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  االتفاقات أو الترتيبات التقييدية
، بغض النظـر    تنافسهاتمل  احمللتالية بني الشركات املتنافسة أو      حظر االتفاقات ا    - أوالً

  :كانت هذه االتفاقات كتابية أو شفوية، رمسية أو غري رمسية عما إذا
االتفاقات اليت حتدد األسعار أو غريها من شـروط البيـع، مبـا يف ذلـك يف                   )أ(  

  الدولية؛ لتجارةا
  العطاءات التواطئية؛  )ب(  
  و العمالء؛تقاسم األسواق أ  )ج(  
  فرض قيود على اإلنتاج أو املبيعات، مبا يف ذلك مبوجب حصص؛  )د(  
  تفاق على رفض الشراء؛اال  ) ه(  
  تفاق على رفض التوريد؛اال  )و(  
تاحة إمكانية االنضمام إىل ترتيب، أو رابطة، تكون ألي منهما          إلالرفض اجلماعي     )ز(  

  .للمنافسةبالنسبة أمهية بالغة 
   أو االستثناءصالترخي  - ثانياً

، إذا مت   "أوالً"املمارسات اليت تـدخل يف نطـاق الفقـرة          أو استثناء   جيوز ترخيص     
حسب األصول، وإذا باشرهتا شركات ختضع ملنافسة فعلية، مىت خلصت          مقدماً  اإلخطار هبا   

  . صافياً عاماًاجلهات الرمسية املعنية باملنافسة إىل أن االتفاق ككل سينتج نفعاً
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  قات على الفصل الثالث، والنهج البديلة يف التشريعات القائمةالتعلي    

  مقدمة    
االتفاقـات  "يوصي الفصل الثالث من القانون النموذجي بشأن املنافـسة حبظـر              -١
 من الفرع دال من جمموعة      ٣وقد صيغت املادة باالستناد إىل الفقرة       . "الترتيبات التقييدية  أو

  : لقة باملنافسة، اليت جاء فيها ما يليمبادئ وقواعد األمم املتحدة املتع
باستثناء حالة تعامل املؤسسات بعضها مع بعض يف سياق كيان اقتـصادي            "  

تكون فيه هذه املؤسسات حتت هيمنة مشتركة، مبا يف ذلك عـن طريـق امللكيـة،                
يكون بوسع الواحدة منها التصرف بصورة مستقلة عـن األخـرى، ينبغـي              ال أو

متتنع،  ى يف السوق أنشطة تنافسية أو ميكن أن تصبح تنافسية أو          للمؤسسات اليت تتعاط  
غري خطية،   عندما تعمد، عن طريق اتفاقات أو ترتيبات رمسية أو غري رمسية، خطية أو            

إىل تقييد إمكانية الوصول إىل األسواق أو إىل احلد املفرط من املنافسة، عن املمارسات              
ن شأهنا أو من املرجح هلـا أن تـؤذي التجـارة            التالية واملمارسات املماثلة هلا اليت م     

  : الدولية، وال سيما جتارة البلدان النامية، والتنمية االقتصادية هلذه البلدان
  االتفاقات اليت حتدد األسعار، مبا يف ذلك أسعار التصدير واالسترياد؛  )أ(  
  العطاءات التواطئية؛  )ب(  
  ترتيبات تقاسم األسواق أو العمالء؛  )ج(  
  تقاسم املبيعات واإلنتاج وفق حصص معينة؛  )د(  
 وذلك مثالً عن طريق     -رض ترتيبات معينة    فاإلجراءات اجلماعية ل    )ه(  
   على رفض التعامل؛االتفاق

   على رفض التوريد إىل املستوردين احملتملني؛ االتفاق  )و(  
تاحة إمكانية االنـضمام إىل ترتيـب، أو رابطـة،     إلالرفض اجلماعي     )ز(  

  ."للمنافسةبالنسبة ي منهما أمهية بالغة أل تكون
احملتمل االتفاقات بني الشركات املتنافسة أو      " -توصي الصيغة احلالية للفصل الثالث        -٢

لكن، مراعـاة   .  بأن حظر االتفاقات املانعة للمنافسة ال هتّم إالّ االتفاقات األفقية          - "تنافسها
التفاقات األفقية والرأسية املانعة للمنافسة،  لكون العديد من تشريعات املنافسة حيظر كال من ا        

  . سوف تتناول التعليقات على الفصل الثالث االتفاقات الرأسية أيضاً
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  االتفاقات أو الترتيبات    
خالفاً لسلوك الشركة الواحدة، يهتم حظر االتفاقات املانعـة للمنافـسة بالـضرر             -٣

ويتجسد التفاعل بـني  . لتني أو أكثرالتنافسي الذي ينجم عن تواطؤ أو تعاون شركتني مستق   
يف تـشريعات املنافـسة     " االتفاق"وليس مفهوم   . الشركات يف مفهوم االتفاق أو الترتيب     

بالضرورة املفهوم نفسه املستخدم يف القانون املدين لبلد ما، وعادةً ما يفسَّر هذا املـصطلح               
  . تفسرياً واسعاً ليشمل مجيع أنواع السلوك ذات الصلة

فيمكن أن يكون إّما كتابياً أو شـفوياً، رمسيـاً          . تفاق أن يتخذ أشكاالً عدة    ولال  - ٤
وبالتايل فإن قوانني عديدة    . )٢(وقد يكون االتفاق حىت مبجرد الغمز والتلميح      . غري رمسي   أو

