكثر لكل منهم شدددخصدددية أو  أنه يع  من األطراف المرتبطة المعنية شدددخصدددين من تلك المادة ويتضدددح -58

 :السيطرة الفعلية وذلك علا النحو التاليأو  الملكية معيا يقانونية مستقلة، إذا توافر أي من 

 الملكية: معيار  

أكثر لكل منها شددخصددية أو  المكونة من شددخصددين تلك تع وفق ا لمعيا  الملكية، فإن األطراف المرتبطة  -59

بطريق غير مباشددر للطرف أو  حصددص أح ها مملوكة مباشددرأو  مسددتقلة، وتكون غالبية أسددهم قانونية

حصددددص أو  أسددددهم ثر من غالبيةإذا امتلك شددددخص ثالل أكأو  ،تكون مملوكة لطرف واح أو  ،خراآل

 .من اإلجمالي %50الحصص تلك التي تجاوز أو  غالبية األسهم. ويقص  بكالهما

وعلا وجه  ،عقود تأسدددديس الشددددركاتأو  من خالل مطالعة النظام األسدددداسددددي ويتم تطبيق هذا المعيا  -60

 حصصهم. أو  مواد الخاصة ببيان أسهم الشركاءالتح ي  ال

 :معيار السيطرة الفعلية  

سيطرة الفعلية،ووفق ا  -61 ا ع  ي لمعيا  ال األشخاص أو  األطراف المرتبطة الشخص الخاضع من قبيلأيض 

قا به حتا ال  جة الثانية ما لم يتبين أبمن في ذلك زوجه و ،خر الخاضددعون للسدديطرة الفعلية لشددخص 

سيطر سيطرة الفعلية كل وضعة. من ظروف الحال انتفاء هذه ال أو  سهمملكية ألأو  اتفاقأو  ويقص  بال

  في اتخاذ القرا ات.أو  في اإلدا ةا كانت نسبتها، وذلك علا نحو يؤدي إلا التحكم حصص أي  

ويتميز هذا المعيا  بأنه يراعي الحالة الواقعية لمق مي العطاءات وال يشددددددترط نسددددددبة معينة في ملكية  -62

ي أن تسددتن  إلا أجهة تسددتطيع ال، مما يعني أن كما سددلف بيانه في معيا  الملكية الحصددصأو  األسددهم

وجود تأثير علا القرا ات الخاصدددددة بالعطاءات بين إمكانية  اتفاق ترا من خاللهمأو  حالةأو  وضدددددع

األسددددال جهة الولكن بشددددرط أن تبين  ،المتق مين بأكثر من عطاء يجعلهم من قبيل األطراف المرتبطة

 اعتم ت عليه في توافر معيا  السيطرة الفعلية.  الذي
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ذات الشددخص عن ما يكون المسددئول عن اإلدا ة هو وجود سدديطرة فعلية ومن أكثر الحاالت التي تبين  -63

العضو أو  س مجلس اإلدا ةالمسئول عن اإلدا ة في شركات المساهمة  ئيويع   .أكثرأو  شركتين في

الم ير ن يكو والشركات ذات المسئولية المح ودة، وفي شركات التضامن والتوصية البسيطة المنت ب

تأك  من ويتم  هو المسددددددئول عن اإلدا ة. لةال عة السددددددجال توافر هذه الحا ة التجا ي تمن خالل مطال

  مق مي العطاءات. لشركاتل

في االعتبا  خذ األ( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية المنافسددددددة ب5علا ذلك، فق  قامت المادة ) عالوة   -64

، حيل يع  من األطراف المرتبطة الشخص ةسيطرة فعلي لتق ير م ا وجودالقرابة و المصاهرة معيا 

وفق ا لما  وجود سددددديطرة فعلية انتفاءظروف الحال  يتبين منبه حتا ال  جة الثانية، ما لم وأقا وزوجه 

  .العطاءات من مستن ات وأدلة يوفره مق مو

 تنص حيل .القرابةمن القانون الم ني كيفية حسددداب د جات ( 37و)( 36) نتاأوضدددحت المادهذا وق   -65

حساب د جة القرابة المباشرة، اعتبا  كل فرا د جة عن  الصعود  يويراعا ف :أنه علا (36المادة )

تع  ال  جات صددعودا من الفرا لكصددل  يلكصددل بخروج هذا األصددل، وعن  حسدداب د جة الحواشدد

 ،وعليه .عتبر د جةوالمشددترك، ثم نزوال منه إلا الفرا اآلخر، وكل فرا فيما ع ا األصددل المشددترك ي

إخوته  لشدددخصل الثانيةال  جة  من أقا ب يع و ،وال اهأبنائه و لشدددخصمن ال  جة األولا ل يع  أقا ب

 . هج وده وأحفادو

مادة )و -66 بة إلا و ( علا أن37تنص ال بالنسدددددد ل  جة  بة وا قا ب أح  الزوجين يعتبرون في نفس القرا أ

