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 :احملتوايت 

 

 املوضوع                                                    

                                                         املفاهيم العامة 
  2012لسنة  4نظرة عامة حول قانون املنافسة االحتادي رقم      
              دور ادارة املنافسة بوزارة االقتصاد يف ترسيخ املنافسة 
             االجراءات واملتطلبات لتطبيق القانون والالئحة التنفيذية 
  النماذج 

 

 :  الرؤية

وبقيادة كفاءات وطنية اقتصاد تنافسي عاملي ومتنوع 

 .  تتميز ابملعرفة

 :  الرسالة

تنمية االقتصاد الوطين و هتيئة بيئة مشجعة ملمارسة األعمال االقتصادية 
مبا يساهم يف حتقيق التنمية املتوازنة واملستدامة للدولة عرب سن وحتديث 

الصناعات التشريعات االقتصادية وسياسات التجارة اخلارجية وتنمية 
والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع االستثمار وتنظيم املنافسة وقطاع 
املشاريع الصغرية واملتوسطة ومحاية حقوق املستهلك وامللكية الفكرية 
وتنويع األنشطة االقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا ملعايري اإلبداع 

 والتمّيز العاملية واقتصادايت املعرفة
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 تنويه          

  تشريعات عن ال يعترب هذا الدليل بديل قانوين
املنافسة بدولة االمارات العربية املتحدة ، وما 
هو اال دليل توجيهي وارشادي لشرح املفاهيم 

املتعلقة واالجراءات واملتطلبات واملصطلحات 
واصحاب املصلحة ابملنافسة للمعنيني واملهتمني 

 . 
  تعترب النماذج املرفقة هبذا الدليل هي النماذج

هبا لدى اجلهة املختصة بوزارة االقتصاد  املعتمده
 . 

 

 دولة االمارات العربية املتحده  –وزارة االقتصاد 

 تلفون : 

، 0097126131167،  0097126131111ابو ظيب : 
0097126131162  

، 0097143141579،  0097143141555ديب : 
0097143141624 

 ابو ظيب  – 0097126260000فاكس : 

 ( 901ص .ب ) 

 info@economy.aeالربيد االلكرتوين للوزارة: 

   www.economy.gov.ae املوقع االلكرتوين

mail:info@economy.ae
http://www.economy.gov.ae/
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سواق ( وفق خول واخلروج يف االر ) حرية الدسياسة املنافسة يف دولة االمارات العربية املتحدة  إىل ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية األسعا هتدف
ية مصلحة حلماسة من خالل حتقيق اخله ابملنافالضوابط املنظمة حلرية املنافسة اهلادفة إىل ازدهار النشاط االقتصادي يف الدولة ومنع التصرفات امل

يف استغالل  احلماية من التعسف ما هتدف إىلاملستهلك ونزاهة املعامالت التجارية وضمان حرية املنافسة ومنع التحالفات والرتتيبات الضارة هبا. ك
 الوضع املهيمن وضبط عمليات الرتكز االقتصادي لضمان عدم إضعاف املنافسة يف قطاع معني من خالل : 

 .احلدية والنفقة السعر يتقارب اىل اقرب نقطه فيها سواق اليتابال البيئة توفري . 1
 .املمكنة التكاليف أبقل الشركات للسلع واخلدمات  . أتكيد إنتاج2
 .السوق إىل اجلديدة اإلنتاج وطرق السلع وإدخال والتطوير ابلبحوث على االبتكار وحتفيز الشركات .3

سياسة املنافسة بدولة 
:االمارات العربية املتحدة   
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 .سلع واخلدمات  املرنه من ال اإلنتاج هياكل وتشجيع واالتفاقيات املخله ابملنافسةالرتكز االقتصادي  واهليمنه  .منع4
 .اخلدمات و محاية املستهلك من املمارسات االحتكارية اليت تؤدي اىل ارتفاع االسعار واخنفاض العرض من السلع  .5
 نتائج ضمن عدم التضارب بنيستهلك مبا ي.تدخل الدولة من خالل االدوات التشريعية اخلاصة ابملنافسة لضمان الفاعلية االقتصادية ورفاعية امل6

ادي صواالزدهار االقت ر دعم االبتكاو املمارسات العملية ابلسوق مع اهداف السياسات احلكومية اخلاصة ابملنافسة لتحقيق التنمية املستدامه 
 واالجتماعي لدولة االمارات العربية املتحده . 

 

 

 

 

 

 

بناء نظام عمل متكامل يف اطار سعي وزارة االقتصاد  اىل  مقدمة :
بكفاءة املنافسة  تشريعات ومتطور وفق افضل املمارسات لتطبيق 

وفاعلية وبطريقة ابتكارية تفاعلية بني املتعامل الشريك وبني ادارة املنافسة 
تتعلق بتشريعات خالل اإلجابة على تساؤالت واستفسارات ابلوزارة من 

السيما الشكاوي واالندماجات االقتصادية واالستثناءات املنافسة 
ديه والنسب والضوابط ، اليت هي حمل اهتمام  للمنشآت االقتصا

واملهتمني بثقافة املنافسة وسياسات صلحة املذوي ابالمارات وكذلك 
 دولة االمارات العربية املتحده بشأهنا . 

ان هذا النظام والدليل املتكامل للمنافسة سيقدم لكم كافة املعلومات 
والنماذج واالجرات ومتطلبات اخلدمه خبطوه واحدة للحصول على 

بثقافة املنافسة بطريقة سلسة وسهلة . لذا جاء اخلدمه ويزيدكم معرفتا 
ليكون مرجع اساسي لتوضيح وشرح املفاهيم اخلاصة  الدليلهذا 

 ومتطلبات تنظيمها . ابملنافسة 
 



                                                                                                                                               

6 
 

 

 

 اوال : التعريفات واملفاهيم العامة : 

  : ويستطيع أي  عواإلشبا  والكفاءةودة متطابقة اجلة وجود عدد كبري من املشرتين ) مستهلكني ( والبائغني ) املنتجني ( لسلعة معينما هو املقصود ابملنافسة
بطة ابنتاجها تاج والتكاليف املرتوطريقة االن تلك السلعة دون اية عوائق وبتوفر كامل املعلومات عن السلعة من حيث السعر إلنتاجمنتج الدخول اىل السوق 

ن ملك السلعة / اخلدمة تار / مسوقي وابختصار فان املنافسة هي سباق بني عدد من منتجي سلعة / خدمة معينة  وجت.  والتقنية املستخدمة بشكل اتم
 . لة كل منهم جذب اكرب عدد من املتعاملني / املستهلكني ( خالل حماو 

   : ة وذات عادل أبسعارلع وخدمات على س حصولهن تنصب محاية املستهلك الفرد على احلماية املتأتية مما هو الفرق بني محاية املستهلك ومحاية املنافسة
 من سلعة معينة ، ى حصص السوقعل السوق من االحتكار ملنشآت واستحوذها من العيوب يف حني ان محاية املنافسة تنصب على محاية وخاليةجودة 

  اليت تقدمها . حبيث تفرض شروط السعر واجلودة والذوق للسلع واخلدمات 
 : ض منها اليت يكون الغر  لسوق، وااطاهتا داخل جمموعة األحكام القانونية و التنظيمية املطبقة على املؤسسات يف إطار نش  ما هو املقصود بقانون املنافسة ؟

  .ضبط التنافس فيما بينها

 كيف عرف القانون املنشأة ؟ 
 .  أو أي جتمع من هؤالء األشخاصعرف القانون املنشأة  أبهنا الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ميارس نشاطا اقتصاداي

  كيف يتم حتديد السوق املعين؟ 
ة أو ى أنه السلعة أو اخلدمالسوق عل انونيتم حتديد السوق وفقا ملبدأ االستعاضة سلعياً وجغرافياً على أساس السعر واخلصائص وأوجه االستعمال. فقد عرف الق

هلك تلبية حاجة معينة للمستنها بغريها لمجمموع السلع أو اخلدمات اليت تكون على أساس سعرها وخاصيتها وأوجه استعماهلا قابلة فيما بينها لالستعاضة عن أي 
   .افسة متجانسةالتجارية واخلاضعني لظروف من تآليات السوق )العرض والطلب( : مشول األطراف املعنيني ابملعامال يف منطقة جغرافية

  : ممكنة إدراج السلع اليت ميكن تصنيفها كبدائلالبعد السلعي.  
  : ة أعالهاملعنية واستهالكها وفقا ألسس االستعاضة املذكور  تغطية كافة املناطق اليت يتم فيها إنتاج السلعالبعد اجلغرايف. 
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 ؟ :  ما هو الرتكز أالقتصادي 
جزئي مللكية  هو كل عمل ينشا عنه نقل كلي أو

أو حقوق االنتفاع من ممتلكات أو حقوق أو 
أسهم أو حصص أو التزامات منشأه إىل منشأه 

أخرى من شأنه أن ميكن منشأه  أو جمموعة 
أو غري  بصورة مباشرةمنشات  من السيطرة، 

  .مباشرة على منشأه  أو جمموعة منشات أخرى
ويكون ذلك من خالل االندماج واالستحواذ 

 ووفق التايل : 

  االندماج بطريقة الضم حبيث يكون عندما تقوم
 شركة بضم شركة اخرى او اكثر اليها . 

  االندماج بطريقة املزج حبيث يكون عندما حتل
مجيع الشركات الراغبة يف االندماج فتنشأ شركة 

 جديدة . 
  االستحواذ  فهو كل وضع أو اتفاق أو ملكية

ألسهم أو حصص ،أاي كان نسبتها ي{دي اىل 
 .   التحكم يف االدارة أو يف اختاذ القرارات ابلشركة

 

  ما هو الوضع املهيمن؟
تكون فيه املنشأة قادرة على  الوضع الذيهو 

  .التحكم والتأثري يف نشاط السوق
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 ؟   ما اهلدف من منح أالستثناءات: 
عملية على رفع القدرة التنافسية للمؤسسات أو  اإلجيابية نتائج اجيابية ذات نفع عام يتعذر حتقيقها بدونه، كآاثر املمارسات املستثناة مينح االستثناء للحصول على

  .معينة للمستهلك اإلنتاج أو حتقيق منافع
  ؟ :هل سيتم احملافظة على األسرار املهنية                            

معلومات تقرر إهنا سرية قب بشدة كل من قام إبفشاء أي أيضا. وسيعا ابحملافظة على األسرار املهنية، وعلى مجيع املتعاونني معها االلتزام هبذا نعم، تلتزم ادارة املنافسة
  .مصدر إال أبمر من احملكمة حيصل عليها من أي

 هل أان / رجل اعمال  معين بقانون املنافسة؟ :  
ًً دا  دة . مارات العربية املتحخل دولة االنعم ... كمستثمر أو صاحب عمل، أمارس نشاطاً اقتصادايً سواء أكان إنتاجياً أو جتارايً أو خدميًا

 دولة. حب عمل أمارس نشاطاً اقتصادايً خارج الدولة  يف حال كانت ترتتب على عملي آاثر داخل الكمستثمر أو صا
 ة ابملنافسة.مارسات خملكمستهلك أو كمستشار قانوين أو كمحامي أعمال يتيح يل القانون فرصة اللجوء إىل القضاء يف حال تعرضي مل

  ؟ ما هو الفرق بني املنافسة والتنافسية : 

وابلتايل خلق ميزة تنافسية التنافسية هي قدرة الشركات على مواجهه منافسة االخرين من خالل حتسني منتجاهتم او خفض كلفهم او االثنتني معا  -
دية فبض ال يوجد هلا تعريف واحد من خالل ارتباطها مع كل املؤشرات االقتصا.  وبشكل عام للشركة تسمح هلا ابالستمرارية ابلسوق لفرتة من الوقت 

أو تكلفة وحدة العمل أو  االقتصاديني يعتمدون لقياس القدرة التنافسية على الناتج احمللي اإلمجايل وبعضهم على أسعار الصرف املعتمدة أو تكلفة الوحدة املنتجة
 حجم الصادرات إىل إمجايل اإلنتاج أو إنتاجية العمل .
 -إذا كان منشأة )شركة ( أو قطاع أو دولة حيث عرف البعض القدرة التنافسية على صعيد الشركة كما يلي : إن مفهوم التنافسية خيتلف ابختالف حمل احلديث فيما

حاً مستمراً هلذه الشركة هي قدرة املنشأة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين جنا-1
)العمل ورأس املال يد العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية على الصع

 والتكنولوجيا(.
مه هلم املنافسون، ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من هي املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقد -2
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 سون اآلخرون.وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا االختالف والتميز، حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه هلم املناف
شركات قطاع صناعي معنّي يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية، دون االعتماد على  أما فيما يتعلق ابلتنافسية على صعيد القطاع فهي تعين قدرة

 الدعم واحلماية احلكومية.

 -أما ابلنسبة لتعريف التنافسية على مستوى الدولة أو البلد ككل فتوجد عدة تعاريف منها:
 عيشة أو دخل أفرادها.أهنا قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى م-1
 يشة للمواطنني.التنافسية هي القدرة اليت ميتلكها االقتصاد الوطين لكي يطرح منتجاته وخدماته مبستوى راق يتمكن من خالهلا إن ينمو ويرفع مستوى املع -2
 ة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل.وحسب تعريف تقرير التنافسية العاملي، هي قدرة البلد على حتقيق معدٍل مرتفٍع ومستمرٍّ لنمو حص -3
العربية يف إطار القطاعات واألنشطة اليت  لالقتصادايتفإن التنافسية تعين )األداء النسيب احلايل واألداء النسيب الكامن  2003وحسب تقرير التنافسية العربية  -4

قدرات العميقة األثر، اليت تضمن استدامة هذه التنافسية، ومن مث استدامة النمو وحتقيق تتعرض للمزامحة من قبل االقتصادايت األجنبية(. وتعين املنافسة الكامنة ال
 خاصة إذا ما اقرتنت بسياسات موجهة حنو حتقيق هذه األهداف . وابالجتماعيةأهداف التنمية االقتصادية 

خدمات تنافس يف األسواق العاملية ويف نفس الوقت حتقق مستوايت معيشية كما عرفها اجمللس األمريكي للسياسة التنافسية أبهنا قدرة الدول على إنتاج سلع و   -5
 .  ألفرادها على املدى الطويل

  : ما هي االاثر االجيابية اليت تعود على املستهلك من سيادة املنافسة ؟ 
  . تنوع السلع واخلدمات املتاحة ابلسوق 
  . ارتفاع جودة السلع واخلدمات واخنفاص أسعارها 
  . تطوير السلع واخلدمات وزايدة فرص االبتكار 
  . ارتفاع القدرة االنتاجية للشركات 
  . غري ذلك 

  : ما هي الفوائد العائدة على السوق ؟ 
  رهم . ستثمرين وصغاالفرص بني كبار املجذب عدد اكرب من املستثمرين وااتحة الفرصة لصغار املستثمرين ابلدخول اىل السوق لتساوي 
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  . توفري املزيد من فرص العمل 
  . الزايدة يف معدالت النمو االقتصادي 
  . فوائد اخرى 
  : ما هي العالقة بني املنافسة والسوق احلر ؟ 
   . يعتمد اقتصاد السوق احلر على حرية دخول وخروج االشخاص او الشركات 
  . حتدد يف اقتصاد السوق احلر االسعار وفقا لقوى العرض والطلب اخلاصة بكل سلعة 
  . ينتج عن ذلك تعزيز املنافسة ابلسوق 
  . ينتج عن ذلك زايدة االبتكار والتطوير للسلع واخلدمات من املنتجني لزايدة املنافسة 
 ينتج عن ذلك مكاسب للمستهلك ابجلودة والسعر للسلعة املستهلك منه  . 

