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خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود

حفظه الله

أن  األول  »هدفـــــــي 
تكون بالدنا نــموذجـــــًا 
نــاجحـــــــًا ورائـــــدًا فــي 
كافـــة  علـــى  العالــــم 
وســــأعمل  األصعــــدة 
معكــم علــى تحقيــق 

ذلــك«



صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
حفظه الله

قــدرات  بالدنــا  »تملــك 
ضخمـــــة،  استثماريـــــة 
أن  إلــــى  سنسعــــى 
تكــون محــركًا القتصادنا 
ومــوردًا إضافيــًا لبالدنــا 
عامـــــل  هـــــو  وهــــذا 

الثانــي« نجاحنــــا 



كلمة معالي
رئيس مجلس اإلدارة 

اقتصــاد  آليــات  فــي تطويــر  المملكــة 2030  لرؤيــة  تحقيقــًا 
الســوق، تواصــل الهيئــة العامــة للمنافســة جهودهــا فــي 
قطــاع  فــي  مناخهــا  وتأكيــد  المنافســة  دعائــم  ترســيخ 
األعمــال بالمحافظــة علــى بيئــة تنافســية عادلــة فــي إطــار 

من الشفافية للسوق المحلية.

ــرات التــي شــهدها العــام الماضــي، نالحــظ  وبقــراءة المتغّي
الجهــة  )كونهــا  الهيئــة  بــه  اضطلعــت  الــذي  الكبيــر  الــدور 
المعنيــة بحمايــة المنافســة العادلــة وتشــجيعها، ومكافحــة 
المنافســة  علــى  تؤثــر  التــي  االحتكاريــة  الممارســات 
المشــروعة( فــي تمكيــن المنشــآت التجاريــة واالقتصاديــة 
الفرصــة  وإتاحــة  وشــفافية،  بحريــٍة  التنافــس  مــن 
المنافســة  مــن  المرجــوة  الفوائــد  لجنــي  للمســتهلكين 

العادلة.

لقــد شــهد العــام المنقضــي مزيــدًا مــن الخطــوات الجــادة 
الراميــة إلــى رفــع كفــاءة الســوق وخلــق بيئــة عمــل صالحــة 
ــادة  ــز  ري ــة للمســتثمرين تســاعد فــي تعزي لالســتثمار وجاذب
وُتظهــر  ودوليــًا،  إقليميــًا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بوضــوح ســالمة النهــج االقتصــادي المتبــع فــي ظــل القيــادة 
الرشــيدة مــن لــدن مقــام ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين 
ولــي  وســمو  ســعود،  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســلمان  الملــك 
العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبــد العزيــز – حفظهمــا اللــه – ورؤيــة المملكــة 2030 التــي 
مســتدام  تنافســٍي  اقتصــاٍد  نحــو  العمــل  مســيرة  أطلقــت 

ومتنوع يعتمد على االبتكار والمعرفة.

ولعــل أبــرز مــا شــهده عــام 2017 كان قــرار مجلــس الــوزراء 
إقــرار  علــى  بالموافقــة  1439/1/20هـــ  وتاريــخ   )55( رقــم 
التنظيــم وتعديــل مســمى المجلــس إلــى الهيئــة العامــة 
ومتمتعــًة  الــوزراء،  مجلــس  برئيــس  مرتبطــًة  للمنافســة، 
المالــي  وباالســتقالل  المســتقلة،  االعتباريــة  بالشــخصية 

واإلداري.

ــوزراء توجهــات المملكــة ورؤيتهــا  ويعكــس قــرار مجلــس ال
محــور  فــي  المتمثلــة  المنافســة  مجــاالت  تدعيــم  فــي 
جاذبــة  بيئــة  وخلــق  جاذبــة(  تنافســية  مزدهــر..  )اقتصــاد 
مــع  بالتزامــن  وذلــك  والدولييــن،  المحلييــن  للمســتثمرين 
بيــن  الفاعلــة  الشــراكات  تشــجيع  علــى  الــدؤوب  العمــل 
تقــدم  اســتمرارية  ومراعــاة  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
الثقــة  الصغيــرة والمتوســطة، وتعزيــز  المنشــآت  نشــاطات 
وقوانيــن  أنظمــة  وجــود  خــالل  مــن  الســعودي  باالقتصــاد 
تحمــي كافــة األطــراف، وتطبــق أفضــل المعاييــر العالميــة 

قانونيًا وتجاريًا.

إن المملكــة العربيــة الســعودية تشــهد حاليًا تحــوالً اقتصاديًا 
كبيــرًا وتوجهــًا قويــًا نحــو خلــق مجتمعــات اســتثمارية تواكــب 
مســارات تحفيــز النمــو وزيادة مســتويات التنويع االقتصادي 
تطويــر  تمكيــن  جانــب  إلــى  البشــري،  المــال  رأس  وتنميــة 
وإعطــاء  الســعودي،  لالقتصــاد  المؤسســي  البنــاء 
الالزمــة  االســتقاللية  والتنظيميــة  الرقابيــة  المؤسســات 

ألداء المهام واألعمال المنوطة بها.

ختامــًا، ال يفوتنــي أن أتقــّدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم فــي 
إخــراج هــذا العمــل مــن منســوبي الهيئــة ومجلــس إدارتهــا 
وأعضــاء لجنــة الفصــل فــي مخالفــات نظــام المنافســة، كمــا 
أتوّجــه بالعرفــان والتقديــر لمجلــس الشــورى الموقــر علــى 
الدعــم والمســاندة والتوجيــه والــوزارات المعنيــة والشــركاء 
فــي المؤسســات والهيئــات الشــريكة علــى توفيــر البيئــة 
النحــو  علــى  الهيئــة  عمــل  بمهــام  للقيــام  المناســبة 
قيــادة  تحــت  الغاليــة  مملكتنــا  ازدهــار  لتحقيــق  المنشــود 
خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن حفظهمــا 

الله. 
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رؤيتهــا  تحقيــق  نحــو  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تتقــّدم 
بيئــة  خلــق  علــى  وتعمــل  هامــة،  وقــرارات  ثابتــة  بخطــًى 
تنافســية توفــر مزيــدًا مــن العدالــة والشــفافية، حيــث شــهد 
عــام 2017م إنفــاذ العديــد مــن القــرارات والمبــادرات التــي 

وطأت لمناٍخ استثمارٍي أكثر جاذبية.

إن التقريــر الــذي نضعــه بيــن أيــدي المعنييــن وأصحــاب القــرار 
يعــّد نتــاج عمــٍل عــام شــهد الكثيــر مــن المتغيــرات، ســعت 
الهيئــة خاللــه إلــى ضبــط إيقــاع المنافســة فــي األســواق 
وتطبيــق األطــر القانونيــة بعدالــة وشــفافية ُتمكن المنشــآت 
ــة، وتتيــح للمســتهلكين إمكانيــة  مــن التنافــس بحريــة وعدال

جني الفوائد المرجوة.

العامــة  الهيئــة  بــه  تقــوم  الــذي  الهــام  للــدور  ونظــرًا 
للمنافســة فــي مراقبــة األســواق والتأكــد مــن تطبيــق األطــر 
التنظيميــة والقانونيــة، قــام القســم االقتصــادي بدراســة 
طلبــات التركــز واالنتهــاء مــن 41 طلبــًا خــالل العــام، كمــا بلــغ 
)المنتهيــة  والمندمجــة  الدامجــة  المنشــآت  عــدد  إجمالــي 
وتحــت الدراســة( 103 منشــأة، فيمــا كان إجمالــي الطلبــات 

الدامجة التي تقدمت للهيئة )49( طلب تركز اقتصادي.

ويعــد القســم القانونــي فــي الهيئــة أحــد أهــم األقســام 
فــي  الفصــل  لجنــة  أمــام  الهيئــة  بتمثيــل  تضطلــع  التــي 
بديــوان  اإلداريــة  والدوائــر  المنافســة،  نظــام  مخالفــات 
المظالــم، إضافــة إلــى محكمــة االســتئناف اإلداريــة. وخــالل 
عــام التقريــر أنهينــا )40( محضــر تحقيــق و)22( محضــر ضبــط 
فــي ممارســات مخلــة بالمنافســة، وبلــغ عــدد الزيــارات التــي 
قــام بهــا مأمــورو الضبــط القضائــي لمختلــف المنشــآت )42( 
لــكل  وتحقيــق  وتقصــي  بحــث  ســاعات   )6( بمعــدل  زيــارة 
مذكــرة   )60( مــن  أكثــر  القانونــي  الفريــق  وقــدم  منشــأة، 
بمنطقــة  المظالــم  بديــوان  اإلداريــة  الدوائــر  فــي  رفعــت 
الريــاض، فيمــا بلــغ عــدد الجلســات فــي القضايــا المنظــورة 

لدى ديوان المظالم )89( جلسة.

الهيئــة  اهتمــت  فقــد  التقنــي،  بالتطويــر  يتعلــق  وفيمــا 
بتحســين كفــاءة األعمــال وســرعة إنجازهــا مــن خــالل إنشــاء 
عــدة أنظمــة إلكترونيــة فــي االتصــاالت اإلداريــة واألرشــفة 
وحجــم  بجــودة  الخــاص  الوقــت  الســتثمار  األعمــال  وإدارة 
العمــل المنجــز علــى حــٍد ســواء، وقــد جــاء فــي مقدمتهــا 
مبــادرة »هيئــة المنافســة بــال ورق« حيــث أنجــزت 960 معاملة 
اإلداريــة  االتصــاالت  نظــام  فــي  إلكترونــي  بشــكل  مــدارة 

7,500 وثيقــة مؤرشــفة إلكترونيــًا. و

فقــد  والتوعيــة،  المؤسســي  االتصــال  مســتوى  وعلــى 
قامــت الهيئــة بإنتــاج فيلــم وثائقــي قصيــر وإصــدار 4 نشــرات 
إلكترونيــة، بلــغ إجمالــي صفحاتهــا 39 صفحــة، كمــا أطلقــت 
حملتيــن تختــص األولــى بالتــزام المنشــآت التجاريــة بنظــام 
المنافســة  نظــام  دعــم  الثانيــة  وتســتهدف  المنافســة، 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لقــد ســاهمت جهــود منســوبي الهيئــة العامــة للمنافســة 
فــي إنجــاز خطــة عمــل عــاٍم كامــل والخــروج بنتائــج مّكنــت مــن 
تعميــق مفهــوم المنافســة وتوفيــر بيئــة أفضــل لالســتثمار 
وأصحــاب األعمــال، وال يســعني إال أن أتوّجــه بالشــكر والثنــاء 
ــد العزيــز,  لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عب
وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد 
بــن ســلمان - حفظهمــا اللــه - علــى مــا قدمــاه مــن دعــٍم 
ومســاندة، أيضــًا، أتوجــه بالتقديــر لمجلــس اإلدارة علــى دوره 
مــن  بمنجــز  الخــروج  أمــام  العقبــات  تذليــل  فــي  الرئيســي 
ــدًا يمــأه التفــاؤل  ــه عامــًا جدي ــع ونستشــرف ب األعمــال نتطل

واألمل. 

كلمة معالي
المحافظ
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 المصنــع أو المؤسســة أو الشــركة، التــي يملكهــا شــخص
أو أشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو االعتباريــة، وكل 
أو  زراعيــة  أو  تجاريــة  أعمــاالً  تمــارس  التــي  التجمعــات 

صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعًا أو خدمات.

مــكان أو وســيلة يلتقــي فيــه مجموعــة مــن المشــترين 
والبائعين الحاليين والمرتقبين خالل فترة زمنية معينة.

أي ســلعة أو خدمــة أو مجمــوع الســلع والخدمــات التــي 
تكون على أســاس ســعرها وخاصيتها وأوجه اســتعمالها 
بغيرهــا  منهــا  أٍي  عــن  لالســتعاضة  بينهــا  فيمــا  قابلــة 
لتلبيــة حاجــة معينــة للمســتهلك فــي منطقــة جغرافيــة 

معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.

منشــآت،  مجموعــة  أو  المنشــأة  خاللــه  مــن  تكــون  وضــع 
قــادرة علــى التأثيــر فــي الســعر الســائد فــي الســوق مــن 
 خــالل التحكــم فــي نســبة معينــة مــن العــرض الكلــي لســلعة
نشــاطها  تمــارس  التــي  الصناعــة  فــي  معينــة  خدمــة  أو 
فيهــا. وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســة هــذه 
ومــدى  الســوق  تركيبــة  تشــمل  لمعاييــر  طبقــًا  النســبة 
ســهولة دخــول منشــآت أخــرى للســوق، وأي معاييــر أخــرى 

تقررها الهيئة العامة للمنافسة.

كل عمــل ينشــأ عنــه نقــل كلــي أو جزئــي لملكيــة أو حقــوق 
انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات 
يمكــن  أن  شــأنه  مــن  أخــرى،  »منشــأة«  إلــى  »منشــأة« 
»منشــأة« أو مجموعــة »منشــآت« مــن »الهيمنــة«، بصــورة 
مجموعــة  أو  »منشــأة«  علــى  مباشــرة،  غيــر  أو  مباشــرة 
أو  االســتحواذ  أو  االندمــاج  طريــق  عــن  أخــرى  »منشــآت« 
التملــك أو الجمــع بيــن إدارتيــن أو أكثــر بــإدارة مشــتركة، أو 
أيــة وســيلة تــؤدي إلــى تملــك حصــة مــن الســوق تبلــغ )40%( 

من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق.

ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر 
في منشأة جديدة.

قائمة
المصطلحات
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مجلس اإلدارة
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تتمتــع الهيئــة العامــة للمنافســة باســتقاللية تمّكنهــا مــن تطبيــق أحــكام 
نظــام المنافســة بفاعليــة، وبحســب المــادة الرابعــة مــن تنظيــم الهيئــة، 

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ويكون بمرتبة وزير.

وينعقــد مجلــس اإلدارة بدعــوة مــن رئيســه أو نائبــه أربــع مــرات علــى األقــل 
فــي الســنة أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، أو إذا طلــب ذلــك ثلــث أعضائــه 
علــى األقــل، وال ينعقــد المجلــس إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء، علــى أن يكــون 

من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويكــون انعقــاد اجتماعــات المجلــس فــي مقــر الهيئــة ويجــوز عنــد االقتضــاء 
عقدهــا فــي مــكان آخــر داخــل المملكــة، كمــا يكــون للمجلــس أميــن ســّر مــن 
بيــن منســوبي الهيئــة يختــاره الرئيــس بنــاءً علــى ترشــيح المحافــظ علــى أن 

يحدد المجلس مهامه ومكافأته.

وبحســب المــادة الســابعة مــن تنظيــم الهيئــة، يعــد مجلــس اإلدارة الســلطة 
الخطــط  ووضــع  أمورهــا  وتصريــف  إدارتهــا  علــى  ويشــرف  للهيئــة  العليــا 
العامــة التــي تســير عليهــا، ويتابــع تنفيــذ األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة 
بالمنافســة والحــّد مــن الممارســات االحتكاريــة، ولــه اتخــاذ مــا يــراه كفيــالً 

بتحقيق أهداف الهيئة وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها.

الهيئة العامة للمنافسة



أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة األستاذ

أحمد بن محمد 
الغنام

 ممثالً لوزارة
ليــة لما ا

عضــوًا

صاحب السمو الملكي

األمير سعود بن خالد 
الفيصل

ممثالً للهيئة العامة 
لالستثمار 

عضوًا

سعادة األستاذ

عيسى بن محمد 
العيسى

عضوًا

سعادة األستاذ

بندر بن عبد العزيز 
الوايلي

ممثــالً لــوزارة االقتصاد 
لتخطيــط ا و

عضــوًا

معالي المهندس

فهد بن عبد الرحمن 
الجالجل

ممثالً لوزارة التجارة 
واالستثمار

عضوًا

سعادة األستاذ

يوسف بن عبدالستار 
الميمني

عضوًا

سعادة الدكتور

 حسن بن عيسى
المال

عضوًا

سعادة المهندس

 علي بن عثمان
الزيد

عضوًا

معالي الدكتور
محمد بن سليمان الجاسر

رئيس مجلس اإلدارة
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قرارات تنظيمية وإدارية

صــدرت العديــد مــن القــرارات التنظيميــة 
للمنافســة  العامــة  للهيئــة  واإلداريــة 

في عام 2017م كان من أهمها:
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قرار تحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية

وفقــًا للمــادة الحاديــة عشــرة فقــرة )1( مــن نظــام المنافســة، أصــدرت الهيئــة عــدة 
قــراراٍت ذات عالقــة بالموافقــة علــى تحديــد الموظفيــن الذيــن لهــم صفــة الضبطيــة 
القضائيــة فــي تطبيــق أحــكام نظــام المنافســة، وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن الذيــن 

لهم هذه الصفة خالل العام 20 موظفًا.