وباملثل . من قوانني املنافسة صيغت صياغة واسعة كي تنطبق عليها مجيع أشكال االتفاقات           
وأحياناً، . سة على أي اتفاق، سواء أُقُصد به أن يكون ملزماً قانوناً أم ال            تنطبق قوانني املناف  

قد يغطي حظر االتفاقات املانعة للمنافسة املمارسات املتفق عليها، اليت هـي أقـرب إىل               
  . تفامهات غري رمسية

وجتسيداً للدور احليوي الذي قد تؤديه الرابطات التجاريـة يف صـوغ االتفاقـات           -٥
ليها، يدرج العديد من قوانني املنافسة قرارات الرابطـات التجاريـة يف تعريـف              واإلبقاء ع 
وكبديل، لبعض الواليات القضائية، مثالً يف مجهورية كوريا اجلنوبية ويف مـالوي،            . االتفاق

  . حكم مستقل ينص على تناول السلوك غري املشروع الذي تسلكه الرابطات التجارية
ق بني الشركات اخلاضعة مللكيـة أو سـيطرة مـشتركة           وينبغي مالحظة أنّ االتفا     -٦
والشركات اخلاضعة مللكية أو سيطرة مشتركة ُتعترب       . يشمله عادة االتفاق املانع للمنافسة     ال

وهذا املفهوم ينعكس أيـضاً     . كياناً اقتصادياً وحيداً يتصرف كجهة فاعلة واحدة يف السوق        
واعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة، الـيت        من الفرع دال من جمموعة مبادئ وق       ٣يف الفقرة   

باسـتثناء حالـة    "تنص على أنّ االتفاقات املانعة للمنافسة بني املؤسسات التجارية حمظورة،           
تعامل املؤسسات بعضها مع بعض يف سياق كيان اقتصادي تكون فيه هذه املؤسسات حتت              

بوسع الواحدة منـها التـصرف      هيمنة مشتركة، مبا يف ذلك عن طريق امللكية، أو ال يكون            
  ". بصورة مستقلة عن األخرى

وخالفاً لالتفاقات واملمارسات املتفق عليها املانعة للمنافسة، يرد مفهوم الـسيطرة             -٧
وهذا املفهوم يشمل شـركات متعـددة       . اجلماعية أو املشتركة يف بعض الواليات القضائية      

، الـذي   )٣(سلوك املوازي يف احتكار القلة    ولكنه يرمي إىل معاجلة سلوك احتكار القلة، أي ال        
  . خيلو من أي شكل من أشكال االتفاق أو التفاهم

__________ 

 .F.2D 1000, 1007 (9th Cir. 1965) 340، ضد الواليات املتحدة") Esco" ("اسكو"شركة  )٢(
)٣( Whish Richard (2009). Competition Law, 6th ed., Oxford University Press. . 
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   مفهوم االتفاق-النهج البديلة يف التشريعات القائمة     
    البلد

الترتيبات بني الشركات، والقـرارات الـيت تتخـذها رابطـات الـشركات             "  االحتاد األورويب
  ).من معاهدة عمل االحتاد األورويب) ١(١٠١املادة " (واملمارسات املتفق عليها

سواء كان   ‘١ ‘يشمل االتفاق أي ترتيب أو تفاهم أو عمل متفق عليه         "  اهلند
سواء ‘ ٢‘هذا الترتيب أو هذا التفاهم أو هذا العمل رمسياً أو كتابياً؛ أو          

التفاهم أو الفعل أن يكون واجب اإلنفاذ        كان املقصود هبذا الترتيب أو    
  ).٢، املادة ٢٠٠٢قانون املنافسة لعام " (القانونية أم المن الناحية 

أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم، سواء كان شفوياً أو كتابياً، أو سـواء              "  جامايكا
" كان املقصود به أن يكون واجب التنفيذ من الناحية القانونيـة أم ال            

  ).٢قانون املنافسة املشروعة، املادة (
ارسة متفق عليها بني شركات أو قـرار تتخـذه رابطـة            اتفاق أو مم  "  جنوب أفريقيا

عقداً أو ترتيباً أو تفامهاً سواء كـان        "حيث يشمل االتفاق    " شركات
، واملمارسة املتفق عليها تعـين  "واجب التنفيذ من الناحية القانونية أم ال 

السلوك التعاوين أو املنسق بني الشركات الذي يتم بـشكل مباشـر            "
" يكون مبثابة اتفـاق    ل عملها املستقل ولكن ال    غري مباشر وحيل حم    أو
  ). ١قانون املنافسة، املادة (

  .دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة  :املصدر

  التمييز بني االتفاقات األفقية والرأسية    
اتفاقات أفقيـة وأخـرى     : يوجد أساساً نوعان من االتفاقات فيما بني املؤسسات         -٨

هي تلك اليت تربم بني متنافسني، وتعـين هنـا لفظـة متنـافس              واالتفاقات األفقية   . رأسية
الشركات اليت تعمل على نفس املستوى الوظيفي يف سلسلة اإلنتاج والتوزيع للتنافس علـى              

يشكل أيـضاً    واالتفاق املربم بني شركات ُيحتمل أن تكون متنافسة ميكن أن         . نفس العمالء 
ذات الصلة وحيتمل    ركات قادرة على دخول السوق    واملتنافسون احملتملون هم ش   . اتفاقاً أفقياً 

  .الفعليني أن تدخلها وميكن أن تفرض قيوداً تنافسية على املتنافسني
واالتفاقات الرأسية هي االتفاقات املربمة بني الشركات على خمتلف املـستويات             - ٩

