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مالحظة

استعراض النظراء الطوعي الذي جيريه األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة يندرج يف إطار 
التجارية  املمارسات  مكافحة  أجل  من  األطراف  متعدد  اتفاقًا  عليها  املتفق  والقواعد  املبادئ  جمموعة 
التقييدية، املعروفة باسم "جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة"، اليت اعتمدهتا اجلمعية 
اعتماد وإنفاذ  النامية على  البلدان  أمور، مساعدة  املجموعة، يف مجلة  العامة يف عام 1980. وتتوخى 

قوانني وسياسات فّعالة بشأن املنافسة تالئم احتياجاهتم اإلمنائية وحالتها االقتصادية. 
واآلراء املُعرب عنها يف هذا التقرير هي آراء املؤلف وال تعرب بالضرورة عن آراء األمانة العامة 
ما يتضمن  مادته  املنشور وال يف طريقة عرض  هذا  املستخدمة يف  التسميات  وليس يف  املتحدة.  لألمم 
التعبري عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم 
أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها، أو بشأن نظمها االقتصادية 

أو درجة تنميتها.
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شكر وتقدير

بقوانني  املعين  الدويل  احلكومي  اخلرباء  لفريق  السنوية  االجتماعات  أثناء  األونكتاد،  يقوم 
وسياسات املنافسة أو أثناء مؤمترات األمم املتحدة اليت تعقد مرة كل مخس سنوات من أجل استعراض 
وسياسات  لقوانني  نظراء  استعراضات  بإجراء  باملنافسة،  املتعلقة  املتحدة  األمم  وقواعد  مبادئ  جمموعة 
املنافسة. ويضطلع "فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلكني" بأعمال اإلعداد الفين هلذا االستعراض حتت 

إشراف حسن قاقايا، رئيس الفرع.
الدفاع  ملجلس  السابق  الرئيس  فورالن،  فريناندو  السيد  لألونكتاد  التقرير  هذا  أعد  وقد 
االقتصادي يف الربازيل، والسيد أوركون سينيوجيل، رئيس اإلدارة اخلامسة املعنية باإلشراف والتنفيذ يف 
السلطة التركية للمنافسة، والسيد ويليام كوفاتشيتش، أستاذ القانون جبامعة جورج واشنطن. وتوىل السيد 

غراهام موت مسؤولية الدعم الفين إلعداد التقرير واستعراضه.
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املحتويات

1 سياسة باكستان وتشريعها يف جمال املنافسة  أواًل- 
2 تطور التشريع املتعلق باملنافسة وبنيته   - ألف 

3 اإلطار والتنظيم املؤسسايت للجنة املنافسة الباكستانية  ثانيًا- 
3 جلنة املنافسة الباكستانية   - ألف 
6 احلوافز الشخصية   - باء 

6 نظرة عامة على قانون املنافسة  ثالثًا- 
7 تعريف السوق ذات الصلة    - ألف 
7 إساءة استغالل املركز املهيمن   - باء 
7 االتفاقات املحظورة واإلعفاءات   - جيم 
8 عمليات االندماج واالستحواذ   - دال 
8 منع ممارسات التسويق اخلادعة ومحاية املستهلكني   - هاء 
9 سبل االنتصاف   - واو 
10 الغرامات   - زاي 
10 وظائف اللجنة وسلطاهتا   - حاء 
11 أدوات اإلنفاذ   - طاء 

12 املؤسسات املعنية بسياسات املنافسة  رابعًا- 
13 أداء اللجنة والتحديات اليت تواجهها   - ألف 

20 خامسًا- االستنتاجات والتوصيات 
20 االستنتاجات   - ألف 
21 التوصيات   - باء 





1باكستان

سياسة باكستان وتشريعها يف جمال املنافسة أواًل- 
يف عام 2007، أجرت باكستان تعدياًل جوهريًا على نظامها املتعلق بسياسة املنافسة. ومثة   -1
املنافسة.  املعاصرة على صعيد سياسة  التطورات  املبادرة واحدة من أهم  أسباب عديدة جتعل من هذه 
أواًل، أن النظام اجلديد ينطوي على إمكانات واعدة جدًا لتحسني األداء االقتصادي يف باكستان. فرغم 
املنافسة( يف بداية األمر، متكنت من إجياد  الباكستانية )جلنة  املنافسة  اليت عرفتها جلنة  الصعبة  الظروف 

موطئ قدم راسخة لقانون املنافسة كعنصر من عناصر السياسة االقتصادية الوطنية.
النظر يف  اليت تعكف على  للبلدان األخرى  يتيح دروسًا هامة  النظام اجلديد  تنفيذ  ثانيًا، أن   -2
اعتماد قوانني جديدة متعلقة باملنافسة أو هي يف املراحل األخرية من وضع النظم اجلديدة لديها موضع 
التنفيذ. وتربز التجربة الباكستانية أمهية التمتع بالقيادة القوية يف صياغة برنامج للتنفيذ واجتذاب املهنيني 

ذوي املهارات وحشد الدعم الشعيب هليئة املنافسة.
ثالثًا، أن نظام سياسة املنافسة يف باكستان يواجه اليوم نفس التحديات الصعبة اليت واجهتها   -3
هيئات املنافسة اجلديدة يف عقدها األول بعد إطالقها بنجاح. مث إن أمهية مبادرات إنفاذ وإشهار قوانني 
املنافسة اليت عّرفت بالنظام الباكستاين متيل أيضًا إىل إثارة معارضة قوية ضمن املحاكم والعملية السياسية. 
ويتيح النجاح املبكر أيضًا فرصًا جذابة ملوظفي جلنة املنافسة ذوي املهارات لالنتقال إىل مواقع أخرى 
)بأجور أفضل يف الغالب( يف مؤسسات خاصة. ويتطلب حتقيق التقدم يف املستقبل أيضًا استمرار التزام 

املسؤولني املنتخبني بتعيني قيادة ذات نوعية عالية على رأس جلنة املنافسة.
ويف السنوات القادمة، ستواجه جلنة املنافسة خيارات صعبة يف البت يف الكيفية املثلى لتسهيل   -4
إحداث حتول أساسي يف االقتصاد الباكستاين. فهذا االقتصاد عبارة عن خليط من نظام الصناعات القدمي 
الذي تعزى مكانته إىل خيارات سياسية ونظام القطاع اخلاص اجلديد الذي تشكل بفعل القوى التنافسية. 
ويكمن دور جلنة املنافسة يف التشجيع على النموذج األخري لدعم ظهور قطاع خاص متحرر من حكم 
األقليات السياسية واالقتصادية القدمية. وتسعى جلنة املنافسة إىل القيام بذلك بتطبيق قانون املنافسة على 
حنو مهين ومستقل دون اعتبار ألصل مؤسسات األعمال اخلاضعة لسلطتها وال للجهة اليت هتيمن عليها.

هيمنة  رغم  العام،  اخلدمات  قطاع  باستثناء  كبرية،  احتكارية  جهات  باكستان  يف  يبق  مل   -5
جمموعة   20 فيها  تتحكم  كانت  واليت  السبعينات  لفترة  السابقة  احلقبة  يف  واالحتكارات  التكتالت 
أسرية قوية. فهذه املجموعات كانت متسك جمتمعًة بثلثي األصول الصناعية، و80 يف املائة من القطاع 
يف  أجنز  الدويل  للبنك  تقرير  أن  بيد  باكستان)1(.  يف  التأمينات  قطاع  من  املائة  يف  و70  املصريف، 

.Ul Haq, M )1976(. The Poverty Curtain: Choices for the Third World. Columbia University Press. New York  )1(
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كانون الثاين/يناير 2007 أكد أن تكتالت مؤكدة أو مزعومة كانت موجودة ورمبا ال تزال موجودة 
يف العديد من الصناعات.

تطور التشريع املتعلق باملنافسة وبنيته ألف- 
باالحتكارات  املتعلق  عام 1970  مرسوم  هو  باكستان  يف  باملنافسة  املتعلق  األول  التشريع   -6
واملمارسات التجارية التقييدية، الذي ينظم عمل سلطة ضبط االحتكارات. وقد قيِّد نطاق هذا املرسوم 
بشدة بصدور األمر املتعلق باإلصالح االقتصادي يف عام 1972، وكان األمر يتعلق بعملية تأميم واسعة 
تنفيذ  عاجزة عن  القدمية  االحتكارات  اعُتربت سلطة ضبط  فقد  املرسوم.  بعد صدور  مباشرة  أطلقت 

التشريع فعليًا بسبب عدم اكتمال إطارها القانوين واالفتقار إىل موظفني من ذوي اخلربة.
وقد خضع املرسوم للتجديد فصدر أواًل يف شكل مرسوم رئاسي يف عام 2007، مث صدر   -7
جمددًا مرتني وُعّلق ملدة 45 يومًا قبل مصادقة الربملان عليه وسنِّه كقانون للمنافسة يف تشرين األول/

أكتوبر 2010 )القانون(. وبذلك تكون دينامية القانون قد تغريت كثريًا من هنج ذي طابع توجيهي إىل 
هنج تعليلي. وخالفًا للمرسوم، ال يسعى القانون إىل كبح مراكز اهليمنة؛ فهو حيظر إساءة استغالل مركز 
اهليمنة  اهليمنة، ويدمج مفهوم  املائة الفتراض  السوق حبد أعلى قدره 40 يف  اهليمنة، ويتيح نصيبًا من 

اجلماعية ملؤسسات جتارية متعددة.
وخالفًا للمرسوم، الذي حيظر املمارسات التجارية التقييدية فقط، مما نتج عنه تراجع غري معقول   -8
يف املنافسة، فإن القانون حيظر أي اتفاق مينع أو يقّلص أو يقّيد املنافسة يف األسواق املعنية. وإمكانية إدراج 
إعفاءات فردية ومجاعية يف االتفاقات قائمة مبوجب القانون العتبارات الفعالية أو املردودية االقتصادية. 
وينص القانون على إجراءات الرقابة املسبقة لعمليات االندماج، أي تنفيذ إجراءات إجبارية الستعراض 
عمليات االندماج واالستحواذ ومنح املوافقة املسبقة لتلك العمليات اليت تليب العتبات اليت حددهتا جلنة 

املنافسة الباكستانية يف اللوائح الناظمة للمنافسة )مراقبة عمليات االندماج( لعام 2007.
ويدرج القانون أحكامًا تتعلق باملمارسات التسويقية اخلادعة، هبدف محاية مصاحل املستهلكني   -9

وحتسني رفاهيتهم إىل جانب محاية املصاحل التجارية من املعلومات أو اإلعالنات الكاذبة واملضللة.
أحكامًا  بإدراجه  كبري  حد  إىل  التحقيقات  جمال  يف  املنافسة  جلنة  قدرة  من  القانون  ويعزز   -10
عن البحث والتحري، ومنحها سلطات يف جمال الدخول باستعمال القوة وإقرار أحكام اللني والرأفة. 
اللجنة قدر من احلماية من الفصل التعسفي وأمن العمل. وحرصًا  ولضمان االستقاللية، أتيح ألعضاء 
يف  عليها  املنصوص  تلك  من  بكثري  أعلى  القانون  يف  املقررة  العقوبات  جاءت  الفعال،  التنفيذ  على 
تشمل  وهي  القانون،  مبوجب  املقررة  القانونية  الوالية  من  جزءًا  املصاحل  عن  املرسوم. ويعد الدفاع 
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للجرب يف  املنافسة  تعىن مبسائل  استئناف  وإنشاء حمكمة  املشورة/السياسات،  إصدار مذكرات  سلطات 
دعاوى االستئناف.