، ويع  أقا ب من زوجهوأبناء  وال ا لشددددددخصاألولا ليع  أقا ب من ال  جة  وعليه، .والزوج اآلخر

  .زوجه وج ود وة وأحفادأخال  جة الثانية للشخص 

تأك  من م ا وجود عالقة قرابة بين مق مي العطاءات من خالل مطالعة السددددددجالت  -67 ومن الممكن ال

علا الشركات المتق مة في العمليات  كما يجبعقود تأسيس الشركات. أو  التجا ية واألنظمة األساسية

فيما يسدما بنموذج اإلفصداح عن نموذج )أ(  ئملالتعاق ات التعاق ية للجهات اإلدا ية الخاضدعة لقانون 

لا د جات القرابة لمق مي لتزم مق م العطاء باسددتيفائه حتا تسددتطيع الوقوف عي األطراف ذوي العالقة

 (.لثاللالباب ا)العطاءات 



26 

 جهاز حماية المنافسة إخطارإجراءات  (2

قيام أطراف مرتبطة بالتق م بأكثر من عطاء لذات في الحالة التي يتبين فيها للجهة اإلدا ية وجود شبهة  -68

ا بذلكالعملية الواح ة من  قيامها باتخاذ أي   قبل وذلك  ،، فيتعين عليها إخطا  جهاز حماية المنافسددددة فو  

ألخذ  أيه الفني فيما يتعلق  وذلك، ن قانون التعاق ات( م33المادة )اإلجراءات المنصددددددوص عليها في 

 .معنيين من قبيل األطراف المرتبطةاعتبا  مق مي العطاءات البم ا 

( من الالئحة التنفيذية لقانون التعاق ات البيانات والمسددددددتن ات التي يجب علا 83وق  أو دت المادة ) -69

 تتمثل في اآلتي:ة موافاة الجهاز بها عن  إخطا ه، وهي يالجهة اإلدا 

 .والمواصفاتصو ة من كراسة الشروط  -1

 .األحوالال عوة بحسب أو  صو ة اإلعالن -2

 .العمليةصو ة قرا  السلطة المختصة بتشكيل لجان  -3

 .الشروطقائمة بأسماء من حصل علا كراسة  -4

 .المستبع ينأو  العطاءات موضحا بها المنسحبين بمق ميقائمة  -5

 .المق مةصو ة من العطاءات  -6

 .اللجانصو ة من محاضر  -7

 .التعاق اتقائمة بأسماء العاملين بإدا ة  -8

لة كون العطاء متكر  يجب توفير صددددددو ة من  يوف ع مه،اإلفادة بكون العطاء متكر  من  -9 حا

 .العمليات وتا يخ تق م هذه العطاءات وأ قامه فيالعطاءات السابقة المتق مة 

فإنه يجب علا الجهات  ،شددددددخاص المتق مة للعطاءومن أجل التحقق من وجود عالقة ا تباط بين األ -70

ا جهاز حماية المنافسدددة  موافاةاإلدا ية  بالبيانات والمسدددتن ات التي تمكنه من التحقق عن  إخطا ه أيضددد 

 تي:وإثبات تلك العالقة وهي كاآل

 .السجالت التجا ية لمق مي العطاءات -1

 .لمق مي العطاءاتالنظام األساسي أو  عق  التأسيس -2

 اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة.ب الخاصنموذج )أ(  -3
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لذات  (3 بأكثر من عطاء  بالتقدم  يام األطراف المرتبطة  اآلثار المترتبة على مخالفة حظر ق

 العملية الواحدة

ية الواح ة، فإنه فيما يتعلق باآلثا  المترتبة علا  -71 يام األطراف المرتبطة بتق يم أكثر من عطاء للعمل ق

  اآلتي:( من الئحته التنفيذية، يتضح 83( من قانون التعاق ات والمادة )33وفق ا للمادة )

تلتزم باسددددددتبعاد العطاءات  فإنهاية سددددددما قبل الترإذا تبين للجهة اإلدا ية مخالفة الحظر في الفترة  -

 ومصاد ة التأمين المؤقت لصالحها.المخالفة 

، فإنه يجب علا الجهة اإلدا ية فسددددددخ العق ، أو تنفيذه علا يةسددددددبع  الترأما إذا تبين مخالفة الحظر  -

 حساب المتعاق  ومصاد ة التأمين النهائي وتحميل المتعاق  بأي خسائر تلحق بها. 