قرار تحديد ممثلي االّدعاء العام

وفقــًا للمــادة )59( مــن الالئحــة التنفيذيــة، »يعيــن بقــرار مــن المجلــس ممثــال أو اكثــر 
لالدعــاء أمــام اللجنــة والترافــع أمــام ديــوان المظالــم«، وقــد صــدرت عــدة قــراراٍت 
لتحديــد المدعيــن العاميــن للهيئــة، بتعييــن )5( مــن موظفــي الهيئــة لهــذه الصفــة 
مجتمعيــن،  أو  منفرديــن  العــام،  لالدعــاء  ممثليــن  ويعملــون  التقريــر،  عــام  خــالل 
أمــام  أمــام لجنــة الفصــل فــي مخالفــات نظــام المنافســة، والمرافعــة  للمرافعــة 

ديوان المظالم في تطبيق أحكام نظام المنافسة.

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )٥٥( بتاريــخ 1439/1/20هـــ 
ليكــون  المنافســة(  )مجلــس  اســم  بتعديــل  القاضــي 
»الهيئــة العامــة للمنافســة«، والموافقــة علــى تنظيــم 

الهيئة العامة للمنافسة. 



الباب األول
نبذة عن الهيئة
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ســعت الهيئــة العامــة للمنافســة خــالل عــام 2017م لتقديــم خدماتهــا للقطاعــات االقتصاديــة 
التجاريــة والصناعيــة بطريقــة فاعلــة ومتطــورة، وذلــك اســتكماالً لجهــود أعــواٍم متتاليــٍة تضافــرت 

فيها جهود منسوبي الهيئة للعمل على خلق بيئة منافسة تتسم بالشفافية.

واســتنادًا إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )29( مــن نظــام مجلــس الــوزراء الصــادر بالمرســوم 
الكريــم رقــم )7/ب/9720(  الســامي  الملكــي  )أ/13( وتاريــخ 1414/3/3هـــ واألمــر  الملكــي رقــم 
وتاريــخ 1415/6/28هـــ القاضــي بالتأكيــد علــى الــوزارات والجهــات الحكوميــة بتنفيــذ مــا جــاء فــي 
الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، وإنفــاذًا لنــص المــادة التاســعة الفقــرة )7(  مــن نظــام المنافســة 
التــي تقضــي بإعــداد تقريــر ســنوي عــن نشــاطات الهيئــة وخططهــا المســتقبلية؛ نضــع تقريرنــا 

السنوي بين أيديكم مفصالً إلنجازات عام 2017م وتحدياته.

ويتضمــن التقريــر الســنوي للهيئــة العامــة للمنافســة عــرض مــا تحقــق مــن إنجــازات مــا كان لهــا أن 
ومجلــس  مســؤوليها  ودعــم  الهيئــة  منســوبي  وجهــود  وإخــالص  اللــه  مــن  بتوفيــق  إال  تتــم 
إدارتهــا، ورعايــة حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد حفظهمــا اللــه، وتعــاون 

الجهات ذات العالقة في إبراز الدور الحقيقي للهيئة.

ويتنــاول التقريــر أنشــطة ومالمــح نظــام وتنظيــم الهيئــة العامــة للمنافســة، وبيــان دورهــا فــي 
اإلســهام مــع الجهــات األخــرى ذات الصلــة فــي إزالــة العوائــق، وتســهيل المبــادرات االقتصاديــة 
وتشــجيع االســتثمار األجنبــي، كذلــك دعــم اســتراتيجيات التنويــع وتطويــر الُبنــى االقتصاديــة لتكون 

أكثر قدرة على المنافسة.

لقــد واصلــت الهيئــة العامــة للمنافســة العمــل علــى تحقيــق أهدافهــا خــالل العام المالــي 2017م 
ــأداء مســؤولياتها علــى النحــو  ــزام ب مســتفيدة مــن خبراتهــا وإمكانياتهــا التــي تهيــئ لهــا االلت
األمثــل كمــا ُروعــي عنــد إعــداد هــذا التقريــر األخــذ بالقواعــد المعمــول بهــا فــي إعــداد التقاريــر 
الســنوية للــوزارات والمؤسســات العامــة واألجهــزة الحكوميــة، وذلــك بالصيغــة المرفقــة باألمــر 
الســامي الكريــم  رقــم26345/5/7 وتاريــخ 1422/12/19هـــ واســتنادًا إلــى التوجيهــات الكريمــة 

الموجهة من مجلس الشورى الموقر.

إننــا إذ نفاخــر بمــا تحقــق مــن نجاحــات خــالل العــام، نســعى إلــى مواصلــة مســيرة التقــدم والنمــو 
واضعيــن نصــب أعيننــا بنــاء منظومــٍة ترتكــز علــى أســس قويــة تحقــق النمــو المســتدام أســوًة 

بأجهزة المنافسة العالمية. 

ُمَقدَِّمة
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نعمل على خلق 
بيئة تنافسية 

تتسم بالشفافية

ودعم استراتيجيات 
التنويع وتطوير 

الُبنى االقتصادية
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نبذة عن الهيئة

وتاريــخ  رقــم )م/25(  الصــادر  الملكــي  بالمرســوم  المنافســة  نظــام  صــدر 
1425/5/4هـــ كأحــد توجهــات الحكومــة الرشــيدة وتعزيــزًا لسياســتها الراميــة 
لتحفيــز االقتصــادي الوطنــي وترســيخ بيئتهــا االســتثمارية وانضمامهــا إلــى 

منظمة التجارة العالمية.

األعمــال  المنافســة فــي قطــاع  تأكيــد منــاخ  نحــو  المملكــة  توجــه  ويأتــي 
والمحافظــة علــى البيئــة التنافســية فــي إطــار مــن العدالــة والشــفافية 
بحريــة  التنافــس  مــن  المنشــآت  ســتمكن  بدورهــا  التــي  المحليــة  للســوق 
وعدالــة، ويتيــح للمســتهلكين إمكانيــة جنــي الفوائــد المرجــوة من المنافســة 

العادلة.

وتقــوم الهيئــة العامــة للمنافســة بعــدة مهــاٍم ومســؤوليات كفلهــا نظــام 
المنافســة كونهــا الجهــة المعنيــة بحمايــة المنافســة العادلــة وتشــجيعها، 
ــر علــى المنافســة المشــروعة،  ومكافحــة الممارســات االحتكاريــة التــي تؤث
والمحافظــة علــى البيئــة التنافســية لقطــاع األعمــال فــي إطــار مــن العدالــة 

والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك.

تأكيد مناخ المنافسة في 
قطاع األعمال ضمن إطار 
من العدالة والشفافية.

القيماألهدافالرسالةالرؤية

تحقيق قدرة تنافسية 
عالية تحقق زيادة اإلنتاجية 

وتضاعف األرباح وتدفع 
عجلة التنمية.

خلق بيئة استثمارية آمنة 
وجاذبة تحمي المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.

توفير أجواء تنافسية حرة تضمن 
االستمرارية وتحقق معدالت 

نمو عالية.

توفير األطر القانونية والتنظيمية 
التي تضمن حقوق أصحاب 

األعمال وتحمي المستهلكين.

مواجهة الممارسات االحتكارية 
بالتطبيق العادل للقوانين.

العدالة 

الشفافية 

اإلنتاجية

االستمرارية

النمو
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المهام 
والمسؤوليات 

والتنظيم

بعــدة  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تقــوم 
مهــام ومســؤوليات كفلهــا نظــام المنافســة 
)م/2٥(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
وتاريــخ 142٥/٥/4هـــ كونهــا الجهــة المعنيــة 
وتشــجيعها،  العادلــــــة  المنافســة  بحمايــة 
ومكافحــة الممارســات االحتكاريــة التــي تؤثــر 
تضمــن  وقــد  المشــروعة،  المنافســة  علــى 
الصــادر  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تنظيــم 
بتاريخ 20 / 1 / 1439هـ الموافق 10 / 10 / 2017م 

على سبع عشرة مادة هي: 
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المادة األولى

المادة الثالثة

المادة الثانية

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام 
كل منها:

مــع مراعــاة المهمــات الموكلــة إلــى الهيئــة بموجــب النظــام، تتولــى الهيئــة حمايــة وتشــجيع 
المنافســة العادلة ومكافحة الممارســات االحتكارية المخلة بالمنافســة المشــروعة، والمحافظة 
علــى البيئــة التنافســية لقطــاع األعمــال فــي إطــار مــن العدالــة والشــفافية للســوق المحليــة، 

وإصدار القواعد واإلجراءات المنظمة لذلك، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:

إصدار القواعد واإلجراءات وفق االختصاص، على أن تشمل ما يأتي: ( 1

قواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة.	 

القواعد الخاصة بمنع الممارسات االحتكارية، ومكافحة ما يستجد منها.	 

الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها.	 

المنافســة  ( 2 تطبيــق  لضمــان  المجلــس  يقرهــا  التــي  القواعــد  ضــوء  فــي  الســوق  مراقبــة 
العادلة، وإجراء البحوث والدراسات الالزمة لذلك.

نشــر ثقافــة المنافســة، وعقــد النــدوات والمؤتمــرات، وإجــراء الدراســات والبحــوث، وغيرهــا  ( 3
من النشاطات التوعوية والعلمية، في مجال المنافسة.

ــز التعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة داخــل المملكــة وخارجهــا بمــا يحقــق  ( 4 تعزي
أهداف الهيئة، وفقًا لأنظمة والقواعد والتعليمات السارية في هذا الشأن.

اســتحداث قاعــدة بيانــات ومعلومــات عــن النشــاط االقتصــادي وتحديثهــا وتطويرهــا بمــا  ( 5
يخدم عمل الهيئة في المجاالت المرتبطة بالمنافسة.

المالــي واإلداري، وتباشــر  ( 1 المســتقلة وباالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية  الهيئــة  تتمتــع 
المهمات واالختصاصات المنوطة بها بموجب التنظيم.

ترتبــط الهيئــة برئيــس مجلــس الــوزراء، ويكــون مقرهــا فــي مدينــة الريــاض، ويجــوز لهــا إنشــاء  ( 2
مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

الهيئة العامة للمنافسة

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

نظام المنافسة

مجلس إدارة الهيئة

محافظ الهيئة

الالئحة التنفيذية للنظام

لجنة الفصل في مخالفات النظام

رئيس المجلس

الهيئة

التنظيم

النظام

المجلس

المحافظ

الالئحة

اللجنة

الرئيس

المهام والمسؤوليات  
والتنظيم
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المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون   أوال: 
العضوية فيه على النحو اآلتي:  

تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثانيًا: 

فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثالث سنوات قابلة   ثالثًا: 
للتجديد لمدة مماثلة.  

على أال تقل مراتب 
ممثلي األجهزة 

الحكومية عن المرتبة 
)الرابعة عشرة( أو ما 

يعادلها

عضوًا ونائبًا للرئيسالمحافظ

عضوًاممثل من وزارة التجارة واالستثمار

عضوًاممثل من وزارة المالية 

عضوًاممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط 

ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 

 أربعــة أعضــاء مــن ذوي الكفايــة العاليــة والخبــرة فــي 
ُيختــارون  أو األنشــطة االقتصاديــة  مجــاالت األنظمــة 
لذواتهــم، ويعينــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً 

على اقتراح الرئيس.

عضوًا

1

2

3

4

5

6

المادة الخامسة

ــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة، أو كلمــا  ( 1 ــه أرب ينعقــد المجلــس بدعــوة مــن رئيســه أو نائب
دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، أو إذا طلــب ذلــك ثلــث أعضائــه علــى األقــل، وال ينعقــد المجلــس إال 

بحضور أغلبية األعضاء على األقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

تعقــد اجتماعــات المجلــس فــي مقــر الهيئــة، ويجــوز عنــد االقتضــاء عقدهــا فــي مــكان آخــر  ( 2
داخل المملكة.

يكــون للمجلــس أميــن ســر مــن بيــن منســوبي الهيئــة يختــاره الرئيــس بنــاءً علــى ترشــيح  ( 3
المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكافأته.

المادة السادسة

يرجــح  ( 1 األصــوات  الحاضريــن، وفــي حالــة تســاوي  أصــوات  بأغلبيــة  المجلــس  قــرارات  تصــدر 
الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــرارات بعرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن، بشــرط أن يوافــق جميــع  ( 2
األعضــاء علــى القــرارات كتابــًة، وتعــرض هــذه القــرارات علــى المجلــس فــي أول اجتمــاع الحــق 

إلثباتها في محضر االجتماع.

يجــوز للمجلــس أن يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــرى االســتعانة بخبراتهــم، دون أن يكــون لهــم  ( 3
حق التصويت.

تثبــت مــداوالت المجلــس وقراراتــه فــي محاضــر يوقعها رئيــس االجتماع واألعضــاء الحاضرون،  ( 4
وتنشــر القــرارات التــي يــرى المجلــس ضــرورة نشــرها فــي الجريــدة الرســمية وفــي أي 
وســيلة إعالميــة أخــرى يــرى المجلــس مناســبتها، وتبلــغ الهيئــة هــذه القــرارات إلــى الجهــات 

المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.

ال يجــوز لعضــو المجلــس االمتنــاع عــن التصويــت أو تفويــض عضــو آخــر بالتصويــت عنــه عنــد  ( 5
محضــر  ضمــن  االعتــراض  وأســباب  اعتراضــه  تســجيل  المعتــرض  المجلــس  ولعضــو  غيابــه، 

االجتماع.

ال يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة. ( 6
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المادة السابعة

المادة الثامنة

يكــون للهيئــة محافــظ بالمرتبــة الممتــازة، يعيــن بنــاءً علــى ترشــيح الرئيــس وُيعــّد هــو المســؤول 
التنفيــذي عــن إدارة الهيئــة وتســيير أمورهــا فــي حــدود مــا ينــص عليــه النظــام والتنظيــم ومــا 

يقرره المجلس من مهمات وصالحيات، ومن ذلك ما يأتي:

ــراح مشــروعات الخطــط والسياســات العامــة واألنظمــة المتعلقــة بالمنافســة ورفعهــا  ( 1 اقت
إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.

رفع مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، إلى المجلس. ( 2

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ( 3

ــح والقــرارات التنفيذيــة الخاصــة بســير  ( 4 ــة التنظيمــي ومشــروعات اللوائ ــراح هيــكل الهيئ اقت
العمل في الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ الستكمال إجراءات إقرارها.

تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية واإلدارية وغيرها. ( 5

إصدار األوامر بمصروفات الهيئة وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة. ( 6

تعييــن الموظفيــن فــي الهيئــة واإلشــراف عليهــم، وفقــًا للصالحيــات الممنوحــة لــه ومــا  ( 7
تحدده األنظمة واللوائح.

استقطاب الكفاءات وتعيين من يقتضي عمل الهيئة االستعانة به. ( 8

إقــرار االبتعــاث والتدريــب لموظفــي الهيئــة؛ للدراســة فــي الدخــل أو الخــارج، وفقــًا لإلجــراءات  ( 9
النظامية المتبعة.

الموافقــة علــى مشــاركة موظفــي الهيئــة فــي المنتديــات والنــدوات والبرامــج والحلقــات  ( 10
والزيــارات ذات العالقــة بأهــداف الهيئــة واختصاصاتهــا فــي الداخــل والخــارج، وفقــًا لإلجراءات 

النظامية المتبعة.

قيــاس أداء عمــل الهيئــة وفقــًا لمؤشــرات األداء ومعاييــر اإلنجــاز التــي يقرهــا المجلــس،  ( 11
واقتراح الوسائل الكفيلة بتقويم أداء الهيئة وتطويرها.