اإلطار والتنظيم املؤسسايت للجنة املنافسة الباكستانية ثانيًا- 

جلنة املنافسة الباكستانية ألف- 
التجارية  النشاط  املنافسة يف مجيع جماالت  احتادية مستقلة مكلفة بضمان حرية  هيئة  اللجنة   -11
واالقتصادية، وتعزيز الفعالية االقتصادية، ومحاية املستهلكني من السلوكيات املخلة باملنافسة يف مجيع أحناء 

باكستان.
وهي جهاز جممعي أنشئ ليكون مبثابة هيئة شبه قضائية وشبه تنظيمية إلنفاذ القانون. وتتألف   -12
اللجنة حاليًا من ستة أعضاء، مبا فيهم الرئيس، رغم أن القانون جييز تشكيلة كاملة من سبعة أعضاء)2(. 
وتتفاوت ختصصات أعضاء اللجنة احلاليني: فهناك متخصصني يف قانون الضرائب، ويف قانون الشركات 

وتنظيم عملها، ويف العمل املصريف، ويف املالية، ويف األعمال اخلاصة.
ويتألف تنظيم اللجنة من اإلدارات التالية:  -13

عليها.  املتفق  لإلجراءات  وفقًا  اللجنة  أعمال  على سري  اللجنة. وتشرف  أمانة  )أ( 
القرارات  واعتماد  وحماضرها،  اللجنة  إشعارات  وإصدار  اللجنة،  متثيل  مسؤولياهتا  وتشمل 

والوثائق، والتنسيق مع شىت املنظمات والوزارات واهليئات احلكومية؛
الرئيسية  اإلدارة  هي  وهذه  التجارية.  واالنتهاكات  بالتكتالت  املعنية  اإلدارة  )ب( 
املادة 3  انتهاك  االشتباه يف  عند  والتحقيقات  التحريات  وإجراء  القانون  إنفاذ  املسؤولة عن 
)إساءة استغالل املركز املهيمن( واملادة 4 )االتفاقات املحظورة( من القانون. وتضم اإلدارة 

مهنيني متخصصني يف القانون واالقتصاد واملالية واملحاسبة؛
اللجنة،  عمل  سري  حلسن  رئيسي  جهاز  القانونية  اإلدارة  القانونية.  اإلدارة  )ج( 
األخرى  اإلدارات  جلميع  القانونية  واخلدمات  املشورة  وتقدميه  اإلنفاذ  بأنشطة  الضطالعه 
مسؤول  اللجنة  وديوان  والتحقيقات.  التفتيش  وعمليات  التحريات  إجراء  يف  وملساعدته 
عن صياغة املذكرات والعرائض اليت تقدم أمام املحاكم، وإصدار بالغات حتذيرية، وتنظيم 

املادة 14 من قانون املنافسة.  )2(
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جلسات االستماع، ومساعدة جلنة املنافسة يف مهامها األساسية واالستئنافية بتزويدها بدعم 
إداري وقانوين؛

إدارة شؤون الشركات. نظرًا للقيود املفروضة على امليزانية، تضطلع هذه اإلدارة  )د( 
بدور أساسي من أجل سري عمل اللجنة بفعالية وكفاءة، حيث تعاجل املسائل املتصلة بالعمليات 
مسألة  وباستثناء  البشرية.  واملوارد  املحاسبة  ومسائل  اإلدارية  املسائل  ذلك  مبا يف  الداخلية، 
اإلنفاذ، يقع تركيز كبري على مسائل حتسني املرافق، والتنظيم، والسياسات واإلجراءات. وقد 
أدخلت حتسينات كبرية يف جماالت وضع السياسات وذلك بإدخال إجراءات تشغيلية موحدة، 
مالية  لقيود  خاضعة  املنافسة  جلنة  احلاسوب. ورغم بقاء  عرب  املعلومات  وتبادل  والتوظيف، 

هائلة، فقد اضطلعت مبهامها واستخدمت مواردها املحدودة بتعقل)3(؛
مهام  تشمل  الدولية.  والشؤون  واالستحواذ  االندماج  عمليات  شؤون  إدارة  )ه( 
االندماج  حاالت  عن  الكشف  واالستحواذ  االندماج  عمليات  شؤون  إدارة  ومسؤوليات 
واالستحواذ من التقارير اإلعالمية ومواقع أسواق األوراق املالية على اإلنترنت ومباشرة من هيئة 
األوراق املالية والبورصة الباكستانية. وتقوم أيضًا باستعراض عمليات االندماج واالستحواذ 
على احلصص واألصول، مبا يف ذلك املشاريع املشتركة، عماًل باملادة 11 من القانون. وبشكل 
عام، يتوىل عضو واحد، مبساعدة اإلدارات الفنية، اختاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بعمليات 
االستعراض هذه. فإذا كان التوجه إىل عدم قبول عملية االندماج أو االستحواذ، فإن املمارسة 
احلالية يف جلنة املنافسة هي أن يفصل فريق من عضوين على األقل يف هذه القرارات. وقد 
للتواصل مع مؤمتر األمم املتحدة  بالتنسيق  املعنية  استحدثت هذه اإلدارة لتكون مبثابة اجلهة 
للتجارة والتنمية )األونكتاد( ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشبكة املنافسة 
تعمل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  الدولية.  األنشطة  مجيع  بشأن  االتصال  كجهة  وتعمل  الدولية، 
على استكشاف العالقات الثنائية فيما خيص املساعدة التقنية مع هيئات املنافسة األخرى ومع 
املنظمات املاحنة. وتشارك اإلدارة حاليًا يف فريقي عمل تابعني لشبكة املنافسة الدولية وتساهم 

يف عمل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واألونكتاد؛
إدارة البحوث وسياسات املنافسة. نصت املادتان 28 و29 من القانون على أن  )و( 
جلنة املنافسة مطالبة بإجراء حبوث واستعراض السياسات يف جمال املنافسة. وهي مكلفة أيضًا 
اليت  العامة  بالسياسات  النهوض  على  والعمل  السياسات.  بشأن  توجيهية  مذكرات  بإصدار 
تدعم املنافسة نشاط رئيسي لدى أي هيئة من هذا القبيل، لذا ما فتئت جلنة املنافسة الباكستانية 

التقرير السنوي للجنة املنافسة، 2011.  )3(



5باكستان

تعمل هبمة يف سبيل هذا اهلدف. وبرامج البحوث والدراسات اليت تضطلع هبا هذه اإلدارة 
تساعد إدارة إنفاذ القانون على حتديد العوامل واملمارسات املانعة للمنافسة؛

وعي  إذكاء  على  التوعية  إدارة  تعمل  املعلومات.  وتكنولوجيا  التوعية  إدارة  )ز( 
يف  املنافسة  بقوانني  الوعي  أن  اجلنسيات  املتعددة  الشركات  وتعترب  املصلحة.  ذات  اجلهات 
الوطنية  الشركات  على  بالفائدة  يعود  أن  وميكن  نسبيًا  مرتفع  الباكستانية  األعمال  أوساط 
أو املحلية. وكانت التغطية اإلعالمية مهمة للغاية بالنسبة الستقاللية جلنة املنافسة وفعاليتها. 
هلا  ويقدم  والتكنولوجيا  باإلعالم  املرتبطة  األقسام  مجيع  والتكنولوجيا  اإلعالم  فريق  ويدير 
اخلدمات لدعم مهمة جلنة املنافسة املتمثلة يف زيادة إنتاجية وفعالية املوظفني. وانصب تركيز 
املوظفني  القانونية وسجالت حضور  القضايا  ملعاجلة  السبيل  على  األخرية  اآلونة  اإلدارة يف 
وجرد األصول وتعقبها وحتديد مسات املوظفني وترقية املوقع الشبكي معاجلة آلية. وأنشئ أيضًا 

خمترب للطب الشرعي لتقدمي املساعدة ألفرقة البحوث والتحريات؛
مكتب التجارة املنصفة وشؤون امليزانية. كان اهلدف من إنشاء مكتب التجارة  )ح( 
املنصفة هو تعزيز الِصلة بني اللجنة واملستهلكني، وإجياد جهة اتصال البتكار وتقدمي احللول 
للقضايا النامجة عن املمارسات التسويقية االحتيالية اليت )قد( تثري مشاكل للمستهلكني)4(. 
لدى  الثقة  بناء  هدف  حتقيق  على  للعمل  مكّرس  متفاٍن  صغري  فريق  من  املكتب  ويتألف 
املستهلكني، ومتكني املستهلكني من اختاذ القرارات عن علم ودراية، ومتكينهم من الرجوع 
على الشركات اليت حتتال عليهم. ونظرًا لقلة األموال املتاحة للجنة املنافسة، أنشئت إدارة 
من  بعد  املنافسة  جلنة  ومل تستفد  القانون.  من   20 املادة  أحكام  إطار  يف  امليزانية  شؤون 
األخرى،  اخلمس  التنظيمية  اهليئات  من  والتكاليف  الرسوم  من  املائة  يف   3 بنسبة  املسامهة 
املالية املنصوص عليها يف  وهي املسامهة اليت كان من املفترض أن تكفل للجنة استقالليتها 
امليزانية تأيت أساسًا من املخصصات احلكومية. وتشكل  القانون. وتبعًا لذلك، فإن موارد 
مسامهة جلنة املنافسة يف الصندوق من خالل رسوم عمليات االندماج واإلعفاءات ربع املنح 

الواردة من احلكومة)5(. 