  : ما هو الفرق بني االحتكار والسيطرة واملمارسات االحتكارية ؟ 
  : انواع االحتكار 
السوق صعب جداً  يب. الدخول إىل: شكل من أشكال تنظيم السوق يكون فيه شركة واحدة تنتج السلعة أو تبيعها وليس هلا بديل قر Monopolyاالحتكار  -

 واحدة(.أو مستحيل )والشاهد يف ذلك وجود شركة 
( جانسة أو متميزة )خمتلفة: يدل على احلالة حيث يكون هناك العديد من البائعني لسلعة متMonopolistic competitionاملنافسة االحتكارية  -

 والدخول اىل السوق أسهل يف األجل الطويل.
سهل والشاهد يف  ناعة ممكن ولكنه ليسأو خمتلفة والدخول للص: احلالة اليت يكون فيها عدد قليل من البائعني لسلعة متجانسة Oligopolyاحتكار القلة  -

 . ذلك وجود عدد قليل من الشركات يف السوق 
  ان يكون  .( من السوق  % 25(السيطرة : فهي الوضع الذي حيدث عادة مىت توافرت لدى الشخص ثالثة عوامل جمتمعة وهي ) زايدة حصة الشخص / شركة عن

 اث أتثري فعال يف اسعار للشخص لدية القدرة على احد
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 م سوق او وضع عوائق امامهنافسيه من الاملمارسات االحتكارية : استغالل شخص مسيطر وضعة داخل السوق يف رفع االسعار وحتقيق ارابح احتكارية او يقوم ابخراج م
 يطر ( . م الوضع املسملنع دخول اي منافس جديد او حمتمل  مما يضر ابملنافسة واملستهلك . ) جيرم القانون والالئحة التنفيذية اساءة استخدا

 ما هي االاثر السلبية للممارسات االحتكارية ؟ : 
 ج السلع واخلدمات . بداع يف انتا ارتفاع اسعار السلع واخلدمات ، اخنفاض حجم العرض من السلع واخلدمات ، اخناض جودة املنتجات ، احلد من االبتكار واال 

 هل كل زايدة يف االسعار تسبب ممارسة احتكارية ؟ : 
  . كل زايدة ابلسعر قد تكون انجتة  عن ممارسة احتكارية 
 كومية من لتنافسية بسبب قرارات حاة السوق غري لكن الزايدة ابألسعار قد تسببها ) ارتفاع الكلف للمنتج ، الزايدة ابلطلب من املستهلك مبا يفوق العرض املتاح ، طبيع

 شاهنا تشوية العملية التنافسية داخل السوق . 

 

 

  :  ملاذا مل جيرم قانون املنافسة االحتكار ؟ 
 املرخص له ابلعمل هبذا ملنتج الوحيداالن االحتكار قد ينتج عن اسباب ليس هلا عالقة بنشاط غري صحيح يقوم بة املنتج مثل صدور قرار قضائي على ان يكون هذا 

نشاء ير الطبيعي ( وكذلك ( ) االحتكا حسب القانون املستثناةطبيعة وخصوصية النشاط ) القطاعات لقانوين ( وكذلك ان يكون االحتكار نتيجة النشاط ) االحتكار ا
 احتكار غري جمرم نتيجة كفاءة اقتصادية ملنتج مقارنة بباقي املنافسني . 

  ما هي االدوات اليت متلكها الدولة للتعامل مع ارتفاع االسعار ؟ . 
  . تسهيل دخول منافسني جدد اىل السوق 
  . تشجيع املنافسني احلاليني على التوسع يف االنتاج من خالل ازاله كافة العوائق والقيود اليت تؤثر على التكلفة 
  . تسهيل زايدة حجم العرض من السلع واخلدمات 
  . تشجيع االبداع وحتسني اجلودة والتوسع ابلعروض واملعارض 
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  . مىت صدر قانون املنافسة وما هو هدفه ؟ 
  2012اكتوبر  /10بتاريخ  2012لسنة  4صدر قانون قانون املنافسة االحتادي رقم  . 
    ( 37صدرت الالئحة التنفيذية للقانون ابلقرار الوزاري رقم   ) 2014لسنة    . 
  تعزيز املنافسة ومكافحة املمارسات االحتكارية وذلك من خالل :  : القانونهدف 

  الدولة . توفري بيئة حمفزة للمنشآت من اجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة املستهلك وحتقيق تنمية مستدامة يف -

قيده وحظر األعمال تفاقيات املاحملافظة على سوق تنافسية حمكومة آبليات السوق مبا يتفق مع مبدأ احلرية االقتصادية  من خالل حظر اال -
نها مابملنافسة أو احلد  انه االخاللوالتصرفات اليت تفضي اىل اساءة استغالل وضع مهيمن ومراقبة عمليات الرتكز االقتصادي وجتنب كل ما من ش

 أو منعها . 

 جمال التطبيق لقانون املنافسة : 
فسة دولة وتؤثر على املناارس خارج المتداخل الدولة ، كافة االنشطة االقتصادية اليت اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بنشاط  يطبق القانون على 

 . من القانون (  3يف الدولة . ) مادة 
  . ما هي االستثناءات من قانون املنافسة والالئحة التنفيذية ؟ 
o  اج وتوزيع املنتجات طاع النفط والغاز ، انتقاملرئية ( ، وءه واملسموعة و القطاعات واالنشطة املستثناة التالية ) قطاع االتصاالت ، القطاع املايل ، االنشطة الثقافية ) املقر

 اخلدمات ما مياثلها ابالضافة اىلو ظافة الصحية ا فيها الربيد السريع ، االنشطة اخلاصة بتدبري الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنالصيدالنية ، اخلدمات الربيدية مب
 البيئية الداعمة هلا ، قطاعات النقل الربي والبحري ، اجلوي والسككي واخلدمات املتصلة هبا ( . 

o نشطة او اعمال اىل تلك االستثناءات . جمللس الوزراء حذف او اضافة اية قطاعات او ا 
o كومات ومة االحتادية او احد حفويض من احلكت بناء على قرار او تآالتصرفات اليت تباشرها احلكومة االحتادية او احد حكومات االمارات والتصرفات الصادرة عن املنش

  .ق ضوابط جملس الوزراء ( حكم هبا ) وفاو تتاحلكومة االحتادية او حكومات االمارات االمارات أو حتت اشراف اي منهما مبا يف ذلك تصرفات املنشآت اليت متلكها 
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o  . املنشآت الصغرية واملتوسطة  وفق الضوابط اليت حيددها جملس الوزراء 
  . ما هي االتفاقيات واملمارسات اليت حيضرها قانون املنافسة ؟  
 ت بشكل او شراء السلع واخلدما يد اسعار بيعاالتفاق او التعاقد بني منشآت متنافسة يف ذات السوق املعنية اذا كان من شأن ذلك احلد او املنع من املنافسة . ) حتد

يد عمليات دمة وما حبكم ذلك ، جتماو اداء اخل الشراءمباشر او غري مباشر وافتعال الزايدة أو اخلفض او التثبيت  مبا يؤثر سلبا على املنافسة ، حتديد شروط البيع او 
عينة وعلى ملبيع او التوريد ملنشآت اآت معينة أو االخرى ، التواطؤ على رفض او الشراء من منشأه أو منشاالنتاج والتطوير او التوزيع او التسويق ومجيع أوجه االستثمار 

اع عن ها دون وجه حق أو االمتنائها أو ختزينق السلع واخلدمات إىل السوق املعنية أو إخراجها منه ومن ذلك إخفاحلد من حرية تدف منع أو عرقلة ممارستها لنشاطها ، 
 . من القانون ( 5.) املادة التعامل فيها، أو افتعال وفرة مفاجئة فيها تؤدي إىل تداوهلا بسعر غري حقيقي

 لًبا على سعلى أي أساس آخر يؤثر  ت الزمنية أوفية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمالء أو املواسم والفرتاتقاسم األسواق أو ختصيص العمالء على أساس املناطق اجلغرا
 ت قائمة.املنافسة  ، اختاذ إجراءات لعرقلة دخول منشآت إىل السوق أو إلقصائها منه أو لعرقلة االنضمام إىل اتفاقات أو حتالفا

  : ما هي االتفاقيات االفقية اليت تؤثر على املنافسة ؟ 
تعلق لتنسيق فيما بينها مبا يلشركات على ااهي اتفاقيات بني جمموعة شركات عاملة يف صناعة معينة او انتاج سلع وخدمات معينة داخل السوق املعنية حبيث تتفق هذه  

 اف ابالتفاقية . ارابح االطر  ويكون اهلدف من هذه االتفاقيات الزايدة يفاو تقسيم االرابح  ابألسعار او الكميات املعروضة أو التواطؤ يف املناقصات
  : ما هي االتفاقيات الراسية اليت تؤثر على املنافسة ؟ 

صلحة املستهلك ماالتفاق دون النظر اىل  ألطرافرحبية هو اتفاق يربم بني شركة واحد املوردين او العمالء الذين يعملون يف مراحل االنتاج والتوزيع املختلفة  هبدف زايدة ال
ات األمن ودة ومسعة منتج او مقتضيجم العتبارات ابملنافسة اال اذا ثبت ان االتفاق يؤثر على حرية املنافسة  ومل يت خملةوحرية السوق . ) ليس كل االتفاقيات الراسية 

 ومل حيقق مصلحة املستهلك وال يتوافق مع االعراف التجارية  املستقرة ( . والسالمة ، 
 

 ؟ :) مهيمن ( كيف حتدث اساءة وضع مسيطر 
أو تقييدها او االضرار  اذا قامت شركة مسيطرة يف سوق معنية بعمل ممارسات من شأهنا اقصاء املنافسني من السوق أو منعهم من دخوله ، مما حيدث اخالل ابملنافسة 

ع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو اخلدمات بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، بيهبا من خالل املمارسات التالية : 
التفرقة دون مربر بني عمالء  أنشطتهاالفعلية هبدف عرقلة دخول املنشآت املنافسة السوق املعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها خلسائر بشكل يصعب معه االستمرار يف 

شراء اخلاصة هبا،إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة ، الرفض اجلزئي أو الكلي للتعامل العقود املتماثلة يف أسعار السلع واخلدمات أو شروط عقود البيع أو ال
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رقلته مبا يؤدي إىل فرض سعر غري وفق الشروط التجارية املعتادة ،  االمتناع غري املربر عن التعامل يف السلع واخلدمات ابلبيع أو الشراء أو احلد من هذا التعامل أو ع
وجب ، تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو مب حقيقي له

أو زايدة الكميات ص االستخدام التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل األصلي أو االتفاق نشر معلومات غري صحيحة عن املنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك ، إنقا
اء من إمجايل املعامالت يف السوق املتاحة من املنتج مبا يؤدي إىل افتعال عجز أو وفرة غري حقيقية يف السلعة،وعند جتاوز حصة أية منشأة النسبة اليت يقررها جملس الوزر 

  وفق متطلبات الوضع االقتصادي.و  املعنية
 
 ؟ : هل ينظم قانون املنافسة االندماج واالستحواذ 

بشان  برام مشروع عقد او اتفاقاقل من اتريخ جيب على كل منشأه طرف يف عملية اندماج أو استحواذ اخطار ادارة املنافسة بوزارة االقتصاد قبل ثالثني يوما على اال 
 عملية الرتكز . 

  : ما هي العقوابت اليت يفرضها القانون على املخالفني ؟ 
 

 /مادة 
 املخالفة

 مبلغ الغرامة ابلدرهم  وصف املخالفة

 5000.000اىل  500.000 ( من القانون  6،  5خمالفة املادة )  16
خر ملخالفة الا% من امجايل من مبيعات السلع او ايرادات اخلدمات موضوع 5% اىل 2من  .( من القانون  9خمالفة املادة ) 17

امجايل  اذا تعذر حتديد 5000.000وال تزيد عن  5000.000سنة مالية او بغرامة 
 املبيعات او ايرادات اخلدمات . 

( من  10من املادة )  2خمالفة بند  18
 القانون .

  500.000 وال تزيد عن 50.000ال تقل عن 

  200.000وال تزيد عن  50.000ال تقل عن  . ( من القانون 15خمالفة احكام املادة ) 19
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خمالفة اي حكم من احكام القانون  20
 والالئحة التنفيذية  . 

  100.000وال تزيد عن  10.000ال تقل عن 

 تضاعف العقوابت املنصوص عليها ابلقانون  تكرار املخالفات ابملواد اعاله  21
و اكثر يف شهور ونشر احلكم ابلصحف مرة واحدة ا 6شهور اىل  3اغالف املنشأة من  يف حالة حكم احملكمة ابإلدانة   22

 صحيفتني يوميتني حمليتني على نفقة املخالف  
لضرر البة ابلتعويض عن قضاء للمطاال خيل توقيع العقوابت ابية عقوابت اشد ينص عليها اي قانون اخر .  كما حيق للمتضرر يف اللجو لل 23

 الناجم عن اية خمالفة وفق هذا القانون . 
 