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها وأنشطتها. ( 12

مباشــرة مــا يخولــه إيــاه المجلــس والنظــم واللوائــح الخاصــة بالهيئــة مــن اختصاصــات أخــرى. ( 13
وللمحافظ تفويض بعض مهماته وصالحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
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المجلــس هــو الســلطة العليــا للهيئــة، ويشــرف علــى إدارتهــا وتصريــف أمورهــا ووضــع الخطــط 
العامــة التــي تســير عليهــا، ويتابــع تنفيــذ األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بالمنافســة والحــّد مــن 
الممارســات االحتكاريــة، ولــه اتخــاذ مــا يــراه كفيــالً بتحقيــق أهــداف الهيئــة وحمايــة المنافســة 

العادلة وتشجيعها، ومن ذلك ما يأتي:

اعتمــاد مشــروعات الخطــط والسياســات العامــة واألنظمــة الخاصــة بالمنافســة، ورفعهــا  ( 1
بحسب اإلجراءات النظامية المتبعة.

تحديــد األهــداف والسياســات التــي تســير عليهــا الهيئــة لتحقيــق أهدافهــا، واعتمــاد البرامــج  ( 2
الالزمة لذلك واإلشراف على تنفيذها.

إصــدار الالئحــة، والقواعــد واإلجــراءات المشــار إليهــا فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )الثالثــة( مــن  ( 3
التنظيم.

إقــرار لوائــح الهيئــة الداخليــة والماليــة واإلداريــة علــى أن تتضمــن تلــك اللوائــح تحديــدًا  ( 4
وواجباتهــم،  وحقوقهــم  ومزاياهــم  الهيئــة  منســوبي  ورواتــب  التعييــن  لشــروط 

والممارسات الوظيفية.

الموافقــة علــى اتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحــث وجمــع االســتدالالت والتحقيــق للكشــف عــن  ( 5
الممارسات والمخالفات المخلة بالمنافسة.

الموافقــة علــى تحريــك الدعــوى الجزائيــة فــي الممارســات المخلــة بالمنافســة، واتخــاذ  ( 6
 اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة حيالهــا مــا عــدا المخالفــات المتعلقــة بإفشــاء أعضــاء المجلــس

أو منسوبي الهيئة لأسرار المتعلقة بعملهم.

تسمية الموظفين الذين لهم صفة الضبطية في تطبيق احكام النظام. ( 7

تسمية المحققين وممثلي االدعاء العام في تطبيق أحكام النظام. ( 8

الموافقة على قبول المصالحة مع المنشآت المخالفة وفقًا ألحكام النظام والالئحة. ( 9

البت في طلبات التركز االقتصادي، وفقًا ألحكام النظام والالئحة. ( 10

إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. ( 11

تشــكيل لجــان دائمــة أو مؤقتــة مــن بيــن أعضائــه أو مــن ســواهم، ويعهــد إليهــا بمــا يــراه مــن  ( 12
المهمــات، ويحــدد قــرار تشــكيل كل لجنــة رئيســها وأعضاءهــا واختصاصاتهــا ومــدد إنجــاز 

مهماتها.

الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة في المناطق بحسب الحاجة. ( 13

تعيين مراجع )أو أكثر( لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم. ( 14

والتقريــر  ( 15 الحســابات  مراجــع  وتقريــر  الختامــي  وحســابها  الهيئــة  ميزانيــة  مشــروع  إقــرار 
السنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحسب اإلجراءات النظامية.

تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. ( 16

إبداء الرأي في األنظمة والسياسات والقرارات المتعلقة بالمنافسة. ( 17

وللمجلــس تفويــض بعــض المهمــات المشــار إليهــا أعــاله إلــى المحافــظ وفــق مــا يقتضيــه ســير 
العمل في الهيئة، على أن يكون ذلك بقرار مكتوب ولمدة محددة.



المادة التاسعة

ــاءً علــى ترشــيح المحافــظ، ويتولــى  ــر( يعيــن بقــرار مــن المجلــس بن ــب )أو أكث يكــون للمحافــظ نائ
نائــب المحافــظ األعمــال التــي يفوضهــا المحافــظ إليــه، فــي حــدود ما يقضــي به النظــام والتنظيم 

واللوائح واإلجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.

المادة العاشرة

فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات 
االجتماعية.

المادة الرابعة عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة األولى للهيئة 
من تاريخ نفاذ التنظيم.

المادة السادسة عشرة

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )319( وتاريخ 
1434/9/14هـ

المادة السابعة عشرة

يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية عشرة

تكــون للهيئــة ميزانيــة ســنوية مســتقلة ضمــن ميزانيــة الدولــة، ويحــّول الفائــض مــن المــوارد 
الماليــة التــي تتقاضاهــا الهيئــة إلــى وزارة الماليــة بعــد اقتطــاع جميــع النفقــات الجاريــة ونفقــات 
رأس المــال وغيرهــا مــن المصروفــات التــي تحتــاج إليهــا الهيئــة، وتحتفــظ الهيئــة باحتياطــي عــام 

يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.

المادة الخامسة عشرة

ُيعيــن  الهيئــة،  علــى حســابات  الرقابــة  فــي  العامــة  المراقبــة  ديــوان  بحــق  اإلخــالل  عــدم  مــع 
المجلــس مراجــع حســابات خارجيــًا )أو أكثــر( مــن المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة، ويحــدد 
عــن  منفرديــن  مســؤولين  يكونــون  فإنهــم  الحســابات  مراجعــو  تعــدد  وإذا  )أتعابهــم(،  أتعابــه 
أعمالهــم أمــام الهيئــة، مــا لــم يتــم االتفــاق معهــم بعقــد واحــد فإنهــم يكونــون مســؤولين 
بالتضامــن عــن أعمالهــم أمــام الهيئــة، ويرفــع تقريــر مراجــع الحســابات إلــى المجلــس، وُيــزّود 

ديوان المراقبة العامة بنسخٍة منه.

المادة الثانية عشرة

تتكون موارد الهيئة من المصادر اآلتية:

االعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ( 1

المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات واألعمال التي تقدمها وفقًا ألحكام النظام  ( 2
والتنظيم.

حصيلة الغرامات التي توقعها وفقًا للنظام. ( 3

العائد من استثماراتها. ( 4

ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات واألوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. ( 5

أي مورد آخر يقره المجلس. ( 6

المادة الثالثة عشرة

الســعودي،  العربــي  النقــد  مؤسســة  فــي  باســمها  حســاب  فــي  الهيئــة  أمــوال  تــودع 
ويصــرف منــه وفــق ميزانيتهــا المعتمــدة، ولهــا فتــح حســابات أخــرى فــي البنــوك المرخــص 

لها بالعمل في المملكة.
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 رؤية 2030 
ومرئيات الهيئة

تتفــق توجهــات الهيئــة العامــة للمنافســة تمامــًا مــع منطلقــات ومعطيــات رؤيــة المملكــة 
2030، ومــا جــاء فيهــا مــن اهتمــاٍم مباشــر بدعــم القطــاع الخــاص وتمكيــن الثــروات البشــرية 

والسوق المحلية. 

إننــا فــي الهيئــة العامــة للمنافســة نحقــق قــول ولــي العهــد حفظــه اللــه: »نلتــزم أمامكــم أن 
نكــون مــن أفضــل دول العالــم فــي األداء الحكومــي الفّعــال لخدمــة المواطنيــن، ومعــًا ســنكمل 
بنــاء بالدنــا لتكــون كمــا نتمناهــا جميعــًا مزدهــرًة قويــًة تقــوم علــى ســواعد أبنائهــا وبناتهــا 
وتســتفيد مــن مقدراتهــا«، حيــث تقــوم الهيئــة أساســًا علــى توفيــر أرضيــة ســليمة للســوق 
المحليــة والمتعامليــن فيهــا، تؤمــن لهــم العــدل والمســاواة، وتأخــذ حقوقهــم وتلزمهــم 

بواجباتهم.

واليــوم، تنفتــح الهيئــة نحــو آفــاق جديدة من الشــفافية والحوكمة والتعامل مع المســتثمرين 
فــي المملكــة، انطالقــًا مــن كونهــا الجهــة المعنيــة مباشــرة بحماية المنافســة وتشــجيع القيم 
المخلــة  االحتكاريــة  الممارســات  كل  مكافحــة  مــع  الفــرص،  عدالــة  علــى  والعمــل  التجاريــة 

بالقانون ومنع كل ما من شأنه إضعاف البيئة االستثمارية. 

وهــذا العــام، جــّددت الهيئــة مــن أعمالهــا وقراراتهــا بإصــدار المزيــد مــن القواعــد واإلجــراءات 
العدالــة  مــن  إطــار  فــي  األعمــال  لقطــاع  التنافســية  البيئــة  علــى  والمحافظــة  المنظمــة 
والشــفافية للســوق المحليــة، وأعــدت خطــة باحتياجاتهــا، مــن قواعــد البيانــات التــي يمكــن أن 
تســهم فــي توفيــر المعلومــة الدقيقــة عــن طبيعــة المنافســة فــي القطاعــات المختلفــة، 
وآليــات وضوابــط العمــل بهــا، ومــدى اتســاقها مــع النظــام والئحتــه التنفيذيــة، ولتعــزز الهيئــة 
التركــز  حــاالت  بدراســة  قامــت  كمــا  القائمــة.  والمبــادرات  الشــكاوى  ودراســة  متابعــة  مــن 

االقتصادي ومدى تأثيره في السوق. 

تقنيــًا، قامــت الهيئــة بتنشــيط خدماتهــا اإللكترونيــة وارتبطــت مــع عــدة جهــات فــي الدولــة، كمــا 
تــم تجهيــز تطبيــق إلكترونــي خــاص بهــا يتــم مــن خاللــه إتاحــة خدماتهــا للمســتفيدين والتعريــف 
الكبيــر الســتخدام  بالهيئــة ونشــر ثقافــة المنافســة للعمــوم وذلــك انطالقــًا مــن االنتشــار 
مــع  والتواصــل  خدماتهــا  إلتاحــة  الــدؤوب  الهيئــة  ســعي  مــن  وانطالقــًا  الذكيــة  األجهــزة 

المستفيدين بالوسائل المتاحة للعامة.

وكنــوع مــن التكامــل مــع أجهــزة الدولــة األخــرى، شــاركت الهيئــة مــع ممثليــن مــن جهــات عــدة 
إلــى مرجعيــات  للتوصــل  الجهــات  مــن  لــدى غيرهــا  المنافســة  لدارســة مفاهيــم  ذات صلــة 
واحــدة، إضافــًة إلــى مشــاركتها مــع ممثليــن مــن الجهــات ذات الصلــة فــي تحســين أداء األعمــال 
فــي القطــاع الخــاص بالهيئــة العامــة لالســتثمار لتحقيــق شــفافية األنظمــة واللوائــح وإنفــاذ 
مضاميــن قــرار مجلــس الــوزراء. هــذا غيــر دراســة مشــاريع عــدة فــي نفــس الســياق. مــا يؤكــد 
انفتــاح الهيئــة علــى المنــاخ االســتثماري الجديــد فــي المملكــة والعمــل بالتــوازي مــع الجهــات 
أجهــزة  مــع  المشــترك  المؤسســاتي  العمــل  وتحقيــق  واآلراء،  الخبــرات  لتبــادل  الصلــة،  ذات 

الدولة األخرى.

وتتابــع الهيئــة العامــة للمنافســة بشــكل دقيــق قــرارات وخدمــات جميــع األجهــزة الحكوميــة 
المتصلــة وتعمــل علــى توســيع تواصلهــا مــع تلــك الجهــات مــن جانــب ومــع المســتفيدين مــن 

خدماتها من جانب آخر.
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 اهتمام مباشر بدعم 
القطاع الخاص وتمكين 

الثروات البشرية والسوق 
المحلية. 
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الباب الثاني
أعمال وإنجازات

2



األساســية  الركائــز  إحــدى  القانونــي  القســم  يمثــل 
الدراســات  إعــداد  خــالل  مــن  الهيئــة  عمــل  فــي 
كمــا  والمبــادرات،  الشــكاوى  ودراســة  القانونيــة، 
يدخــل ضمــن مهامــه اإلشــراف علــى مباشــرة إجــراءات 
التقصــي والبحــث وجمــع االســتدالالت ضــد المنشــآت 
حــول الممارســات المخالفــة لنظــام المنافســة وإجراء 
ومراجعــة  الالزمــة،  والمســاءالت  التحقيقــات 
مشــروعات األنظمــة واألنظمــة المعمــول بهــا، إضافًة 
بتحقيــق  المتعلقــة  والتوصيــات  اآلراء  إبــداء  إلــى 
المنافســة العادلــة وتمكيــن المنشــآت لدعــم النمــو 

االقتصادي وفق أسس التنافس المشروع.

كمــا يقــوم القســم القانونــي بتمثيــل الهيئــة أمــام 
المنافســة،  نظــام  مخالفــات  فــي  الفصــل  لجنــة 
بديــوان  االســتئناف  ومحكمــة  اإلداريــة  والدوائــر 
والمرافعــة،  االســتماع  جلســات  وحضــور  المظالــم، 
والدفــوع  والمذكــرات  االدعــاء  لوائــح  وتقديــم 
االجتماعــات  فــي  الهيئــة  تمثيــل  وكذلــك  الجوابيــة، 

والندوات والمشاركات القانونية.

تكييــف الشــكاوى والبالغــات الــواردة للهيئــة ودراســتها، والرفــع بالتوصيــات النظاميــة للعــرض علــى مجلــس 	 
اإلدارة. 

اإلشراف على إعداد تقارير التكييف القانوني، وعرضها على المجلس التخاذ القرار المناسب فيها. 	 

تكييــف المبــادرات والدراســات القطاعيــة مــن الناحيــة النظاميــة والمشــاركة فــي إعــداد التوصيــات ورفعهــا 	 
لمجلس اإلدارة وذلك إلطالق المبادرة. 

مباشــرة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة بالبــدء باتخــاذ إجــراءات التقصــي والبحث وجمع االســتدالالت والتحقيق، 	 
أو إلزام المخالفين بالتدابير الالزمة، أو تحريك الدعاوى الجزائية.

مراجعــة خطــط التقصــي والبحــث وجمــع االســتدالالت والتحقيــق، والدراســات القطاعيــة للبحــث والتقصــي، 	 
والتأكد من مدى استيعاب وشمولية المصادر والوسائل في تحقيق أهداف خطط العمل. 

تشكيل فرق عمل الضبطية القضائية لمباشرة أعمال التحقيق والتقصي وجمع االستدالالت. 	 

مراجعــة متابعــة مجريــات التقصــي واالســتدالل، ودراســة وتحليــل محاضــر الضبــط والتحقيقــات، ومناقشــة 	 
نتائجها األولية، ومراجعها بعد التأكد من مدى استيفائها لكافة اإلجراءات القانونية المتبعة. 

اإلعــداد واإلشــراف علــى التقاريــر النهائيــة فــي وقائــع التحقيقــات واالســتدالالت فــي القضايــا المنظــورة، 	 
والرفع بها مع التوصيات النظامية تمهيدًا العتمادها. 

اإلشــراف علــى إعــداد لوائــح االدعــاء فــي القضايــا والحــاالت التــي يقــرر مجلــس اإلدارة حيالهــا البــدء بتحريــك 	 
الدعاوى الجزائية المتضمنة أسماء المدعى عليهم. 

إعــداد تقاريــر االدعــاء، ومناقشــة نتائجــه، وإعــداد التوصيــة بإعــداد الئحــة االتهــام، أو التوصيــة بعــدم كفايــة 	 
األدلة والشواهد. 

ــر المحكمــة 	  ــة أمــام الجهــات القضائيــة، ودوائ ــا وحــاالت لتمثيــل الهيئ مباشــرة مــا يحــال للقســم مــن قضاي
اإلدارية واالستئناف وتقديم اللوائح والمذكرات الجوابية.

دراســة حــاالت طلبــات اإلعفــاء، وإعــداد مســودة القــرارات والرفــع بالتوصيــات الالزمــة ومســوغاتها القانونية، 	 
وذلك بعد اعتماد القرار من المجلس.

اإلشــراف علــى متابعــة التنفيــذ النظامــي للقــرارات واألحــكام التــي تصــدر علــى المنشــآت المخالفــة كافــة 	 
ومراجعــة مــدى اســتجابة المنشــآت المخالفــة لأحــكام والقــرارات التــي تكــون واجبــة النفــاذ، واآلثــار المترتبــة 
عليهــا فــي المــدد المحــددة والرفــع بالتقاريــر القانونيــة الدوريــة عــن واقــع المنشــآت المخالفــة مدعمــة 

بالخطوات واإلجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها، والتوصيات الالزمة الصادرة عن الهيئة. 