التقرير السنوي للجنة املنافسة، 2011، الصفحة 19.  )4(
تبلغ اإليرادات من احلكومة 200 مليون روبية باكستانية يف املتوسط سنويًا.  )5(
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احلوافز الشخصية باء- 
لعام 2007  الداخلية  الئحتها  مبوجب  مدونة  املنافسة  جلنة  إطار  يف  الشخصية  احلوافز   -14

واستكملت بإجراءات التشغيل املوحدة. وتشمل احلوافز ما يلي: 
احلوافز النقدية)6(: ’1’ عالوات مسّبقة مقابل مؤهالت وخربة استثنائية )وذات  )أ( 
صلة(؛ ’2’ عالوات االستحقاق مقابل األداء املميز؛ ’3’ املكافآت واملَِنح النقدية مقابل األداء 
االستثنائي، مبا يف ذلك العمل يف جمال البحث والنشر، من أجل تشجيع املوظفني على حتسني 

مؤهالهتم؛ ’4’ عالوة الساعات اإلضافية؛
تعزيز  ملواصلة  اللجنة  سعي  معرض  يف   ’1’ الوظيفي)7(:  والتنظيم  التدريب  )ب( 
القدرات املهنية ملوظفيها، فهي تطلب بانتظام من موظفيها االلتحاق بدورات تدريبية، على 
نفقتها اخلاصة، داخل باكستان أو خارجها؛ ’2’ تتيح الالئحة الداخلية للجنة توخي التنظيم 
إجراءات  خالل  من  اللجنة،  تقدم  الصدد،  ويف هذا  مبتطلباهتا.  رهنًا  للموظفني،  الوظيفي 

التشغيل املوحدة، مساعدة مالية لتحسني املؤهالت األكادميية واملهنية ملوظفيها؛
اإلجازة الدراسية: بإمكان املوظفني االستفادة من إجازة للدراسة براتب كامل  )ج( 
ملتابعة دروس يف قوانني وسياسات املنافسة لفترات تصل إىل سنة واحدة. وينسجم ذلك مع 
أهداف اللجنة املتمثلة يف زيادة كفاءة موظفيها واملكافأة على الترقي املهين، ملا لذلك من فوائد 

تعود على املنظمة يف هناية املطاف.

نظرة عامة على قانون املنافسة ثالثًا- 
يعد قانون املنافسة، املقّسم إىل ستة فصول و62 مادة، قانونًا عصريًا مكتمل املحتوى مبعايري   -15

دولية يف جمال املنافسة خيول جلنة املنافسة مجيع السلطات واألدوات القانونية وأدوات التحقيق إلنفاذه.
مجيع  وعلى  واخلاصة،  منها  احلكومية  التجارية)8(،  املؤسسات  مجيع  على  القانون  ويسري   -16

اإلجراءات واملسائل اليت قد متنع أو تقّيد أو تقّلص املنافسة داخل باكستان.

الالئحة الداخلية للجنة املنافسة، الفصل 3، املواد 4 و5 و7 و9.  )6(
املرجع السابق، الفصل 5، املادتان 1 و2.  )7(

املادة 2)ل()ف( من القانون.  )8(
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تعريف السوق ذات الصلة  ألف- 
تعريف السوق ذات الصلة)9(، املطابق متامًا للتعريف الوارد يف مذكرة املفوضية األوروبية)10(،   -17
الطلب. وباإلضافة إىل ذلك، ال تشري لوائح باكستان  قابلية االستبدال على صعيد  يتناول فقط مسألة 
الطلب. على أن مذكرة  اإلبدال على صعيد  االندماج إىل مسألة  بعمليات  املتعلقة  التوجيهية  ومبادئها 
املفوضية األوروبية تورد فرعًا يتعلق باملبادلة يف العرض، ألن آثاره متكافئة يف الغالب مع آثار املبادلة 

يف الطلب.

إساءة استغالل املركز املهيمن باء- 
يف القانون الباكستاين، املركز املهيمن غري حمدد من حيث النسبة املئوية وحدها بل يعترب أنه قائم   -18
إذا كان بوسع مؤسسة جتارية التصرف دون اعتبار للمنافسني والزبائن واملستهلكني واملوردين. ووفقًا 
للقانون، تكون اهليمنة مفترضة بامتالك 40 يف املائة من حصص السوق ذات الصلة، رغم أن هذه النسبة 

تتراوح على الصعيد العاملي بني 20 و70 يف املائة.
يف  املهيمن  للمركز  التنافسية  اآلثار  تقييم  لدى  املنافسة،  جلنة  بإمكان  اللوائح)11(،  ومبوجب   -19
التالية للهيمنة، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، التدابري  السوق ذات الصلة، النظر يف العوامل 

املستعملة بكثرة مثل احلصة يف السوق وتدابري التركيز والعوامل اهليكلية.

االتفاقات املحظورة واإلعفاءات جيم- 
انسجامًا مع املمارسات الدولية الفضلى، حيظر القانون مجيع االتفاقات اليت تنطوي على آثار   -20
متنع أو تقّيد أو تقّلص املنافسة. وإذا كان اإلعفاء ممكنًا، فإن نطاقه حمدود ويلقي بعبء اإلثبات على عاتق 
األطراف يف االتفاق. واإلعفاءات الفردية أو اجلماعية املحددة زمنيًا ميكن منحها فيما يتصل باالتفاقات 

املحظورة، وفقًا للمادة 9 من القانون، يف احلاالت التالية:
إذا كانت تساهم يف املردودية اإلنتاجية؛ )أ( 

إذا مل يكن باإلمكان احلصول على نفس الفائدة دون تقييد املنافسة؛ )ب( 
إذا كانت الفائدة تفوق بشكل واضح اآلثار السلبية املترتبة على تقليص املنافسة. )ج( 

املادة 2)ك( من القانون.  )9(
مذكرة املفوضية األوروبية بشأن تعريف السوق ذات الصلة، الفقرة 7.  )10(

اللوائح العامة للجنة املنافسة املتعلقة باإلنفاذ، 2007، املادة 29.  )11(
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املنافسة مطالَبة، ألغراض الشفافية وتنبيه األطراف  ويف حالة اإلعفاءات اجلماعية، فإن جلنة   -21
املتأثرة، بنشر األمر املقترح.

يف  مشروط،  بعضها  فردي،  استثناء   400 من  أكثر  اآلن  حىت  املنافسة  جلنة  منحت  وقد   -22
واالمتياز  والترخيص،  احلصري،  أو التمثيل  التوزيع  اتفاقات  سياق  يف  ذلك  مبا يف  طائفة من القضايا، 

النموذجية.

عمليات االندماج واالستحواذ دال- 
تطبق باكستان نظامًا إلزاميًا يف جمال اإلخطار بعمليات االندماج. وتنص املادة 11 من القانون   -23
على حظر عمليات االندماج اليت من شأهنا أن تقلص املنافسة كثريًا باستحداث أو تعزيز املركز املهيمن 
يف األسواق ذات الصلة. وإذا تبّين للجنة املنافسة أن األمر كذلك، فسيكون بإمكاهنا منع عملية االندماج 
أو االستحواذ؛ وبإمكاهنا أيضًا أن توافق عليها بشروط أو بدون شروط أو أن تطلب وقف املشروع)12(. 

وال ميّيز القانون بني عمليات االندماج األفقية والعمودية.
وتنفذ جلنة املنافسة املادة 11 من القانون، مقروءة باالقتران مع القاعدة 4 من لوائح املنافسة   -24
لتلك  بالنسبة  االندماج  حصول  قبل  اإللزامي  اإلخطار  على  تنص  اليت  االندماج(،  عمليات  )مراقبة 
ملعاجلة  املحددة  الزمنية  والفترات  وحجمها.  الصفقة  بأطراف  املتصلة  العتبات  تتجاوز  اليت  العمليات 

عمليات االندماج حتسبًا الستعراضها هي 30 يومًا و90 يومًا، للمرحلتني األوىل والثانية على التوايل.
املتعلقة  الالئحة  إليها  اليت تشري  العوامل  االندماج  التوجيهية يف جمال عمليات  املبادئ  وتبّين   -25
بعمليات االندماج ضمن البنود التالية: احلصة يف األسواق، واآلثار )املنسقة وغري املنسقة( املمكنة لعمليات 

االندماج، والقدرة الشرائية، واحتمالية الدخول، وأوجه الكفاءة، والشركات اليت تعاين اإلفالس.

منع ممارسات التسويق اخلادعة ومحاية املستهلكني هاء- 
ينص قانون املنافسة على حظر "ممارسات التسويق اخلادعة"، هبدف محاية املستهلكني. وتشري   -26
استخدام  والتدليس يف  مغلوطة/مضللة،  معلومات  توزيع  قبيل  إىل ممارسات من  القانون  املادة 10 من 

عالمات جتارية أو أمساء شركات أو توسيم أو تعليب منتجات.

إذا تبّين )أ( أن ذلك يساهم إىل حد كبري يف الفعالية التجارية، )ب( أو أن هذه الفعالية ال ميكن حتقيقها على   )12(
حنو معقول بسبل أقل تقييدية للمنافسة، )ج( أو أن فوائد هذه الفعالية تفوق بشكل واضح األثر السليب املترتب 
عن تقليص املنافسة، )د( أو أن ذلك أقل خيارات منع املنافسة سوءًا بالنسبة ألصول املؤسسة التجارية اليت تعاين 

اإلخفاق، يف حاالت اإلخفاق املايل الفعلي أو الوشيك.
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حبماية  املتصلة  املسائل  على  لإلشراف  املنصفة  التجارة  مكتب  أنشئ  السياق،  هذا  ويف   -27
املستهلكني. وقد تعامل هذا املكتب مع عدد كبري من القضايا وساهم إىل حد كبري يف إجياد رصيد من 
االجتهادات الفقهية، مع ضمان االمتثال 100 يف املائة، سواء قبل اختاذ القرارات النهائية أو بعيد أخذ 

جلنة املنافسة علمًا باملوضوع.

سبل االنتصاف واو- 
ينبغي للجنة املنافسة، عند البت يف سبل االنتصاف املناسبة، أن تنظر يف مدى فعالية خمتلف   -28

سبل االنتصاف والتكاليف املرتبطة هبا، مع مراعاة مبدأ التناسب.
وقد ُسمح للجنة املنافسة تقدمي سبل انتصاف سلوكية وهيكلية)13(. وتشمل سبل االنتصاف   -29
اهليكلية التصفية والفصل والتفكيك، فضاًل عن اشتراط الوصول إىل املرافق األساسية والترخيص اإللزامي. 
وختول املادتان 31 و38 من القانون جلنة املنافسة فرض غرامات على املخالفات اليت نص عليها القانون.

للجنة  املهيمن، جيوز  املركز  استغالل  إساءة  أنه يف حاالت جتاوزات  املادة 31 على  وتنص   -30
املنافسة أن تطلب من املؤسسات التجارية أن تعيد وضع املنافسة إىل سابق عهده. ويف حاالت االتفاقات 
اخلادعة،  التسويق  مبمارسات  وفيما يتعلق  تعديله.  أو تطلب  االتفاق  تلغي  أن  للجنة  جيوز  املحظورة، 
جيوز للجنة أن تطلب من املؤسسات التجارية اختاذ إجراءات إلعادة أوضاع السوق إىل سابق عهدها، 

أو مصادرة أو إتالف أية منتجات ضارة.
مع  االندماج،  ترخيص  )أ(   ،31 باملادة  عماًل  للجنة،  جيوز  االندماج،  عمليات  وخبصوص   -31
إمكانية حتديد شروط لذلك)14(؛ )ب( أو فتح مرحلة ثانية لالستعراض؛ )ج( أو فسخ أو حظر االندماج. 
فيها  النظر  إعادة  للجنة  ميكن  واليت  املوضوع،  للبت يف  السابقة  قرارات  إصدار  بسلطة  اللجنة  وتتمتع 

أو تعديلها أو إلغاؤها.
وعالوة على متتع جلنة املنافسة بسلطة فرض غرامات، فهي خمولة مبوجب القانون)15( بإصدار   -32
أوامر الكف واالمتناع بغية اختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة أوضاع السوق السابقة إىل نصاهبا وملصادرة 

وإتالف السلع املستخدمة يف صورة ممارسات تسويقية خادعة.