 يف قضااي املنافسة  وفق القانون ؟ :  ما هو الذي يشمله التصاحل 
 ( من القانون  15التصاحل ال يشمل خمالفة املادة )  -
 . املنصوص عليها يف القانون مثلي احلد االدىن للغرامة  مقابل للمحكمة يتم التصاحل قبل احالة الدعوى اجلزائية  -
  : ما هي شروط  التصاحل ؟ 
 جيب ان يكون كتابيا وموقع من مجيع االطراف .  -
 االطراف ذات املصلحة .  اصدار نسخ من اتفاق التصاحل لكافة -
 ان يلتزم كافة االطراف ابتفاق التصاحل .  -
 سداد مبلغ مثلي قيمة املخالفة املنصوص عليها ابلقانون شرط لنفاذ اتفاق التصاحل .  -
 رفض اي طرف معين ابلتصاحل يبطل اتفاق التصاحل وحتال املخالفة للمحكمة .  -
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بوزارة االقتصاد  ) ادارة املنافسة (  دور اجلهه املختصه 

يف ترسيخ املنافسة الكاملة ابلسوق واجلهات الوطنية 
 الشريكة بذلك .
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ما هي رؤية ورسالة وهدف ادارة 
 املنافسة بوزارة االقتصاد ؟  : 

 ضمان:  املنافسة ادارة رؤية
 املنافسةنظام فعال يف  حتقيق

 . بدولة االمارات 

 قواعد ارساء:  االدارة رسالة 
 وتطبيقاهتا الكامله املنافسة
 بيئة وحتسني تطويرها على والعمل
 االقتصادي النشاط ممارسة

 وحتقيق ابالمارات واالبتكار
 بسلع للمستهلك الرفاهية

 عالية جودة ذات وخدمات
 الوعي ونشر مناسبة وأبسعار

 .   املنافسة بثقافة

 هتدف:   املنافسة ادارة هدف
 ترسيخ يف املسامهة املنافسة ادارة
 وحرية السوق قواعد مبدأ

       الضوابط وفق األسعار
 إىل اهلادفة املنافسة حلرية املنظمة

ك بوزارة املستهل هي ادارة أنشئت بقطاع الشركات ومحايةمن هي ادارة املنافسة ؟ :  
بشكل عام فهي اجلهه و  من قانون املنافسة  14االقتصاد ومهامها معرب عنها  وفق املادة )

القيام و التنفيذية  الالئحةاملمثلة لوزارة االقتصاد يف االشراف على تطبيق قانون املنافسة و 
 م املنافسة  وكما يلي : أبعمال االمانة التنفيذية للجنة تنظي

تنفيذ سياسة املنافسة ابلتعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة              -1  
التنسيق مع اجلهات املعنية يف الدولة للتصدي ألي شكل من أشكال األنشطة أو املمارسات  -2

 املخالفة ألحكام هذا القانون                                   . 
النماذج واالستمارات اخلاصة مبمارستها ملهامها وختصيص سجل لإلخطارات إعداد  -3

 والشكاوى. 
تقصي املعلومات والتحري عن املمارسات املخلة ابملنافسة بناء على شكوى أو من تلقاء  -4

نفسها والتصدي هلا ابلتعاون مع اجلهات ذات العالقة ، ورفع التوصيات إىل الوزير يف شأن 
ب اختاذها هبذا اخلصوص الختاذ ما يراه مناسًبا بشأهنا                    القرارات الواج  

تلقي طلبات إعادة النظر يف القرارات الصادرة تبًعا هلذا القانون واختاذ اإلجراءات بشأهنا.  -5  
إجراء الدراسات املتصلة ابملنافسة يف األسواق وإصدار التقارير وتوفري املعلومات للجمهور.  -6  
تلقي ومتابعة إخطارات االتفاقات املقيدة أو املمارسات ذات الصلة بوضع مهيمن  -7

 وتعديالهتما وطلبات الرتكز االقتصادي                                              . 
االستعانة خبرباء أو مستشارين من خارج الوزارة إلجناز أي من األعمال اليت تدخل ضمن  -8

 اختصاصاهتا. 
تعزيز تبادل املعلومات مع األجهزة املعنية ابملنافسة يف الدول األخرى هبدف خدمة أغراض  -9

 هذا القانون وتنفيذه                                   
اختاذ اإلجراءات والتدابري لنشر ثقافة املنافسة ومبادئ السوق احلرة            -10  
جنة تنظيم املنافسة                     القيام أبعمال األمانة التنفيذية لل -11  
                    أية مهام أخرى تتعلق ابملنافسة حتال إليها) للوزارة (  من جملس الوزراء -12
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 يف االقتصادي النشاط ازدهار
 املستهلك مصلحة ومحاية الدولة
 التجارية املعامالت ونزاهة

 ومنع املنافسة حرية وضمان
.  هبا الضارة والرتتيبات التحالفات

 من احلماية إىل هتدف كما
 الوضع استغالل يف التعسف
 الرتكز عمليات وضبط املهيمن

 إضعاف عدم لضمان االقتصادي
 ابلتنسيق معني، قطاع يف املنافسة

 . العالقة ذات اجلهات مع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الشريكه ابالمارات بتطبيق القانون ؟  : اجلهات من هي 
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  . الدوائر االقتصادية ابالمارات 
  . وزارة العدل 
  . اهليئة االحتادية للجمارك 
  . اهليئة االحتادية للمواصفات واملقاييس 
  . غرف التجارة والصناعة ابالمارات 
  . هيئة التامني 
  . صناديق ومؤسسات املشاريع الصغرية واملتوسطة 
  جهات اخرى وطنية . 
  : ما يليلالدارة  ووفق ما يلي  وفقا للخطط التشغيلية االسرتاتيجية      كيف يتم نشر ثقافة املنافسة ؟ :  
 .تنظيم ندوات ورشات عمل لتوعية خمتلف القطاعات االقتصادية والشركاء ابلتشريعات اخلاصة ابملنافسة  -
 .  2015سيتم تنظيم مؤمترات سنوية واستقدام خرباء ابملنافسة من العام  -
 سيتم نشر تقرير سنوي وبياانت صحفية وإعالمية  وكتيبات وسياسات خاصة ابملنافسة .  -
 سيتم بناء برامج توعية دورية للمنتجني ومنافذ البيع الرئيسية ابلدولة وسيتم تعزيز املشاركة والتنسيق معهم .  -
 ابلوزارة .  ظيم املنافسةية الكرتونية للمعنيني ابإلشراف على تنسيتم اطالق رابط الكرتوين على موقع الوزارة اخلارجي وسيتم ادراج عناوين بريد -
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 :  ؟  لعمل موظفي ادارة تنظيم املنافسة ابلوزارةالعمل ووثيقة االلتزام االخالقي  مبادئما هي 

  . ابالضافة اىل تبين القيم املعتمدة ابلوزارة 
  . احليادية واالستقاللية يف اختاذ القرار 
  . السرية  لكافة البياانت واملعلومات  والواثئق ومينع استخدامها لغري الغرض الذي قدمت من اجلة 
 . الشفافية يف اصدار النشرات ابلقرارات والتوصيات واالجراءات والتقارير 
  . املهنية يف اداء العمل من خالل اختيار الكوادر املؤهلة والتعلم والتدريب املستمر 

 

 فيذية والالئحة التناملنافسة  بشأن 2012لسنة ( 4 )رقماحتادي  واملتطلبات لتطبيق قانوناالجراءات 

 إساءة استغالل وضع مهيمن   : 
  وجود منافسني  يف السوق دونمل وحيدة تع منشأه  ابن هناك تتمتع بقوة سوقية أكرب من منافسيها، كما يوجد يف حاالت قصوى منشآتيوجد يف بعض األسواق

وموظفني  تقنيات متطورةك أو أن متل،  أقلة قادرة على اإلنتاج بنجاح  وفعالية وكلف  املنشأةكأن تكون هذه   ،  تنشأ وضعية اهليمنة هذه عن عدة عوامل وقدهلا. 
ع ضوابط يمنة حبد ذاهتا بل وضة اهلافسة وضعيمتميزين وقادرين على اإلبداع إلنتاج سلع عالية اجلودة وهي مجيعاً أمور مستحبة. وهلذا السبب فلم حيظر قانون املن

 لضمان عدم إساءة استغالهلا لإلساءة ابملنافسة. 

  تفرض سلعها عليه و  يارات املستهلكذات الوضع املهيمن ابلسعي إلخراج منافسيها الصغار ومتوسطي احلجم من السوق، فتحد بذلك من خ املنشآتفقد تقوم لذا
ا يف ملنافسة أو احلد منها مبلوضع لإلخالل اباذات الوضع املهيمن يف السوق أو جزء هام منه إساءة استغالل هذا  املنشآت حظر القانون على  أبسعار مرتفعه ،  لذا 

 ذلك ما يلي: 

 فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو اخلدمات بصورة مباشرة أو غري مباشرة.  -أ

عه ميضها خلسائر بشكل يصعب منه، أو تعر  رقلة دخول املنشآت املنافسة السوق املعنية أو إقصائهابيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية هبدف ع -ب
 االستمرار يف أنشطتها. 
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 . التفرقة دون مربر بني عمالء العقود املتماثلة يف أسعار السلع واخلدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء اخلاصة هبا -ت

 إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة.   -ث

 الرفض اجلزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية املعتادة.   -ج

 غري حقيقي له.  إىل فرض سعر االمتناع غري املربر عن التعامل يف السلع واخلدمات ابلبيع أو الشراء أو احلد من هذا التعامل أو عرقلته مبا يؤدي -ح

و مبوجب االستخدام ون بطبيعتها أعقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكتعليق إبرام   -خ
 التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل األصلي أو االتفاق .

 نشر معلومات غري صحيحة عن املنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.   -د

 كميات املتاحة من املنتج مبا يؤدي إىل افتعال عجز أو وفرة غري حقيقية يف السلعة.إنقاص أو زايدة ال -ذ

 

 

  : اجراءات االستثناء من وضع مهيمن 

 اجراءت تعبئة طلب االخطار ابالستثناء من وضع مهيمن 
 (  3رقم )تعبئة النموذج ابالستثناء حسب املطلوب  1

 يقدم الطلب اىل اجلهة املختصة والذي يشمل النموذج واملرفقات  2

جنليزية لطلب ابللغة االاإذا كان و يقدم الطلب بثالث نسخ ابللغة العربية  وجيوز ان ترفق ترمجة ابللغة االجنليزية  3
 وجب ترمجته حسب االصول للغة العربية بثالث نسخ 

ة على ب غري سريللمستندات ( على ان يقدم ملخصات عن الطلميكن ملقدم الطلب ان يضع عبارة ) سرية  4
 ان تكون كافية لفهم مضمون البياانت السرية ابلطلب . 



                                                                                                                                               

22 
 

 الواثئق املطلوبة :     

  سجل إلخطارات االستثناءات
التفاقيات مقيدة أو ممارسات ذات 

 صلة بوضع مهيمن 
  اجراءات دراسة االخطار

ذات صلة  ابالستثناء التفاقية 
 : وضع مهيمن ب

تسلم االدارة اخطار من املنشأة  -
 بطلب استثناء اتفاقيات  من وضع مهيمن . 

 نافع للمستهلك . او التوزيع أو حتقيق م نظم االنتاج تقدمي املنشأة االثبااتت ابن هذه االتفاقيات ستؤدي اىل تعزيز التنمية االقتصادية او حتسن أدائها التنافسي او تطوير -

 ابالستثناء . ت ميكن إلدارة املنافسة  طلب اية بياانت او معلومات اضافية من اجلهات املعنية او املنشآت املعنية للب -

 ( يوم من اتريخ ابالغها .  15إلدارة املنافسة ان تطلب من االطراف املتأثرة من االستثناء الرأي والبياانت الداعمة هلا حول طلب االستثناء خالل ) -

  فيذية ( .من الالئحة التن 3من املادة  4تقوم ادارة املنافسة إبعداد تقرير تفصيلي حول طلب االستثناء )  انظر الفقرة  -

 ترفع ادارة املنافسة تقريرها اىل جلنة تنظيم املنافسة بشأن االستثناء .  -

 ( يوم من استالمها التقرير .  14ترفع جلنة تنظيم املنافسة توصياهتا على ضوء التقرير اىل الوزير خالل ) -

 . ميكن ان تستعني ادارة املنافسة أبية أراء من جهات اخرى ابلدولة الجناز التقرير  -

 خيطر مقدم الطلب ابلنواقص /  5

ذج لي ) منو استكمال الطلب وإجراء الفحص الشكلي ومنح مقدم الطلب اشعار ابستكمال الفحص الشك 6
B ) 

ريخ اشعار مقدم ات( يوم من  90تقوم اجلهه املختصة ابلفحص املوضوعي ويصدر القرار الوزاري خالل )  7
 الطلب ابستكمال الفحص الشكلي . 

 شروط تقدمي الطلب
 يقدم الطلب من الوكيل القانوين للمنشأة  1

 ابراز التوكيل مصدق حسب االصول  2

 االخطار املرفقات بطلب 
 عقد التاسيس او النظام االساسي مصدق حسب االصول . 1

 حد منهم .صة كل واكشف أبمساء املسامهني او الشركاء يف كل منشأة من املنشآت املعنية ومسامهة او ح 2

 القتصادية .لتنمية ااتقرير عن االبعاد االقتصادية لطلب االستثناء يوضح االاثر االجيابية على تعزيز  3
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بقبول او املنشآت املعنية  هاملنشأ ريخ اخطار اتمن ( يوم اخرى  45( يوم قابلة للتمديد ) 90ابالستثناء خالل )يصدر الوزير قراره بناء على توصية جلنة تنظيم املنافسة  -
 طلب االستثناء مستوفيا لشروطه . 

 عدم صدور القرار الوزاري خالل املدد اعالة يعترب قبوال . -
  : اجراءات تعديل استثناء اتفاقيات ذات صله  بوضع مهيمن 
 . ( يوم من اتريخ ابرام اي اتفاق  30خالل )اخطار ادارة املنافسة أبية تعديالت على االتفاقيات ذات الصلة بوضع مهيمن  -
 .  لسوق املعنيةاتقوم ادارة املنافسة بطلب من االطراف املعنية او املتأثرين اية بياانت او معلومات تتعلق آباثر تعديل االستثناء يف  -
 عداد التقرير . ا( يوم من  14( من الالئحة التنفيذية اىل الوزير خالل ) 5من املادة  3تقرير وفق ) الفقرة تقوم ادارة املنافسة برفع  -
ر املنشآت املعنية ابستالم  طلب التعديالت ( يوم اخرى من اتريخ اخطا 45( يوم قابلة للتمديد ) 90در الوزير قراره ابلتعديالت املقرتحة على االستثناء  خالل )يص -

 ابالستثناء مستوفيا لشروطه . 
   : ) اجراءات تنظيم الوضع املهيمن ) تقييم املنافسة 
 ئحة التنفيذية . ( من الال 6) تقييم املنافسة ( وفقا للمؤشرات ابملادة )تقوم ادارة املنافسة ابلنظر ابملمارسات  ذات الوضع املهيمن  -
 مالت يف السوق املعنية واليت من شأهنا % ( من امجايل املعا   40جراءات املنظمة للرتكز االقتصادي : يشكل الرتكز االقتصادي ) نسبة  الا

 التأثري على مستوى املنافسة ابلسوق املعنية . 

 

 

 يتم تقدمي طلب املوافقة على عملية تركز اقتصادي وفق االجراءات التالية : 
  : اجراءات تقدمي طلب موافقة لعملية تركز اقتصادي 
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وفق فسة ) وفق النموذج املعتمد من ادارة املنا ( يوم من اتريخ ابرام عقد بشأن عملية تركز اقتصادي 30تقدم املنشأه او املنشآت طلب املوافقة على تركز اقتصادي قبل ) -
  ( 2منوذج رقم ) ( من الالئحة التنفيذية ( .  2الفقرة )

يها بياانت السرية ومؤشر علفهم مضمون التعامل الطلبات الرتكز االقتصادي بسرية اذا مت وضع كلمة " سرية " عليها وتقدمي ملخصات غري سرية مرفقة ابلطلب تكفي ل -
 بكلمة غري سرية . 

 وميكنها طلب مستندات اضافية .املنافسة ابلفحص الشكلي لطلب الرتكز االقتصادي تقوم ادارة  -
  .الطلب شكال  ادارة املنافسة عند انتهاء الفحص الشكلي لطلب املوافقة على عملية تركز اقتصادي اخطار للمنشآت املعنية ابكتمالتصدر  -
 حتتفظ ادارة املنافسة بسجل لطلبات املوافقة.  -
  : الواثئق املطلوبة لطلب عملية تركز اقتصادي 
 عقد التأسيس أو النظام االساسي للمنشآت املعنية مصدقا علية حسب االصول .  -
 مشروع االتفاق او العقد بني اطراف عملية الرتكز االقتصادي .  -
اابت العمومية ، مدقق احلسية تمدة من اجلمعمصدقا عليها حسب االصول ) معسنتني ماليتني ألي من املنشآت املعنية بعملية الرتكز االقتصادي  ألخرالبياانت املالية  -

 . اخلارجي ( 
 كشف أبمساء املسامهني ، الشركاء لدى كل منشأه معنية ونسبة مسامهة او حصة كال منهم . -
للحد من آاثرها  املعنية من قبل املنشآت ءات املقرتحةتقرير تفصيلي عن االبعاد االقتصادية لعملية الرتكز يشمل االاثر االقتصادية على السوق املعنية ، االلتزامات واالجرا -

 السلبية احملتملة . 
 