مشــروعات 	  فــي  التشــريعية  والمســتجدات  الســارية  واللوائــح  األنظمــة  فــي  النظامــي  الواقــع  دراســة 
األنظمــة واللوائــح، ومشــاركة الجهــات والمؤسســات العامــة فــي اقتــراح وتحديــث أنظمتهــا ولوائحهــا. ممــا 

له صلة بأهداف المنافسة وتطبيقاتها.

القسم 
القانوني
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أبرز أدوار القسم القانوني



مشــاركة هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء في دراســة مشــروع نظام المنافســة 	 
ومراجعــة صياغتــه لتعزيــز فاعليتــه وتطويــر مســتوى كفاءتــه بمــا يتوافــق 
مــع طبيعــة التحــوالت االقتصاديــة، والتحديثــات القانونيــة لمختلــف األنشــطة 

والمشاريع التنموية لدعم تحقيق المنافسة العادلة في األسواق. 

للمنافســة، 	  العامــة  الهيئــة  مــن  المشــكل  العمــل  فريــق  مــع  المشــاركة 
والجهــات المعنيــة فــي دراســة مرئيــات مجلــس الشــورى علــى مشــروع نظــام 

المنافسة. 

تمثيــل الهيئــة فــي هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء لدراســة وإعــداد تنظيــم 	 
الــوزراء رقــم 55 وتاريــخ  بقــرار مجلــس  الصــادر  للمنافســة  العامــة  الهيئــة 
1439/1/20هـــ لمواكبــة التحديثــات التــي تضمنــت تحويــل مجلــس المنافســة 

إلى هيئة عامة وتوسيع نطاق عملها واختصاصات مجلس إدارتها.

بدعــوة 	  الخليجــي  المنافســة  قانــون  مشــروع  دراســة  فــي  الهيئــة  تمثيــل 
والمرئيــات  والمبــررات  المقترحــة  بالصيغــة  والرفــع  العالقــة  ذات  الجهــات 

المطروحة.

مشــاركة هيئــة الخبــراء بمجلــس الــوزراء، وديــوان المظالــم والجهــات ذات 	 
الصلة في دراسة االختصاصات المشمولة بنظام المنافسة.

المشــاركة مــع ممثليــن مــن مختلــف الجهــات فــي فريــق عمــل تحســين أداء 	 
األعمــال فــي القطــاع الخــاص بالهيئــة العامــة لالســتثمار لتحقيــق شــفافية 
األنظمــة واللوائــح وإنفــاذ مضاميــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 713 وتاريــخ 

1438/11/30هـ.

المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي لشــبكة المنافســة الدوليــة ICN ، مايــو 	 
2017م، لمناقشــة سياســات المنافســة بيــن هيئــات المنافســة والمهتميــن 

والمتخصصين.

المشــاركة فــي ورشــة عمــل فــي هيئــة التجــارة الفيدراليــة FTC  بالتعــاون مــع	 
ICN،  فبراير 2017م.

تمثيــل الهيئــة فــي االجتمــاع التحضيــري لالجتمــاع الثانــي بيــن دول رابطــة 	 
)افتا( للتجارة الحرة األوروبية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

المشــاركة فــي اجتمــاع اللجنــة المشــكلة مــن ممثلــي بعــض الجهــات 	 
المضافــة  الضريبــة  لفــرض  المقترحــة  اآلليــات  لدراســة  الحكوميــة 
قيمــة  لتحصيــل  المقترحــة  اآلليــة  مــع  المناســبة  العمــل  وآليــات 
لــم  التــي  األنظمــة  مشــاريع  أو  الســارية  لأنظمــة  وفقــًا  الضرائــب 

تصدر بعد.

واالســتثمار 	  التجــارة  بــوزارة  التحضيــري  االجتمــاع  فــي  المشــاركة 
ألعمــال اللجنــة الســعودية التونســية، المتضمــن اقتــراح تفعيــل عــدد 

من البنود -بين الجانبين في مجال المنافسة.

المشــاركة فــي لقــاء وفــد مــن البنــك الدولــي لتعزيــز التعــاون بيــن 	 
الجانبيــن فــي اســتقطاب أمثــل التجــارب الرائــدة مــن أجهــزة المنافســة 

من مختلف دول العالم.

المشــاركة فــي لقــاء بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي لمناقشــة أدوار 	 
واختصاصــات الهيئــة وأهــم التجــارب واألحــكام التــي طبقتهــا بحــق 

المخالفين.

المشــاركة فــي لقــاء ممثلــي هيئــة الغــذاء والدواء لتوضيــح مضامين 	 
نظــام المنافســة وأحكامــه التطبيقيــة، وبحــث مجمــل الممارســات 
ــر ذلــك علــى  فــي قطــاع األدويــة وأنشــطة المكمــالت الغذائيــة، وأث

المنافسة.

القطــاع 	  وعــي  تعــزز  التــي  والفعاليــات  اللقــاءات  فــي  المشــاركة 
القطاعــات  ومنظمــي  الجامعــات  وطــالب  والمحاميــن  الخــاص 
المتخصصــة بأحــكام نظــام المنافســة ودور المنافســة المشــروعة 
بمكافحــة  الهيئــة  واختصــاص  وتنميتــه،  الســوق  تحريــر  فــي 

الممارسات االحتكارية.

مشــاركة الجهــات المختصــة فــي دراســة مشــاريع األنظمــة واللوائــح 	 
ذات الصلــة بأحــكام المنافســة، كمشــروع الئحــة االندماج واالســتحواذ 
مراجعــة  إجــراءات  ومشــروع  الماليــة،  الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة 
االندمــاج وإجــراءات مراجعــة اســتمرارية الخدمــة الصــادر عــن هيئــة 

االتصاالت وتقنية المعلومات.

المشــاركة فــي دراســة وإبــداء المرئيــات علــى مشــروع بروتوكــول 	 
التعــاون فــي مجــال التجــارة وحمايــة المســتهلك والمنافســة بيــن 

المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

الســتثمار 	  القضائــي،  الضبــط  لمأمــوري  اإلرشــادي  الدليــل  إطــالق 
خبــرات ومهــارات مأمــوري الضبــط بأســلوب متقــدم ورفــع مســتوى 
والمبــادئ  القيــم  تطبيــق  اســتدامة  يكفــل  بمــا  الميدانــي،  األداء 
الضمانــات  وتحقيــق  الهيئــة  تمارســها  التــي  والجزائيــة  الضبطيــة 
العدليــة فــي التعامــل مــع المنشــآت بمختلــف أنشــطتها، طبقــًا لنظام 
المنافســة والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد واإلجــراءات ذات 

الصلة.

القسم 
القانوني

إنجازات القسم القانوني خالل عام 
2017م كما يلي :
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من مهام القسم القانوني 
دراسة الشكاوى والمبادرات، 
اإلشراف على إجراءات البحث 

والتقصي، وجمع االستدالالت 
ضد المنشآت المخالفة لنظام 

المنافسة.
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مجمل االنشطة التفاعلية 
التي نفذها الفريق 

القانوني خالل العام



القسم 
االقتصادي

العامــة  الهيئــة  بــه  تقــوم  الــذي  الهــام  للــدور  نظــرًا 
للمنافســة فــي مراقبــة األســواق والتأكــد مــن تطبيــق األطــر 
التنظيميــة والقانونيــة، يقــوم القســم االقتصــادي، بالعديــد 
الهيئــة  باحتياجــات  خطــة  إعــداد  بينهــا:  مــن  المهــام،  مــن 
العامــة مــن قواعــد البيانــات التــي يمكــن أن تســهم فــي 
فــي  المنافســة  طبيعــة  عــن  الدقيقــة  المعلومــة  توفيــر 
القطاعــات، واإلشــراف علــى تحديــد أطر الدراســات، واإلشــراف 
للدراســات  الفنــي  والتقييــم  إعدادهــا،  متابعــة  علــى 
المكاتــب  إلــى  العامــة  الهيئــة  تســندها  التــي  التعاقديــة 
الدراســات  تلــك  أهــداف  تحقيــق  يضمــن  بمــا  االستشــارية، 

وفق اإلطار المنهجي المتعارف عليه. 

ومــن بيــن المهــام التــي يضطلــع بهــا القســم االقتصــادي 
اإلشــراف علــى دراســة طلبــات التركــز، والقضايــا، والتوجيــه 
إعــداد  علــى  واإلشــراف  منهــا،  لــكل  العمــل  خطــة  بإعــداد 
تقاريــر طلبــات التركــز، ودراســة القضايــا والحــاالت، والتأكــد من 
اســتيفائها لكافــة المعاييــر المهنيــة المتعــارف عليهــا، ومــن 
المباشــر،  الرئيــس  إلــى  بذلــك  والرفــع  فيهــا،  البــت  ثــم 
والمشــاركة فــي عضويــة فــرق الضبــط القضائــي، والبحــث 

والتقصي في القضايا المنظورة من الهيئة. 

واإلشــراف  ومراقبتــه،  الســوق  رصــد  علــى  اإلشــراف  أيضــا 
علــى إصــدار التقاريــر الدوريــة، واالســتفادة منهــا فــي رصــد 
مختلــف  مــن  يصــدر  مــا  ومتابعــة  بهــا،  المشــتبه  الحــاالت 
مــن  والدراســات،  البحــوث  ومراكــز  الحكوميــة،  الهيئــات 
إحصــاءات، وتقديــرات، واســتقراءات ذات عالقــة، واإلشــراف 

على تصميم االستبيانات الخاصة بجمع البيانات اإلحصائية. 

 ويقــوم القســم االقتصــادي بدراســة المبــادرات، وفحــص 
تتطلــب  التــي  التركــز،  فــي طلبــات  والبــّت  الشــكاوى،  تأثيــر 
الهيئــة  تقــوم  حيــث  اقتصاديــة،  دراســات  إعــداد  جميعهــا 
االستشــارية  الخبــرة  بيــوت  مــن  عــددًا  ويكلــف  ببعضهــا، 

بالبعض اآلخر، حسب طبيعة ونطاق موضوع الدراسة. 

 الدراسات المنتهية والجاري إعدادها، 
ضمن برنامج عمل الفريق االقتصادي للعام 

المالي )2017م(

األهداف التفصيلية للدراسة التي تحققت خالل 
عام 2017 على النحو التالي

تقــوم الهيئــة العامــة للمنافســة بمتابعــة ومراقبــة األســواق للتأكــد مــن التــزام 
التنفيذيــة، ونظــرًا ألهميــة  المنافســة والئحتــه  مختلــف األطــراف لضوابــط نظــام 
نشــاط المجمعــات التجاريــة، فقــد تــم التوجيــه بإعــداد دراســة للتعــرف علــى المالمــح 
ومــدى  بهــا،  العمــل  وضوابــط  وآليــات  التجاريــة،  المجمعــات  لســوق  الرئيســية 
اســتهدفت  فقــد  ذلــك  ضــوء  وعلــى  التنفيذيــة،  والئحتــه  النظــام  مــع  اتســاقها 
ســوق  نطــاق  فــي  العاملــة  المنشــآت  التــزام  مــدى  علــى  التعــرف  الدراســة 
المجمعــات التجاريــة )المالكيــن للمجمعــات، والمســتأجرين للمعــارض/ والمحــالت 

القائمة بها( بضوابط نظام المنافسة والئحته التنفيذية.  

تحديد تعريف المجمعات التجارية، والفارق بينها وبين المراكز التجارية. ( 1

عامــة  ( 2 بصفــة  بالمملكــة  التجاريــة  المجمعــات  قطــاع  حجــم  علــى  التعــرف 
ومنطقة الرياض بصفة خاصة.

تحليل واقع األنشطة الرئيسية بالمجمعات التجارية. ( 3

تحديد أكثر األنشطة التي تتسم بالتركز في المجمعات التجارية. ( 4

اســتخالص أهــم النتائــج، وتحديــد أهــم التوصيــات المقترحــة لضبــط الســوق  ( 5
وتفادي حدوث ممارسات مخالفة لنظام المنافسة والئحته التنفيذية.
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النتائج المستخلصة

وجــدت الدراســة أن 47.6% مــن إجمالــي عــدد المجمعــات التجاريــة المملوكــة 	 
للشركات محل الدراسة في مدينة الرياض.

تمثــل الحصــة الســوقية للشــركة األكبــر مــن إجمالــي عــدد المجمعــات التجاريــة 	 
مــن  النســبي  نصيبهــا  يبلــغ  كمــا   %30 نحــو  الريــاض  بمدينــة  الدراســة  محــل 

إجمالي عدد المحالت وإجمالي المساحة نحو 26%، 28% على الترتيب.

تبلــغ الحصــة الســوقية لمجمــل عــدد المجمعــات التجاريــة المشــمولة فــي 	 
بمدينــة  التجاريــة  المجمعــات  عــدد  إجمالــي  مــن   %35 نحــو  الدراســة  عينــة 

الرياض.

تبلــغ الحصــة الســوقية إلجمالــي المســاجة التأجيريــة المملوكــة للشــركات فــي 	 
عينة الدراسة نحو 46% من إجمالي المساحات التأجيرية في مدينة الرياض.

تراوحــت نســب تملــك المجمعــات التجاريــة للشــركات الكبــرى بيــن 45,23% داخــل 	 
مدينة الرياض ونحو 11,9% خارجها.

أنشــطة 	  ثالثــة  المجمعــات  داخــل  الممارســة  األنشــطة  أبــرز 
وهي بالترتيب كالتالي: 

نشاط المالبس الرجالية والنسائية.« 

نشاط المطاعم والمقاهي والوجبات الخفيفة.« 

نشاط العود والعطور ومستلزمات التجميل.« 

تهيمــن شــركات محــدودة, بنســبة تفــوق الــــ40% علــى بعــض 	 
األنشطة في هذه المجعمات. 

بنشــاط 	  المتــر  إيجــار  ســعر  متوســط  ارتفــاع  الدراســة  بينــت 
وانخفاضــه  واإلعــالن،  والدعايــة  والماليــة  البنكيــة  الخدمــات 
فــي األنشــطة التــي تتطلــب مســاحات كبيــرة )هايبــر ماركــت, 

المعارض ذات األنشطة المتعددة ....الخ(.

األنشطة الكبرى في المجمعات 
حسب نسبة النشاط

9.2٥ %

14.0٦ %

32.22 %
نسبة النشاط

العود والعطور 
ومستلزمات التجميل

المطاعم والمقاهي 
والوجبات الخفيفة

مالبس رجالية 
ونسائية
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طلبات التركز 
االقتصادي

تقــدم للهيئــة منــذ نشــأتها )130( طلــب تركــز، )41( منهــا فــي عــام 
التركــز  بشــأنها وفقــا إلجــراءات طلبــات  وبــّت  وُدرســت  2017م, 
االقتصــادي، وبحســب مــا نصــت عليــه المــادة التاســعة عشــرة 
الدراســات  وإجــراء  المنافســة،  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن 
االقتصاديــة الالزمــة، وفحــص مــدى تأثيــر التركــز المزمــع فــي 

السوق المعني. 