 املوردين  وبعبارة أخرى فهي اتفاقات مربمة بني     . التوزيع و/الوظيفية يف سلسلة اإلنتاج أو    
وزبائنهم، مثلما هو احلال يف االتفاقات بني مصنعي مكونات ومصنعي منتجات تتألف من             

وميكـن  . تلك املكونات بني املنتجني وبائعي اجلملة أو بني بائعي اجلملة والبائعني بالتجزئة     
  .أن يكون التفاقات معينة جوانب أفقية وأخرى رأسية

عني من االتفاق هو أنه يف حـني أن االتفاقـات           والتمييز الرئيسي بني هذين النو      - ١٠
األفقية، وال سيما منها تلك اليت ترمي إىل رفع األسعار واحلد من اإلنتاج، مضرة باملنافسة               
يف معظم احلاالت، فإن االتفاقات الرأسية عادةً ما تشكل هتديداً أقل على املنافسة، وميكن              
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الستناد إىل هذا االستنتاج تطبق العديد من       وبا. أحياناً أن تكون مفيدة من منظور الكفاءة      
الواليات القضائية معايري قانونية لتقييم االتفاقات األفقية والرأسية، وهي تتعامل بشكل عام   

  . مع االتفاقات األفقية بأكثر صرامة

  صياغة حظر االتفاقات املانعة للمنافسة    
قات األفقية والرأسـية املانعـة   يف حني أن بعض قوانني املنافسة حتظر كالً من االتفا         -١١

يف العديد من   . للمنافسة فإن الواليات القضائية غالباً ما تتوخى ُنُهجاً خمتلفة يف صياغة احلظر           
نظم قوانني املنافسة يغطي حكم عام يتعلق باالتفاقات املانعة للمنافسة كالً من االتفاقـات              

نافسة يف الواليات املتحدة حظراً واسع      فعلى سبيل املثال، يتضمن قانون امل     . الرأسية واألفقية 
النطاق لالتفاقات املانعة للمنافسة، حبيث أنه ميكن الطعن يف االتفاقات األفقيـة والرأسـية              

  . مبوجب نفس احلظر
وكبديل لذلك، يتضمن البعض من قوانني املنافسة، مثالً يف إندونيـسيا وجنـوب               -١٢

وباإلضافة إىل ذلك   . تفاقات الرأسية واألفقية  أفريقيا وكوستاريكا، أحكاماً منفصلة بشأن اال     
ميكن أن تتضمن قوانني املنافسة أحكاماً عامة تتعلق فقط باالتفاقات األفقية املانعة للمنافـسة            
فيما يغطي عدد من فرادى األحكام االتفاقات الرأسية اليت تتناول، على سبيل املثال، تثبيت               

...  لبيع املشروط، وتالزم املبيعات، وما إىل ذلـك       أسعار إعادة البيع، والتعامل احلصري، وا     
بد من مالحظة أن حظر املركز السوقي املهيمن ميكن أن يطبق أيضاً علـى االتفاقـات                 وال

الرأسية عندما يكون أحد األطراف يف االتفاق الرأسي يف مركز مهيمن وينتهك هذا املركـز           
  .بأحكام وشروط مانعة للمنافسة

صلة هبذا املوضوع وهي مسألة ما إذا كان جيب النص صراحة على  وهناك مسألة هلا      -١٣
أنواع السلوك احملظور يف القانون أو صياغة حظر واسع يشمل خمتلـف االتفاقـات املانعـة        

وكما وردت اإلشارة إىل ذلك أعاله فإن البعض من قوانني املنافسة ال يتـضمن              . للمنافسة
فسة، األمر الذي يترك حتديد السلوك احملـدد الـذي          حظراً واسعاً لالتفاقات املانعة للمنا     إال

ويف حني يسمح هذا النهج باملرونة يف اإلنفاذ إال أنه         . حيظره القانون من خالل ممارسة اإلنفاذ     
قد يفتقر لطابع توجيه عامة اجلمهور ووكاالت املنافسة اليت ليست لديها قدرة قوية يف جمال               

نافسة الناشئة حيث تظل التوعية العامة بعدم مـشروعية         قوانني املنافسة، وال سيما يف نظم امل      
  .االتفاقات املانعة للمنافسة منخفضة نسبياً

ويوجد بديل لذلك يف إدراج قائمة أمثلة بالسلوك احملظور يف االتفاقـات املانعـة                -١٤
نعة والعديد من الواليات القضائية تتوخى هنجاً تلي فيه احلظر الواسع لالتفاقات املا           . للمنافسة

ويوفر هذا النهج قدراً كـبرياً مـن        . للمنافسة قائمة غري شاملة بالفئات اليت تعترب انتهاكات       
  .املرونة كما يوفر توجيهات فيما يتعلق بأولويات التنفيذ
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   صياغة حظر االتفاقات املانعة للمنافسة -الُنُهج البديلة يف التشريعات القائمة     
  البلد

 أو تفاهم يف شكل احتكار أو يف شكل آخر أو تواطؤ، يقيد التجارة بني عدة                كل عقد، " الواليات املتحدة
 ).١قانون شريمان، املادة " (دول أو مع أمم أجنبية، ُيعلن مبوجبه أنه غري قانوين

مجيـع االتفاقـات املربمـة بـني        : حتظر األمور التالية لكوهنا تتناىف مع السوق الداخلية       " االحتاد األورويب
القرارات اليت تتخذها رابطات الشركات واملمارسات املتفق عليها اليت قـد           املؤسسات، و 