 من ادارة املنافسة  اجراءات دراسة طلب الرتكز االقتصادي موضوعيا  : 
 ة  ( . من الالئحة التنفيذي 8من املادة  1تقوم ادارة املنافسة بدراسة فنية وفق املؤشرات املشار اليها يف الفقرة ) -
  ميكن إلدارة املنافسة طلب اية بياانت او معلومات اضافية تراها مهمة للبت بطلب املوافقة على تركز اقتصادي . -
 ميكن إلدارة املنافسة الطلب من اجلهات اليت قد تتأثر من عملية تركز مرئيات وبياانت مؤيدة هلا .  -
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  .قة على تركز اقتصادي ل طلب املوافطراف ذات املصلحة ملعرفة ارائهم وإفاداهتم حو ميكن إلدارة املنافسة عقد اجتماعات مع املنشآت املعنية أو اال -
 ( من الالئحة التنفيذية .  8( من املادة ) 5تقرير مفصل حول طلب املوافقة على عملية تركز اقتصادي ) وفق ما ورد ابلفقرة )  إبعدادتقوم ادارة املنافسة  -
 املنافسة االستعانة مبن تراه أو احلصول من جهات اخرى ابلدولة الجناز التقرير .  إلدارةميكن  -
  ترفع ادارة املنافسة تقريرها اىل الوزير الختاذ القرار بشأن طلب املوافقة على عملية الرتكز االقتصادي .  -

 
  : اجراءات صدور قرار الوزير ابملوافقة على عملية تركز اقتصادي 
 مال ( يوم اخرى من اتريخ استالم الطلب مكت 45( يوم ومتدد ) 90يصدر الوزير قرار املوافقة على عملية تركز اقتصادي خالل ) -
 يعترب الطلب مقبوال ضمنيا ان مل يصدر قرار الوزير خالل املدد اعاله .  -
 ( من الالئحة التنفيذية .  9( من املادة ) 3يكون قرار الوزير مسببا وفق للفقرة ) -
 ئحة التنفيذية ( من الال 9( من املادة ) 4وفقا للحاالت الوارة ابلفقرة )يصدر قرار الوزير إبلغاء املوافقة على عملية تركز اقتصادي  -
 .بتسجيل قرار الوزير ابلسجل اخلاص تقوم ادارة املنافسة  -
 ( من الالئحة التنفيذية  9( من املادة ) 1حيضر على املنشآت القيام أبية اجراءات خالفا للفقرة ) -
  االجراءات املنظمة للتحقيق يف الشكاوي : جيوز لكل ذي مصلحة تقدمي شكوى  : 
 مقابل ايصال استالم من ادارة املنافسة خطيا او الكرتونيا .  ( 1النموذج املعتمد رقم )  تقدم الشكوى وفق   -
 تستلم ادارة املنافسة الشكوى من خالل مقدم الشكوى او من ممثلة القانوين ) مبوجب توكيل مصدق حسب االصول ( .  -
 تقدم الشكوى على ثالث نسخ ابللغة العربية وجيوز ان تقدم هلا ترمجة ابللغة االجنليزية .  -
 تقدم املستندات املرفقة ابلشكوى ابللغة االصلية هلا وترفق هبا ترمجة معتمدة للعربية .  -
 بارة "غري سرية ". ري السرية بعتتمتع الشكاوي املقدمة من املنشآت بصورة سرية ويرفق هبا ملخصات واضحة غري سرية ويؤشر على السرية بكلمة "  سري " وغ -
ريخ ارسال طلب البياانت ات( يوم من  15ابستيفاء اية بياانت او معلومات من مقدم الشكوى  خالل ) الشكوىاملقدمة من اجلانب  تقوم ادارة املنافسة بفحص الشكوى -

 واملعلومات . 



                                                                                                                                               

26 
 

 تصدر ادارة املنافسة اخطار يتضمن قبول الشكوى او رفضها وفقا للمعطيات اليت جتيز فتح حتقيق او ال .  -
  :  االركان الواجب توفرها لتقدمي الشكوى 
 حتديد طرف او اطراف مقدم / مقدمي الشكوى .  -
 حتديد طرف او اطراف املشتكى علية / عليهم .  -
 النص / النصوص القانونية اليت مت االدعاء مبخالفتها .  -
 شرح بوقائع الشكوى ذات الصلة مبخالفة القانون .  -
 ا للقانون . حتديد املمارسات املدعى مبخالفته -
 ارفاق االدلة واملستندات املؤيدة للشكوى .  -

 
  : اجراءات التحقيق يف الشكوى املقدمة إلدارة املنافسة 
ن اتريخ استكمال كافة املتطلبات م( اايم  10تقوم  ادارة املنافسة  إبخطار االطراف املشتكى عليهم واألطراف ذات املصلحة مبوضوع الشكوى وذلك خالل ) -

 .  ويكون االخطاروأحقية الشكوى 
 لعالقة ابلشكوى . تقوم ادارة املنافسة ابلتحقيق يف الشكوى وفقا للمعطيات واملعلومات واملستندات لديها ذات ا -
 وعات ووجهات النظر . االدلة والدفتلتزم ادارة املنافسة بتوفري كافة الفرص لكافة االطراف ذات العالقة ) املشتكي واملشتكى علية ( بتقدمي الواثئق و  -
اتريخ ارسال الطلب وميكن  ( يوم من 30) ال تزيد عنطلب اية بياانت او مستندات او افادات من كافة االطراف مبدة جيوز إلدارة املنافسة عند التحقيق ابلشكوى  -

 التمديد ملده مماثلة مبا ال يعيق التحقيق يف الشكوى . 
 إلدارة املنافسة اجراء ما تراه ضروراي للتحقيق مبا يف ذلك عقد اجتماعات لألطراف ذات العالقة ابلشكوى .  -
 .  ى اصدار تقرير مفصل بكافة الوقائع واالجراءات اخلاصة ابلشكو  -
  وفقا للتقرير الصادر عن ادارة املنافسة اجراءات صدور القرار الوزاري بشأن الشكوى : 
 ر  . ( اايم من اتريخ اجناز التقري 10ترفع ادارة املنافسة التقرير املفصل متضمنا التوصيات بشأن الشكوى خالل ) -
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 ( يوم من اتريخ رفع التقرير الية .  30يصدر الوزير قرارا مسببا بشان الشكوى خالل ) -
. وذلك  ( اايم . من صدور القرار  10مجيع االطراف ذات العالقة بقرار الوزير بشأن الشكوى وخالل مدة ال تزيد عن )  إببالغتقوم ادارة املنافسة  -

 ابستدعائهم ابحلضور ابلربيد االلكرتوين  . 
  : اجراءات التحقيق التلقائي من ادارة املنافسة لضمان عدم االخالل ابملنافسة ابلسوق املعنية 
 لالئحة التنفيذية . ألحكام القانون واالفة بشأن اية خم تقوم ادارة املنافسة من خالل مراقبتها واستقصاءاهتا للسوق املعنية ووفق املعطيات املتوفرة هلا من اجراء التحقيق -

  تقوم ادارة املنافسة إبجراءات اية خمالفة وبنفس االجراءات بشأن التحقق يف الشكاوي املقدمة  لإلدارة .    -
  : اجراءات طلبات اعادة النظر ابلقرارات الصادرة 
 ظر االسباب واملستندات والتربيرات . يوم من اتريخ التبلغ ابلقرار على ان يتضمن طلب اعادة الن ( 14يقدم طلب اعادة النظر اىل الوزير وفق القانون خالل )  -
 نة . ( اايم من اتريخ احالة الطلب من الوزير للج 10تقوم جلنة تنظيم املنافسة بدراسة الطلب وترفع توصياهتا للوزير خالل ) -
 من اتريخ تقدمي الطلب وعدم صدور القرار يعين رفض الطلب . ( يوم  30يصدر قرار الوزير ابلقبول او الرفض خالل ) -

 
 بقضااي االخالل ابملنافسة  اجراءات التصاحل : 
 ( من القانون .  15يقدم طلب التصاحل خطيا من االطراف اليت ثبت خمالفتها ألحكام القانون فيما عدا خمالفات املادة )  -
 تقدم نسخ التصاحل بعدد االطراف ذوي املصلحة اضافة اىل نسخة إلدارة املنافسة ابلوزارة .  -
 . يعترب قرار التصاحل ملزم لكافة االطرف ذات العالقة وبدون ذلك يلغى قرار التصاحل  -

 
  ( من القانون :  15شروط التصاحل بقضااي املنافسة عدا خمالفات املادة ) 
 بل رفع الدعوى اجلزائية ابحملكمة املختصة ابإلمارة . ان يقدم طلب التصاحل ق -
 الفة  . سداد االطراف اليت ثبت خمالفتها ألحكام القانون مبلغ مثلي احلد االدىن للغرامة املقررة ابلقانون ازاء املخ -
 التصاحل ملزم لكافة االطراف املعنية .  -
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 . حتول املخالفة للمحكمة املختصةرفض اي طرف للتصاحل يلغى  و  -
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 منوذج تقدمي شكوى 

 (1  )  

 ( .  10( ولالئحة التنفيذية مادة )  25( لسنة يشأن تنظيم المنافسة مادة )  4وفقا للقانون االتحادي رقم )المنافسة  إلدارةشكوى مقدمة 

 اسم مقدم الشكوى :  1
 البيانات الشخصية لمقدم الشكوى :  2
 العنوان :  3
  رقم المحمول   رقم التلفون  4
 المهنة /النشاط  البريد االلكتروني  5
 العنوان المعتمد للمراسالت :  6

 
 

 اسم الوكيل / المفوض قانونيا   :  1
 العنوان :  2
 البيانات الشخصية  3

 رقم الوكالة / التفويض القانوني 
  رقم المحمول   رقم التلفون  4
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  المهنة / النشاط :   البريد االلكتروني  5
 العنوان المعتمد للمراسالت :  6
 

 

 

 

 مرفقات عن مقدم الشكوى : 
 اخرى  –صورة عن السجل التجاري  –صورة عن الوكالة او التفويض القانوني  –صورة عن بطاقة الهوية  -

 

 1 بيانات عن المشتكى علية  اسم المنشأه : 
 2     اسم المشتكى علية :                                           النشاط :               

التلفون  :                   
    

 3 عنوان المشتكى علية المعتمد 

 4 عنوان التبليغ المعتمد        
 5 البريد االلكتروني              

 6 اسم وكيل المشتكى علية  
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  البيانات الشخصية  رقم الوكالة / التفويض القانوني : 
       اسم الوكيل / المفوض القانوني                                           المهنة / النشاط :

  تلفونه   عنوان التبليغ المعتمد : 
 

 سبب / اسباب  الشكوى : 
 

 شرح وافي عن المخالفة / المخالفات 
 
 
 
 

 الضرر / احلايل / املتوقع  
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 املؤشرات / الدالالت على املخالفة / املخالفات : 
 
 
 
 
 
 

 مرفقات الشكوى /  البينات : 
 
 
 
 

 اسم مقدم الشكوى  / الوكيل                                   التوقيع : 
 اتريخ تقدمي الشكوى  : 

 

 اسم مستلم الشكوى :                            التوقيع :   الستعماالت  ادارة المنافسة : 
  نواقص الشكوى   الشكوى مكتملة 

 ( استالم الشكوى باليد  : ادارة المنافسة / وزارة االقتصاد ) دبي / ابو ظبي
 برج ليوا / ابو ظبي : تلفون  :        
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 برج االتصاالت / دبي  تلفون : 
 ابو ظبي   ، ص . ب :                   دبي   901ص . ب :  استالم الشكوى بالبريد العادي 

   استالم الشكوى بالبريد االلكتروني 
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 (2نموذج رقم ) 

 طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي

  (      لطلب )      معالي وزير االقتصاد                                                                                               رقم ا

 السالم عليكم ورحمة هلل وبركاته

              لتركز االقتصادي حول ) ائحته التنفيذية ، تتقدم المنشأة بطلب ال( من  7والمادة )  2012( لسنة  4رقم  )المنافسة  قانون  ( من 9المادة )  استنادا إلى
 ) 

 :  السوق المعنية  من (           %  تصل إلى ) تركزوالذي من المحتمل أن ينتج عنه 
 
 

 تاريخ تقديم الطلب :   : أسم المنشأة المتقدمة بالطلب
  الشكل القانوني للمنشأة :   : جنسيتها
  جنسيتها  : فروعهاعدد 

  : نوع النشاط المرخص  : رقم السجل التجاري 
 بريد الكتروني    : ص.ب تلفون :  االمارة    : عنوان المنشأة

 بريد الكتروني  تلفون  عنوانه القانونيالممثل 
  صفته
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 : المنشأة المتقدمة بالطلب صف التالي
  : لتركز االقتصادي المطلوبنوع ا .1

 
 

          20  /     الموافق      /  تاريخ     يوم اريخ تطبيق التركز االقتصادي   : ت -2
  4  1 السلع أو الخدمات المعنية بالتركز -٣

2  5  
3  6  

  : السوق المعني -4
 

 :)تحديد مصدر المعلومات(   ) الخدمات المعنية ( حجم السوق المعني -5
 : ) الخدمات المعنية ( المعنيةقيمة مبيعات السلع  -٦
 : ) الخدمات المعنية (  حجم مبيعات السلع المعنية -٧
 : ) الخدمات المعنية (  نسبة مبيعات السلع المعنية في السوق  -٨
 : ) الخدمات المعنية (  أهم السلع التي تتعامل فيها المنشأة المتقدمة بالطلب -٩

 : طبيعة ونطاق رأس المال - ١٠
 : التأثيرات االيجابية للتركز - ١١
 : التأثيرات السلبية للتركز واإلجراءات المقترحة للحد منها - ١٢
 : أسماء األطراف المعنية بعملية التركز - ١٣
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 تاريخ تقديم الطلب :  او اكثر  للتركز من ةتاريخ توقيع االتفاقيات او العقود مع منشأ -13
 

 

 المعلومات المطلوبة تدعيمًا لهذا الطلب لكل منشأة مشاركة في عملية التركز االقتصادي 
  عنوانها : االمارة :  الشكل القانوني للمنشأة   أسم المنشأة : 

  تلفون   عدد الفروع   جنسية المنشأة : 
  ص . ب  :   النشاط المرخص لها   رقم التسجيل 

  بريد الكتروني عملية التركز االقتصاديصف المنشأة المشاركة في 
  حجم المبيعات 1

  قيمة المبيعات 2

  نسبة المبيعات في السوق  3

  قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 4
 مالحظات الحصة / المساهمه االسم الحصة / المساهمه االسم 

1   5    

2   6    

3   7    

4     
 
 

  

 : المنافسين وحصتهم في السوق يانات عن عدد ب 5

 مالحظات  االمارة الحصة اسم المنافس االمارة الحصة اسم المنافس
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 1    2     