 أ (  مقارنة طلبات التركز خالل السنوات الخمس الماضية 
      الفترة )من 2013 إلى 2017م(.
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عملية التركز االقتصادي بين شركة جنرال الكتريتك وشركة بيكر هيوز انكويوريتد .1

عملية التركز االقتصادي بين شركة سن كيميكال اس ايه وشركة األحبار المحدودة .2

عملية التركز االقتصادي بين شركة مستوصف هاو الطبي السعودي وشركة مركز هاو الطبي .3

عملية التركز االقتصادي بين شركة أنفال السعودية للمشاريع المحدودة وشركة أنفال للتوكيالت 
والتجارية والمقاوالت. .4

عملية التركز االقتصادي بين شركة قطر القابضة وشركة بي آر أف جي أم بي أتش .٥

عملية التركز االقتصادي بين شركة عبد اللطيف العيسى للسيارات وشركة صيانة العمومية .٦

عملية التركز االقتصادي بين شركة أعمال الهاتف المتنقلة وشركة أعمال المتنقل لالتصاالت وتقنية 
المعلومات وشركة الخدمات المزهرة للتجارة وشركة العاصمة العصرية العالمية .7

عملية التركز االقتصادي بين شركة ملكية لالستثمارات المحدودة وشركة ملكية لالستثمار العقاري 
المحدودة وشركة صندوق ملكية لالستثمارات المحدودة وشركة صندوق ملكية العقاري المحدودة .8

عملية التركز االقتصادي بين شركة الخريف لحلول الطباعة وشركة النخيل للصناعات الورقية .9

عملية التركز االقتصادي بين شركة خياط الثوب األبيض وشركة خياط الثوب األبيض .10

عملية التركز االقتصادي بين شركة فراسة التشييد للمقاوالت العامة وشركة فرص التشييد للمقاوالت .11

عملية التركز االقتصادي بين شركة سما للتعمير وشركة اسما للتعمير .12

عملية التركز االقتصادي بين الشركة السعودية للمنتجات الخرسانية )سكيب( وشركة إدارة التشييد 
والمقاوالت العامة .13

عملية التركز االقتصادي بين شركة أكاديمية الجزيرة العالمية وشركة أكاديمية الجزيرة العالمية 
للتدريب والتطوير .14

عملية التركز االقتصادي بين شركة سروات للطباعة والنشر وشركة العماد الحديثة لأدوية ومستحضرات 
التجميل .1٥

عملية التركز االقتصادي بين شركة األومير للتجارة والمقاوالت وشركة الطرق المثالية للمقاوالت 1٦

عملية التركز االقتصادي بين شركة شري للسيارة وشركة شري لتأجير السيارات وشركة شري للتجارة .17

عملية التركز االقتصادي بين شركة مجموعة أبوهيثم التجارية وشركة دار أبوهيثم للمقاوالت العامة .18

عملية التركز االقتصادي بين شركة اآللة لالستثمار وشركة ارويني للتجارة والمقاوالت .19

عملية التركز االقتصادي بين شركة عبد العزيز عمر العامودي وشركاه للمقاوالت وشركة عبد العزيز العامودي وأبناءه .20

عملية التركز االقتصادي بين شركة إنتاج الغد المحدودة وشركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة   .21

عملية التركز االقتصادي بين شركة تجوري المحدودة وشركة إسناد النامية للتشغيل والصيانة .22

عملية التركز االقتصادي بين شركة المواد للخدمات الصناعية وشركة تقنيات إنماء المحدودة   .23

عملية التركز االقتصادي بين شركة أعمال لبب للمقاوالت وشركة بلت للمقاوالت .24

عملية التركز االقتصادي بين شركة تانيا لمياه الشرب وشركة شويمي .2٥

عملية التركز االقتصادي بين شركة المراكز الراقية المحدودة وشركة إشراقة اإلقليمية للتطوير واالستثمار العقاري .2٦

عملية التركز االقتصادي بين الشركة العربية للوسائل وشركة أرقام االستثمارية التجارية .27

عملية التركز االقتصادي بين شركة مجموعة العصامي التجارية وشركة العصامي العقارية وشركة إسناد الصيانة والتشغيل المحدودة .28

عملية التركز االقتصادي بين شركة مصنع دهانات أوسكار وشركة دهانات أوسكار للمقاوالت .29

عملية التركز االقتصادي بين شركة بصمة الخير لالستثمار وشركة رمز الحجاز للمقاوالت .30

عملية التركز االقتصادي بين شركة داو سبيشيالتيز وشركة داو العربية السعودية .31

عملية التركز االقتصادي بين شركة شبال للحراسات األمنية وشركة شبال للتجارة .32

عملية التركز االقتصادي بين شركة سمير محمد وشركة خليج المحيط .33

عملية التركز االقتصادي بين شركة صفوة االتقان للتجارة وشركة ركاز العالمية لالستثمار .34

عملية التركز االقتصادي بين شركة الطب والتكنولوجيا وشركة مجمع عالم العيون للطب الجراحي .3٥

عملية التركز االقتصادي بين شركة المعلم المتحدة المحدودة وشركة البطل الذهبي المحدودة .3٦

عملية التركز االقتصادي بين شركة أبناء إبراهيم عبد الرحمن المانع للتجارة والصناعة مع شركة أبناء إبراهيم عبد الرحمن المانع للتجارة .37

عملية التركز االقتصادي بين شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه لالستثمار العقاري وشركة حمد بن محمد بن سعيدان وأوالده للتطوير 
العقاري .38

عملية التركز االقتصادي بين شركة االرتكاز الماسي وشركة عسيب   .39
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المبادرات 
والشكاوى

خــالل  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  ســاهمت 
االقتصاديــة  السياســة  ترســيخ  فــي  العــام 
فــي المملكــة المبنيــة علــى مبــدأ المنافســة 
المنافســة  نظــام  تطبيــق  علــى  واإلشــراف 
ــز وتشــجيع  الهــادف بشــكل محــدد إلــى تعزي
المنافســة العادلــة، ومكافحــة الممارســات 
المنافســة  علــى  تؤثــر  التــي  االحتكاريــة 
النمــو المطــرد  العادلــة المشــروعة لتعزيــز 
بثقتــي  المدعومــة  المســتدامة  واإلنتاجيــة 

المستهلك والمستثمر.

تمــت دراســة العديــد مــن الشــكاوى والمبــادرات، وتكييفها 
االختصــاص، لعــدم  )إمــا  بعضهــا  حفــظ  وجــرى   قانونيــًا، 

أو لعــدم اســتنادها إلــى أدلــة فعليــة، أو لعــدم اشــتمال 
وقائعهــا علــى مخالفــات لنظــام المنافســة(، كمــا تمــت 

االســتفاضة بمزيــد مــن الدراســة للبعــض، وتنفيــذ إجــراءات 
التقصــي والبحــث، وجمــع االســتدالالت بالنســبة للشــكاوى 
نظــام  بأحــكام  يخــل  مــا  علــى  المشــتملة  والممارســات 

المنافسة والئحته التنفيذية. 

عدد المبادرات والشكاوى التي تلقتها 
الهيئة منذ نشأتها

عدد المبادرات والشكاوى خالل عام 
التقرير 

1٦7٦9
مبادرة / شكوىمبادرة / شكوى

20132014201520162017

10

19

29

٦9

13

المبادرات والشكاوى في 
الفترة بين )2013 و 2017م(



قائمة المبادرات والشكاوى

جدول المبادرات

حالة المبادرة وصف المبادرة القطاع م

الدراسة قيد التنفيذ

 رغبة من الهيئة في دراسة قطاع بيع وصناعة الحديد ألهميته،
 فقد أصدر مجلس اإلدارة قراره بالبدء في إجراءات التقصي

 والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق حول احتمال قيام
 المنشآت العاملة في قطاع بيع وصناعة الحديد واألطراف ذات

 العالقة، بانتهاك أي من "مواد نظام المنافسة والئحته
" التنفيذية

بيع وصناعة الحديد 2

الدراسة قيد التنفيذ

 رغبة من الهيئة في دراسة أثر الممارسات المتعلقة بالعالمات
 التجارية الخاصة على المنافسة ومقارنتها بالتجارب الدولية

 والتأكد من عدم انتهاك شركات التجزئة العاملة في هذا
 القطاع واألطراف ذات العالقة ألي من مواد نظام المنافسة

والئحته التنفيذية

 العالمات التجارية
الخاصة

3

الدراسة قيد التنفيذ

 رغبة من الهيئة في دراسة قطاع المجمعات التجارية ألهميتها
 فقد أصدر مجلس اإلدارة قراره بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي

 والبحث وجمع االستدالالت في احتمال قيام المنشآت العاملة
 في قطاع المجمعات التجارية واألطراف ذات العالقة بانتهاك

.أي من مواد نظام المنافسة والئحته التنفيذية

المجمعات التجارية 4

الدراسة قيد التنفيذ

 رغبة من الهيئة في دراسة قيام إحدى الشركات في قطاع
 االتصاالت وتقنية المعلومات باالستحواذ على أصول مملوكة

 لشركة أخرى ومدى احتمالية تشكيل كيان مهيمن دون التقدم
.للهيئة

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

5

جدول المبادرات

حالة المبادرة وصف المبادرة القطاع م

مبادرات صادرة بشأنها أحكام نهائية

 صدرت لصالح الهيئة )5( أحكام
 نهائية، وبإجمالي غرامات

مالية بلغت )45( مليون ريال

 جاءت المبادرة بسبب الزيادة المتوازية بنسبة )50%( في أسعار
 بعض عبوات المشروبات الغازية، ونتج عن التقصي والتحقيق

.في هذه المبادرة عدد من المخالفات
المشروبات الغازية 1

مبادرات منظورة لدى المحكمة اإلدارية بديوان المظالم

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

المظالم

 قامت الهيئة وفقًا لخطتها بدراسة سلعة الدواجن وأعالفها
في المملكة

الدواجن وأعالفها 1

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

المظالم

 الحظت الهيئة قيام بعض الشركات والمؤسسات )المطاعم(
 في مدينة الرياض برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس

 التوقيت، واحتمال وجود اتفاق أو تنسيق، وقد أصدر مجلس
.اإلدارة قراره بالبدء بالتقصي والبحث والتحقيق في القضية

المطاعم 2

مبادرات منظورة لدى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة

 ما زالت القضية منظورة لدى
 لجنة الفصل في مخالفات

النظام

 بناءً على خبر منشور في إحدى الصحف بخصوص استحواذ
 شركة مشروبات غازية على شركة أخرى واحتمال تشكيل كيان

 مهيمن، أصدر مجلس اإلدارة قراره بالبدء بتحريك الدعوى
 الجزائية بعد االنتهاء من إجراءات البحث والتقصي والتحقيق

.مع األطراف ذات العالقة

التجزئة 1

مبادرات قيد التقصي والبحث وجمع االستدالالت

الدراسة قيد التنفيذ

 رغبة من الهيئة للوقوف على وضع الشركات العاملة في
 قطاع السيارات والتأكد من عدم مخالفتها لنظام المنافسة،

 فقد أصدر مجلس اإلدارة قراره بالتقصي والبحث وجمع
.االستدالالت والتحقيق في هذا القطاع

السيارات 1

تصنيف حالة قائمة المبادرات
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المبادرات 
والشكاوى

2
مبادرات منظورة لدى 

المحكمة اإلدارية

1
مبادرات صدرت 

بشأنها أحكام نهائية

1
مبادرات منظورة لدى 

لجنة الفصل

٥
مبادرات قيد التقصي 

والبحث وجمع 
االستدالالت



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

شكاوى صادرة بشأنها أحكام نهائية

 صدر لصالح الهيئة )12( حكمًا
 نهائيًا، وبإجمالي غرامات مالية

 بلغت أكثر من )26.650( مليون
ريال

قامت وزارة الصحة بتقديم شكوى بشأن المغاالة في أسعار 
الغازات الطبية في منافسة توريد احتياجات الوزارة من الغازات 
الطبية، مقارنة بالمنافسة السابقة، وأصدر مجلس اإلدارة قراره 

بالتقصي والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق في القضية.

الغازات الطبية 1

 صدرت لصالح الهيئة )9( أحكام
 نهائية، بإجمالي غرامة مالية

بلغت )43( مليون ريال

تقدم بعض مستوردي األرز بشكوى إلى وزارة التجارة 
واالستثمار ضد بعض المراكز التجارية الرئيسة، لقيامها باإلعالن 
عن تخفيضات على بعض السلع الغذائية ومنها األرز، وبالتالي 

يصبح السعر أقل من سعر تكلفة االستيراد، وطلبت هذه المراكز 
خصومات على األرز عند الشراء من المستوردين. وتمت إحالة 

الشكوى إلى الهيئة.

األرز 2

شكاوى منظورة لدى المحكمة اإلدارية بديوان المظالم

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

المظالم

تقدمت شركة تعمل في مجال االتصاالت بشكوى تجاه شركة 
أخرى تعمل في نفس المجال، بشأن ادعائها بانتهاك بعض 

مواد نظام المنافسة، وقد أصدر مجلس اإلدارة قراره بالتقصي 
والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق.

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

1

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

المظالم

وردت للهيئة مذكرة من وزارة التجارة واالستثمار بخصوص 
الشكاوى المقدمة من مجموعة من المواطنين ضد شركات 

نقل السيارات، بدعوى اتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات 
بنسبة )001%( تقريبًا، مقارنة باألعوام الماضية، وقد أصدر 
مجلس إدارة الهيئة قراره بالبدءبالتقصي والبحث وجمع 

االستدالالت والتحقيق بالقضية.

النقل 2

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

المظالم

إشارة إلى الشكوى المقدمة من إذاعتين ضد شركة لإلنتاج 
الموسيقي، والمتضمنة طلب وقف أية ممارسات احتكارية تؤثر 

في المنافسة العادلة في سوق المحتوى العربي لأغاني 
في المملكة، وقد أصدر مجلس اإلدارة قراره بالتقصي والبحث 

وجمع االستدالالت والتحقيق في القضية.

القطاع اإلعالمي

3

 ما زالت القضية منظورة لدى
 المحكمة اإلدارية بديوان

 المظالم

تقدم ثالثة مواطنين بشكوى ضد إحدى القنوات الرياضية، 
متضمنة قيام الشركة بتعليق بيع باقة بشراء باقة أخرى، 

وإلزام المشتركين بتجديد االشتراك لمدة عام كامل للحصول 
على باقة لبث بطولة رياضية لمدة شهر، وقد أصدر مجلس 

إدارة الهيئة قراره بالتقصي والبحث وجمع االستدالالت 
والتحقيق في القضية.

4

شكاوى منظورة لدى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة

 ما زالت القضية منظورة لدى
 لجنة الفصل في مخالفات

النظام

وردت للهيئة معاملة من األمن العام متضمنة احتمال وجود 
ممارسات احتكارية من قبل ثالث شركات للخدمات البترولية، 

وذلك عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها، 
للجهات التابعة لأمن العام في مختلف مناطق المملكة، )لكل 

منطقة منافسة عامة مستقلة( من شأنها التأثير في 
المنافسة المشروعة، حيث أدى ذلك إلى زيادة أسعار 

المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، مما 
أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، مخالفين بذلك 

نظام المنافسة، وقد أصدرت الهيئة قرارها بالبدء بتحريك 
الدعوى الجزائية.

المحروقات البترولية 1

 ما زالت القضية منظورة لدى
 لجنة الفصل في مخالفات

النظام

وردت للهيئة شكوى من شركة ضد شركة أخرى، متضمنة 
قيامها بممارسات مخالفة لنظام المنافسة، حيث قامت 

الشركة المشتكى عليها بمنع إرسال الرخصة التي تخول الشركة 
المشتكية بالعمل، مع العلم أنه تمت الموافقة على منح 

الرخصة من المشتكى عليها، وكان الهدف من هذه الممارسة 
إخراج الشركة المشتكية من السوق، ومنعها من العمل، وقد 

أصدرت الهيئة قرارها بالبدء بتحريك الدعوى الجزائية.

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

2
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

شكاوى قيد التقصي والبحث وجمع االستدالالت

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة تعمل في القطاع الدوائي بشكوى ضد شركتين 
بنفس القطاع، متضمنة قيام الشركتين المشكو بحقهما بتزويد 

وزارة الصحة بكميات مجانية لبعض البنود في المناقصة التي 
تمت ترسيتها على الشركة الشاكية.

األدوية 1

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة تعمل في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 
بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في نفس المجال، متضمنة 

قيام المشتكى عليها برفض التعامل مع الشركة مما تسبب 
في خروجها من مناقصة

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

2

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدم مواطنون بشكوى ضد ثالث شركات في قطاع االتصاالت، 
متضمنة قيام الشركات بحجب العديد من خدمات وتطبيقات 

التواصل عبر اإلنترنت، وإيقاف شرائح البيانات مسبقة الدفع في 
وقت واحد.

3

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

إشارة إلى الشكوى المقدمة من شركة الزيت العربية 
السعودية )أرامكو( ضد شركة تعمل في قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات، وذلك الحتمال قيام المشتكى عليها 
بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والئحته التنفيذية

4

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة تعمل في مجال الخدمات البحرية بشكوى ضد 
شركات تعمل في مجال مناولة الحاويات، متضمنة قيام 

الشركات المشتكى عليها باالتفاق على تقديم إحدى الخدمات 
اإلضافية بشكل مجاني للعمالء، مما يترتب عليه خسارة 

المنشآت المتضررة، وخروجها من السوق، لكون تلك الخدمة 
المقدمة مجانًا تمثل جوهر أعمال المنشآت المتضررة، والنسبة 

األكبر من تكاليفها.