تؤثر يف التجارة بني الدول األعضاء واليت يكون غرضها أو أثرها منع املنافسة أو تقييـدها              
  :أو تشويهها يف السوق الداخلية وبشكل خاص ما يلي

لبيع أو أية شروط    تثّبت، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، أسعار الشراء أو ا           )أ(  
  جتارية أخرى؛

  تقّيد اإلنتاج أو األسواق أو التطور التقين أو االستثمار أو تتحكم فيها؛  )ب(  
  تنطوي على تقاسم لألسواق أو مصادر اإلمداد؛  )ج(  
تطبق شروطاً خمتلفة على تعامالت متماثلة مع شركاء جتـاريني آخـرين،              )د(  

  موات؛  يضع بعض األطراف يف وضع تنافسي غري مما
جتعل إبرام العقود خاضعاً لقبول األطراف األخرى اللتزامات إضافية ال تكون   )ه(  

من ) ١(١٠١املادة  " (هلا، حبكم طبيعتها وفقاً للعرف التجاري، أية صلة مبوضوع هذه العقود          
  ).معاهدة عمل االحتاد األورويب

 فيما بينها، أو القرار الذي تتخذه رابطـة         االتفاق بني شركات أو املمارسة املتفق عليها      " جنوب أفريقيا
شركات، حمظور إذا أبرم بني أطراف يف عالقة أفقية وإذا انطوى على أيٍ من املمارسات               

  :التالية األفقية التقييدية
  تثبيت سعر شراء أو بيع بشكل مباشر أو غري مباشر، أو أي شرط جتاري آخر؛  ‘١‘  
الء واملوردين واألقـاليم أو أنـواع       تقاسم األسواق عن طريق توزيع العم       ‘٢‘  

  حمددة من السلع أو اخلدمات؛
  ".العطاء التواطئي  ‘٣‘  

 االتفاق بني أطراف يف عالقة رأسية حمظور إذا كان أثره منع املنافسة يف سوق ما أو التقليـل                 "
 ).٥ و٤قانون املنافسة، املادتان ". (من شأهنا إىل حد كبري

 حتظر حتديـداً    ٤٥املادة  : ين لالتفاقات األفقية املانعة للمنافسة    يتضمن قانون املنافسة حظر    كندا
االتفاقات املربمة بني املتنافسني لتحديد األسعار، وتقاسم األسواق أو تقييـد اإلنتـاج،              

 أشـكال االتفاقـات     ١-٩٠يشكل قيوداً مباشرة على املنافسة، يف حني حتظر املادة           مبا
  .كبري املنافسة أو تقلل من شأهنا إىل حداألفقية األخرى اليت ُيحتمل أن متنع 

وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن القانون عدة أحكام حتظر أشـكاالً حمـددة مـن أشـكال                
، والتعامـل   )٧٦املـادة   (االتفاقات الرأسية، من قبيل اإلبقاء على أسعار إعـادة البيـع            

 ).٧٧املادة (احلصري، والبيع املشروط، وتالزم املبيعات، وتقييد السوق 

  .دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة  :املصدر

  االتفاقات األفقية املانعة للمنافسة    
من بني االتفاقات األفقية، ميكن أن يكون التمييز بني ما يسمى الكارتالت الطاغية وغـري                 -١٥

  .التحليل ذلك من أنواع االتفاقات املانعة للمنافسة مفيداً يف حتديد أولويات اإلنفاذ ومعايري
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واالتفاقات الوارد سردها يف الفصل الثالث من قانون األونكتـاد النمـوذجي بـشأن                -١٦
ومن . املنافسة، تشكل ما يسمى بالكارتالت الطاغية اليت ثبت أهنا مضرة بشكل خاص باملنافسة            

املسلّم به على نطاق واسع أن الكارتالت الطاغية هي يف مجيع األحوال مانعة للمنافسة وميكـن                
هلذا السبب حيظرها عدد كبري من      . )٤(ل افتراض أهنا غري شرعية بدون أي حتر إضايف        بشكل معقو 

  .نظم قوانني املنافسة باعتبارها انتهاكات يف حد ذاهتا للقانون أو مانعة للمنافسة حبكم غرضها
وعلى خالف الكارتالت الطاغية ميكن أن تعطي أنواع أخرى من االتفاقات بـني               -١٧

وعلى سبيل املثال فإن التسويق املشترك الذي ميكّن املنتجـات مـن            . نافعاملتنافسني بعض امل  
الوصول إىل العمالء مبزيد من السرعة والفعالية ميكن أن حيقق بعض املكاسب مـن حيـث                

غري أن هذه األنواع من االتفاقات ميكن أن تضر أيضاً باملنافسة من خالل احلد من               . الفعالية
زها على التنافس بشكل مستقل أو عن طريـق اسـتحداث           قدرة الشركات املسامهة أو حف    

والتأثري العام على املنافسة خيتلف مـن حالـة         . تيسري اتفاقات مانعة للمنافسة فيما بينها      أو
وبالتايل تتطلب هذه األنواع من االتفاقات      . ألخرى، رهناً بطبيعة االتفاقات وظروف السوق     

 من العناية وعادة ما ختضع الختبار قاعـدة املـربر       احملتملة املانعة للمنافسة معاجلة بقدر أكرب     
  . املعقول اليت يتعني مبوجبها على سلطات املنافسة إثبات أثر سلوك الكارتل الضار املزعوم

ونظراً للرتعة املسّجلة مؤخراً واملتمثلة يف جترمي الكارتالت الطاغية، يصبح التمييز بني        -١٨
 ففي بعض الواليات القضائية تعترب الكارتالت الطاغيـة         .نوعي االتفاقات األفقية أكثر أمهية    