 3    4    

5    6    

7    8    

  أهم العمالء ونسبة مشترياتهم     
  نسبة المشتريات اسم العميل  نسبة المشتريات اسم العمل 6
 1   2    

3   4    

5   6    

  االتفاقيات القائمة التي أبرمتها المنشأة 7
  تاريخ كل اتفاقية التعاون العلمياتفاقيات  2 تاريخ كل اتفاقية اتفاقيات التوزيع 1 

  تاريخ كل اتفاقية اإلنتاج المشتركاتفاقيات  4 تاريخ كل اتفاقية اتفاقيات التوريد 3

  تاريخ كل اتفاقية اتفاقيات اخرى  6 تاريخ كل اتفاقية اتفاقيات التراخيص والملكية الفكرية 5

 سنة ( 2) اخر .العوامل المؤثرة في تكون األسعار في األسواق المعنية والتطور المسجل في السنوات األخيرة ٨
 

 .العوامل المؤثرة على الدخول إلى السوق  9
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 طبيعة قنوات التوزيع 10

  
 
 
 
 

  تثبيت األسعار خالل الخمس سنوات الماضية لعوامل المؤثرة علىا 11
  

 
 
 

 للسلعة المعنية  حجم الطاقة اإلنتاجية المتوفرة ونسبة استغاللها 12
  

 حجم الطلب على السلعة وهيكلة                                               13
  / نوع العمالء  العمالء 1 

  المشترىات حجم 2 

  العالمة التجاريةأهمية  3 
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  أهمية براءات االختراعات  4 

 السلع البديله                                               14
 1   2  5  

3   4  6  

 وفقا الى :  األسواق المتأثرة من عملية التركز االقتصادي 15
المعنية على أن يتجاوز إجمالي حصتهما  المنشآتكل سوق تنشط فيه على األقل اثنتان من  1 

 . نسبة)       % ( منه 
 

األخرى المعنية  لمشأةالمعنية بعملية التركز وتكون إحدى ا المنشآتكل سوق تنشط فيه إحدى  2
بالعملية نشطة في سوق موردة أو عميلة أو تابعة للسوق التي تعمل فيها األولى شرط أن 

بصرف النظر عن  منه )        % (لمعنية من السوق ا المشآتيتجاوز إجمالي نصيب 
 .لمنشآتين بين ا وردأو م عميلوجود عالقة 

 

  . السوق متأثرة اذا أدت عملية التركز إلى خروج أحد المنافسين اذا اعتبر 3

 / مثل :   تفاصيل أي عملية تركز اقتصادي تمت خالل الخمس سنوات الماضية خاصة بالمنشأة المعنية 16
 1  

 
2  

3  4  

 هل المنشأة المعنية لها شريك أجنبي؟ اذكر ذلك 17
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 ؟ / خارج الدولة ) يرجى الشرح ( . هل المنشأة المعنية تتأثر بما يحدث في الخارج  18

  

 ) ان وجدت لها فروع خارج الدولة ( . هل المنشأة المعنية تقدمت أو تنوي التقدم بطلب تركز اقتصادي لجهاز منافسة أجنبي ؟ 19

  

 
 

 أية معلومات من شأنها تسهيل دراسة الطلب أو دعمه 20
  مصادر المعلومات المقدمة 1

المعلومات السرية التي تود المنشأة المتقدمة التحفظ عليها عند نشر  2
 : ملخص عملية التركز االقتصادي

 

المنشأة عند تقديم الطلب وسوف يتم تقديمها المعلومات التي لم توفرها  3
 الحقًا لتدعم الطلب

 

  العمل على بيان الجهات ذات المصلحة بخصوص طلب الموافقة .  4

  التاريخ المتوقع لدخول العملية حيز التطبيق .  5

   

 : وفقا لمقتضى المادة  أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع ما ذكر أعاله صحيح
   التوكيل القانوني  / الرقم   االسم  

   التوقيع   الصفة 
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 تقديم طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي اسم الخدمة

 

)  وصف الخدمة

 كما بالنموذج ( 

 

 م العملية.إلتما للوزارة نهدف من هذه الخدمة الى إتاحة الفرصة للمنشآت التي ترغب بإتمام عملية تركز اقتصادي من التقدم 
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 تعبئة نموذج طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي )يمكنك تعبئتة من رابط الخدمة على موقع الوزارة االلكتروني (. -1 الوثائق المطلوبة
 .الجهه المعنية  الوزارة  او التأسيس أو النظام األساسي للمنشأة المستهدفة والمنشآت االخرى ذات العالقة بالتركز ومصدق من وزارةعقد  -2
 عقد أو اتفاق ابتدائي أولي )اتفاقية تفاهم( لعملية التركز االقتصادي وأي مستندات طرح عام وعدد ونوع االسهم أو االصول -3
 واذ عليها )موقعة من االطراف ذات العالقة( ومصدق من الغرفة التجارية على جميع التواقيع.التي سيتم االستح 
 بيان بأسماء الشركاء في كل "منشأة" ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم. -4
 عها.البيانات المالية ألخر سنتين ماليتين للمنشآت المتقدمة بالطلب والمعنية بعملية التركز االقتصادي وكافة فرو  -5
رفقانوني  إذا كان الطلب مقدم من وكيل -6  ليتم التأكد من مطابقتها لألصل. لقانونية اق صورة من وكالته ا، وجب ذكر بياناته الكاملة، وا 
 صورة من السجل التجاري لجميع المنشآت المعنية بالتركز االقتصادي. -7
 ارها االيجابيه . . تقرير عن االبعاد االقتصادية المحتمله لعملية التركز واث8
 

الخطوات 

 واالجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 التأكد من إكتمال الطلب، وفي حالة عدم إكتماله يعاد لصاحبه مع قائمة بالنواقص إلكمالها. -1
 ويبدأ سريان المدة القانونية من تاريخه.مقدم الطلب إيصال استالم بذلك لإكتمال الطلب يتم تسجيل الطلب في سجل الوارد، ويسلم  عدب -2
 .الموقع االلكتروني  للوزارة  يتم نشر سجل الطلب في -3
 . يوميتين محليتين  يتم تزويد صاحب الطلب بصيغة اإلعالن وحجمه ويطلب منه أن يعلن في صحيفتين -4
 راها ضرورية لفحص الطلب.تإضافية  طلب أية بيانات أو مستنداتتأن  للجهة المختصة و يتم دراسة ومراجعة الطلب  -5
 لمختصة االمرفوعة من الجهه  وذلك للموافقة على التوصية  بعد دراسة الطلب المقدم للوزيريتم رفع مذكرة  -6
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 الرسوم المقررة 

 قرار بشأن الطلب بإحدى الصور التالية: الوزيريصدر  -7
 ب التركز.الموافقة على طل -أ             
 ببًا.رفض الطلب مس -ب            
 الموافقة المشروطة. -ت            
 .الوزير يبلغ مقدم الطلب رسميا بقرار  -8
 الوزير جراءات التركز، إذا لم تبلغ من اللطلب يجوز للمنشأة استكمال  الجهة المختصة( يوما من تاريخ استالم 60عند انقضاء فترة ) -9

 باعتراضه على التركز أو بأن طلب التركز قيد الدراسة.
يجوز للمنشأة استكمال اجراءات  والتحري الدراسة  للطلب وكان التركز قيد الجهة المختصة ( يوما من تاريخ استالم 90عند انقضاء فترة ) -10

 كتابة بالموافقة او الرفض. االوزيرالتركز إذا لم تبلغ من 
 ى االنترنت.عل الوزارة يتم تسجيل قرار طلب التركز في موقع  -12
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 اخطار ابالستثناء  ( 3منوذج )
 التفاقيات مقيده أو املمارسات ذات الصلة بوضع مهيمن

 2012لسنة  4قانون املنافسة رقم( من 6( و)5من تطبيق أحكام املادتني )

 البياانت اخلاصة ابملنشأة طالبة االخطار      3

 تلفون عنواهنا   اسم املنشأة

 ص.ب   اسم املالك 

 بريد الكرتوين 

  موقع املنشأة الشركاء 
  رقم تسجيل املنشأة    احلصة  االسم  رقم 
  رقم الرخصه            1
  الوكيل القانوين         2
  صفة الوكيل القانوين    3
 مالحظات    4
5    
6   
7   
8   
9   
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10   
 

 

 

 

 2/3               ة االخرى المعنية باإلخطار آالمنشنموذج معلومات  
  ةاسم المنشأ 
  طبيعة نشاطها  
  ص . ب   موقعها  عنوانها  

  بريد الكتروني   تلفونها 

  رقم التسجيل  
  رقم الرخصة  
  الممثل القانوني  
  صفة الممثل القانوني  
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  بطلب االستثناء  االخرى   التصريح إبعالم املنشآت املعنية 3/3
 اسم املنشأة مقدمة طلب االستثناء : 

  اتريخ اكتمال وقبول الطلب   اتريخ تقدمي الطلب 
  موقف املنشأة املعنية 

  رىاتريخ استالم رد املنشأة املعنية االخ
 

 

 

 

 

 

 حتديد االسواق املعنية املراد استثناءها  4/3

  حتديد السلع واخلدمات املعنية ابالستثناء 
 

  عدد مقدمي السلعة او اخلدمة 
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  حجم منتجات املنشأة ابلسوق املعنية  
  عدد املنشأت املنتجة للسوق املعنية  

   الخرىحجم املنشأة طالبة االستثناء من املنشأة املعنية ا
  االطار اجلغرايف للسلعة املعنية

  السلع / اخلدمات البديلة 
  وصف لسهولة دخول السوق 

  ناء . الستثحجم العقود او الصفقات املنوي ابرامها مبوجب طلب ا

 البيانات الخاصة بالحجم االقتصادي للمنشأة طالبه االستثناء : 5/3
  حصة المنشأة من السوق المعنية 

 
 

طالبة الستثناء من اجمالي المنشأة  ةحجم المنشأ
 المنافسة 

 
 
 
 



                                                                                                                                               

50 
 

 

 املعلومات حول املمارسات اخلاصة ابملنشأة طالبة االستثناء    6/3
شرح مضمون اية اتفاقيات مع 
 منشآت اخرى كتابيا او اخرى 

 
 
 
 
 

 ابالستثناء من حيثشرح الرتتيبات اخلاصة 
  حرية حتديد االسعار  

 
 
 

  حتديد حجم املنتجات واملبيعات 
 
 
 
 

 /حرية اختيار العمالء واملوردين 
 املوزعني 

 
 

 
حجم المنشأة المنافسة ذات الفروع من حجم السوق 

 المعنية 
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 شرح مربرات طلب االستثناء ابإلسهام يف حتقيق :   7/3
  حتسني نظم االنتاج 

 
  حتسني نظم التوزيع 

 
  حتقيق تقدم تقين وفين 

 
  حتقيق منافع للمستهلك 

 
  حتقيق مصاحل للنفع العام 
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  تعزيز للمنافسة التامة 
 

  حتقيق شروط افضل للمنافسة 
 

  تعزيز للتنمية االقتصادية 
 

  اخرى 

 

 غري سرية ملخصات عن طلب االستثناء 8/3
  

 
 
 
 
 

 

 املرفقات بطلب االخطار 
 حسب االصول .عقد التاسيس او النظام االساسي مصدق  1
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 حد منهم .كشف أبمساء املسامهني او الشركاء يف كل منشأة من املنشآت املعنية ومسامهة او حصة كل وا 2
 . القتصاديةاتقرير عن االبعاد االقتصادية لطلب االستثناء يوضح االاثر االجيابية على تعزيز التنمية  3

 اجراءت تعبئة طلب االخطار ابالستثناء
 تعبئة النموذج ابالستثناء حسب املطلوب  1
 يقدم الطلب اىل اجلهة املختصة والذي يشمل النموذج واملرفقات  2
وجب ترمجته  للغة االجنليزيةالطلب اب يقدم الطلب بثالث نسخ ابللغة العربية  وجيوز ان ترفق ترمجة ابللغة االجنليزية وإذا كان 3

 حسب االصول للغة العربية بثالث نسخ 
تكون كافية  ية على انميكن ملقدم الطلب ان يضع عبارة ) سرية للمستندات ( على ان يقدم ملخصات عن الطلب غري سر  4

 لفهم مضمون البياانت السرية ابلطلب . 
 خيطر مقدم الطلب ابلنواقص /  5
 ( Bذج استكمال الطلب وإجراء الفحص الشكلي ومنح مقدم الطلب اشعار ابستكمال الفحص الشكلي ) منو  6
عار مقدم الطلب ابستكمال ( يوم من اتريخ اش 90تقوم اجلهه املختصة ابلفحص املوضوعي ويصدر القرار الوزاري خالل )  7

 الفحص الشكلي . 
 شروط تقدمي الطلب

 يقدم الطلب من الوكيل القانوين للمنشأة  1
 ابراز التوكيل مصدق حسب االصول  2
 الرسوم املقررة 

 عنوان اجلهه املختصة :
 بريد الكرتوين :                     تلفون   :              ص . ب :                   

                       ديب  :                                                موقع : وزارة االقتصاد  ابو ظيب :  

 اشعار استالم واستكمال املتطلبات الشكلية لالستثناء من املنشأة املعنية 9/3منوذج 
  السادة : 

  اتريخ تقدمي طلب االستثناء 
  اء اتريخ استكمال الفحص الشكلي ملتطلبات االستثن

      اتريخ اصدار االشعار ابلساعة 
 التوقيع املعتمد / رمسي  مستلم الطلب 

 
 التأشري ابكتمال الطلب 

 
 
 

 التوقيع املعتمد اسم مستلم االشعار من طالب االستثناء 

 الصفة ملستلم االشعار
 

 رقم اهلوية مع صورة عنها 
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 This handbook is not considered as a legal alternative for the competition 
legislations in the United Arab Emirates. It is merely a guiding handbook to explain 
the concept and terms related to competition to the concerned and interested 
persons. 
 

 The forms attached hereto are the forms in force at the competent authority at the 
Ministry of Economy. 
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Competition Policy in the United Arab Emirates: 
 

The competition policy in the UAE aims to consolidate the principle of market rules and freedom of prices 
in accordance with the rules regulating the freedom of competition, which aim at booming economic 
activity in the UAE and protecting consumer interests and the integrity of business transactions and to 
ensure the freedom of competition and prevent the harmful arrangements and alliances thereto. And also 
protect from abuse in the exploitation of the dominant position and control the processes of economic 
concentration to ensure that not to weaken the competition in a certain sector through the following: 
 

1. Providing the environment in the markets in which price and marginal expense are approximated to 
the closest point thereof. 
 

2. Confirming the companies’ production of commodities and services are in lowest possible costs. 
 

3. Motivating companies to innovate and conduct research and development and to introduce new 
commodities and methods of production to the market. 
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4. Preventing economic concentration, prevalence and agreements in prejudice to competition, and 

encouraging flexible production structures of commodities and services. 
 

5. Consumer protection from monopolistic practices which lead to the raise of prices and the decrease of 
the volume of supplied commodities and services. 

 
6. Government Intervention through competition legislative tools to ensure economic efficiency and 

consumer welfare in a manner which ensures that there is no conflict between the results of practical 
practices in the market and the objectives of the governmental competition policies, in order to achieve 
sustainable development and economic and social prosperity of the UAE. 