اللوائح العامة للجنة املنافسة املتعلقة باإلنفاذ، 2007، الالئحة 28 وقانون املنافسة، املادة 31.  )13(
قانون املنافسة، املادة 11)ج(.  )14(

املرجع السابق، املادة 31)ج( واملادة 38)2(.  )15(



استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة10

الغرامات زاي- 
تصل  غرامات  تفرض  أن  للقانون،  انتهاكات  وقوع  ما الحظت  إذا  املنافسة،  للجنة  جيوز   -33
إىل 75 مليون روبية باكستانية)16( أو مببلغ ال يتجاوز 10 يف املائة)17( من رقم األعمال السنوي للمؤسسة 
التجارية املعنية. وعقد تفامهات التسوية غري ممكن يف إطار التشريع الباكستاين املتعلق باملنافسة. على أنه 
بإمكان اللجنة، أثناء حتديد الغرامات اليت تنوي فرضها، اعتماد "هنج متسامح" إزاء األطراف املتعاونة اليت 

مل تطلب االستفادة من إجراءات التسامح.
ويشكل عدم امتثال أمر جلنة املنافسة خمالفة جنائية يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تتجاوز سنة   -34

واحدة أو بغرامة ال تتجاوز 25 مليون روبية باكستانية. 
وتقدم املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بفرض الغرامات املالية)18( معايري لتحديد حجم الغرامة   -35

تبني العوامل اليت يتعني أخذها بعني االعتبار عند تقدير العقوبات)19(. 

وظائف اللجنة وسلطاهتا حاء- 
اإلجراءات  بدء  تشمل  وهي  وسلطاهتا،  اللجنة  وظائف  املنافسة  قانون  من   28 املادة  تعدد   -36
مبوجب القانون، وإجراء دراسات للنهوض باملنافسة، وإجراء حتريات لتقدمي املشورة، والتوعية بقضايا 
شكوى  تلقي  بعد  للجنة،  وجيوز  القانون.  مقاصد  لتحقيق  األخرى  اإلجراءات  مجيع  واختاذ  املنافسة، 
مسنودة باألدلة أو إحالة من احلكومة، أو التصرف من تلقاء نفسها، إجراء حتقيق يف املوضوع. ويتعني 
مبوجب  العادية  لإلجراءات  وفقًا  الدعوى  يف  الشروع  إجيابية،  استنتاجات  إىل  توصلت  مىت  عليها، 

املادة 30 من القانون.

اعتبارًا من 13 تشرين األول/أكتوبر 2010. كان املبلغ يف السابق 55 مليون روبية باكستانية.  )16(
اعتبارًا من 13 تشرين األول/أكتوبر 2010. كانت النسبة يف السابق 15 يف املائة.  )17(

املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بفرض الغرامات املالية )املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتغرمي(. متاحة على املوقع  )18( 
http://www.cc.gov.pk/images/Downloads/guidlines/imposition_of_financial_panelties.pdf. فتح املوقع يف 30 

كانون الثاين/يناير 2013.
من هذه العوامل: )أ( خطورة االنتهاك؛ )ب( مدة االنتهاك؛ )ج( العوامل املشددة أو املخففة؛ )د( عوامل أخرى   )19(

ذات صلة مثل األثر الردعي. وهذه املبادئ التوجيهية غري ملزمة للجنة.
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أدوات اإلنفاذ طاء- 

التسامح  )1
خيول القانون صالحية اختاذ إجراءات التسامح مبوجب املادة 39)20(، ولكن ذلك يكون فقط   -37
للمؤسسة التجارية األوىل اليت تقدم مجيع املعلومات املطلوبة. وتشمل العوامل اليت حتكم مسألة ختفيض 
جانب الغرامة ما يلي: املرحلة اليت أحيلت فيها الشكوى للمؤسسة التجارية املعنية؛ واألدلة اليت توفرت 

للجنة بالفعل؛ ونوعية املعلومات اليت قدمتها املؤسسة التجارية.
اللوائح وجيوز  احلال مبوجب  مقتضى  متنح حبسب  املالية  الغرامات  على  التخفيضات  ومجيع   -38

للجنة رفض اختاذ إجراءات التسامح إذا ثبت أن املؤسسة التجارية قدمت معلومات مغلوطة.
تنص  فهي  خاصة،  أطراف  حلساب  املنافسة  إنفاذ  أيضًا  بالتسامح  املتعلقة  اللوائح  وتشجع   -39
بوضوح على أن اإلعفاء/احلصانة الذي متنحه اللجنة ال يسقط دعاوى أطراف ثالثة خبصوص األضرار اليت 

حلقت هبا نتيجة األنشطة اليت منحت بشأهنا احلصانة.

نظام دفع املكافآت  )2
تعد باكستان البلد الثالث، بعد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ومجهورية   -40
املقدمة  املعلومات  جبدوى  األول  املقام  يف  األمر  ويتعلق  املكافآت)21(.  دفع  بنظام  يأخذ  الذي  كوريا، 
خبصوص التكتل قيد النظر. وال يسري هذا النظام على املنخرطني يف أنشطة تكتلية، ألن هؤالء ميكنهم 
طلب االستفادة من إجراءات التسامح مبوجب اللوائح. ومتنح املكافآت املالية ملقدمي املعلومات استنادًا 

إىل مدى صحة وفائدة املعلومات املقدمة. وجيوز للجنة املنافسة رفض املعلومات املقدمة هلا.

التفتيش/التحقيق والدخول عنوة  )3
ظل القانون ينص على الصالحيات للتفتيش/التحقيق والدخول عنوة دون إذن قضائي، مع   -41
التمتع بآلية داخلية حتكم ممارسة هذه الصالحيات. وجيب أن يكون املوظف الذي يدخل إىل املقرات 
ويفتشها خمواًل بذلك من قبل اللجنة. وإذا رفضت املؤسسة التجارية السماح للجنة مبمارسة صالحياهتا 

التجارية معلومات كاملة وصادقة خبصوص  املؤسسة  إذا قدمت  للجنة فرض غرامات أخف  املادة 39  جتيز   )20(
االنتهاك املزعوم. وتفتح الفقرة الفرعية 2 املجال لإلعفاء الكامل. بيد أن اللجنة بإمكاهنا رفض التسامح يف حال 

تقدمي معلومات مغلوطة أو يف حال عدم االمتثال لشروط التسامح.
املبادئ التوجيهية املنقحة للجنة املنافسة الباكستانية بشأن "نظام دفع املكافآت ملقدمي املعلومات".  )21(
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دون "سبب وجيه"، تفتح اللجنة عملية مداوالت وُيطلب من موظف التحقيق استصدار أمر خطي موقع 
من عضوين من أعضاء اللجنة قبل اللجوء إىل الدخول عنوة. ورغم مقاومة هذا اإلجراء يف بداية األمر، 

فقد أدى ممارسة هذه الصالحية مبهنية إىل تقبل األوساط التجارية هلا بصورة متزايدة.

صالحيات املحاكم املدنية يف التحقيق وإجراءات الدعوى  )4
تنص املادة 33 من القانون على أن تتمتع جلنة املنافسة، ألغراض الدعوى والتحقيق، بنفس   -42

الصالحيات اليت تتمتع هبا املحاكم املدنية)22(. 

جهات االستئناف  )5
تنص املادة 41 من القانون على أن القرار الذي يتخذه عضو واحد ميكن استئنافه أمام عضوين   -43
اليت يتخذها عدة أعضاء،  للقرارات  أما بالنسبة  املتظلمة.  اللجنة من قبل األطراف  أو أكثر من أعضاء 
فيقدم االستئناف أمام حمكمة االستئناف يف قضايا املنافسة اليت بدأت عملها يف اآلونة األخرية)23(. وميكن 

الطعن يف قرار هذه املحكمة أمام املحكمة العليا الباكستانية.

املؤسسات املعنية بسياسات املنافسة رابعًا- 
رغم أن جلنة املنافسة الباكستانية هي هيئة األكثر تأثريًا، فهي ليست املنظمة الوحيدة اليت تؤثر   -44

يف البيئة التنافسية يف باكستان.
ففيما يتعلق باملشاورات، تنظر جلنة املنافسة يف التعليقات اليت تقدم إليها من اهليئات التنظيمية   -45
ذات الصلة وأوساط األعمال واملستهلكني. وفيما عدا احلكومة، فإن املؤسسات القضائية واملنظمات غري 

احلكومية من بني اهليئات اليت لديها تأثري مباشر وغري مباشر على حالة املنافسة يف باكستان، هي:
جلنة األوراق املالية والبورصة يف باكستان	 
بنك دولة باكستان	 
هيئة االتصاالت الباكستانية	 

تتعلق هذه الصالحيات مبا يلي: )أ( استدعاء الشهود وإرغامهم على املثول؛ )ب( الكشف عن األدلة وإصدار   )22(
الوثائق الستخدامها كأدلة؛ )ج( قبول األدلة فيما خيص اإلفادات املشفوعة بالقسم؛ )د( حجز السجالت العامة 

من أي حمكمة أو مكتب؛ )ه( إصدار تكليف بالتدقيق يف أي شاهد أو وثيقة.
املادتان 42 و43.  )23(
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اهليئة الباكستانية لتنظيم وسائط اإلعالم اإللكترونية	 
اهليئة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة الكهربائية	 
هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز	 
هيئة تنظيم املشتريات احلكومية	 
املجلس االحتادي للعائدات.	 

مذكرة  وضع  على  حاليًا  احلكومية  املشتريات  تنظيم  وهيئة  املنافسة  جلنة  من  كل  وتعكف   -46
املنافسة.  على  كبري  تأثري  على  ينطوي  رئيسي  اقتصادي  نشاط  احلكومية  املشتريات  بأن  تقر  تفاهم 
فالعديد من أكرب القضايا اليت تناولتها جلنة املنافسة حىت اآلن كانت تنطوي على سلوك تواطئي يف تقدمي 

املناقصات العامة.