جرمية ويعاقب عليها بالسجن، يف حني ختضع أنواع أخرى من التواطـؤ بـني املتنافـسني                
  .جلزاءات مدنية أو إدارية

  الكارتالت الطاغية     
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك فإن الكارتالت الطاغية هي اتفاقات مانعة للمنافـسة               -١٩

وبشكل عام  . نافسني ال غرض هلم أو ال هدف سوى رفع األسعار أو ختفيض املنتوج            بني مت 
االتفاق على حتديـد    : تندرج أربعة أنواع من االتفاقات يف هذا التعريف للكارتالت الطاغية         

  .األسعار، وتقييد اإلنتاج، وتقاسم األسواق، والتالعب بالعطاءات
التجارية ميكن أن تندرج أيضاً يف قائمة موسعة        واملقاطعة اجلماعية من جانب املؤسسات        -٢٠

والفصل الثالث من القانون النموذجي بشأن املنافسة يشمل فئة فرعية مـن            . بالكارتالت الطاغية 
عمليات املقاطعة اجلماعية بوصفها كارتالت طاغية؛ واالتفاق على رفض الـشراء أو التوريـد،              

  .)٥(للمنافسة  ما الذي هو أمر حيويوالرفض اجلماعي للوصول إىل ترتيب ما أو رابطة
__________ 

اتفاقات أو ممارسات معينة يفترض بشكل قاطع، بسبب        " الواليات املتحدة أن هناك      رأت احملكمة العليا يف    )٤(
أثرها الضار باملنافسة وافتقارها ألية ميزة تعويضية، أهنا اتفاقات وممارسات غري معقولة ومن مث غري قانونية                

املـربر التجـاري    دون احلاجة إىل إجراء حتقيق مستفيض فيما يتعلق بالضرر احملدد قد تكون قد سببته أو                
 ).US 1 (1958) 356، ضد الواليات املتحدة .Northern Pacific Railway Coقضية " (الستخدامها

 .مقاطعة العمالء ال ميكن بشكل عام أن يطاهلا مثل هذا احلظر )٥(
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وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك من قبل فإن االتفاقات الوارد سـردها يف الفـصل                 -٢١
  الثالث من القانون النموذجي هي بشكل عام 

االتفاقات اليت حتدد األسعار أو غريها من شروط البيع، مبـا يف ذلـك يف                 )أ(
  .طاغية كارتالت  واليت تعتربالتجارة الدولية،

االتفاقات اليت حتدد   "إىل حظر   ) أ(٣-املبادئ والقواعد، يف الفقرة دال    تدعو جمموعة     -٢٢
وحتديد األسعار من أكثر األشكال شيوعاً      ". األسعار، مبا يف ذلك أسعار التصدير واالسترياد      

  .، ويعترب يف حد ذاته انتهاكاً يف العديد من البلدان"الطاغية"يف سلوك الكارتالت 
ويشمل حتديد األسعار أي اتفاق بني املتنافسني لرفع سعر منتج مـا أو خدمـة             - ٢٣
وميكن أن يشمل حتديد األسعار االتفاقات . لتثبيت هذا السعر أو إلبقائه بطريقة أخرى  أو

لتحديد سعر أدىن، وإلغاء التخفيضات، أو اعتماد صيغة منوذجية حلـساب األسـعار،             
حلاالت اليت يتواطأ فيها املشترون على حتديد األسعار        وينطبق أيضا على ا   . إىل ذلك   وما

وحتديـد  . القصوى اليت هم على استعداد لدفعها مقابل املنتجات األولية أو الوسـيطة           
األسعار ال ينطق على األسعار فقط وإمنا ينطبق أيضاً على شروط البيع األخرى اليت تؤثر               

ضمانات، وبـرامج التخفيـضات،     يف األسعار بالنسبة للعمالء، مثل رسوم الشحن، وال       
  .ومعدالت التمويل

  العطاءات التواطئية   )ب(

العطاءات التواطئية هي الطريقة اليت ميكن هبا للمتنافسني املتآمرين أن يرفعوا بشكل              -٢٤
وباألساس فإنه . فعلي األسعار حيثما ُتمنح عقود األعمال عن طريق طلب العطاءات التنافسية

 يوافق فيها املتنافسون مسبقاً على من سيفوز بالعطاء وبأي سعر، مبا يقوض             يتعلق باحلالة اليت  
غرض الدعوة إىل تقدمي العطاءات ذاته الذي يتمثل يف احلصول على سلع أو خدمات بأكثر               

  .األسعار والشروط مالءمة
فقد يتفق املتنافسون على الفوز     . وميكن أن تتخذ العطاءات التواطئية أشكاالً عديدة        -٢٥
وقد يتفق بعض املتنافسني    . العطاءات بالدور وُيشار إىل ذلك بالتناوب على تقدمي العطاءات        ب

ويف حاالت أخرى   . على تقدمي عطاءات غري مقبولة للتغطية على خمطط للتالعب بالعطاءات         
. ميكن أن يتفق املتنافسون ببساطة على االمتناع عن التقدم بعطاء أو سحب عطـاء مقـدم               

 جيب أن تشمل خطة التالعب بالعطـاءات         العطاء أو عدم تقدميه بالذات،     وإضافة إىل تقدمي  
ومثل هذه االتفاقات ميكن أن تشمل التعاقـد مـن          . طريقة ما لتعويض اخلاسر املزعوم    اً  أيض