 
Introduction: Within the striving efforts of the Department of Competition at the Ministry of 
Economy to create an integrated image of the applications of competition by answering the 
questions and inquiries which might come to the mind of the persons concerned with competition, 
of producers, consumers and interested parties, so that such concerned person would be able to 
become familiar with the culture of competition easily and smoothly. Therefore, this handbook is 
issued to become a main reference for the explanation of the concepts of competition in accordance 
with four dimensions: 
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I.Definitions and General Concepts: 
 
Competition Policy 
 
The competition policy in the UAE aims to consolidate the principle of market rules and freedom 
of prices in accordance with the regulating controls of the freedom of competition, which aim to 
promote the prosperity of economic activity in the UAE and to protect consumer interests and the 
integrity of business transactions and to ensure the freedom of competition and prevent the harmful 
arrangements and alliances thereto. It also aims to protect from abuse in the exploitation of the 
dominant position and to control the processes of economic concentration to ensure that 
competition is not weakened in a certain sector. 

 
 What is the meaning of competition? 

 
It is the existence of a large number of purchasers (consumers) or sellers (producers) for a certain 
commodity with identical characteristics in relation to quality, efficiency and saturation, whereas any 
producer can enter to the market to produce such commodity without any obstacles and whereas the 
fullest information about the commodity in relation to price, method of production and the costs 
associated with the production thereof are completely available. In summary, competition is a race 
between a number of producers of a certain commodity / service and merchants / marketers of such 
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commodity / service through the attempt of each one of them to attract the largest number of dealers 
/ consumers. 
 

 What is the difference between consumer protection and competition protection? 
 

The protection of an individual consumer aims for the protection associated with such individual’s 
obtainment of commodities and services in fair prices and of good quality and free of defects, 
whereas protection of competition aims for protecting the market from the monopoly thereon by 
certain organizations and their acquisition of market shares of a certain commodity, whereby the 
terms of price, quality and flair are being imposed for the commodities and services being provided 
thereby. 

 
 
 What is the meaning of competition law? 

 
It is a set of legal and regulatory provisions applicable to organizations and establishments within the 
framework of their activities in the market, the purpose of which is to control and regulate 
competition among them. 
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 Commodity dimension: the inclusion of commodities that can be classified as possible alternatives. 
 Geographical dimension: the coverage of all areas of production and consumption of the goods in 
question in accordance with the basis of replacement mentioned above. 
 

 How has the law defined an establishment? 
 
The Law has defined an establishment as the natural or legal person that is undertaking an economic 
activity or any group of such persons. 
 

 How is the relevant market determined? 
 
The market is determined in accordance with the principle of substitution in Commodity and 
geography on the basis of price and features and aspects of use. The Law has defined the market to 
be the commodity, service or the group of commodities and services which are, based on the price, 
characteristics and usages thereof, replaceable by any other equivalent commodities or services. 
 

 Commodity-based Dimension: Listing all commodities that can be classified as probable alternatives. 
 



                                                                                                                                               

63 
 

 Geographical Dimension: Coverage of all areas in which the relevant commodities are being 
produced and consumed in accordance with the bases of substitution mentioned above, in order to 
meet a certain consumer need in a given geographical area. 
 

 Market Mechanisms (Supply and Demand): Inclusion of the relevant parties of commercial 
transactions and that are subject to homogeneous competitive circumstances. 
 

 What is the dominant position? 
 
It is the situation in which an establishment is capable to control and affect market activity. 
 

 What is economic concentration? 
 
It is every act resulting into a complete or partial transfer of ownership or rights of benefit from 
certain properties, rights, stocks or shares from an establishment to another, in a manner that would 
enable an establishment or a group of establishments to directly or indirectly control another 
establishment or group of establishments. This is usually done by merger and acquisition in 
accordance with the following: 
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o Merger by takeover in which a company takes over one or more other companies to be a part 
thereof. 

o Conglomerate merger, in which all companies interested in the merger are dissolved and a new 
company emerges from such action. 

o Acquisition, which is each situation, agreement or ownership of quotas or shares, of whatsoever 
percentage, in a manner that leads to control the administration or in the decision-making of the 
company. 
 

 What is the purpose of granting exemptions? 
 
An exemption is given in order to obtain positive results of public benefit and which may only be 
achieved by granting such exemption, such as the positive effects of exempted organizations in 
raising the competitive capability of organizations or the production process or in achieving certain 
benefits for the consumer. 
 

 Will the professional confidentiality be protected? 
 
Yes, the Department of Competition shall comply to protect all professional secrets, and all the 
parties cooperating therewith shall adhere to such protection as well. Any person who discloses 
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information obtained from any source and that are decided to be confidential, will be severely 
penalized, unless such disclosure is made by a court order. 

 
 
 
 
 
 
 
 Am I, as a businessman, concerned of the competition law? 

Yes, as an investor or as a businessman, I am practicing an economic activity, whether productive, 
commercial or service based in the United Arab Emirates. 
As an investor or as a businessman, practicing an economic activity outside the UAE, and my 
business would have effects inside the UAE. 
As a (n) consumer or legal advisor or advocate, the law gives me the opportunity resort to the 
judiciary in case of exposing to anti-competitive practices. 

 What is the difference between competition and competitiveness? 
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- Competitiveness is the ability of companies to face the competition of the others by improving their 
products, reducing their costs, or both together, and hence, creating a competitive advantage to the 
company, which permits it to remain active in the market for some time. 
 
Generally, there is no only one definition of competitiveness through the association thereof with all 
economic indicators, as some economists rely on the measurement of competitiveness capability on 
gross domestic product, while others rely on adopted exchange rates, the cost of productive unit, 
the cost of work unit, export volume to total production, or work productivity. 
 
The concept of competitiveness differs according to the subject of talk, whether it was an 
establishment (a company), a sector or a country, whereby some have defined competitive capability 
on the company level as follows: 

 
1- the establishment ’s capability to provide the consumer with products and services more 

efficiently and effectively than other competitors in the international market, which means the 
continuous success for such company on the global scale in the absence of support and protection 
by the government. This is achieved by raising the productivity of the production factors used in 
the production process (work, capital and technology). 
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2- the skill, technology or the distinguished supplier which allows the organization to produce values 
and benefits to the clients in excess of what is offered thereto by the competitors, and which 
confirms its difference and uniqueness from those competitors from the perspective of the clients 
which accept such difference and excellence, as it brings them more benefits and values in excess of 
what is offered thereto by the other competitors. 
 
In regard to competitiveness on the sector level, it means the capability of the companies of a certain 
industrial sector in a given country to achieve continuous success in international markets, without 
reliance on government protection and support. 
 
In regard to the definition of competitiveness on the country level in whole, there are several 
definitions, such as: 
 

1- The country’s capability to achieve a high and continuous rate for the income or standard of living 
of the individuals thereof. 
 

2- Competitiveness is the capability possessed by national economy to offer its products and services in 
a high standard, through which it can grow and raise the standard of living for citizens. 
 



                                                                                                                                               

68 
 

3- As per the global competitiveness report, it is the country’s ability to achieve a high and continuous 
rate of growth of an individual’s share of the gross domestic product. 
 

4- As per the Arabian competitiveness report of 2003, competitiveness means (current relative 
performance and potential relative performance of Arabian economies in the framework of the 
sectors and activities that are being challenged by foreign economies). It means competition with 
potential capabilities of deep effect, which ensure the sustainability of such competitiveness, and 
hence, the sustainability of growth and the achievement of the objectives of economic and social 
development, especially if associated with policies that are directed towards the achievement of such 
objectives. 
 

5- As the American Competitive Policy Council defined competitiveness as the countries’ ability to 
produce commodities and services that are competitive in global markets and in the same time, 
achieve high standards of living for its citizens on the long run. 
 

 What are the positive effects availed by a consumer as a result of the prevalence of competition? 
 

o Diversity of commodities and services available in the market. 
o Higher quality and lower prices of commodities and services. 
o Development of commodities and services and increasing opportunities for innovation. 
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o The raise of the productive capability of companies. 
o Etc. 

 
 What are the benefits availed by the market? 

 
o Attracting a larger number of investors and offering opportunity for small investors to enter to the 

market so that opportunities could be equal for big and small investors. 
o Providing more employment opportunities. 
o Increasing economic growth rates. 
o Other benefits. 

 
 What is the relationship between competition and free market? 

 
o The free market economy relies on the freedom of the ingress and egress of persons or companies. 
o Prices in a free market economy are fixed by supply and demand forces for each commodity. 

 
o It results in promoting competition in the market. 
o It results in increasing innovation and development of commodities and services from producers in 

order to increase competition. 
o It results in further gains for the consumer in terms of quality and price for a consumed commodity. 
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 What is the difference between monopoly, control, and monopolistic practices? 
 Types of Monopoly: 
- Monopoly: form of market regulation, in which there is a single company which produces or sells a 

commodity without any close alternative. Entry to the market is very difficult or impossible in such 
case (this can be noticed from the existence of a single company). 
 

- Monopolistic Competition: Indicates the situation in which there are several sellers of a similar or a 
unique (different) commodity. Entry to the market in this case is easier on the long run. 
 

- Oligopoly: The situation in which there are a small number of sellers of a similar or a different 
commodity. Entry to the industry is possible, but it is not easy. This can be noticed from the existence 
of a small number of companies in the market. 
 
 

 Control: the situation which usually takes place whenever a person became in possession of three 
factors altogether, which are the increase of such person’s / company’s share above (25%) of the market. 
Such person can have the ability to make an effective change in prices. 
 



                                                                                                                                               

71 
 

Monopolistic Practices: The exploitation by a single person who is in control of the situation in the 
market, to increase prices 

 and achieve monopolistic profits, or to expel its competitors from the market or by setting obstacles 
against them to prevent the entry of any new or potential competitor, a thing which adversely affects 
competition and the consumer. (The abuse of controlling situation is criminalized by law and the 
bylaw). 
 

 What are the negative effects of monopolistic practices? 
 

o The increase of the price of commodities and services. 
o The decrease of the volume of offered commodities and services. 
o The decrease of the quality of products. 
o Limitation of innovation and creativity in the production of commodities and services. 

 
 Does any increase in prices cause a monopolistic practice? 

 
o Every increase in price could be as a result of a monopolistic practice. 
o However, increase in prices could be caused by: 
 The increase of production costs. 
 The increase of demand by consumers in excess of the available supplied quantity. 
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 The non-competitive nature of the market due to governmental decisions which would disorganize 
the competitive process within the market. 
 

 Why didn’t competition law prohibit monopoly? 
 
Because monopoly could arise from reasons which are not associated with an illegitimate activity 
undertaken by a producer, such as the issuance of a court decision that such product shall be the sole 
licensed product to undertake such activity (legal monopoly), or monopoly could be as a result of the 
nature and privacy of an activity (the sectors excluded by law) (natural competition). Furthermore, un-
prohibited monopoly might arise as a result of an economic effectiveness of a certain product in 
comparison with other competitors. 
 

 What are the tools possessed by the state to deal with price increases? 
 

o Facilitating the entry of new competitors to the market. 
o Encouraging current competitors to expand in production through the removal of all obstacles and 

restrictions which might affect cost. 
o Facilitating increasing the volume of offered commodities and services. 
o Encouraging creativity, improving quality, and expanding in offers and exhibitions. 
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II. A General Overview of the Federal Competition Law No. 4 of 2012 
 

 When was the competition law issued and what is the objective thereof? 
 

o The federal competition law No. 4 of 2012 was issued on October 10, 2012. 
o The executive regulation of the law was issued by the Ministerial Decree No. (37) Of 2014, 27/10  

  . 
 

 The Objective of the Law: to promote the  competition and eliminate monopolistic practices, 
through the following: 
 

- Providing a motivating environment for establishments in order to promote efficiency, 
competitiveness and consumer interest, and in order to achieve sustainable development in the 
UAE. 
 

- Maintaining a competitive market that is governed by market mechanisms in line with the principle 
of economic freedom, through the prohibition of restrictive agreements and the prohibition of acts 
which lead to the exploitation and abuse of a dominant position, and controlling economic 
concentration processes and avoiding what would prejudice, limit or prevent competition. 
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 The field of application for competition law: 
 
The law applies on any natural or legal person who performs an activity within the UAE and all 
economic activities which are practiced outside the UAE and which affect competition inside the 
UAE. (Article 3 of the law). 
 

 What are the exemptions from the competition law and the executive regulations? 
 

o The following excepted/exempted activities and sectors: (telecommunications sector; financial 
sector; cultural activities (readable, Audible and visual); oil and gas sector; the production and 
distribution of pharmaceutical products; postal services including express mail; activities related to 
sewage management, garbage removal; health hygiene and alike, in addition to supporting 
environmental services thereto; land, marine, air and rail transportation sectors, and the services 
related thereto). 
 

o The Cabinet may delete or add any sectors, activities or businesses from/to those exemptions. 
 

o The actions commenced by the federal government or one of the governments of the Emirates, and 
the actions made by establishments based on a decree or an authorization from the federal 
government or one of the governments of the Emirates or under the supervision thereof, including 
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the actions of the establishments owned or controlled by the federal government or the 
governments of the Emirates (in accordance with the regulations of the cabinet). 
 

o Small and medium enterprises in accordance with the regulations set out by the cabinet. 
 

 What are the agreements and practices prohibited by competition law? 
 
Agreements or contracts between competitive establishments in the relevant market, if this would 
restrict or prevent competition. (Determination of the sale or purchase price of commodities and 
services, directly or indirectly, and creation of increase, decrease or stability of prices in a manner 
that would adversely affect the competition, determination of the sale or  purchase terms or service 
performance, and alike, freezing processes of production and development or distribution or 
marketing and all the other forms of investment, Colluding to refuse ,to buy from certain 
establishment /establishments  , to sale or supply to certain establishments  and to prevent or obstruct 
their practicing of their activity. limiting the free flow of commodities and services to  the relevant 
market or take them out of  the market, such as hiding or unrightfully  storing the same or refraining 
from dealing therein, or creating sudden abundance  of the commodity that leads  into imposing an 
unreal price thereof. (Article 5 of Law). 
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o Sharing markets or allocating clients on the basis of geographical locations, distribution centers, 
client categories, seasons, time periods, or on any other basis which adversely affects the 
competition. Taking actions to obstruct the entry of establishments to the market or exclude such 
establishments from the market, or to obstruct joining existing agreements or alliances. 
 

 What are the horizontal agreements that affect competition? 
 
Agreements between a group of companies operating in a certain industry or in the production of 
certain commodities and services within the relevant market, whereby such companies would agree 
to liaise among themselves in relation to offered prices and quantities or to collude in tenders or 
share the profits. The purpose of such agreements is to increase the profits of the parties of such 
agreement. 
 

 What are vertical agreements that affect competition? 
 
It is an agreement that is entered between a company and one of the suppliers or clients that operate 
in various stages of production and distribution, for the purpose of increasing profitability for the 
parties of the agreement, regardless the consumer’s interest and the freedom of the market. (Not all 
vertical agreements prejudice competition unless if it is proven that such agreement affects the 
freedom of competition and was not made for considerations related to the quality and reputation of 
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a product or the requirements of security and safety, and that does not achieve the consumer’s 
interest and does not comply with the stable commercial norms). 
 
 

 How an abuse of a dominant position occurs? 
 