الموانئ 5

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في مجال غاز 
البترول، متضمنة رفض المنشأة المشتكى عليها التعامل مع 

منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها 
السوق.

المحروقات البترولية 6

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت مؤسسة تجارية تعمل في مجال توزيع الكتب بشكوى 
ضد إحدى الشركات التي تعمل في مجال الدعاية واإلعالن 

وتوفير الكتب الدراسية، متضمنة قيام المشتكى عليها برفض 
بيع الكتب على المشتكية واتخاذ إجراءات إلقصائها من السوق.

الدعاية واإلعالن 7

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

وردت للهيئة عدة شكاوى من مجموعة من مربي المواشي 
ضد مستوردي المواشي، متضمنة قيام المستوردين بزيادة 

المعروض فوق حاجة السوق لغرض خفض األسعار واإلضرار 
بالمربين المحليين.

المواشي 8

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة تعمل في مجال التوزيع بشكوى ضد شركات 
أسواق مركزية، متضمنة قيام المشتكى عليهم باشتراط 

إجراءات تعرقل دخول المنافسين إلى السوق، مثل إجراءات 
رسوم اإلدراج ورسوم األرفف.

األسواق المركزية 9

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدمت شركة بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع المعدات 
الكهربائية، متضمنة قيام المشتكى عليها برفض ومماطلة 

تزويد الشركة المتقدمة بالشكوى للقواطع الكهربائية.
المعدات الكهربائية 10

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدم مواطن بشكوى ضد أحد المستشفيات وإحدى شركات 
التأمين، متضمنة قيام المستشفى بإلزام المراجعين بصرف 

األدوية من صيدليات محددة دون غيرها وبموافقة شركة 
التأمين.

التأمين 11

 أصدر مجلس اإلدارة قراره
 بالتقصي والبحث وجمع

االستدالالت والتحقيق

تقدم مواطن بشكوى ضد عدد من مصانع المياه، متضمنة 
االشتباه في وجود حالة اتفاق بين مصانع المياه على رفع 

أسعار المياه.
مصانع المياه 12

شكاوى في مرحلة الدراسة األولية

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في القطاع االئتماني، 

متضمنة قيام الشركة باحتكار خدمة التقييم االئتماني للشركات 
واألفراد، واستغالل ذلك للضغط على العميل.

القطاع االئتماني 1

تحت الدراسة
تقدم مستشفى بشكوى ضد شركة تأمين، وذلك لقيام 

الشركة بفرض اشتراطات على المستشفى والتمييز بينه وبين 
بقية المستشفيات.

التأمين 2
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

تحت الدراسة
وردت للهيئة شكوى مواطن ضد مؤسسة تعمل في المجال 

الطبي، وذلك لمالحظة وجود اتفاق في المناقصات الحكومية.

القطاع الطبي

3

تحت الدراسة

تقدم مواطن بشكوى ضد إحدى الصيدليات، متضمنة وجود 
سياسات تنافسية غير شرعية بينها وبين صيدلية أخرى من 

خالل قائمة المنتجات المفضلة والسياسة التسويقية لها فيما 
يخص مستحضرات التجميل.

4

تحت الدراسة

تقدمت مؤسسة تعمل في مجال اإلنارة والكهرباء بشكوى ضد 
مؤسسة أخرى تعمل في نفس المجال، متضمنة قيام الشركة 
المشتكى عليها بإعطاء المستهلك ضمانًا مدى الحياة إلقصاء 

المنافسين.

اإلنارة والكهرباء 5

  تحت الدراسة
تقدمت شركة تعمل في مجال المصاعد الكهربائية بشكوى ضد 

شركة أخرى تعمل في نفس المجال، متضمنة قيام المشتكى 
بممارسات تهدف إلى إخراج المشتكية من السوق.

المعدات الكهربائية 6

تحت الدراسة
تقدمت شركة بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في مجال غاز 

البترول، متضمنة قيام الشركة المشتكى عليها بممارسات تخل 
بالمنافسة.

المحروقات البترولية

7

تحت الدراسة

تقدمت شركة في قطاع المحروقات البترولية بشكوى ضد 
شركة أخرى، متضمنة رفض المشتكى عليها تزويد المشتكية 

بالبيانات المالية الخاصة بالمشاريع المستحقة، وقيام 
المشتكى عليها بفرض اشتراطات خاصة تخالف ما تم االتفاق 

عليه وذلك يضع المشتكية في مركز تنافسي ضعيف يحد من 
وجودها في السوق.

8

تحت الدراسة

تقدمت مؤسسة تعمل في مجال قطع الغيار، بشكوى ضد 
مؤسسة أخرى لنفس المجال، متضمنة قيام المشتكى عليها 

بالبيع بأقل من سعر التكلفة في قطع الغيار إلخراج 
المنافسين.

السيارات 9

تحت الدراسة
وردت للهيئة شكوى مواطن ضد شركة أجنبية تقوم بشراء 

البرامج والتطبيقات في المنطقة بهدف احتكارها.
التطبيقات 10

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

تحت الدراسة
تقدمت مؤسسة تعمل في قطاع األلعاب اإللكترونية بشكوى 

ضد مؤسسة تعمل في نفس المجال، متضمنة قيام المشتكى 
عليها برفض التعامل مع الشركة األخرى.

األلعاب اإللكترونية 11

تحت الدراسة

تقدمت مؤسسة تعمل في مجال أدوات االتصاالت وملحقاتها 
بشكوى ضد مؤسسة أخرى في نفس المجال، متضمنة قيام 

المشتكى عليها بالبيع بأقل من سعر التكلفة إلقصاء 
المنافسين من السوق.

االتصاالت وملحقاتها 12

تحت الدراسة

تقدم مقيم بشكوى ضد شركتين تعمل في مجال االتصاالت، 
متضمنة قيام المشتكى عليها برفع أسعار عقودها على 

الشركات التي تقدم محتوى الرنات الهاتفية والرسائل 
التفاعلية.

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

13

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد إحدى شركات االتصاالت، متضمنة 

قيام الشركة بإرسال رسائل إعالنات بشكل متكرر ومزعج.
14

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد إحدى شركات االتصاالت، متضمنة 

قيام الشركة برفض نقل الرقم الخاص به إلى مشّغل آخر.
15

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع االتصاالت 

وتقنية المعلومات، متضمنة قيام موظفي الشركة المشتكى 
عليها بسرقة البطاريات.

16

 تحت الدراسة

تقدمت شركة تعمل في مجال الصناعات الصحية بشكوى ضد 
شركة أخرى تعمل في نفس المجال، متضمنة قيام المشتكى 

عليها بحمالت تسويقية وعمل مقارنات تؤثر على سمعة 
المشتكية.

الدعاية واإلعالن

17

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في مجال اإلعالنات، 

متضمنة قيام الشركة بالتواطؤ في العطاءات والعروض 
الحكومية الحتكار اللوحات اإلعالنية على الطرق.

18
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

تحت الدراسة
تقدمت شركة تعمل في القطاع العقاري بشكوى ضد شركة 
أخرى لنفس المجال، متضمنة قيام المشتكى عليها بتشويه 

سمعة المنافسين وتقديم أخبار كاذبة عن أسعار العقارات.

العقاري

19

تحت الدراسة

تقدمت شركة عقارية بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في نفس 
المجال، متضمنة قيام المشتكى عليها باستغالل عدم تواجد 

مالك الشركة المشتكية وقامت بأخذ الموقع واالستيالء عليه، 
وإيهام الغير بتغير اسم الشركة إلقصاء المشتكية من السوق.

20

تحت الدراسة
تقدم عدد من المواطنين بشكوى ضد شركات اإلسمنت، 

متضمنة قيام الشركات باالتفاق على مخالفة نظام المنافسة 
برفع األسعار.

مواد البناء

21

تحت الدراسة
تقدمت شركة تعمل في مجال الخرسانة الجاهزة، بشكوى ضد 
ثمانية شركات تعمل في نفس المجال، متضمنة احتمال قيام 

الشركات المشتكى عليها بالبيع بأقل من سعر التكلفة.
22

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع مواد البناء، 
متضمنة قيام الشركة بتسجيل اسم المشتكي في التأمينات 

االجتماعية وهو لم يعمل لديهم.
23

تحت الدراسة
تقدم عدد من المواطنين بشكوى ضد أصحاب مواقع نهل 

الرمال، متضمنة قيامهم باالتفاق على رفع األسعار وتوزيع 
أيام التعبئة.

24

تحت الدراسة

تقدم أحد مالك األسواق المركزية بشكوى ضد إحدى الشركات 
التي تعمل في مجال إنتاج األلبان وتوزيع المواد الغذائية، 

متضمنة قيام المشتكى عليها بإلزام أصحاب األسواق 
المركزية بأخذ كميات كبيرة، وتقوم برفض التعامل في حال لم 

تلتزم األسواق المركزية بذلك.

األسواق المركزية 25

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد شركة في قطاع مشروبات الطاقة، 

متضمنة قيام المشتكى عليها ببيع مشروباتها بزيادة نسبة 
100% بالرغم أن الزيادة الجمركية %50.

مشروبات الطاقة 26

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

تحت الدراسة

وردت شكوى للهيئة من قبل معمل لتجميع الكرتون، ضد شركة 
تعمل في مجال إعادة تدوير المخلفات الورقية، متضمنة قيام 

المشتكى عليها بمراقبة المشتكية وتعقب عمالئهم لإلضرار 
بسمعتهم الحتكار السوق.

التجاري

27

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد مؤسسة لنقل األثاث، متضمنة قيام 

المشتكى عليها بنقل جزء بسيط من المطبخ ولم يتم نقله 
بالكامل وتم التطاول على أفراد المنزل.

28

تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد إحدى الشركات، متضمنة قيام 

المشتكى عليها بتقديم برنامج واحتكارها له.
الخدمات 29

تحت الدراسة

تقدمت شركة بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في مجال 
الحراسات األمنية، متضمنة قيام المشتكى عليها بإلغاء عقد 

الحراسات األمنية مع الشركة المشتكية والتوقيع مع شركة 
أخرى، وإقناع الشركة الجديدة بإلغاء االتفاق ورفع السعر.

الحراسات األمينة 30

 تحت الدراسة
تقدم مواطن بشكوى ضد إحدى المؤسسات الحكومية، 

متضمنة قيام المؤسسة بتسويق منتج تجاري لشركة 
وامتناعها عن التسويق لمنتجات تجارية لشركات أخرى.

القطاع العام 31

شكاوى محفوظة

حفظت لعدم االختصاص

تقدم مواطن بشكوى ضد أحد البنوك، لعدم التزام البنك 
بضوابط شراء المديونية بين البنوك مما تسبب في تكبد 

المشتكي خسائر مالية لحين حصوله على إخالء الطرف من 
المشتكى عليه.

البنكي 1

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

تقدمت شركة تعمل في قطاع التأمين، بشكوى ضد شركة 
أخرى تعمل في نفس القطاع، متضمنة قيام المشتكى عليها 

ببيع وثائق تأمين بأسعار أقل من المنافسين لإلخالل 
بالمنافسة.

التأمين 2

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

تقدمت مؤسسة تجارية تعمل في مجال بيع المستلزمات 
الطبية بشكوى ضد شركة تعمل في نفس المجال لرفضها 

عملية البيع، بهدف إقصائها من السوق.
الطبي 3
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

حفظت لعدم االختصاص
 تقدمت مؤسسة تعمل في مجال المصاعد الكهربائية، بشكوى
 ضد عامل تابع لمؤسسة منافسة، متضمنة قيام العامل بسحب

العمالء التابعين للمؤسسة المتقدمة بالشكوى.
المعدات الكهربائية 4

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع المحروقات
 البترولية، متضمنة قيام المشتكى عليها بوضع لوحات دعائية

لمحطاتها قبل أي محطة أخرى.
المحروقات البترولية

5

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدمت شركة بشكوى ضد شركة أخرى تعمل في مجال زيوت
 المحركات، متضمنة قيام الشركة المشتكى عليها باالمتناع عن

تزويد المشتكية بالمواد الخام.
6

 حفظت لعدم استنادها إلى 
أدلة فعلية

 تقدمت شركة تعمل في المجال اإلعالني بشكوى ضد شركة
 تعمل في مجال النقل، وذلك لقيام الشركة المشتكى عليها

 بممارسات أدت إلى تعريض الشركة المشتكية لخسائر،
واضطرارها للبيع بأقل من سعر التكلفة.

النقل 7

 حفظت لعدم وجود مخالفة
لنظام المنافسة

 وردت للهيئة شكوى من مواطن ضد شركة في قطاع
السيارات، متضمنة قيام الشركة باحتكار العالمة.

السيارات

8

 حفظت لتراجع المشتكي عن
الشكوى

 تقدمت مؤسسة بشكوى ضد مؤسسة أخرى تعمل في مجال
 إطارات المركبات، متضمنة قيام المشتكى عليها برفض

تزويدها باإلطارات التي تطلبها.
9

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع السيارات،

وذلك لوجود وكيل واحد فقط في المملكة.
10

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدمت مؤسسة بشكوى ضد مؤسسة تعمل في مجال بيع
 قطع الغيار، متضمنة قيام المشتكى عليها بالبيع بأقل من

سعر التكلفة إلقصاء المنافسين من السوق.
11

 حفظت لعدم وجود مخالفة
لنظام المنافسة

 تقدم مواطن بشكوى ضد أحد تطبيقات المركبات على
 الهواتف الذكية، متضمنة قيام المشتكى عليها بوضع إعالنات

 تجارية في مواقع التواصل االجتماعي تحفز الركاب على
استخدام التطبيق.

التطبيقات 12

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

 حفظت لعدم وجود مخالفة
لنظام المنافسة

 وردت شكاوى من شركة تعمل في مجال تقنية المعلومات ضد
 شركة في قطاع االتصاالت، متضمنة قيام الشركة بممارسات

 تهدف إلى إقصاء المنافس من السوق وعدم طرح هذه
 الخدمات في منافسة عامة بعد اتفاقها مع الجهات الحكومية

بعدم الحاجة إلى وضعها في مناقصة عامة.

 االتصاالت وتقنية
المعلومات

13

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع االتصاالت

 وتقنية المعلومات، متضمنة قيام المشتكى عليها بعدم
تنفيذ عقدها المبرم مع المشتكي.

14

 ضمت إلى شكوى بذات
الموضوع

 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة في قطاع االتصاالت وتقنية
 المعلومات، متضمنة قيام الشركة بعدم فتح التطبيقات

المجانية الخاصة بالمكالمات الصوتية.
15

 حفظت لعدم وجود مخالفة
لنظام المنافسة

 تقدمت شركة تعمل في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات،
 بشكوى ضد شركة تابعة لشركة في قطاع الكهرباء، وذلك

 لقيام الشركة المشتكى عليها بتقديم رخصة مشغل اتصاالت
مما قد يمنحها ميزة تنافسية عن بقية شركات االتصاالت.

16

حفظت لعدم االختصاص

 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة في قطاع االتصاالت وتقنية
 المعلومات، متضمنة قيام المشتكى عليها باستخدام أرقام

 هواتف العمالء وذلك في اإلعالنات التجارية بهدف تحقيق
المردود المالي.

17

 ضمت إلى شكوى سابقة بذات
الموضوع

 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة في قطاع االتصاالت وتقنية
 المعلومات، متضمنة قيام المشتكى عليها بتفعيل خدمة

 اإلنترنت المحدود ثم تبعتها بقية الشركات، حيث يتوقع وجود
اتفاق ضمني بين الشركات.

18

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في قطاع االتصاالت
 وتقنية المعلومات، متضمنة قيام المشتكى عليها بإضافة
مبلغ معّين لكل خط يتم تحويله من مشّغل آخر إلى الشركة.

19
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى



جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد مطعم متضمنة قيامه ببيع نوع

 واحد من أنواع المياه ذات الجودة المنخفضة، مما يسبب ضرر
على الزبائن، ويطالب المشتكي المطعم بالتنوع في المياه.