الباطن خبصوص أجزاء من العقد الرئيسي مع املتقدمني بالعطاءات غري املوفقني، أو تـسديد              
  . كارتلدفوعات لألعضاء اآلخرين يف ال
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فحىت البلدان اليت ال توجد فيهـا       . والعطاءات التواطئية غري قانونية يف معظم البلدان        -٢٦
ومعظم البلدان تتعامـل مـع العطـاء        . قوانني منافسة هلا تشريعات خاصة بشأن العطاءات      

التواطئي بأكثر صرامة من تعاملها مع االتفاقات األفقية األخرى بالنظر إىل ما تنطوي عليـه               
عطاءات التواطئية من جوانب غش وال سيما ما يترتب عليها من آثار ضارة باملـشتريات               ال

  .احلكومية واإلنفاق العام

   العطاءات التواطئية -النهج البديلة يف التشريعات القائمة     
  البلد

 من قانون مجهورية الصني الشعبية بشأن التصدي للمنافسة غري          ١٥عمالً باملادة     الصني
 مع الغري للتأثري على     بتواطؤٍ، ال جيوز ملقدمي العطاءات التقدم بعطاءات        املشروعة

، ال جيـوز    ذلـك وباإلضـافة إىل    . سعر العطاء يف اجتاه االرتفاع أو االخنفاض      
للمتقدم بالعطاء التعاون مع الطرف الذي يدعو املتقدمني بالعطاءات إىل استبعاد           

  .منافسني من املنافسة الرتيهة
. وجد يف القانون اجلنائي أية أحكام خاصة فيما يتصل بالعطاءات التواطئيـة           ال ت   أملانيا

 ٢٩٨انظر الفقرة   . والتالعب بالعطاءات حمظور حتديداً يف القانون اجلنائي األملاين       
  . من القانون اجلنائي

 سـنوات،   ٥يعترب العطاء التواطئي جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تـصل إىل              كينيا
من قـانون   ) ٩(٢١انظر الفرع   .  تتجاوز مليون شلن، أو هبما معاً      بغرامة ال  أو

  . ٥٠٤الفصل  املنافسة،
  .دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة  :املصدر

  تقاسم األسواق أو العمالء؛  )ج(

  دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة    

نافـسون األسـواق   إن اتفاقات تقاسم األسواق أو العمالء اتفاقات يتقاسم فيها املت          -٢٧
لن أبيع يف جزئك مـن      "وهذه االتفاقات هي أساساً اتفاقات لعدم مزامحة الغري؛         . بينهم فيما

ويف مثل هذه املخططات ميكن أن تتقاسـم        " السوق إن أنت مل تبع يف جزئي أنا من السوق         
ددة الشركات املتنافسة أقاليم البيع على أساس جغرايف أو ختصيص عمالء حمددين أو أنواع حم             

وقد تكون اتفاقات تقاسم األسواق اجلغرافية أكثر       . من العمالء ألعضاء معينني من الكارتل     
فعالية من حتديد األسعار من وجهة نظر الكارتل، ألهنا ُتجنب التكاليف والصعوبات املرتبطة             

رد وتعد مراقبة العمل باالتفاق يف أوساط األعضاء بسيطا نسبياً، ألن جم          . بتحديد أسعار عامة  
   )٦(.منافس آخر دليل على الغش" رقعة"وجود سلع ملنافس يف 

__________ 

)٦( Whish Richard (2009). Competition Law, 6th ed., Oxford University Press.. 
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وقد جتري اتفاقات تقاسم العمالء يف التجارة الداخلية ويف التجارة الدولية على حد               -٢٨
سواء؛ ويف هذه احلالة األخرية، كثرياً ما تشمل االتفاقات عمليات تقسيم السوق الدولية على  

ومؤسسات األعمال اليت   . ددة مسبقاً بني املوّرد واملشتري    أساس جغرايف يعكس العالقات احمل    
  . تدخل يف مثل هذه املخططات غالباً ما تتفق على أال تنافس إحداها األخرى يف سوقها احمللية

وتنال اتفاقات تقاسم األسواق وتقاسم العمالء من املنافسة بتحديد نطاق املنـتجني              -٢٩
ارج حدودهم اجلغرافية أو التعامل مع عمالء مل يـسبق          األكثر فعالية داخل اجملموعة للبيع خ     

وبالتايل من شأن هذا النوع من التقييد أن جيعـل مـن األصـعب علـى                . هلم أن زودوهم  
  .الشركات أن ختفض من تكاليف الوحدة يف إنتاجها عرب استغالل وفورات احلجم

  فرض قيود على اإلنتاج أو املبيعات، مبا يف ذلك مبوجب حصص؛  )د(

يرمي فرض القيود على اإلنتاج أو املبيعات، أو ما ُيسمى فرض القيود على اإلنتاج،                -٣٠
  .إىل التأثري يف األسعار باحلد من التوريد بشكل مصطنع

وميكن أن تشمل القيود األخرى على اإلنتاج اتفاقات بشأن حجم اإلنتاج أو حجم               -٣١
ود كثرياً ما ُتطبق يف القطاعات اليت يوجد        وهذه القي . املبيعات أو النسب املئوية لنمو السوق     

ولتعزيز هذا املخطط، كـثرياً    . فيها فائض طاقة ويرغب األطراف يف التواطؤ يف رفع األسعار         
ينشأ ترتيب جممع تطالَب فيه املؤسسات التجارية اليت تبيع أكثر من حصتها بدفع مبـالغ                ما

  .حصصهامعينة للمجمع تعويضاً للشركات اليت تبيع دون مستوى 
واألثر الذي حتدثه اتفاقات تقييد اإلنتاج شبيه بتحديد األسعار، إذ ترتفع األسعار إذا          -٣٢