If a dominant company in a certain market undertakes practices which would exclude competitors 
from the market or prevent them from entering thereto, causing prejudice, restrict or harm 
competition through the following practices: Imposing prices or conditions for the resale of 
commodities or services directly or indirectly; selling a commodity or performing a service in a price 
that is less than the actual cost thereof for the purpose of hindering the entry of competing 
establishments  into the relevant market  or excluding them therefrom, or exposing them to losses in 
a manner in which it is difficult for them to continue in practicing their activities; unjustified 
discrimination between clients of similar contracts in the prices of commodities and services or in 
the terms of sale or purchase contracts in relation thereto; forcing a client to not deal with a 
competitive establishment ; partial or total rejection of dealing in accordance with usual commercial 
terms; unjustified abstinence from dealing in commodities and services by sale or purchase or 
limiting such dealing or hindering the same in a manner that leads to imposing an unreal price 
thereof; suspension of entering a contract or agreement for the sale or purchase of commodities or 
services, on the condition of accepting the obligations for dealing with other commodities or 
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services which are not, by their nature or under commercial usage, associated with the subject of 
original dealing or agreement to publish incorrect information about the products or the prices 
thereof with knowledge thereof; decreasing or increasing the quantities available of the product in a 
manner that leads to the creation of defect or unreal availability of a commodity, and when the share 
of any establishment  exceeds the percentage determined by the cabinet of the total transactions in 
the relevant market  and in accordance with the requirements of economic situation. 

 Does competition law organize merger and acquisition? 
Every establishment which is a party in a merger or an acquisition process shall notify the 
Department of Competition at the Ministry of economy at least thirty days prior to the date of 
entering a draft contract or an agreement regarding the concentration process. 
What are the penalties imposed by the law upon the offenders? 

 
Article / 
Breach 

Breach 
Description 

Fine in AED 

16 Breach of 
article (5, 6) of 
the law. 

500,000 to 5,000,000. 

17 Breach of 
article (9) of 
the law. 

From 2% to 5% of total commodities sales or 
services revenues subject of the breach for the 
last financial year or a fine of AED 5,000,000, 
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not exceeding AED 5,000,000, if it is not 
possible to determine the total of the sales or 
services revenue. 

18 Breach of 
clause 2 of 
article (10) of 
the law. 

Not less than AED 50,000, and not exceeding 
AED 500,000. 

19 Breach of the 
provisions of 
article (15) of 
the law. 

Not less than AED 50,000, and not exceeding 
AED 200,000. 

20 Breach of any 
of the 
provisions of 
the law and 
the executive 
regulation. 

Not less than AED 10,000, and not exceeding 
AED 100,000. 

21 Repetition of 
the breaches 
of the articles 

The penalties provided in the law Penalty shall 
be doubled. 
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above. 
22 In the case of 

court 
conviction 

Closing the establishment from 3 months to 6 
months and publishing the judgment in 
newspapers once or more in two local daily 
newspapers on the violator’s expense. 

23 The application of penalties shall not prejudice more stringent 
penalties provided by another the law. Furthermore, the grieved 
party may resort to the judiciary to claim compensation for the 
damage arising from any breach in accordance with this law. 

 
What are the points included by reconciliation in competition cases according to the law? 

- Reconciliation does not include the violation of article (15) of law. 
- Reconciliation is made prior to referring the penal case to the court in return of twice the minimum 

penalty provided for in law. 
 What are the conditions of reconciliation? 

 
- It shall be in written and signed by all parties. 

- Copies of the reconciliation agreement shall be issued to all interested parties. 
- All parties shall comply with the reconciliation agreement. 
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- The payment of twice of the penalty amount provided in law is a condition for the entry into force 
of the reconciliation. 

- The rejection of any party interested in reconciliation shall invalidate the reconciliation agreement 
and the violation shall be referred to the court. 
 
III. The Role of the Competent Authority at the Ministry of Economy in consolidating Full 
Competition in the Market and the National Partners Therein 
 

 What is the vision, mission and objective of the Department of Competition at the Ministry of 
Economy? 
 

o The Vision of the Department of Competition: Ensuring competition and preventing monopoly, in 
a manner that ensures the interests of the producer and the consumer. 
 

o The Mission of the Department of Competition: consolidating the rules and applications of the free 
competition and working on developing the same, and improving the improving economic activity 
environment in the UAE and achieving consumer welfare by providing high quality commodities 
and services at affordable prices, and raise awareness of the culture of competition. 
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o The Objective of the Department of Competition: The Department of Competition aims to 
contribute in consolidate the principle of market rules and freedom of prices in accordance with the 
rules regulating the freedom of competition, which aim at the booming economic activity in the 
UAE and protecting consumer interests and the integrity of business transactions and to ensure the 
freedom of competition and prevent the harmful arrangements and alliances thereto. It also aims to 
protect from abuse in the exploitation of the dominant position and to control the processes of 
economic concentration to ensure that not to weaken the competition in a certain sector, by 
coordination with the related parties. 

 What is the Department of Competition  .  
It is a Department that was established in the Companies and Consumer Protection Sector at the 
Ministry of Economy, with the tasks expressed in article (14) of competition law. Generally, it is the 
representative authority of the Ministry of Economy in overseeing the application of competition 
law and the executive regulation and in performing the duties of the executive secretariat of the 
competition regulation committee, as follows: 
 

1- Implementing competition policy in cooperation with the concerned authorities in the UAE. 
2- Coordinating with the concerned authorities in the UAE to counter any form of activities or 

practices contrary to the provisions of this law. 
3- Preparing models and forms related to its practices of its tasks and customizing a register for 

notifications and complaints. 
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4- Searching for information and investigating anti-competitive practices based on a complaint or by its 
own initiative, and countering them in cooperation with the relevant authorities, and submitting 
recommendations to the Minister regarding the decisions to be taken in this regard, to take the 
appropriate practices thereon. 

5- Receiving applications for reconsideration of the decisions issued pursuant to this law, and taking 
actions in relation thereto. 

6- Conducting studies related to competition in markets, issuing of reports, and providing information 
to the public. 

7- Receiving and following up notices of Restrictive agreements or practices that are related to a 
dominant position and the amendments thereof, and economic concentration applications. 

8- Hiring experts or advisors from outside the Ministry to carry out any of the acts that fall within the 
competencies thereof. 

9- Promoting the information exchange with the authorities concerned of competition in other 
countries, for the purpose of promoting the purposes of this law and the application thereof. 

10- Taking actions and measures to disseminate the culture of competition and the principles of free 
market. 

11- Performing the duties of the executive secretariat of the competition regulation committee. 
12- Any other tasks related to competition and referred to the Ministry by the Cabinet. 

 Who are the partner authorities in the UAE for the application of the law? 
o Economic Departments in the United Arab Emirates. 



                                                                                                                                               

84 
 

o Ministry of Justice. 
o Federal Customs Authority. 
o Federal Authority of Standardization and Metrology. 
o Chambers of Commerce and Industry in the United Arab Emirates. 
o Insurance Authority. 
o Funds and organizations of small and medium enterprises. 
o Other national authorities. 

 
 How the culture of competition is disseminated? 

In accordance with the strategic operational plans for years 2014-2016, the following will be made: 
- Organizing seminars and workshops for the awareness of the various partners and economic sectors 

about the legislations concerning the competition. 
- Annual conferences will be organized and competition experts will be brought from the year 2015. 
- An annual report, press releases, booklets and policies regarding the competition will be published. 

 
- A periodic awareness programs will be set up for producers and main sale points in the UAE and 

participation will be enhanced, in addition to coordinating with such parties. 
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- An e-link will be launched on the Ministry’s website and e-mail addresses will be included for the 
staff in charge of overseeing the regulation of competition at the Ministry. 
 

 What are the most important challenges facing the Department of Competition? 
 

o The lack of clarity of the general policy of competition. 
o The difficulty of obtaining data and inputs of the markets and economic sectors. 
o The absence of a culture of competition, due to the recentness of the implementation of legislations. 
o The expected overlap between the role of the Ministry and the other concerned authorities. 
o The lack of cadres and specialized expertise. 

 
 What are the work principles and ethical compliance document for the work of the employees of 

the Department of Competition regulation at the Ministry? 
 

o In addition to adoption of the approved values at the Ministry. 
o Neutrality and independency in decision-making. 
o Confidentiality of all data, information and documents, which are not allowed to be used for other 

than the purpose for which the same is submitted / provided. 
o Transparency in issuing publications regarding the resolutions, recommendations, procedures and 

reports. 
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o Professionalism in work performance through the selection of qualified staff and through continuous 
learning and training. 
 

The Procedures and Requirements for the Application of the Federal Law No. (4) Regarding 
Competition and the Executive regulation 

 
 The abuse of a dominant position : 

 
o Some markets have establishments which enjoy a greater market power than their competitors and 

there is also, in extreme cases, a single establishment that is operating in the market without the 
existence of other competitors thereof. Such situation of prevalence might arise from several factors, 
such as the establishment is capable to produce successfully, effectively and with fewer costs, or it 
owns developed technologies and outstanding employees who are capable of innovation for the 
production of high-quality commodities, which are all desired matters. For this reason, the 
competition law does not prohibit a dominant position by itself, but it has set out controls to ensure 
that such situation is not abused in a manner that is harmful to competition. 
 

o Therefore, establishments that have dominant position s may strive to exclude their small and 
medium sized competitors from the market, and as such, they limit the options of a consumer and 
impose their own commodities on such consumer in high prices. Therefore, law has prohibited 



                                                                                                                                               

87 
 

establishments  with a dominant position  in the market or an important part thereof from abusing 
such situation to prejudice to or limit competition, by taking several actions, including the 
following: 
 

a- Imposing prices or conditions for the resale of commodities or services directly or indirectly. 
b- Selling a commodity or performing a service with a price less than the actual cost thereof with the 

aim of hindering competitive establishments from entering the relevant market, excluding them 
from such market or causing them losses that prevent them from continuing their activities. 

c- Unjustified discrimination among clients of similar contracts in the prices of commodities and 
services or the conditions of the sale or purchase contracts thereof. 

d- Forcing a client not to deal with a competing establishment. 
e- Total or partial rejection of dealing in accordance with the usual commercial terms 
f- Unjustified abstinence from dealing in commodities and services by sale or purchase, or limiting or 

hindering such dealing that leads into imposing an unreal price therefore. 
g- Suspending the entry of a contract or an agreement for the sale or purchase of commodities or 

services, on the condition of accepting obligations concerning dealing with other commodities or 
services that are not by their nature or the commercial use thereof associated with the subject of the 
original dealing or agreement. 

h- Publication of incorrect information about products or prices, knowingly. 
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i- Decreasing or increasing the available quantities of a product that leads to the creation of an artificial 
defect or availability of a commodity. 

j- Procedures of Exemption from a Dominant position : 
 

Procedures of Filling in an Application for Notification 
of an Exemption from a Dominant position  

1 Fill the exemption form as required. 
2 The application shall be submitted to the 

competent authority, including the form and 
the attachments. 

3 The application shall be submitted in three 
copies in Arabic language, and an English 
language translation may be attached. If an 
application is in English, the same shall be duly 
translated to Arabic in three copies. 

4 The applicant may add a (confidential for the 
documents) and shall provide non-confidential 
summaries of the application to be sufficient to 
understand the context of the confidential data 
in the application. 
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5 The applicants shall be informed of any missing 
items. 

6 The application shall be completed and formal 
examination shall be made and the applicant 
shall be notified when the formal examination 
completed (form B). 

7 The competent authority shall perform the 
subjective examination and the ministerial 
decision shall be issued within (90) days from 
the date of notifying the applicant regarding the 
completion of formal examination. 

Conditions of Application Submission 
1 The application is submitted by the legal 

attorney of the establishment. 
2 The duly attested instrument of power of 

attorney shall be shown. 
 

 Required Documents: 
 

Attachments to the Notice Application 
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1 Duly attested memorandum of association or 
articles of association. 

2 A statement in the names of shareholders or 
partners in every establishment of the 
concerned establishments, and the shareholding 
or share of each one of them. 

3 A report of the economic dimensions of the 
exemption application, explaining the positive 
effects on the enhancement of economic 
development. 

 
 A register of the notices of the exemptions of restrictive agreements or of practices associated with a 

dominant position (form No. (  3   )). 
 

 Procedures of studying the notice of exemption for an agreement related to a dominant position : 
 

- The Department receives a notice from the establishment, requesting to exempt agreements from a 
dominant position. 
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- The establishment shall submit the proofs that such agreements shall lead to the enhancement of 
economic development, the performance of the competitive performance thereof, the development 
of production/ distribution systems, or to the achievement of benefits for the consumer. 

- The Department of Competition may require any additional data or information from the 
concerned authorities or the concerned establishments in order to make a decision of exemption. 

- The Department of Competition may ask opinion from the parties affected by the exemption, with 
supporting data about the exemption application within (15) days from the date of informing them. 

- The Department of Competition shall prepare a detailed report about the exemption application 
(see clause 4 of article 3 of the executive regulation). 

- The Department of Competition shall submit its report to the competition regulation committee 
regarding the exemption. 

- The competition regulation committee shall submit its recommendations in the light of the report 
to the Minister within (14) days from the date of the receipt of the report. 

- The Department of Competition may utilize any opinions from any other authorities in the UAE in 
order to complete the report. 

- The Minister shall issue his decision regarding the exemption based on the recommendation of the 
competition regulation committee, within (90) days that are extendable to another (45) days from 
the date of notifying the concerned establishment /establishments of the acceptance of the 
exemption application as having met the conditions thereof. 
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- The failure to issue the ministerial decision within the durations above is deemed to constitute 
acceptance. 
 

 Procedures of modifying the exemptions of agreements associated with a dominant position : 
 

- The Department of Competition shall be informed of any modifications on the agreements 
associated with a dominant position, within (30) days from the date of entering any agreement. 

- The Department of Competition shall claim the concerned or affected parties for any data or 
information that is related to the effects of the amendment of an exemption in the relevant market. 

- The Department of Competition shall file a report in accordance with (clause 3 of article 5) of the 
executive regulation to the Minister within (14) days from the preparation date of the report. 

- The Minister shall issue his decision of the proposed amendments on the exemption within (90) 
days that are extendible to another (45) days as from the notification date of the concerned 
establishments of the receipt of the application of exemption amendments as having met the 
conditions thereof. 

 Procedures for regulating a dominant position  (evaluation of competition): 
 

- The Department of Competition shall consider the practices of a dominant position (evaluation of 
competition) in accordance with the indications of article (6) of the executive regulation. 
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 The regulating procedures of economic concentration: Economic concentration constitutes a 
percentage of (     40  %) of the total transactions in the relevant market, which would affect the level 
of the competition in the relevant market.  
An application for approval of an economic concentration process shall be submitted in accordance 
with the following procedures: 
 

 Procedures for the submission of an application for approval of an economic concentration process: 
 

- The establishment /establishments shall submit an application for approval of economic 
concentration in (30) days prior to the entrance date of a contract of economic concentration 
(according to the form approved by the Department of Competition according to clause (2) of the 
executive regulation), . 

- Economic concentration applications are treated confidentially if the word “confidential” was put 
thereon, with the submission of non-confidential summaries attached to the application that are 
sufficient to understand the context of the confidential data and marked as “not confidential”. 

- The Department of Competition shall perform a formal examination of the economic concentration 
application and it may require additional documents. 