األغذية والمأكوالت

20

حفظت لعدم االختصاص
 تقدمت شركة غذائية بشكوى ضد مؤسسة تعمل في نفس
 المجال، متضمنة قيام المشتكى عليها بالبيع بسعر أقل من

سعر التكلفة.
21

حفظت لعدم االختصاص

 تقدمت مؤسسة تعمل في مجال الذهب والمجوهرات،
 بشكوى ضد شركة تعمل في نفس المجال، متضمنة قيام

 المشتكى عليها باتباع أساليب غير مشروعة باستخدام وسائل
 الخداع والغش، كما تقوم المشتكى عليها باستخدام العالمة
التجارية للمشتكية وتقدم عروض وهمية مما يضر بسمعتها.

الذهب والمجوهرات 22

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدم مواطن بشكوى ضد مؤسسة تجارية لبيع مستلزمات
 التبغ، متضمنة قيام المشتكى عليها بمنع الشركات

 والمندوبين بتزويد المشتكية بالمنتجات والسلع بهدف إخراجها
من السوق.

التجزئة 23

 حفظت لعدم وجود مخالفة
لنظام المنافسة

 تقدم مواطنان بشكوى ضد شركة في قطاع البناء، متضمنة
 قيام الشركة بمنع بيع منتجاتها إال للموزعين المعتمدين

لديها.

مواد البناء

24

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدمت شركة تعمل في قطاع مواد البناء بشكوى ضد ثالث
 شركات تعمل في نفس القطاع، متضمنة قيام الشركات

 المشتكى عليها بالبيع بأقل من سعر التكلفة بهدف إخراج
المشتكية من السوق.

25

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدم مواطن بشكوى ضد مصانع اإلسمنت، متضمنة قيام
المصانع باالتفاق على التحكم في أسعار السلع.

26

 حفظت لعدم استنادها إلى
أدلة فعلية

 تقدم مواطن بشكوى ضد مؤسسة تعمل في قطاع اإلسمنت،
 متضمنة قيام المشتكى عليها بالبيع بأقل من سعر التكلفة

إلقصاء المنافسين من السوق.
27

حفظت لعدم االختصاص
 وردت شكوى للهيئة من قبل مصنع ضد مصنع آخر لمواد البناء،
 متضمنة قيام المشتكى عليه بوضع أسعار مختلفة بين عمالئه

عن بيع نفس الصنف.
28

جدول الشكاوى

حالة الشكوى وصف الشكوى القطاع م

حفظت لعدم االختصاص
 تقدم مواطن بشكوى ضد شركة تعمل في مجال االستقدام،

 متضمنة قيام الشركة بحصر تقديم خدمات العاملة المنزلية
فقط للعائالت واستثناء العزاب.

االستقدام 29
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المبادرات 
قائمة المبادرات والشكاوىوالشكاوى

تصنيف حالة قائمة المبادرات

2

12

شكاوى صدرت بشأنها 
أحكام نهائية

شكاوى قيد التقصي 
والبحث وجمع االستدالالت

4

31

شكاوى منظورة لدى 
المحكمة اإلدارية

شكاوى في مرحلة 
الدراسة األولية

2

29

شكاوى منظورة لدى 
لجنة الفصل

شكاوى محفوظة
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للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تســعى 
الشــفافية  أســاليب  أفضــل  لتحقيــق 
اختصاصاتهــا  ممارســة  فــي  واإلفصــاح 
المــادة  ونصــت  النظــام،  حددهــا  التــي 
الثامنــة مــن نظــام المنافســة الفقــرة 
)4( علــى أن » ينعقــد المجلــس برئاســة 
األعضــاء  مــن  ينيبــه  مــن  أو  رئيســه 
وبحضــور ثلثــي األعضــاء، وتصــدر قــرارات 
المجلــس باألغلبيــة، وفي حالة تســاوي 
صــوت  الــذي  الجانــب  يرجــح  األصــوات 

معه رئيس االجتماع«.

اجتماعات مجلس 
اإلدارة وقراراتها
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االجتماعات والقرارات الصادرة عن الهيئة منذ نشأتها

عملت الهيئة العامة للمنافسة منذ التأسيس على بذل كافة 
الجهود لتنظيم القطاعات االقتصادية وتنظيم عمل المنشآت 

التجارية، وفي إطار ذلك عملت الهيئة على ما يلي:

عقدت 
الهيئة منذ 

 اجتماعًانشأتها
عاديًا

اجتماعات 
استثنائية

اتخذ مجلس إدارة الهيئة )228( 
قرارًا يتعلق بأحكام نظام 

المنافسة )وبنيت القرارات 
على مذكرات تفصيلية تم 

اإلطالع عليها(.

اطلعت الهيئة على )113( 
تقريرًا في مواضيع متعلقة 

بدراسات عن الشكاوى 
والمبادرات والقرارات المتعلقة 

بنظام المنافسة. 

٥0٥228113

اجتماعات مجلس 
اإلدارة وقراراتها
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االجتماعات والقرارات الصادرة عن الهيئة خالل عام التقرير

في عام 2017م عقد مجلس اإلدارة اجتماعين أصدر خاللها 18 قرارًا شملت 
مختلف أنشطة الهيئة.

قرارات مجلس 
اإلدارة بحسب 

موضوعاتها
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 تشكيل لجنة
الفصل

 تقصي
وبحث

اتخاذ
تدابير

 قرارات
داخلية

طلب
إعفاء

 دراسة
مبادرة

 حفظ
شكاوى

1

7

3
4

111

اجتماعات مجلس 
اإلدارة وقراراتها



اطلع المجلس خالل عام 2017م على عدد من التقارير ذات 
العالقة بأعماله المالية، وسير أعمال لجنة الفصل، وتعزيز 
التكامل والتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية، بهدف 

تحقيق التعاون المنشود.

تقرير )110( بشأن مسودة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1437هـ )201٦م(

تضمن هذا التقرير مسودة التقرير السنوي للهيئة للعام 1438/1437هـ )2016م(، والذي يرفع إلى مجلس 
الوزراء حسب المادة التاسعة، الفقرة )7( من نظام المنافسة.

تقرير رقم )111( بشأن ميزانية الهيئة العامة للمنافسة لألعوام )2017/201٦/201٥م( وإعداد ميزانية العام 
القادم )2018م(

تضمن هذا التقرير آلية طرح المشاريع والموافقة عليها، وآلية صرف المبالغ للمشاريع وتحليل االعتمادات 
والمنصرف لأعوام)2017/2016/2015م(، والمشاريع المطروحة والمزمع طرحها خالل العام الحالي.

تقرير رقم )113( بشأن أعمال لجنة الفصل في مخالفات النظام

 تضمن هذا التقرير آلية عمل لجنة الفصل في مخالفات النظام، وأهم اإلحصائيات والبيانات والنتائج خالل الفترة
من 1438/5/3هـ حتى 1438/11/10هـ.

تقرير رقم )114( بشأن تعزيز التكامل والتنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للمنافسة واألجهزة والهيئات 
الحكومية األخرى

تضمن هذا التقرير سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئات الحكومية األخرى 
والمؤسسات العامة واألجهزة التنظيمية األخرى، لضمان عدم تداخل االختصاصات، وتحقيق التعاون لتوفير بيئة 

استثمارية تنافسية عادلة خصوصًا بين تلك الجهات التي تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الهيئة العامة 
للمنافسة. 

تقرير رقم )11٥( بشأن إعداد مشروع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمنافسة في جمهورية 
تونس

تضمن هذا التقرير استعراض عقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة، وأهم 
المحاور حول مشروع اتفاقية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنافسة من الجانب السعودي، ومجلس 

المنافسة من الجانب التونسي.
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اجتماعات مجلس 
اإلدارة وقراراتها



األحكام النهائية 
الصادرة من ديوان 

المظالم
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نصــت المــادة الثانيــة عشــرة مــن نظــام المنافســة علــى نشــر القــرار، أو 
الحكــم، علــى نفقــة المخالــف بعــد اكتســاب أي منهمــا الصفــة النهائيــة، 
نهائيــًا  حكمــًا   )2٦( 1439/1438هـــ  المالــي  العــام  خــالل  للهيئــة  صــدر  إذ 
األحــكام  ونشــرت  بالريــاض،  اإلداريــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  مؤيــدًا 
الصــادرة ضــد المنشــآت فــي الصحــف الرســمية بعــد اســتكمال اإلجــراءات 

النظامية، وخالل العام )2017م( ُشهر بالمنشآت التالية: 

مقدار الغرامة نوع المخالفة اسم المنشأة

15 مليون ريال
	    تثبيت وتحديد أسعار بيع المشروبات الغازية

	   إرغام عمالء على عدم التعامل مع منافس آخر
	   فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع

 شركة بيفرج سيرفسز إنك )بيبسيكو
) سيرفسز إل إل سي

5 ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز شركة النافع التجارية القابضة

5 ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز
 شركة أبناء صالح عبدالعزيز بابكر

للتجارة والتعهدات

5 ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز
 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه

للتسويق المحدودة

700ألف ريال االتفاق بين المنتجين على تحديد وتثبيت أسعار بيع الغازات الطبية
 مصنع عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل

للغازات الصناعية

5 ماليين ريال االتفاق على رفع وتثبيت سعر المشروبات الغازية
 شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني

وأوالده لصناعة المرطبات

5 ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز
 شركة سعيد بن أحمد المحروس

وأوالده

5 ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز
 شركة ميار لأغذية )شركة المهيدب

)لأغذية سابقًا

100 ألف ريال اتفاق على حد أدنى لأسعار
 مصنع اللحيدان للبلوك والخرسانة

الجاهزة

500ألف ريال االتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة مصنع جوفكو للغازات الصناعية

3ماليين ريال   إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر
 شركة عبدالله هاشم للمعدات

والغازات الصناعية المحدودة

4 ماليين ريال 
 االتفاق بين المنتجين على تقسيم األسواق والمناطق في مناقصة

وزارة الصحة
 شركة عبدالله هاشم للمعدات

والغازات الصناعية المحدودة

4 ماليين ريال االتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة
 شركة عبدالله هاشم للمعدات

والغازات الصناعية المحدودة

5ماليين ريال االتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة األرز مؤسسة عمر بن علي بلشرف

األحكام النهائية الصادرة من ديوان المظالم
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)1( مــن نظــام  )1٥( فقــرة  المــادة  مــا نصــت عليــه  بنــاءً علــى 
يشــكل  التنفيذيــة،  الالئحــة  مــن   )٥7( والمــادة  المنافســة، 
المجلــس فــي مخالفــات نظــام المنافســة بقــرار مــن الرئيــس، 
وقــد صــدر القــرار رقــم )1(  وتاريــخ 3 / ٥ / 1438هـــ، بتشــكيل 

اللجنة، وتتكون من رئيس و4 أعضاء هم:

)رئيسًا( الدكتور/ عائض بن هادي العتيبي   

)عضوًا( الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم المحيميد  

)عضوًا( الدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الشعيبي  

)عضوًا( الدكتور/ محمد بن علي اليوسف   

)عضوًا( األستاذ / سلطان بن عايض القحطاني   

لجنة الفصل 
في مخالفات 

النظام

وأنجزت اللجنة في  عام 
1438هـ/1439هـ )2017م( اآلتي

3٥,740,000
بلغ إجمالي الغرامات المترتبة من قرارات اللجنة 
وفقًا لنظام المنافسة )3٥,740,000( مليون ريال.

31
اجتماعًا

عقد

18
إصدار ثمانية عشر قرارًا

٦٥0
 بإجمالي شرح وتعليق 

على القرارات في أكثر من 
)٦٥0( صفحة

1٦
وإدانـة سـتـة عـشـر 

منشأة



الباب الثالث
اإلدارات المساندة

3



 االعتمادات
المالية

منظومــة  وفــق  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تعمــل 
ماليــة متكاملــة وجهــت ألعمــال التطويــر والتشــغيل، 
وزارة  ميزانيــة  فــي  المعتمــدة  مبالغهــا  وُقــدرت 
1439/1438هـــ  الماليــة  للســنة  واالســتثمار  التجــارة 

)2017م( بقيمة قدرها 21.016.000 مليون ريال.

االعتمادات 
المالية المخصصة 

للهيئة 

المبلغ اسم المشروع م

2.250.000 استكمال مركز المعلومات والحاسب اآللي
1

1.666.000 تشغيل وصيانة الحاسب اآللي

9.000.000 دراسات استشارية قانونية وفنية وإدارية واقتصادية 2

4.500.000 أصول ثابتة / المباني اإلدارية 3

3.600.000 نشر ثقافة المنافسة 4

21.01٦.000 الـــمـــجــمــوع
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 الكوادر
البشرية
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ســنوات  خــالل  للمنافســة  العامــة  الهيئـــة  حرصـــت 
إنشائها علـى اسـتقطاب القـوى البشـرية المؤهلـة 
والكـــوادر الفنيـــة المتخصصـــة واإلمعــان فــي توفيــر 
بمــا  لمنســوبيها  واالبتعــاث  التدريبيــة  الفــرص 
يســهم فــي ترســـيخ عمـــل مؤسســـي وإدارة ذات 
قــدرات مهنيــة عاليــة. ووضعــت الهيئــة فــي نطــاق 
وتحفيـــز  اإلبـــداع  لدعـــم  متكاملــة  خطــة  عملهــا 
الموظفيـــن وتطبيــق برامــج الســعودة والتوطيــن 

في كافة القطاعات اإلدارية.

بلغ عدد منسوبي الهيئة العامة للمنافسة في نهاية عام 2017م:

حضور ورش علمية وندوات 
متخصصة

تحرص الهيئة على رفع قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم بمشاركتهم في البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة، وبلغ 
عدد حضور الدورات التدريبية، وورش العمل والندوات المتخصصة حتى نهاية 2017م:

ب (    التدريب والتطويرأ (    التوظيف

بيان عدد الموظفين في 
الهيئة العامة للمنافسة 

وتصنيفهم

بيان بالدورات والبرامج 
التدريبية والورش العلمية 

والندوات المتخصصة 

الباب الثالث - اإلدارات المساندة

1٥٦42 29

موظفون متخصصون 
)اقتصاد وقانون 
ومحاسبة...الخ(

حضور دورات تدريبية موظفون مساندون 
)سكرتارية ونّساخ 

ومستخدمون ... الخ(
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ُتعــد إدارة تقنيــة المعلومــات دعامــة رئيســية وركيــزة يعتمــد عليهــا 
فــي خطــط التطويــر وتحســين كفــاءة األعمال وســرعة إنجازها، ويأتي 
ــة  ــات الدقيقــ ــر المعلومــ ضمــن مهــام اإلدارة المســاعدة فــي توفـيـ
التــي يبنــى عليهــا اتخــاذ القــرارات الصحيحــــة فــي إطــار مــن العدالــة 

والشفافية.

الباب الثالث - اإلدارات المساندة



قامت الهيئة في إطار تحقيق التكامل والربط 
مع الجهات الحكومية باآلتي:

تمثــل قنــاة التكامــل الحكوميــة )GSB(إحــدى 
برنامــج  يقدمهــا  التــي  الرئيســية  المبــادرات 
قنــاة  وتعــد  ــر(  )يسِّ الحكوميــة  التعامــالت 
التكامــل الحكوميــة )GSB( واحــدة مــن األدوات 
تقديــم  مــن  الهيئــة  تمّكــن  التــي  الهامــة 
تكاملــي  بشــكل  اإللكترونيــة  خدماتهــا 
األخــرى،  الحكوميــة  الجهــات  مــع  وتفاعلــي 
مــن  االســتفادة  مــن  كذلــك  الهيئــة  وتمّكــن 
الجهــات  مــن  المقدمــة  الحكوميــة  الخدمــات 
توقيــع  أهميــة  وتكمــن  األخــرى،  الحكوميــة 
الهيئــة لتلــك االتفاقيــة بأنهــا ستســهم فــي 
زيــادة فاعليــة الخدمــات واألنظمــة اإللكترونية 
االعتمــاد  خــالل  مــن  الهيئــة  لــدى  المطبقــة 
علــى المعلومــات والبيانــات التــي تغــذي تلــك 
األمــر  إلكترونــي  بشــكل  األنظمــة والخدمــات 
الــذي ســيمكن منســوبي الهيئــة مــن الحصول 
عنــد  يحتاجونهــا  التــي  المعلومــات  علــى 
بشــكل  والمبــادرات  للشــكاوى  مباشــرتهم 
الوقــت  يقلــل  وبالتالــي  وإلكترونــي  ســريع 

الالزم للبت في تلك الشكاوى والمبادرات.