أداء اللجنة والتحديات اليت تواجهها ألف- 

التحديات الدستورية  )1
لكي يتسىن تقدير أداء اللجنة حق قدره، من املهم النظر يف الظروف اليت تعمل فيها اللجنة   -47
والتحديات اليت واجهتها وال تزال تواجهها. فمنذ انطالقها، كافحت اللجنة من أجل البقاء ومن أجل 
نيل االعتراف. وقد واجه مرسوم عام 2007 املتعلق باملنافسة العديد من التحديات الدستورية. ويف 31 
على 37  التجاوزات  من  احلماية  مبوجبه  العليا حكمًا سحبت  املحكمة  أصدرت  متوز/يوليه 2009، 
التناوب  ورغم  مرتني  املرسوم  هذا  وقد صدر  باملنافسة.  املتعلق  عام 2007  مرسوم  مبا فيها  مرسومًا، 
اهلادئ يف الرئاسة احلالية يف متوز/يوليه 2010 )ويف ذلك إشارة إىل دعم احلكومة الستمرارية املؤسسة(، 

فقد ُعلِّق القانون ملدة 45 يومًا قبل سنِّه يف 13 تشرين األول/أكتوبر 2010.

القيود على امليزانية والقيود املالية  )2
املالية مها حتديان ما فتئت جلنة  الشاقة من أجل االستقاللية  املالية املستمرة واملساعي  القيود   -48
مبدأ  املنافسة  قانون  يتوخى  الكاملة،  باالستقاللية  اللجنة  تتمتع  إنشائها. ولكي  منذ  تواجههما  املنافسة 
التمويل املستقل عن طريق مصادر مقيدة، أي 3 يف املائة من الرسوم والتكاليف اليت حصلت عليها هيئات 
تنظيمية أخرى. ويف السنتني املاضيتني، حتقق تقدم كبري من حيث أن وزارة القانون واملالية أقرت رمسيًا 
تزويد  على  اهتمامها  تركز  بأن  مستوى حكومي  أعلى  على  املقدمة  والضمانات  املنافسة  جلنة  موقف 
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اللجنة مبورد مايل مأمون لتمكينها من القيام بعملها اهلام)24(. على أن حتصيل املداخيل مل يتحقق بعد. فقد 
ظلت خمصصات امليزانية من احلكومة ثابتة مببلغ 200 مليون روبية باكستانية على مدى السنوات اخلمس 
املاضية، دون إجراء التكييفات الالزمة بسبب التضخم الذي قدِّر متوسطه بنسبة 15.3 يف املائة سنويًا 

خالل تلك الفترة.

القيود على مستوى القدرات وعلى مستوى املوارد البشرية  )3
يتألف فريق اإلنفاذ التابع للجنة املنافسة من 50 مهنيًا، مبن فيهم أعضاء اللجنة الستة، باستثناء   -49
الرئيس والعضو السابع املحتمل للجنة. ومن جمموع املوظفني املعنيني باإلنفاذ، 40 يف املائة نساء، وبذلك 
سياق  يف  عامًا،  هو 35  اإلداريني  غري  املوظفني  عمر  ومتوسط  املرأة.  مشاركة  من  جيدة  نسبة  ميثلن 
ال يتجاوز فيه عمر حنو 70 يف املائة من سكان باكستان 25 عامًا. ويبلغ جمموع مالك الفريق التابع 
للجنة 135 شخصًا، مبن فيهم املوظفون اإلداريون. ويتألف الفريق املهين من 10 قانونيني، و11 خبري 
اقتصادي )مبن فيهم كبري املستشارين االقتصاديني، وهو دكتور يف االقتصاد( و28 موظفًا آخر حيملون 
املعلومات وغريها من  املالية واالتصاالت اجلماهريية وتكنولوجيا  شهادات يف إدارة األعمال والشؤون 
املواضيع. وهذا الفريق املهين الصغري مكلف مبهمة هائلة تتمثل يف تنفيذ والية جلنة املنافسة مبوجب القانون.

تراكم القضايا املتأخرة لدى املحاكم  )4
املحاكم حتديًا كبريًا  أمام  عالقة  قضية  البالغ حنو 200  القضايا  الكبري يف عدد  التأخر  ميثل   -50
آخر. على أنه من اجلدير بالذكر أنه، رغم املعارك القانونية اليت تنتظر اللجنة أمام املحاكم، فقد كانت 
اللجنة تعي جيدًا ضرورة احلفاظ على صورهتا وذلك مبواصلة تنفيذ القانون دون خوف. فاملحاكم املثقلة 
بعدد القضايا املتراكمة وعدم القدرة على التنبؤ وحاالت التأخر اجلامح والتركيز على اإلجراءات على 
حساب اجلوهر والقصور يف فهم املوضوعات هي السمات البارزة للنظام القضائي يف العديد من البلدان 
اآلسيوية، ولذا فإن حالة باكستان ليست فريدة من نوعها. وال تغري املحاكم يف األحوال العادية قرارات 
جلنة املنافسة، بل إهنا تصدر أوامر تقييدية ريثما يصدر احلكم النهائي. وقد ُطعن يف معظم قرارات جلنة 
املنافسة وهي تنتظر البت فيها أمام خمتلف املحاكم األعلى درجة واملحكمة العليا؛ ومل ُيفصل يف أي قضية 

حىت اآلن من حيث اجلوهر.

كلمة رئيس الوزراء أمام املؤمتر الدويل بشأن "إنفاذ قوانني املنافسة: التحديات ورفاهية املستهلكني يف البلدان   )24(
النامية"، كانون األول/ديسمرب 2011.
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الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة  )5
بصرف النظر عن احلالة األمنية وحالة القانون والنظام العام، فضاًل عن تزايد االحتكاك بني   -51
املؤسسات احلكومية وضعف إصالحات القطاع االجتماعي وأوجه القصور الشديدة واملكبلة يف قطاع 
الطاقة وعجز احلكومة على إحداث توازن يف امليزانية، فإن املشهد االقتصادي القائم يف باكستان يبدو أنه 
مصبوغ مبواطن ضعف نامجة عن ارتفاع مستوى التضخم واخنفاض النمو االقتصادي. ومع ذلك، مثة بعض 
اجلوانب اإلجيابية، وهي: أن مؤشر أسعار االستهالك، رغم ارتفاعه، يبدو أنه أصبح متأرجحًا ضمن حدود 
معينة؛ وأن التحويالت األجنبية مستمرة يف االرتفاع؛ وأن النظام املصريف يبقى مبعزل عن االهنيار املصريف 
الغريب؛ وأنه يف الوقت الذي يشيخ فيه العامل، فإن شرحية الشباب بني سكان باكستان آخذة يف االزدياد. 

واألهم من ذلك، أن الدميقراطية صامدة والقدرة الوطنية على التكيف تظل سليمة غري منقوصة)25(. 
مستقلة  قوية  مؤسسات  فإن ظهور  احلايل،  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  السياق  ويف   -52

وحسنة األداء من شأنه أن يساهم كثريًا يف بناء اقتصاد مستدام.

أداء اللجنة  )6
يف ظل هذا الوضع، ميكن تقدمي ملحة عامة عن أداء جلنة املنافسة الباكستانية كما يلي:  -53

االنتقال من املرسوم إىل القانون  )1-6
إذا كان سن القانون جيسد حتلي احلكومة الدميقراطية باإلرادة السياسية ويعكس دعمها للجنة   -54
املنافسة بوصفها مؤسسة قائمة بذاهتا، فإن إنفاذ جلنة املنافسة وعملها الدعوي من أجل التوعية كان له 
دور كبري يف انتقال وضعها القانوين بنجاح من املرحلة املؤقتة إىل املرحلة الدائمة. وكان عبور هذه املحطة 
احلرجة شرطًا ال بد منه إلرساء األسس إلنفاذ قانون املنافسة. وبالرغم من التحديات املؤسسية وأوجه 
عدم اليقني املثبِّطة، ظلت جلنة املنافسة مصرة على التزامها بإنفاذ القانون واملضي يف االضطالع بواليتها. 
وبفضل تعامل اللجنة، تقلص عدد التعديالت املقترحة على قانون املنافسة املعروضة على الربملان من 14 

إىل 3 تعديالت)26(. 

http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english- العنوان  على   Nation جريدة  موقع  انظر   )25(
 State Bank of Pakistan,و online/business/25-Nov-2012/economic-challenges-for-pakistan-going-into-2013؛ 

.second quarter report, 2012

اليت مل تعد تودع يف  املنافسة )املادة 43(، والغرامات  تتعلق مبحكمة االستئناف يف قضايا  األحكام اجلديدة   )26(
صندوق اللجنة وإمنا يف الصندوق املوحد للحكومة )املادة 40)8((، والغرامات اليت ُخفِّضت من 15 إىل 10 
يف املائة من رقم األعمال والغرامات الثابتة اليت رفع مبلغها إىل 75 مليون روبية باكستانية )املادة 38)2()أ((.
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اإلدارة الفعالة للموارد  )2-6
املئوية  النسبة  ارتفعت  فقد  بفعالية:  املوارد  إدارة  امليزانية  على  والقيود  املالية  القيود  متنع  مل   -55
اإلمجالية من خمصصات امليزانية املصروفة على أجور املوظفني واستحقاقاهتم يف األعوام الثالثة املاضية 
من 59 إىل 72 يف املائة. ولكي تكون اللجنة أكثر بروزًا ويف متناول اجلمهور، انتقلت اللجنة إىل مقر 
أوسع يتيح ملوظفي اللجنة بيئة عمل ممتازة، وذلك أمر نادر يف قطاع املنظمات العامة. على أن هذه الفعالية 

قد تبلغ مداها وهو ما يؤثر يف استمرارية اللجنة إن مل تعاجل مسألة القيود املالية على النحو املناسب.