وبالتايل ال تستطيع الشركات األكثر فعالية وابتكـاراً أن تتوسـع؛ وقـد             . ُخفض اإلنتاج 
  .تستطيع الشركات استغالل وفورات احلجم بالكامل ال

  مااالتفاق على رفض الشراء من جهة   )ه(
  االتفاق على رفض التوريد جلهة ما  )و(

إن اتفاقات رفض الشراء أو التوريد، أو ما يسمى أحياناً باملقاطعة اجلماعية، اتفاقات     -٣٣
بني الشركات املتنافسة حيث تتواطأ هبدف وقف أو حتديد مبيعاهتا إىل عمالء معينني أو وقف    

واملقاطعة اجلماعية ميكن أن ُتـستخدم  . كمن ذل بدالً أو حتديد مشترياهتا من موردين معينني     
فعلى سبيل املثال، ميكن أن تتفق الشركات       . يف التصدي لسلوك غري مشروع معاد للمنافسة      

املتنافسة، لتعزيز اتفاقات حتديد األسعار، على عدم التعامل مع شركات أخرى إال بـشروط              
عية ملنع شركة ما من دخول      ويف حاالت أخرى ميكن أن ُتستخدم املقاطعة اجلما       . متفق عليها 

أو ميكن أن تستهدف اجلهات املخفضة لألسـعار        . السوق أو اإلجحاف مبنافس قائم بالفعل     
وقد ال ُتنفَّذ املقاطعة يف الواقع أحيانـاً،        . قصد إنفاذ ترتيبات احلفاظ على أسعار إعادة البيع       

  .ملطلوب إىل اختاذ اإلجراء ا"الضحية احملتملة"لكن التهديد بذلك قد يدفع 
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أي أن الـشركات املتنافـسة ميكـن        (وميكن أن تكون املقاطعة اجلماعية إما أفقية          -٣٤
، )تتفق فيما بينها على عدم البيع أو الشراء من مؤسسات جتارية معينة أو أفراد معيـنني                أن
وهي تشمل االتفاقات بني األطراف على خمتلف مـستويات سلـسلة اإلنتـاج             (رأسية   أو
ض التعامل مع طرف ثالث عادة ما يكون منافساً للشركات اليت هي طرف             التوزيع، ورف  أو
  ).االتفاق يف
وتعترب املقاطعة اجلماعية غري مشروعة يف عدد من البلدان، وال سيما حيثما تكـون                -٣٥

وعليه، كـثرياً  . مصممة إلنفاذ ترتيبات أخرى أو عندما تقّيد املنافسة وتفتقر إىل مربر جتاري      
  . جرائم يف عدد من البلدانيف حد ذاهتاما ُتعد حاالت االتفاق على رفض التوريد أو الشراء 

   بأشكاهلا املقاطعة-الُنُهج البديلة يف التشريعات القائمة     
  البلد

عة للمنافسة،  يتضمن قانون مكافحة القيود املفروضة على املنافسة، إضافة إىل حظر عام لالتفاقات املان              أملانيا
  ).٢١املادة (حظراً حمدداً للمقاطعة 

رأت احملكمة العليا أنه ليس هناك مسوغ ملعاملة عمليات رفض التعامل األفقية مجيعها علـى أهنـا             الواليات املتحدة
وقد قامت الشركة املدعى عليها، وهي تعاونية شراء، بطرد أحد األعـضاء دون             . حمظورة يف ذاهتا  

وخلصت احملكمة إىل أن    . لك الوقت ودون توفري وسيلة إجرائية للطعن يف الطرد        تقدمي تفسري يف ذ   
مثل هذه التعاونية منشأة منوذجياً هبدف زيادة الكفاءة االقتصادية ورأت أنه ما مل متلك التعاونيـة                
قوة سوقية أو فرصة وصول حصرية إىل املنافسة الفعلية، فإن طرد العضو ينبغي أن حيكـم عليـه                  

 Northwest Wholesaleقـضية . (عدة املربر املعقول وبالتايل فإنه قد يكون قانونياً متاماًمبوجب قا

Stationers, Incضد  Pacific Stationary & Printing Co., 472 U.S. 284 (1985) .(  
ويف قضية أخرى، رأت احملكمة العليا أن املقاطعة اجلماعية الرامية إىل التأثري على السعر املـدفوع                

بل خدمات أعضاء اجملموعة غري مشروع يف حد ذاته بصرف النظـر عـن القـوة الـسوقية                  مقا
  .)Superior Court Trials Lawyers Ass’n, 493 U.S. 411 (1990) ضد FTC(للمشاركني 

  .دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة  :املصدر

طة ما، تكون   الرفض اجلماعي إلتاحة إمكانية االنضمام إىل ترتيب ما أو راب           )ز(
  .ألي منهما أمهية بالغة بالنسبة للمنافسة

. إن العضوية يف الرابطات املهنية والتجارية شائعة يف جمال إنتاج وبيع السلع واخلدمات              -٣٦
وعادة ما تكون لدى هذه الرابطات قواعد معينة بشأن قبول األعضاء، ويف الظروف العاديـة               

إال أن قواعد القبول ميكن أن تـصاغ        . ذه الشروط يسمح لالنضمام ألولئك الذين يستوفون ه     
بالعمل كآلية عـضوية     بطريقة تستبعد بعض املنافسني احملتملني إما عن طريق التمييز ضدهم أو          