لك،  -72 يل وذلك في إوحيل عالوة  علا ذ حا يل الت ع  من قب ع ة عطاءات ي طة ب ق م األطراف المرتب ن ت

وبالتالي يتم تطبيق الجزاءات الوا دة في ضددددددوء التعريف الوا د بالمادة األولا من قانون التعاق ات، 

من  تنص علا العدد يدد  من اإلجراءات والتي ،( من قددانون التعدداقدد ات50( و)38( و)37)المواد في 

شدددطب ، عملية التعاق ية، ع م  د ثمن كراسدددة الشدددروط والمواصدددفات والتأمين المؤقتإلغاء ال :أهمها

 .من سجل المو دين المتق مين

 (8)لنص المادة  اوفق   أ كانها توافرت ذاإالمسيطر  وضعالق  تثير شبهة إساءة استغالل  هأن نع فضال   -73

  :والتي تنص علا أنه نافسةمن قانون حماية الم

 له السيطرة قلا س   وع ية الةي م بأي وو  يأتا:ييظر قلا ون تك ن و

ةعا ون شاااااااأ ه أن يؤدي إلا و ع كلا أ  جزاا لعولي ت التصااااااا يع أ  اإل ت   أ  الت زيع  (أ

 لو تج ل ترة أ  ةترات ويددة.

االوت  ع قن االت    أ  التع  د قلا الو تج ت وع أي شاااااااخص أ    ف التع وا وعه قلا  (ب

 ةا دخ ا الس   أ  البة ه ةيه أ  الخر   و ه ةا أي   ت. ي  يؤدي إلا اليد ون يريته 

ةعا ون شااااأ ه أن يؤدي إلا اال تصاااا ر قلا ت زيع و تج د ن ىيرس، قلا أساااا   و  طق  ( 

جغراةية أ  وراكز ت زيع أ  قواله أ  و اساااام أ  ةترات زو ية  ذلك بين أشااااخ ص ذ ي 

 قال ة رأسية.
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 ب ا التزاواا ت أ  و تجاا ت تك ن  تعليق إبرام قةااد أ  ات اا   خاا ص بو تج قلا شااااااارط (د

بطبيعته  أ  بو جب االستخدام التج ري له  ىير ورتبطة ب لو تج ويا االت    أ  التع  د أ  

 التع وا األصلا.

ي   ك ن   قه ، التا يبروه  وع و رديه أ  وع قوالاه ا (س لتوييز ةا االت    ت أ  التع  دات، أ 

هذا التوييز ةا األسااع ر أ    قية الو تج ت أ  وتا تشاا بهت وراكزهم التع  دية ساا اه ك ن 

 ةا شر ط التع وا األخرى.

 االوت  ع قن إ ت   أ  إت ية و تج شييح وتا ك ن إ ت جه أ  إت يته ووك ة ا تص دي  . ( 

أن يشااااااترط قلا الوتع ولين وعه أال يتيي ا لشااااااخص و  ة  له اسااااااتخدام و  ييت جه ون  (ز

 ا االستخدام ووكن ا تص دي  .وراةةهم أ  خدو تهم، رىم أن إت ية هذ

 بيع و تج ت بسعر يةا قن تكل ته  اليدية أ  وت سط تكل ته  الوتغيرة. (ح

 إلزام و رد بعدم التع وا وع و  ة . (ط

  تبين الالاية الت  يذية لهذا الة   ن شر ط  إجراهات تطبيق أيك م هذس الو دة."
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 االتصال : نماذج اإلفصاح وبياناتالثالثالباب 

في ت ع ليرس ت تعرقدية  لجهرس تإلدتجية ت  تقد ون  تإلدتجتسأصححححححشرب ت رححححححجارس ج  ححححححر   جر   على يجب 
 ل  هذت ت   وذج، الٌّ على شدة اأشد ت   ححححت دتس ت  ةلولة  لتقدى   ى  2018  حححح ة  182ت خرضححححعة  قر ون 

 .ت عةر تس

 لير رس ت رجاة ت  تقد ة لر عةر  –أوًلا 
  ت رجاــــــــة:ت ـــى 

  

   رـرة ت رجاـــــــة:
  

  ت ع ــــــــــوتن:
  

  تليفون جقــــى:
  

  جقـى ت  جــــل ت تجـــــــرجي:
  

  أ  ر  أعضر   جل  تإلدتجة/ ت  ديج ت   ئول:
 

  ن  ه شق ت توقيع

 لير رس تألةجتف ذو ت عالقة –ثر يار 
  ت ى ت  تقدى  لع لية ت تعرقدية:

  تألل ر : ر   أ

  أ  ر  تألب وتألى:

  أ  ر  تألخوة/تألخوتس

  :ود وت جدتست جد ر   أ

  أ  ر  تألشفرد:

  ت ى ت زوج)ة(:

  أ  ر  أل ر  ت زوج)ة(:

  أ  ر  أب وأى ت زوج)ة(:

  أ  ر  أخوة/أخوتس ت زوج)ة(:

  أ  ر  جدود وجدتس ت زوج)ة(: 

  أ  ر  أشفرد ت زوج)ة(:

 ت توقيـع

  العملية التعاقدية  فيملحوظة: يختم بختم الشركة المتقدمة 