إنفاذ القانون دليل على استقاللية اللجنة  )3-6
بصرف النظر عن زيادة تراكم القضايا غري املبتوتة، فقد متكنت اللجنة ومعها فريقها املهين   -56
الصغري املتفاين من بناء صورهتا واحلفاظ عليها، وهي بصدد توسيع عملية اإلنفاذ ال يصرفها عن ذلك 
صارف. لقد اختذت اللجنة إجراءات حامسة يف جمايل اإلنفاذ وتغرمي التكتالت، وهو ما يتوقع أن يترتب 
عنه آثار اقتصادية هائلة. وتنتمي املؤسسات التجارية اليت أدينت وغرمت إىل قطاعات املصارف )975 
النفطي  والغاز  قصوى(  غرامة  )اقترحت  والسكر  روبية(،  باليني   6.3( واإلمسنت  روبية()27(  مليون 
املسال )318 مليون روبية( والدواجن )50 مليون روبية( والزيوت االستهالكية )50 مليون روبية( 
اللجنة إجراءات  ونسج اجلوت )23 مليون روبية( واجلرف )200 مليون روبية(، إخل. وقد باشرت 
واختذت تدابري حامسة ضد مؤسسات جتارية يف قطاعات الطاقة واملالحة البحرية والبورصات واهليئات 
املهنية والكيانات اململوكة للدولة بل حىت املؤسسات اإلعالمية، وهو ما مكنها من ترسيخ استقالليتها 
اختذت  سنوات،  مخس  مل يتجاوز  قصري  ظرف  ففي  نسبيًا.  سريع  ظرف  يف  املتوازن  هنجها  وإثبات 
وأجرت 18  بالغًا حتذيريًا،  وأصدرت 416  بشأن حتريات،  تقريرًا  وأجنزت 35  قرارًا،  اللجنة 61 
تفتيشًا وحتقيقًا، وعاجلت 405 إعفاءات، وأجنزت 13 مشروعًا/دراسة حبثيًا، وأصدرت 14 مذكرة 
سياساتية، ومنحت 330 ترخيصًا باالندماج. وكان جمموع عمليات االندماج واالستحواذ اليت نظرت 
فيها جلنة املنافسة يف الفترة من تشرين الثاين/نوفمرب 2007 إىل كانون األول/ديسمرب 2011 قد بلغ 59 
شروط،  دون  صفقة   318 على  اللجنة  ووافقت  مشتركة؛  مشاريع  و8  استحواذًا  و254  اندماجًا 
وفرضت شروطًا على 3 صفقات، ومل ترفض أي صفقة. وقد فرضت اللجنة حىت اآلن غرامات بلغ 
جمموع قيمتها 8 مليارات و577 مليون روبية باكستانية على شىت املؤسسات التجارية واالحتادات)28(. 
أمام  بانتظام  تستأنف  القرارات  وأن  اآلن  دفع حىت  الغرامات  مبالغ  من  فقط  جزءًا صغريًا  أن  ورغم 

 ،http://www.cc.gov.pk/images/Downloads/order/application_filed_by_1_link.pdf انظـر املوقـع  )27( 
.http://www.cc.gov.pk/images/Downloads/Order_of_Banks.pdf واملوقع

حىت تاريخ 8 شباط/فرباير 2013.  )28(
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املحاكم، فقد أثبتت اللجنة استقالليتها من خالل قراراهتا وسامهت يف الوقت نفسه يف بناء اجتهادات 
فقهية يف جمايل املنافسة والنشاط االقتصادي.

إصدار مذكرات السياسات  )4-6
أصدرت جلنة املنافسة، يف الفترة ما بني 2009 و2012، 12 مذكرة سياساتية ورأيني اثنني.   -57
وكانت هذه املذكرات ترمي إىل التأثري يف سياسات عامة يف قطاعات شىت، ال سيما األسواق اخلاضعة 
للوائح تنظيمية. وساعدت هذه املذكرات أيضًا يف إعطاء صورة للجنة كمؤسسة مستقلة وليس كهيئة 
حكومية. فقد قاومت بشدة السياسات املنافية ملبادئ املنافسة اليت توخاها قانون املنافسة، ومن ذلك مثاًل 
مذكرة السياسات اليت وجهتها إىل املجلس االحتادي للعائدات خبصوص ترشيد هيكلية الرسوم املفروضة 

 .)29()PET( على مادة بويل إيثيلني ترييفثاليت

اللجنة كعامل تغيري - مروج لثقافة املنافسة  )5-6
القانون أبدوا إعجابًا باإلجنازات اليت  النقد، لكن رجال  اللجنة مزنهة عن  قد ال تكون قرارات 
حققتها اللجنة يف ظرف قصري كهذا)30(. وتدرك اللجنة متام اإلدراك أنه كلما كان البت يف القضايا 
اللجنة  تكريس صورة  ما يزيد يف  وللمستهلكني، وهو  التجارية  لألوساط  أفضل  أسرع، كان  العالقة 
كمؤسسة فاعلة يف إنفاذ القانون)31(. وُيعتقد أن هذه القرارات ستساهم كثريًا يف إشاعة ثقافة املنافسة 

وتغيري العقليات السائدة.
وباإلضافة إىل ذلك، جيدر التنويه بالقرار التارخيي الذي أبدت فيه اللجنة تساحمًا يف قضية شركة   -58
التابع  التحقيق  إليها فريق  اليت توصل  للجنة 233 وثيقة تدعم االستنتاجات  متعددة اجلنسيات قدمت 
للجنة. فهذه القضية، عالوة على إرسائها سلطة اللجنة، قدمت دلياًل على أن الشركات مستعدة ملنحها 
ثقتها، وهو ما يؤدي يف هناية املطاف إىل توفري مليارات من الروبيات يف قطاع املشتريات احلكومية)32(. 
وبالتايل، فإن قرار اللجنة التحلي بالتسامح يشكل جناحًا فائقًا، وصف بوجه حق على أنه "إجناز فريد من 

نوعه" و"اختراق تنظيمي")33(. 

.http://www.cc.gov.pk/images/Downloads/policy_notes/policy_note_28_dec.pdf  )29(
.Global Competition Review, Rating Enforcement 2011  )30(

كلمة رئيس املؤمتر الدويل بشأن "إنفاذ قوانني املنافسة: التحديات ورفاهية املستهلكني يف البلدان النامية"، كانون   )31(
األول/ديسمرب 2011.

تستحوذ املشتريات احلكومية على 25 يف املائة من إمجايل الناتج املحلي لباكستان.  )32(
.http://www.brecorder.com/br-research/44:miscellaneous/2411:ccps-regulatory-breakthrough/?date=2012 -04 - 05  )33(
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منظمي  مقاومة  وتراجع  الوزارات،  حتيلها  اليت  القضايا  عدد  تزايد  فإن  ذلك،  عن  وفضاًل   -59
اإلعفاء  طلبات  وتقدم  اللجنة  من  املشورة  تطلب  اليت  الشركات  عدد  وتزايد  اللجنة،  جتاه  القطاعات 
واالندماج، واالمتثال الكامل للقرارات اليت اختذت يف قضايا املمارسات التجارية اخلادعة إمنا هي دالئل 

على فعالية اللجنة يف الترويج لثقافة املنافسة وتغيري سلوكيات الشركات.

التقييم املستقل من طرف ثالث واالعتراف الدويل  )6-6
لقد حظيت اللجنة، على مدى السنوات القليلة املاضية، باهتمام دويل خاص، باعتبارها اهليئة   -60
التنظيمية الوحيدة يف باكستان اليت عرضت نفسها طواعية هليئة دولية، هي مؤسسة استعراض سياسات 
املنافسة على الصعيد العاملي "Global Competition Review"، للخضوع للتقييم املستقل من طرف ثالث، 
نّوهت  ويف عام 2010،  اهلامة.  املرحلة  هذه  بلغت  هيئة  أحدث  وهي  جيد.  تصنيف  على  وحصلت 
مؤسسة استعراض سياسات املنافسة على الصعيد العاملي بإدراج جلنة املنافسة الباكستانية يف التصنيف 
معتربًة أن ذلك يشهد على أن "اللجنة رسخت نفسها كهيئة فاعلة حقًا". ويف عام 2011، بّين التقييم أن 
اللجنة مستمرة يف حتقيق تقدم مذهل. ومما يشهد على اضطالع اللجنة بعمل شاق أهنا أصبحت السلطة 
التنظيمية األوىل يف جنوب آسيا اليت ُتختار من قبل مؤسسة استعراض سياسات املنافسة على الصعيد 
اليت متنح  لنيل جائزة عام 2012  باملنافسة  أربعة هيئات أخرى من جمموع 42 هيئة معنية  العاملي مع 

ملؤسسة العام من بني مؤسسات آسيا واملحيط اهلادئ والشرق األوسط وأفريقيا.

التعاون الدويل  )7-6
تشترك جلنة املنافسة، بالتعاون مع كندا واالحتاد األورويب واالحتاد الروسي، يف صياغة فصل   -61

عن التعاون الدويل وتبادل املعلومات لفائدة دليل شبكة املنافسة الدولية بشأن مكافحة التكتالت.
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  املنافسة  جلنة  مشاريع  يف  أيضًا  اللجنة  وتشارك   -62

االقتصادي ومبادرات فريق اخلرباء احلكومي الدويل التابع لألونكتاد املعين بقوانني وسياسات املنافسة.
آسيا  جنوب  لرابطة  التابعة  املنافسة  شبكة  إنشاء  يف  اللجنة  شاركت  ذلك،  إىل  وباإلضافة   -63
للتعاون اإلقليمي، اليت ترمي إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي: )أ( العمل كمحفل للتشجيع على بناء 
القدرات؛ )ب( عقد مؤمترات إقليمية سنوية لتمكني البلدان األعضاء من تبادل املعارف والتعلم من بعضها 

البعض والتواصل الشبكي؛ )ج( متكني هذه البلدان من التعاون بفعالية يف جمال إنفاذ قوانني املنافسة.
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الدعوة الفعالة  )8-6
الدعوة وأن  املنافسة عن طريق  تعزيز  املنافسة على  تعمل جلنة  أن  املنافسة على  قانون  ينص 
يكون ذلك من خالل ما يلي على وجه اخلصوص: )أ( إذكاء الوعي وتقدمي التدريب؛ )ب( استعراض 
أطر السياسيات وتقدمي توصيات لفائدة احلكومة االحتادية واحلكومات اإلقليمية؛ )ج( عقد جلسات عامة 
بشأن أية مسألة ختص املنافسة واإلعراب علنًا عن رأيها؛ )د( عرض مجيع قراراهتا وحتقيقاهتا ومبادئها 
التوجيهية على موقعها الشبكي)34(. وإىل جانب مسألة اإلنفاذ اليت تشكل أفضل دعاية للجنة، فقد اختذت 

اللجنة مبادرات ممّيزة أخرى ترد أدناه.
عقد املؤمترات. عقدت جلنة املنافسة مؤمترًا دوليًا يف كانون األول/ديسمرب 2011 استضاف   -64
ممثلني من 50 بلدًا وكذلك من شىت اجلهات املحلية ذات املصلحة، مبا يف ذلك ممثلني عن احلكومة على 
على ضمان  احلكومة  من  على ضمانات  احلصول  رئيسي يف  بدور  اللجنة  واضطلعت  مستوى.  أعلى 
التمويل ويف إنشاء حمكمة االستئناف يف قضايا املنافسة. وبالفعل، فقد كانت الدعاية الفعالة اليت قامت 
هبا اللجنة هي اليت أفضت إىل هذه النتيجة اإلجيابية اليت مسحت بإقامة املحكمة اليت طال انتظارها. وقد 
بدأت هذه املحكمة عملها بالفعل منذ فترة وجيزة، األمر الذي من املتوقع أن يساهم يف ختفيف عبء 