فــي ظــل حــرص الهيئــة علــى المحافظــة علــى 
المخاطــر  مــن  وحمايتهــا  الداخليــة  شــبكتها 
لــه  تتعــرض  قــد  ممــا  تعتريهــا  قــد  التــي 
فتــرة  مــن  إلكترونيــة  هجمــات  مــن  المملكــة 
الوطنــي  المركــز  إلــى  انضمــت  ألخــرى، فقــد 
الســتقبال  المعلومــات  ألمــن  اإلرشــادي 
التنبيهــات حــول الهجمــات والمخاطــر األمنيــة 
والعمــل علــى معالجــة تلــك المخاطــر لحمايــة 

الشبكة الداخلية للهيئة.

اإللكترونيــة  التعامــالت  برنامــج  يهــدف 
الحكوميــة  الجهــات  لربــط  ــر(  )يسِّ الحكوميــة 
آمنــة  شــبكة  خــالل  مــن  البعــض  بعضهــا  مــع 
تكــون حلقــة الوصــل بيــن الجهــات الحكوميــة 
يتــم مــن خاللهــا تبــادل البيانــات والمعلومــات 
العــام  وخــالل  عالــي،  وأمــان  بيســرٍ 
مــع  العمــل  نســق  2017م  1439/1438هـــ 
الفنييــن ببرنامــج التعامــالت الحكوميــة )يســر( 
لتجهيــز البنيــة التحتيــة الالزمــة إلكمــال ارتبــاط 
الهيئــة بالشــبكة وأنهيــت إجــراءات الربــط خــالل 

2017م.

العربــي  النقــد  مؤسســة  مــع  الربــط  يعــد 
خدماتهــا  مــن  لالســتفادة  الســعودي 
 )GSN( المقدمــة مــن خــالل الشــبكة الحكوميــة
أولــى ثمــرات توقيــع اتفاقيــة انضمــام الهيئــة 
اســتفادت  وقــد  الحكوميــة،  التكامــل  لقنــاة 
الهيئــة مــن ذلــك فــي اإلطــالع علــى الرصيــد 
المالــي المتوفــر فــي حســابها بشــكل لحظــي 
ومعرفــة العمليــات المدرجــة علــى حســابها 

بشكل يومي أو شهري. 

توقيع اتفاقية مع برنامج يسر 
للتعامالت اإللكترونية لالنضمام إلي 

)GSB( قناة التكامل الحكومي

االنضمام إلى المركز الوطني 
اإلرشادي ألمن المعلومات

االنضمام إلى الشبكة الحكومية 
)GSN( اآلمنة

الربط مع مؤسسة النقد العربي 
السعودي 

أوالً - أنظمة التكامل والربط مع الجهات الحكومية 

تقنية 
المعلومات
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نظــام  تطويــر  علــى  بالعمــل  الهيئــة  قامــت 
اإلداريــة  مواردهــا  إدارة  بتنظيــم  يقــوم 
)شــؤون الموظفيــن، الماليــة، إدارة المخــزون 
مــا صــدر  ( فــي ظــل  المحاســبة،....  والحركــة، 
الهيئــة  اســتقاللية  مــن  تعــزز  قــرارات  مــن 
المســتقلة  االعتباريــة  بالشــخصية  وتمتعهــا 
وذلــك  واإلداري.  المالــي  وباالســتقالل 
تلــك  إدارة  فــي  التقنيــة  علــى  باالعتمــاد 
األعمــال  وكفــاءة  مســتوى  لرفــع  المــوارد 
وشــفافيتها، ومــن المتوقــع أن تقــوم الهيئــة 
بالبــدء بتنفيــذ تلــك المبــادرة فــي الربــع الثالــث 

من عام 2018م.

أخــذت الهيئــة علــى عاتقهــا القيــام بأعمالهــا دون الحاجــة إلــى الــورق فــي إنجــاز تلــك األعمــال، 
لــذا فقــد قامــت الهيئــة خــالل الفتــرة الماضيــة بإنشــاء عــدة أنظمــة إلكترونيــة لتحقيــق تلــك الغايــة، 
ومــن تلــك األنظمــة نظــام االتصــاالت اإلداريــة اإللكترونيــة ونظــام األرشــفة اإللكترونيــة، ونظــام 
رفــع بيانــات المنشــآت إلكترونيــًا )أســهل(، ونظــام إدارة اإلعمــال اإللكترونــي )أعمالــي( وتلــك 
األنظمــة وجهــت  لخدمــة منســوبي الهيئــة لحفــظ أوقــات منســوبيها واســتثمارها فيمــا يتعلــق 

بجودة وكمية العمل المنجز.

وخالل عام 2017م وبعد تبنى المبادرة تشير البيانات إلى إنجاز التالي: 

1439/1438هـــ  الســنة  خــالل  الهيئــة  عملــت 
علــى تجهيــز تطبيــق إلكترونــي خــاص يتــم مــن 
للمســتفيدين  الهيئــة  خدمــات  إتاحــة  خاللــه 
والتعريــف بالهيئــة ونشــر ثقافــة المنافســة 
للعمــوم وذلــك انطالقــًا مــن االنتشــار الكبيــر 
مــن  وانطالقــًا  الذكيــة  األجهــزة  الســتخدام 
خدماتهــا  إلتاحــة  الــدؤوب  الهيئــة  ســعي 
بالوســائل  المســتفيدين  مــع  والتواصــل 
مــن  الهيئــة  انتهــت  ولقــد  للعامــة،  المتاحــة 
تجهيــز التطبيــق اإللكترونــي ومــن المتوقــع 
 2018 عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  يتــم  أن 
تدشــين النســخة األولــى مــن التطبيــق وإتاحته 

للمستفيدين. 

مشروع إنشاء نظام تخطيط موارد 
المنشآت

 الهيئة العامة للمنافسة
بال ورق

مشروع التطبيق اإللكتروني للهيئة 
العامة للمنافسة

ثانيًا-  مشاريع ومبادرات قيد التنفيذ 

تقنية 
المعلومات
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7٥00
ثيقة ضمت لنظام 

األرشفة اإللكترونية.

7٥00٦7 9٦0

9٦0
معاملة أديرت بشكل 
إلكتروني في نظام 

االتصاالت اإلدارية.

٦7
 شكوى/مبادرة عدد 

المبادرات والشكاوى 
المدخلة.
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وثيقة ضمت لنظام 
األرشفة اإللكترونية.

معاملة أديرت بشكل 
إلكتروني في نظام 

االتصاالت اإلدارية.

 شكوى/مبادرة عدد 
المبادرات والشكاوى 

المدخلة.



االتصال المؤسسي 
والتوعية
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عالقاتهــا  بتدعيــم  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  اهتمــت 
بالجهــات ذات العالقــة وأصحــاب المصالــح مــن خــالل تأســيس 
تكــون وســيلة  المؤسســي والتوعيــة  لالتصــال  إدارة خاصــة 
ربــط وأداة للتواصــل الفاعــل وتعمــل علــى تلبيــة احتياجــات 

جمهور المستهلكين بتطبيق معايير الشفافية.   

وتعمــل إدارة االتصــال المؤسســي والتوعيــة فــي الوقــت 
ذاتــه علــى تعزيــز آليــات التواصــل بيــن اإلدارة العليــا واإلدارات 
روح  وخلــق  اإليجابيــة  القيــم  ونشــر  المســاندة،  األخــرى 
المبــادرة والتنافــس لتحقيــق رؤيتهــا وتوصيــل رســالتها إلــى 

الجميع.

ــًا بهــدف  ــًا وخارجي ــات المســتهدفة محلي عملــت الهيئــة علــى نشــر ثقافــة المنافســة لكافــة الفئ
الوصــول إلــى أصحــاب األعمــال والمســتثمرين وشــرائح المســتهلكين بتطويــر محتــوى إعالمــي 
خــاص بالهيئــة يســاعد فــي إيضــاح تأثيــر المنافســة علــى الســوق واالقتصــاد وذلــك مــن خــالل مــا 

يلي:  

نفذت إدارة االتصال المؤسسي والتوعية األنشطة اإلعالمية التالية 
خالل عام 2017م:

خبرًا صادرًا عن الهيئة العامة 
للمنافسة 

إصدار 4 نشرات إلكترونية مقاالً صحفيا مكتوبًا عن 
الهيئة العامة للمنافسة

اطلع على النشرات من خالل 
موقع اإلنترنت خالل هذا 

العام 820 زائرًا

خبرًا منشورًا في الصحف 
الورقية بما فيها المتكرر

العدد 39 صفحة إنتاج فيلم وثائقي قصير 

خبرًا منشورًا في الصحف 
اإللكترونية بما فيها المتكرر

إرسال النشرة إلى 3337 
مشتركًا

1٦4 19820

٥339 1

2٦3337

ثانيًا -النشرة اإللكترونية أوالً -األنشطة اإلعالمية
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االتصال المؤسسي 
والتوعية
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فــي إطــار تفعيــل التواصــل مــع العامليــن فــي المجــاالت التجاريــة واالقتصاديــة والتعريــف بخدمــات الهيئــة وأخبارهــا بطريقــة 
ســريعة وفاعلــة، قامــت إدارة االتصــال المؤسســي والتوعيــة باســتخدام وســائل اإلعــالم الجديــد، لتعميــق التقــارب مــع األفــراد 

والمؤسسات عبر وسائل ذات انتشار أوسع.

وخــالل عــام التقريــر نجحــت اإلدارة بتحقيــق نســب متميــزة فــي عــدد المتابعيــن لمنصاتهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وهــي 
»تويتر، يوتيوب، فيس بوك« جاءت على النحو التالي:

بســبب ضعــف ثقافــة المنافســة وحداثتهــا لــدى قطــاع األعمــال الســعودي، قامــت الهيئــة العامــة 
للمنافســة بتنظيــم عــدد مــن حمــالت التوعيــة لتعريــف المؤسســات والمنشــآت التجاريــة بأهميــة 
أنظمــة المنافســة وســبل دعمهــا لأعمــال التجاريــة واالقتصاديــة، ممــا يعمــق مــن حالــة االرتيــاح 

لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء، وخالل عام التقرير أطلقت حملتين توعويتين هما: 

الحملة األولى: تختص بالتزام المنشآت التجارية بنظام المنافسة.. 1

الحملة الثانية: تستهدف دعم نظام المنافسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. 2

وخالل الحملتين أنجز التالي:

رابعًا -قنوات التواصل االجتماعي

ثالثًا-الحمالت التوعوية

إنتاج  2 فيلم توعوي مرئي 
قصير

إنتاج 3 انفوجرافيك توعوي 
مرئي
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الفعاليات 
والمشاركات

100101التقرير السنوي 2017 الهيئة العامة للمنافسة

المعرفــي  التواصــل  برامــج  فــي  لدورهــا  واســتمراًرا  كعادتهــا 
قامــت الهيئــة العامــة للمنافســة بعقــد عــدد مــن اللقــاءات فــي 
مناطــق المملكــة بهــدف توعيــة قطــاع األعمال وطلبــة الجامعات 

وكانت كما يلي:

عقدت الهيئة العامة للمنافسة في هذا العام:

لقاء في جامعة الملك عبدالعزيز – كلية الحقوق، 	 
بحضور أكثر من )200( طالبًا وطالبًة، وأعضاء هيئة 

التدريس.

لقاء في جامعة األمير محمد بن فهد – كلية العلوم 	 
والدراسات اإلنسانية بحضور أكثر من )50( طالبًا، وأعضاء 

هيئة التدريس.

نفذت الهيئة برنامج توافق إجراءات المنشآت مع نظام 
المنافسة في مدينة جدة بتاريخ )2017/1/19م( لقاء تعزيز المنافسة في قطاع األعمال في منطقة الباحة بالتعاون مع الغرفة 

التجارية الصناعية )2017/3/13م(

لقاء في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة بلجنة المستشفيات )2017/4/12م(

لقاء تعزيز المنافسة في الغرفة التجارية الصناعية في جازان )2017/4/2٥م(

لقاء بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي )2017/7/2٥م(

 إقامة ندوة تعريفية حول نظام المنافسة والئحته التنفيذية بالتعاون مع شركة
االتصاالت السعودية )7102/7/27م(

لقاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة( )2017/8/1م(

 ورشة عمل لتعزيز التعاون والشراكة مع الهيئات التنظيمية )2017/10/23م( وذلك
تنفيذًا لتوصية صادرة من مجلس الشورى الموقر

المشاركة في ملتقى فرص االستثمار السياحي )2017/11/28م(

 لقاء في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ممثلة بلجنة الخرسانة الجاهزة
)2017/12/7م(

 ورشة عمل في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات )2017/12/17م( وذلك تنفيذًا
لتوصية صادرة من مجلس الشورى الموقر

ثالثًا: البرامج التدريبية لذوي العالقةثانيًا: توعية طلبة الجامعات أوالً : توعية قطاع األعمال
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الخطة المستقبلية 
والتحديات

104105التقرير السنوي 2017 الباب الرابع - الخطة المستقبلية والتحدياتالهيئة العامة للمنافسة

مســتقبلية  عمــل  خريطــة  وضــع  إلــى  للمنافســة  العامــة  الهيئــة  تســعى 
إليهــا  أوكلــت  التــي  المهــام والمســؤوليات  بتنفيــذ  القيــام  إلــى  تهــدف 
بموجــب تنظيــم الهيئــة العامــة للمنافســة الصــادر بتاريــخ 1439/1/20هـــ ومــن 

ذلك:

)1( ، )2( يتوقع مع صدور تنظيم ونظام الهيئة العامة للمنافسة أن يخف أثر هذه التحديات في السنوات القادمة.

ُتواَجــه أعمــال الهيئــة العامــة للمنافســة بعــدد مــن التحديــات المؤسســية والتنظيميــة واإلداريــة برغــم 
عالقتهــا  لطبيعـــة  نتيجــة  وذلــك  المعتمــدة  االســتراتيجية  أهدافهــا  تتجــاوز  إنجــازات  مــن  تحقــق  مــا 
بالقطاعــات التجاريــة واالقتصاديــة مــن جانــب، وارتباطهــا بالجهــات القانونيــة مــن جهــة أخــرى، ومــن خالل 

هذا التقرير يمكن رصد عدد من التحديات ورؤى الهيئة لحلها كما يلي:

متابعة ودراسة الشكاوى، والمبادرات القائمة والجديدة.	 

متابعة تنفيذ القرارات واألحكام التي صدرت، وفقا ألحكام النظام واألنظمة ذات الصلة.	 

االستمرار في رفع الدعاوى ومتابعة القضايا لدى لجنة الفصل، وديوان المظالم، وإعداد 	 
الردود والمذكرات الجوابية. 

إعداد اللوائح المالية واإلدارية.	 

إعداد الهيكل التنظيمي.	 

إعداد اإلطار العام الستراتيجية الهيئة العامة للمنافسة.	 

تدشين الهوية البصرية الجديدة. 	 

تطوير البنية التقنية ورفع كفاءتها. 	 

تدشين التطبيق اإللكتروني للهيئة. 	 

التوصيات والمرئيات التحديات التي تواجه الهيئة

تسعى "الهيئة العامة للمنافسة" إلى إقرار اللوائح المالية 
واإلدارية التي تكفل لمنسوبي الهيئة كادرًا ماديًا مميزًا مماثالً 

للهيئات األخرى ويساعد في استقطاب الكفاءات المؤهلة 
ويحافظ عليها.

التسّرب الوظيفي وعدم القدرة على استقطاب كفاءات مميزة 
لضعف الحوافز المادية واالمتيازات. )1(

تستهدف "الهيئة العامة للمنافسة" في نظامها المعدل 
تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل كافة المؤسسات والشركات 
بمختلف أنواعها وتحقق قواعد المنافسة العادلة على جميع 

المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.

استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من 
تطبيق نظام المنافسة.

مراجعة األنظمة والقرارات في الهيئات التنظيمية األخرى 
والتأكد من انسجامها مع نظام المنافسة وذلك لضمان عدم 

ازدواجيتها أو تضاربها مع مع نظام المنافسة والئحته 
التنفيذية.

التداخل بين اختصاصات ومهام الهيئة وبعض الهيئات 
التنظيمية. )2(

ثانيًا : التحديات والتوصياتأوالً : الخطة المستقبلية
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