- After the completion of the formal examination of the application for approval of an economic 
concentration process, the Department of Competition shall notify the concerned establishments of 
the completion of the application formally. 
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- The Department of Competition shall maintain a register of approval applications. 
 

 The documents required for an economic concentration process: 
 

- Duly attested memorandum of association or articles of association of the concerned establishments. 
- The draft of the contract or agreement among the parties of the economic concentration process. 
- The financial statements for the last two financial years of any of the establishments concerned of an 

economic concentration process, duly attested (approved by the general assembly and the external 
auditor). 

- A list of the names of shareholders and partners of each concerned establishment and the percentage 
of shareholding or the share of each one of them. 

- A detailed report of the economic dimensions of the concentration process, including the economic 
effects on relevant market , the obligations and procedures proposed by the concerned 
establishments in order to limit the potential negative effects thereof. 
 

 Procedures of studying an economic concentration application, subjectively, by the Department of 
Competition: 
 

- The Department of Competition shall undertake a technical study in accordance with the indicators 
referred to in clause (1 of article 8 of the executive regulation). 
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- The Department of Competition may require any additional data or information it deems important 
in order to make a decision in approval of economic concentration application. 

- The Department of Competition may require the parties that might be affected by the process of 
visible and supportive data of such. 

- The Department of Competition may hold meetings with the concerned establishments or the 
interested parties to know their opinions and statements regarding the application for approval of an 
economic concentration. 

- The Department of Competition shall prepare a detailed report about the application for approval of 
an economic concentration process (as per what is mentioned in clause (5) of article (8) of the 
executive regulation). 

- The Department of Competition may receive assistance from whomever it deems appropriate from 
the other authorities in the UAE in order to complete the report. 

- The Department of Competition shall submit its report to the Minister to take decision regarding 
the application for approval of an economic concentration process. 
 

 The procedures of the issuance of the Minister’s decision in approval of an economic concentration 
process: 
 

- The Minister shall issue a decision of approval of an economic concentration process within (90) 
days, extendible to another (45) days, from the date of receiving the completed application. 
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- The application is deemed implicitly accepted if the Minister’s decision is not issued within the time 
durations above. 

- The Minister’s decision shall be reasoned in accordance with clause (3) of article (9) of the executive 
regulation. 

- The Minister’s decision is issued in cancelation of the approval of an economic concentration 
process, according to the cases mentioned in clause (4) of article (9) of the executive regulation. 

- The Department of Competition shall record the Minister’s decision in the designated register 
therefore according to form No. (    ). 

- Establishments are prohibited to undertake any procedures violating clause (1) of article (9) of the 
executive regulation. 

 The regulating procedures for the investigation of complaints: Every interested person may file a 
complaint: 

- A complaint is submitted according to the approved ،in return of a written or an electronic receipt 
by the Department of Competition. 

- The Department of Competition shall receive the complaint by the complainant or the legal 
representative thereof (vide a duly attested power of attorney). 

- The complaint is submitted in three copies in Arabic language, and a translation thereof to English 
language may also be submitted. 

- The documents attached to the complaint are submitted in the original language thereof, and an 
approved translation thereof to Arabic shall be enclosed. 
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-  
The complaints submitted by establishments shall be treated as confidential and non-confidential 

clear summaries shall be enclosed therewith and the confidential one shall be marked as 
“confidential” and the non confidential one shall be marked as shall be marked as “not 

confidential”. 
. 

- The Department of Competition shall examine the complaint submitted by the complaining party 
in order and claiming for any data or information from the complainant within (15) days from the 
date of sending the request of data and information. 

- The Department of Competition shall issue a notice stating the acceptance or the rejection of the 
complaint, according whether do the situations permit opening an investigation or not. 

 The elements that are required in order to submit a complaint: 
- Determination of the complainant(s) party/parties. 
- Determination of the respondent(s) party/parties. 
- The legal provision(s) claiming that were violated. 
- Explanation of the incidents of the complaint related to the violation of the law. 
- Determination of the practices claimed to be as a violation of the law. 
- Attachment of the evidences and documents supporting the complaint. 
 Procedures of investigation in the complaint submitted to the Department of Competition: 
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- The Department of Competition shall notify the respondent parties and the parties related to the 
subject of the complaint within (10) days from the completion of all requirements and the 
entitlement of the complaint. Notification shall be made according to form No. (  1   ). 

- The Department of Competition shall investigate in the complaint according to the available 
circumstances, information and documents in relation to the complaint. 

- The Department of Competition is committed to provide all opportunities to all related parties (the 
complainant and the respondent) to submit the documents, evidences, defenses and points of view. 

- The Department of Competition, when investigating a complaint, may require any data, documents 
or statements from all parties within a duration not exceeding (3) days) from the date of sending the 
request. Extension may be made for a similar duration without obstructing investigation in the 
complaint. 

- The Department of Competition may do whatever it deems necessary for investigation, including 
holding meetings for the parties related to the complaint. 

- The issuance of a detailed report in all the incidents and procedures of the complaint. 
 
 

 Procedures of the issuance of the Ministerial decision regarding the complaint, according to the 
report issued by the Department of Competition: 
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- The Department of Competition shall submit the detailed report, including recommendations 
regarding the complaint, within (10) days from the completion date of the report. 

- The Minister issues a reasoned decision regarding the complaint within (30) days from the date of 
submitting the report to him. 

- The Department of Competition notifies all related parties  the Minister’s decision regarding the 
complaint, within a duration not exceeding (10) days from the issuance date of the decision, by 
notifying them to attend by e-mail. 

 The procedures of automated investigation to ensure that not to prejudice competition in the 
relevant market : 

- The Department of Competition, through its monitoring and investigating the relevant market and 
according to the inputs available thereto, carries out an investigation regarding any violation of the 
provisions of the law and the executive regulation. 

- The Department of Competition carries out the procedures of any violation and does the same 
procedures regarding investigation in the complaints submitted to the Department. 

 Procedures of applications for reconsideration of the issued decisions: 
- An application for reconsideration shall be submitted to the Minister (according to form No. (     )) 

in accordance with the law within (14) days from the date of being notified of the decision, and the 
application for reconsideration shall include the reasons, documents and justifications. 
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- The competition regulation committee shall study the application and submit its recommendations 
to the Minister within (10) days from the date of referring the application by the Minister to the 
committee. 

- The Minister’s decision in acceptance or rejection is issued within (30) days from the date of 
submission of the application, and in case no decision is issued, this means that the application is 
rejected. 
 

 Procedures of reconciliation in issues of prejudicing the competition: 
 

- The reconciliation application shall be submitted in written form by the parties which were proven 
to have violated the provisions of the law, with the exception of the violations of article (25) of the 
law, according to form No. (     ). 

- The reconciliation copies are submitted in a number of the interested parties, in addition to a copy 
to the Department of Competition at the Ministry. 

- The resolution of reconciliation is considered binding on all related parties. Without such 
condition, the resolution of reconciliation shall be revoked. 

 Conditions of reconciliation in the cases of competition, with the exception of the violation of 
article (15) of law: 

- A reconciliation application shall be submitted prior to filing the penal case at the competent court 
in the Emirate. 
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- The parties proven to have violated the law shall pay an amount equal to twice the minimum 
amount of the fine determined by the law for the violation. 

- Reconciliation is binding on all concerned parties. 
- In case any party refuses the reconciliation, the same will be revoked and the violation shall be 

referred to the competent court. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Form No. (3) 
Notification of Exemption for Restrictive agreements  

Or for Practices Related to a Dominant position  
For Exemption from the Application of the Provisions of  

Articles (6) of the Competition Law of 2012 
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1 Details of the Establishment  requesting  notification 
Establishment  
Name 

 Its Address Phone: 

Owner Name  PO Box: 
E-mail: 

Partners Establishment  
Website: 

 

No. Name Share Establishment  
Registration 
No.: 

 

1   License No.:  
2   Legal Agent:  
3   Capacity of 

Legal Agent: 
 

4   Notes 
5    
6   
7   
8   
9   
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10   
 
2/1 Establishment  Information Form For the Other 

Establishment  Concerned of the Notification 
Establishment  
Name: 

 

Nature of 
Activity: 

 

Address: 
Location:  PO Box:  
Phone No.:  E-mail:  
License No.:  
Legal 
Representativ
e: 

 

Capacity of 
Legal 
Representativ
e: 
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2/2 Establishment  Information Form For the Other 

Establishment  Concerned of the Notification 
Establishment  
Name: 

 

Nature of 
Activity: 

 

Address: 
Location:  PO Box:  
Phone No.:  E-mail:  
License No.:  
Legal 
Representativ
e: 

 

Capacity of 
Legal 
Representativ
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e: 
 
 
3 Authorization to Notify the Other Concerned 

Establishments  of the Exemption Application 
Name of the Exemption 
Applicant Establishment : 

 

Submission Date of the 
Application: 

 

Completion and Acceptance 
Date of the Application: 

 

Status of the Concerned 
Establishment : 

 

Receipt Date of the Response of 
the Other Concerned 
Establishment : 
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4 Determination of the Relevant markets to be Exempted 
Determination of 
the Commodities 
and Services 
Concerned by the 
Exemption: 

 

Number of 
Commodity or 
Service Providers: 

 

Volume of 
Establishment  
Products in the 
Relevant market : 

 

Number of 
Producing 
Establishments  in 
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the Relevant 
market : 
Volume of the 
Establishment  
Seeking 
Exemption from 
the Other 
Concerned 
Establishment : 

 

Geographical 
Frame of the 
Concerned 
Commodity: 

 

Alternatives 
Commodities / 
Services: 

 

Description of the 
Ease of Entering 
into the Market: 
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Volume of the 
Contracts or 
bargains to be 
Entered under the 
Application of 
Exemption: 

 

 
5 Details of the Economic Volume of the Exemption 

Applicant Establishment  
The share of the 
Establishment ’s of 
the Relevant 
market : 

 

Volume of the 
Establishment  
Seeking 
Exemption, from 
the Total 
Competing 
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Establishment : 
Volume of 
Competing 
Establishment  
having Branches, 
from the Volume 
of Relevant 
market : 

 

6 Information About the Practices of the 
Exemption Applicant Establishment 

Explanation of the 
Context of any 
Agreements made 
with Other 
Establishments  in 
Written or Other 
Form: 
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Explanation of the Exemption Arrangements in Terms of: 
Freedom of fixing 
of Prices: 

 

Determination of 
the Volume of 
Products and 
Sales: 

 

Freedom of the 
Selection of 
Clients and 
Suppliers / 
Distributors: 
 
 

 

7 Explanation of the Justifications of the 
Exemption Application, by Contribution to 
Achieve the Following: 



                                                                                                                                               

111 
 

Improvement of 
Production 
Systems: 

 

Improvement of 
Distribution 
Systems: 

 

Achievement of 
Technical and 
Technological 
Advancement: 

 

Achievement of 
Benefits for the 
Consumer: 

 

Achievement of 
Interests to the 
Public Good: 

 

Enhancement of 
Full Competition: 

 

Achievement of  



                                                                                                                                               

112 
 

Better Conditions 
for Competition: 
Enhancement of 
Economic 
Development: 

 

Others:  
Attachments to the  

Application for Exemption 
1 Memorandum of association or articles of association, duly 

attested. 
2 A list in the names of shareholders or partners in every 

establishment of the concerned establishments, and the 
shareholding or the share of each one of them. 

3 A report of the economic dimensions of the application for 
exemption, explaining the positive effects on the enhancement 
of economic development. 

Procedures of Filling the  
Notification Request of Exemption 

1 Fill in the exemption form as required. 
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2 The application shall be submitted to the competent authority, 
including the form and the attachments. 

3 The application shall be submitted in three copies in Arabic 
language, and an English language translation may be attached. If 
an application is in English, the same shall be duly translated to 
Arabic in three copies. 

4 The applicant may add the word confidential on the documents 
and shall enclose non-confidential summaries of the application 
to be sufficient to understand the context of the confidential data 
in the application. 

5 The application shall be informed of any missing items. 
6 The application shall be completed and formal examination shall 

be made and the applicant shall be given a notice of the 
completion of formal examination (form B). 

7 The competent authority shall perform the subjective 
examination and the Ministerial decision shall be issued within 
(90) days from the date of notifying the applicant of the 
completion of formal examination. 
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Conditions of Application Submission 

1 The application is submitted by the legal attorney of the 
establishment. 

2 The duly attested instrument of power of attorney shall be 
shown. 

Resolved Fees: 
Address of the Competent Authority: 
Telephone: 
PO Box: 
E-mail: 
Website: Ministry of Economy 
Abu Dhabi: 
Dubai: 
 
Form 
B 

Notice of Completion and Receipt of the Formal 
Requirements of Exemption from the Concerned 
Establishment  

M/s  
Submission Date  



                                                                                                                                               

115 
 

of the 
Exemption 
Request: 
Completion 
Date of the 
Formal 
Examination of 
the 
Requirements of 
Exemption: 

 

Issuance Date & 
Time of the 
Notice: 

 

Application 
Receiver: 

 
 
Authorized Signature: 

Marking the 
Completion of 
the Application: 

 

Name of Notice  
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Receiver on Part 
of the 
Exemption 
Applicant: 

 
Authorized Signature: 

Capacity of the 
Notice 
Receiver: 

 
 
ID Number (with a copy thereof): 
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Form NO. (1) 

 Complaint Form 

from the Application of the Provisions of 

Articles (25) of the Federal Law No. 4 of 2012 on the Regulation of Competition 

 
1  :The complainant Name 
2 Personal data 
3 Address                                                                                                                                       

  
4  Phone NO.:  mobile NO.:  
5  E-mail: The profession / Activity 
6 Accredited of correspondence address: 
 

1  :Agent  Name / duly authorized   
2  :Address    
3 Personal data 

Agency. No / legal mandate 
4  Phone NO  mobile No. 
5  E-mail:  The profession / Activity 
6 Accredited of correspondence address: 
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 :Attachments for The complainant 
copy of the identity card:  
Photo from the agency or legal mandate:  

- copy of the commercial registration 
- Others/ Evidence  

 

 :the Establishment  Name Data of the defendant    1 
: Defendant name                                                             :  Activity                   2 

   Phone No :                     Address  of   Defendant  accredited 3 
Address  of   accredited tabligh     4 

E-mail:        5 
 Agent Defendant name 6 

Agency  / legal mandate number: Personal data  
Agency. No / legal mandate                          

: Address of accredited tabligh    Phone No:  
 

reasons for the complaint: 
 

Full explanation for Infraction:     
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Current damage / expected  : 
 
 
 
 

 

: the function on offending / infractions 
 
 
 
 
 
 

Attachments for The complainant/  Evidence     : 
 
 
 
 

Signature : 
 :Date of the complaint 
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Uses competition administration    :the name of Recipient complaint                         
Signature : 

The complaint is complet  Other requirements of complaint  

 
Receipt of the complaint by hand: competition administration / Ministry of 
Economy Management (Dubai / Abu Dhabi) 
Liwa Tower / Abu Dhabi: Phone: 
Communication Tower / Dubai Telephone: 

 
Receipt of the complaint by hand 

 
 

Receipt of the complaint by regular post  
: Abu Dhabi  P.o.BOx 901- Dubai   P.o.Box 3625:    
       

Receipt of the complaint by e-mail   
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