العمل يف املحاكم ويف تسريع إجراءات االستئناف.
إنشاء حمكمة االستئناف يف قضايا املنافسة. ميثل تشكيل املحكمة جانبًا إجيابيًا للغاية، وإن   -65
مل يستتبع ذلك أثر فعلي بعد، يف جمال قانون وسياسة املنافسة يف باكستان. ووفقًا لقانون املنافسة، جيوز 
لكل فرد تأثر بقرار صادر عن جلنة املنافسة اعتمده عضوان من أعضائها أو أكثر أو فرع االستئناف التابع 
هلا أن يقدم، يف غضون 60 يومًا، طعنًا إىل املحكمة)35(. وينص قانون املنافسة أيضًا على أن املحكمة تبت 
يف الطعن املقدم هلا يف ظرف ستة أشهر وأن قرارها هذا قد يستأنف أمام املحكمة العليا يف غضون 60 
يومًا. وقد شدد بعض األشخاص املستجوبني على أن األوساط القانونية الباكستانية تعترب أن املحكمة 
ينبغي أن تكون مستقلة متامًا عن اللجنة، سواء من حيث تشكيلها أو من حيث أعماهلا، كما هو عليه 

احلال حاليًا.
باملنافسة،  املعين  االستشاري  الفريق  يعقد  باملنافسة.  املعين  االستشاري  الفريق  اجتماعات   -66
املكون أساسًا من ممثلني عن اهليئات التنظيمية وأوساط األعمال واألوساط األكادميية، اجتماعات فصلية، 
بناًء على دعوة يوجهها، إما يف إسالم أباد أو كراتشي أو الهور. وتتيح هذه االجتماعات الفصلية للجنة 
الفرصة لعرض أعماهلا على أعضاء الفريق وطلب آرائهم بشأهنا. ومن بني التدابري اهلامة اليت سامهت يف 

املادة 29 من قانون املنافسة.  )34(
املرجع السابق، املادة  42.  )35(
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التعريف باللجنة مبادرات من قبيل إدراج قانون املنافسة كمادة اختيارية يف مناهج املؤسسات األكادميية، 
وبناء مشاريع تعاونية استراتيجية مع مجعيات محاية املستهلكني ومع اللجان الدائمة يف احتاد غرف التجارة 

والصناعة الباكستانية.
التفاعل مع وسائط اإلعالم والشراكة االستراتيجية مع املجتمع املدين واألوساط األكادميية.   -67
تعمل دائرة الدعوة عن كثب مع أكثر من 40 غرفة صناعية وجتارية يف املدن التجارية الرئيسية يف خمتلف 
أحناء باكستان وتعقد اجتماعات منتظمة مع كبار الصحفيني املتخصصني يف األعمال، إلطالعهم على 
املستجدات املتصلة باللجنة والتطورات يف جمال املنافسة. وتسعى الدائرة أيضًا إىل الترويج لقانون وسياسة 

املنافسة إلدراجها كمادة دراسية يف اجلامعات.
وتنظر اللجنة إىل وسائط اإلعالم على أهنا شريك هام يف نشر املعلومات وإذكاء الوعي بقانون   -68
إجراءات  عن  بانتظام  صحفية  بالغات  إصدار  املتخذة  اإلجراءات  تشمل  الصدد،  ويف هذا  املنافسة. 
اإلنفاذ، والظهور يف برامج حوارية اقتصادية على شاشة التلفزيون، وعقد مؤمترات صحفية، وإحاطات 
إعالمية للصحفيني، إخل. وتنظر وسائط اإلعالم إىل اللجنة على أهنا جهة فعالة إلنفاذ القانون يف سياق 
يسود فيه االنطباع لدى السكان أن الشركات الكربى واملصاحل اخلاصة عادة ما تتجاهل احتياجات الناس 

العاديني)36(.

خامسًا- االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات ألف- 
جلنة املنافسة مؤسسة حتظى باحترام كبري يف باكستان، رغم نشأهتا احلديثة نسبيًا. فمسامهتها   -69
يف إجياد إطار مؤسسايت يف البلد جديرة بالتنويه، كما أهنا حتظى بسمعة طيبة اكتسبتها على أساس كفاءهتا 
الفنية ونزاهتها. ومثة انطباع عام لدى أوساط األعمال واألوساط القانونية يف باكستان أن القانون خيول 
جلنة املنافسة ما يكفي من السلطات وحرية التصرف وأن اللجنة باتت معروفة وحتظى باالحترام يف البلد 
بفضل مبادراهتا وأدائها. وكما ذكر يف تقييم مؤسسة استعراض سياسات املنافسة على الصعيد العاملي، 
فإن "املراقبني يعتربون جلنة املنافسة مبثابة دليل على أن املشاكل اإلمنائية والسياسية ال تشكل عائقًا أمام 
إنشاء وكالة دينامية تعىن باملنافسة يف البلدان النامية ما دامت قادرة على تأمني استقالليتها ويعمل فيها 

أناس متحفزون ومستقلون".

.Global Competition Review, Rating Enforcement 2011  )36(
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إن اإلجنازات اليت حققتها اللجنة منذ إنشائها مؤخرًا حتظى باالعتراف ليس فقط على الصعيد   -70
الدويل يف األوساط املنشغلة باملنافسة، بل أيضًا على الصعيد املحلي يف أوساط األعمال واإلعالم واحلكومة 
واملجتمع. وتضطلع اللجنة بدور قيادي حاسم يف تعزيز ثقة مؤسسات األعمال الباكستانية يف نظم السوق 
القائمة على املنافسة واملوجهة لرفاهية املستهلكني. وتتمتع اللجنة، بوصفها مؤسسة، بسمعة ممتازة يف 

مجيع أحناء البلد اكتسبتها بفضل نزاهتها وكفاءهتا الفنية وإدارهتا الرشيدة.
هيئات  ما تواجه  اليت كثريًا  الصعوبات  على  التغلب  أجل  من  احلال  بطبيعة  اللجنة  وتكافح   -71
املنافسة يف االقتصادات اليت يوجد فيها تقليد عريق يتمثل يف حتكم الدولة الصارم، حيث القصور يف الفهم 
العام لسياسة املنافسة، وحيث البطء الشديد لإلجراءات القضائية، وحيث ال تقدم جهات حكومية أخرى 

سوى دعمًا حمدودًا وهو ما يترجم أساسًا يف شكل نقص االستقاللية املالية.

التوصيات باء- 

االستقاللية واالستدامة املاليتني  )1
املالية، شرطان ال بد منهما من أجل األداء  القرارات، كما االستقاللية  االستقاللية يف اختاذ   -72
الفعال ألي هيئة تنظيمية. وإذا كانت االستقاللية يف اختاذ القرارات تتجلى بوضوح يف شىت القرارات 
تنطوي  الستمراريتها،  الالزمة  املالية،  االستقاللية  ضمان  مسألة  فإن  اللجنة،  اختذهتا  اليت  واإلجراءات 

على إشكالية.
املنافسة  قانون  عليه يف  املنصوص  احلكم  تنفيذ  على  املطاف  هناية  بالعمل يف  بشدة  ويوصى   -73
جلنة  صندوق  إىل  مواردها  من  املائة  يف   3 األخرى  الباكستانية  التنظيمية  اهليئات  حتول  بأن  والقاضي 
املنافسة. ومن شأن هذه املوارد أن متكن اللجنة من التركيز على تنفيذ سياستها التوعوية مبزيد من الفعالية 
إىل  البلد  اهتمام  اللجنة  استرعت  لقد  إقليمية.  مكاتب  واستحداث  الدعائية  أنشطتها  بتوسيع  وذلك 
املشاكل املتصلة باملنافسة القائمة يف بعض القطاعات وجيب أن تصبح اآلن قادرة على اقتراح واستخدام 

سبل ووسائل ملعاجلة تلك الشواغل مع االحتفاظ خبرباهتا املهنية وزيادة تعزيز قدراهتا.

الترتيبات املؤسساتية  )2

جملس إدارة اللجنة  )1-2
فيما يتعلق مبجلس إدارة اللجنة:  -74
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يتوقع أن ينضم خرباء اقتصاديون، ال سيما املتخصصون منهم يف التنظيم الصناعي  )أ( 
أو املجاالت ذات الصلة، إىل عضوية جلنة املنافسة؛

على احلكومة االحتادية الباكستانية أن حتدد بوضوح يف إطار قانون املنافسة طريقة  )ب( 
مبّينة ومفتوحة لتعيني أعضاء اللجنة؛

ُيقترح رفع مدة والية العضو والرئيس إىل مخس سنوات، مع عدم إمكانية التعيني  )ج( 
ثانيًة. واخليار اآلخر هو أن يشغل العضو والرئيس مقعده لفترتني متتاليتني كأقصى حد، مع 

إمكانية التعيني جمددًا بعد فترة ال تقل عن مدة الوالية لفترة واحدة؛
ينبغي بناء قدرات موظفي مجيع اإلدارات باالستفادة من جتارب هيئات املنافسة  )د( 
األخرى، سواء بربامج التبادل والتدريب اليت تقدم يف اخلارج أم جبلب زمالء وخرباء يف إطار 

برامج بناء القدرات.

مواءمة سياسات احلكومة مع قانون املنافسة  )2-2
بالنظر إىل شىت املذكرات السياساتية اليت وجهت إىل اهليئات أو السلطات العامة، يبدو أنه،   -75
رغم سن قانون املنافسة، ال تزال هناك أو ال تزال تصدر سياسات شىت تتعارض مع مبادئ املنافسة اليت 
توخاها القانون. فينبغي أن تكون السياسات منسجمة مع القانون؛ وبالتايل من املهم احلرص عند وضع 

السياسات على تقييم تأثرياهتا على صعيد املنافسة. 
فتقييم اآلثار على صعيد املنافسة عند مرحلة وضع السياسات مستصوب وموصى به من أجل   -76

حتقيق األهداف التنظيمية بأقل األضرار على املنافسة. ويف هذا الصدد، من املهم:
حتديد السياسات القائمة اليت يرجح أن تؤثر سلبًا على املنافسة؛	 
حتديد السياسات اليت ينبغي أن تراجع على سبيل األولوية - وتتوىل هيئة متثيلية تابعة للحكومة 	 

حتديد هذه األولويات؛
التأكد من أن عمليات املراجعة هذه تضطلع هبا هيئات تنظيمية من القطاع املعين بالتعاون مع 	 

جلنة املنافسة.

البحوث  )3-2
إذ من  للقضايا،  االقتصادية  اجلوانب  بتحليل  فيما يتعلق  البحوث  دائرة  أنشطة  توسيع  ميكن   -77

املتوقع أن يكتسب التحليل االقتصادي الرصني دورًا متعاظمًا يف أعمال اللجنة.
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وحيتاج األمر إىل تطوير العالقات بني اللجنة واجلامعات. ومن شأن املبادرات اليت أطلقت يف   -78
سبيل دراسة املسائل املتصلة باملنافسة أن تساهم يف نشر ثقافة املنافسة يف باكستان، فضاًل عن استقطاب 

متعلمني جدد لالخنراط يف احلقل املهين والتدريسي املتصل باملنافسة.

توسيع نطاق تطبيق تشريعات وسياسات املنافسة  )3
تنص املادة 1-3 من قانون املنافسة على أن القانون يسري على مجيع املؤسسات التجارية   -79
العاملة يف باكستان وعلى مجيع اإلجراءات أو املسائل اليت تشوه املنافسة يف باكستان. وُيعتقد أنه من 
مجيع  على  ليس  القانون  سريان  ضرورة  على  القانون  ينص  حبيث  تشريعي  تغيري  إدخال  املستصوب 
املؤسسات التجارية اليت تعمل يف باكستان واإلجراءات واملسائل اليت حتدث يف باكستان فحسب، بل 
أيضًا على املؤسسات العاملة يف اخلارج واألنشطة اليت جتري يف اخلارج إن كان هلا تأثري على باكستان.

اإلنفاذ  )4

السلوك املخل باملنافسة  )1-4
لوائح جلنة املنافسة املتعلقة بالتسامح، رغم احتوائها على األحكام األساسية، ميكن التفصيل   -80
فيها بأن تضاف إليها مثاًل املعايري والقيود واآلجال اليت تتحرك اللجنة يف إطارها، مبا يسمح لألطراف 

املعنية باإلحاطة علمًا هبا.
وباملثل، ميكن أن حتدد اللوائح أيضًا الشروط اليت يتعني على األطراف املعنية تلبيتها للمشاركة   -81

يف معاجلة القضايا أو خماطبة اللجنة، وأن حتدد أيضًا املواعد لذلك.
اليت  واملثبتة  املتخصصة  والدراسات  اآلراء  قبول  فيما خيص  حمددة  لوائح  وضع  شأن  ومن   -82
تقدمها األطراف أن تساهم يف تفادي املنازعات اليت ال لزوم هلا، لكنها طبيعية، بشأن املواعيد اإلجرائية 

والقرارات التقديرية املفرطة.
واستنادًا إىل جتارب بلدان أخرى، بإمكان اللجنة استخدام أشكال أخرى للتسجيل يف إطار   -83
اإلجراءات اليت تتخذها ملكافحة التكتالت. ولكي يتسىن اللجوء إىل هذه التقنيات بالصورة املناسبة، من 

الضروري أن تنشئ اللجنة خمتربًا مسعيًا جمهزًا باملعدات الالزمة.
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التسامح  )2-4
التسامح. جيوز للمؤسسة التجارية، مبوجب اللوائح املعدلة للجنة، أن تتذرع بأحكام التسامح   -84
حىت بعد اختاذ اللجنة قرارها ووضع استنتاجاهتا. وميكن أن تكون مثل هذه السياسة مفيدة إذا ما جرى 

تعزيزها بقيود صارمة يف إطار القانون.

عمليات االندماج  )3-4
عمليات االندماج. إن إنشاء مكتب تيسري عمليات االستحواذ واالندماج هو مبادرة هامة   -85
تلك  مسحت  فقد  قصري.  وقت  إال منذ  باملنافسة  تعىن  ومؤسسات  للمنافسة  بقانون  مل يتزود  بلد  يف 
املبادرة اإلجيابية بتفادي إضاعة الوقت والبريوقراطية. وقد يكون املكتب مبثابة استجابة مناسبة المتعاض 
املؤسسات التجارية خبصوص جنوح اللجنة املزعومة إىل األمر بتوجيه إخطارات يف قضايا بعينها بينما هي 

عاكفة على إعداد الردود على طلبات إجراء مشاورات بشأن عمليات اندماج واستحواذ.
والقرارات بشأن قبول عمليات االندماج واالستحواذ أو رفض مثل هذه العمليات ينبغي أن   -86
يتخذها عضوان على األقل من أعضاء اللجنة. فمشاركة مزيد من األعضاء يف عملية اختاذ القرارات من 
القرارات ويتيح بشكل عام مزيدًا من املعرفة  شأنه أن يتيح مزيدًا من الشفافية واملساءلة والدعم هلذه 

باملبادئ والتقنيات اليت يقوم عليها التحليل املتعلق مبكافحة االحتكار.
اإلعفاءات،  على  احلصول  طلبات  تقدمي  فيما خيص  توجيهية  مبادئ  إدراج  املفيد  من  ولعله   -87
منح  لدى  االعتبار  بعني  تؤخذ  اليت  بالعوامل  ال سيما  التجارية،  املؤسسات  توعية  زيادة  بغية  وذلك 

اإلعفاءات.
وينبغي أن تتضمن لوائح باكستان ومبادئها التوجيهية املتعلقة بعمليات االندماج نصًا يشري إىل   -88
حتليل قابلية طرح بدائل على صعيد العرض لتحديد السوق ذات الصلة، ألن آثارها قد توازي آثار قابلية 

البدائل على صعيد الطلب.
وعلى غرار العديد من اهليئات الناشئة يف البلدان النامية، أبدت جلنة املنافسة تفضياًل لإلجراءات   -89
التصحيحية  اإلجراءات  أن  من  وبالرغم  االندماج.  حاالت  يف  اهليكلية  وليس  السلوكية  التصحيحية 
السلوكية مشروعة، بل إهنا الرد األنسب على شاغل بعينه يف بعض احلاالت املحددة جدًا، فمن الصعب 
التأكد من احترامها، ال سيما بالنسبة للمؤسسات القاصرة من حيث اهلياكل والقاصرة من حيث املوارد.
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التعاون الدويل  )5
الدولية  املنافسة  لشبكة  تابعة  رئيسية  عمل  فرق  يف  احلثيثة  املنافسة  جلنة  مشاركة  إىل  نظرًا   -90
املنافسة مشاركة  تشارك جلنة  بأن  يوصى  ولألونكتاد،  االقتصادي  امليدان  والتنمية يف  التعاون  وملنظمة 
مباشرة يف جوانب عمل هذه املنظمات املتصلة باملجاالت املوضوعية لعمل اللجنة. فمن شأن ذلك أن 
ميكنها من التفاعل على حنو أفضل مع تلك املنظمات الدولية وتساهم يف أنشطتها ومبادراهتا، مبا يعود 

بالنفع على عمل اللجنة الداخلي وعلى إداراهتا.

الدعاية للمنافسة  )6
حتسبًا للمبادرات الرئيسية القادمة، فإن أمام اللجنة حتٍد يتمثل يف حتسني املعرفة بقانون املنافسة   -91
واملمارسة يف هذا املجال يف األوساط األكادميية. ومن شأن ذلك أن يساهم يف زيادة التعريف مبسائل 
املنافسة وإشاعة ثقافة املنافسة وإذكاء الوعي هبا يف مجيع أحناء البلد؛ وإثارة أفكار وكتابات جديدة عن 
قوانني وسياسات املنافسة واملمارسات املتصلة هبا؛ وجعل قوانني مكافحة االحتكار مألوفة ملن يهمه األمر؛ 

وإعداد مزيد من املهنيني للعمل يف جمال املنافسة، سواء داخل اللجنة أو خارجها.
وميكن أن تكون اجتماعات الفريق االستشاري املعين باملنافسة أكثر إنتاجية لو أبلغ مسبقًا عن   -92
ختطيطها وجدولتها وتنظيمها، إذ من املمكن أن يسمح ذلك بزيادة عدد املشاركني ومن مث زيادة عدد 

املسامهات يف هذه االجتماعات.
واملسلك اآلخر إزاء القطاعات املنظمة هو التفاوض بشأن مذكرات تفاهم أو اتفاقات تعاون   -93
مع مجيع الوكاالت التنظيمية يف باكستان من أجل حتديد أوجه التداخل التنظيمي املمكنة، والشواغل 

واألهداف املشتركة، والسياسات واملبادرات املشتركة يف جمال املنافسة)37(. 
ورهنًا بتحسن القدرات على مستوى املوارد، ينبغي للجنة أن تسعى للحصول على العضوية   -94
الدعاية ضمن  لتعزيز  هنجًا  ذلك  باعتبار  اجلمركية،  التعريفات  جلنة  مثل  احلكومية،  اللجان  خمتلف  يف 

القطاع العام.
للطب  خمتربها  التحقيق يف  ووسائل  معدات  تطور  أن  االستعجال  سبيل  على  للجنة  وينبغي   -95

الشرعي الذي يقوم بدور رئيسي يف سري التحقيقات واملحاكمات.

املادة 35 من لوائح اإلنفاذ العامة للجنة املنافسة، 2007.  )37(



استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة26

ومثة توجه يف الوقت احلاضر ضمن جلنة املنافسة يتمثل يف حوسبة نظام إدارة عملياهتا. فمن   -96
املستصوب أن تويل اللجنة األولوية لنظام املعاجلة املحوسبة للقضايا اجلديدة عوضًا عن العمل على حوسبة 

القضايا القدمية الذي يتطلب وقتًا طوياًل.

بناء قدرات اللجنة  )7
املنافسة، رهنًا بتوفر املوارد/التمويل، استحداث حوافز وخطط داخلية لتحفيز  بإمكان جلنة   -97
موظفيها على طلب متابعة دورات تدريبية أو برامج تبادل مع وكاالت أجنبية معنية باملنافسة، نظرًا ألن 

العديد من اهليئات، القدمية منها والناشئة، تقدم برامج مشوقة.

املشتريات احلكومية  )8
ينبغي للجنة املنافسة أن تستغل بشكل أفضل مذكرة التفاهم اليت أبرمتها مع اهليئة الباكستانية   -98
لتنظيم املشتريات احلكومية لتقدمي ملخصات إىل اهليئة عن تقنيات املنافسة وحتديد جماالت التواطؤ املمكنة 
بأسره،  البلد  أحناء  يف  التقنيات  تلك  نشر  على  السلطات  وتشجيع  احلكومية  املشتريات  إجراءات  يف 

ال سيما لدى املكاتب اإلقليمية املعنية باملشتريات احلكومية.

شؤون املستهلكني  )9
املعنية  باجلمعيات اخلاصة  املنصفة أن يعمل على زيادة تطوير عالقاته  التجارة  ينبغي ملكتب   -99
حبماية املستهلكني وباملنظمات غري احلكومية يف خمتلف أحناء باكستان، مبا ميكنه من إجياد شبكات لنشر 

أفضل املمارسات وزيادة الوعي مبسائل املنافسة.

املراجعة القضائية  )10
من املهم أن تدرك احلكومة واجلهاز القضائي احلاجة إىل إعطاء األولوية للمسائل االقتصادية   -100
اليت تؤثر على السكان. فمن شأن ذلك أن يساهم يف املساعي اليت تقوم هبا مجيع اهليئات التنظيمية يف 
املجال االقتصادي من أجل تنفيذ قوانني املنافسة تنفيذًا فعااًل. ونظرًا إىل وجود عدد هائل من قضايا 
املنافسة اليت تنتظر البت فيها، فإن إنشاء حمكمة متخصصة قد يسمح بتسريع عملية معاجلة القضايا وأن 

يكون يف مصلحة اجلمهور واملستهلكني على حد سواء.
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