إال أن االعتبارات املهنية السليمة، كعدم االمتثال لقواعد        . مغلقة، قد تقلل من املنافسة أو تعيقها      
  .املهنية اد األفراد من الرابطاتالسلوك املهين، ميكن أن تربر استبع

مث إن من شأن الرفض اجلماعي إلتاحة إمكانية االنضمام إىل ترتيب ما أن يتخـذ شـكل               -٣٧
  .احلرمان من إمكانية االستفادة من تسهيل يكون ضرورياً من أجل التنافس يف السوق بشكل فعال
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  أنواع أخرى من االتفاقات األفقية    
اقات األفقية غري الكارتالت الطاغية بأهنا مانعـة للمنافـسة          غالباً ما توصف االتف     -٣٨

وهذه األنواع من االتفاقات عادة ما تـشمل        . مبوجب املفعول أو رهناً بقاعدة املربر املعقول      
التسويق املشترك، والشراء املشترك، واملشاريع املشتركة يف جمال التطوير والبحـث،           : يلي ما

  .اتوأحياناً اتفاقات تقاسم املعلوم
وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك أعاله ختضع هذه األنواع من االتفاقات، يف العديـد       -٣٩

من الواليات القضائية، لقاعدة املربر املعقول، مبا يعكس كون املتنافسني حيتاجون أحياناً إىل             
التعاون أو التعاضد يف حتالفات استراتيجية أو مشاريع مشتركة، وكون مثل هـذا التعـاون               

  .ن يكون مشجعاً للمنافسة فضالً عن كونه ال يضر هباميكن أ
ال يكفـي   ‘ مشروع مشترك ‘ومع ذلك جتدر مالحظة أن جمرد وصف ترتيب بأنه            -٤٠

لتفادي املسؤولية يف حد ذاهتا حيثما يستخدم املشاركون املشروع املشترك كوسـيلة لرفـع             
  .األسعار أو تقييد اإلنتاج

  التسويق املشترك    
مل التسويق املشترك اتفاقات علـى االشـتراك يف البيـع أو التوزيـع     ميكن أن يش   -٤١
وميكن أن تكون مثل هذه االتفاقات مشجعة للمنافسة عندما         . الترويج للسلع أو اخلدمات    أو

ميكن جملموعة من األصول التكميلية أن تولد وفورات يف التكاليف وفرصاً أخرى لتحقيـق              
تسويق قد يشمل اتفاقات على األسعار أو اإلنتـاج أو أي   غري أن التعاون يف جمال ال     . الفعالية

أما مـسألة حتقيـق     . متغريات أخرى هامة من الناحية التنافسية، مبا ينتج عنه ضرر تنافسي          
إىل الظروف  اً  مكسب عام صاف من هذا الترتيب فإىل سلطة املنافسة يعود البت فيها استناد            

  .اخلاصة بكل حالة

  الشراء املشترك    
ق الشراء املشترك هو اتفاق مربم بني شركات من أجل الشراء املشترك لعوامـل          اتفا  -٤٢

وغالباً ما تكون اتفاقات الشراء املشترك مشجعة للمنافسة، مبا أن الـشراء            . اإلنتاج الالزمة 
املشترك ميكن أن يسمح للمشاركني بتحقيق ختفيضات أكرب للموردين مبا يعكس على سبيل             

غري أن مثل هذه    . ليف التوريد أو االقتصاد يف تكاليف التسليم والتوزيع       املثال اخنفاضاً يف تكا   
 االتفاقات ميكن أن تقلل من املنافسة حيثما تيسر التواطؤ مـن خـالل توحيـد تكـاليف                

ففي أملانيا، ُعدل قانون مكافحة تقييد املنافسة ليسمح بإعفاء خـاص لفائـدة             . املشاركني
ا األعمال التجارية الصغرى أو الرابطات التجارية، شريطة ترتيبات الشراء املشترك اليت تتخذه  

يتـدخل   وال. أن تكون كل شركة قادرة على الشراء بصورة منفردة إن هي أرادت ذلـك             
  .مكتب الكارتالت االحتادي إال يف حاالت نادرة يكون فيها هلذا الترتيب ضرر كبري باملنافسة
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  املشاريع املشتركة يف جمال التطوير والبحث    
التعاون بني املتنافسني ميكن أن يشمل االتفاقات على القيـام بـشكل مـشترك                - ٤٣

ومعظم أنشطة التطوير والبحث املشتركة بني املتنافسني إمنـا تـشجع           . بالبحث والتطوير 
فعلى سبيل املثال، ميكن للتعاون يف جمال التطوير والبحث . املنافسة، وحتقق فوائد ذات شأن

 مجع األصول التكميلية والتكنولوجيات، مبـا يـؤدي إىل تطـوير      أن ميكّن املشاركني من   
وميكن التفاقات التطوير والبحث املشتركة أن تقلّـص        . منتجات جديدة أو أفضل جودة    

املنافسة أو تعيقها عندما تفرض على املشاركني قيوداً على استغالل املنتجات املطورة مـن            
  .خالل التعاون

  اسم املعلوماتقاتفاقات ت    
ويف . ميكن أن تشمل هذه االتفاقات درجة كبرية من تبادل املعلومات بني املتنافسني             -٤٤

حني ميكن أن يكون تقاسم املعلومات الزماً لتحقيق التعاون املشجع للمنافسة إال أنه يزيد يف               
وبشكل خاص فإن تبادل املعلومات عن حتديد األسعار،        . بعض األحيان من إمكانية التواطؤ    

ف، أو شروط الصفقات، أو استراتيجيات التسويق، أو غري ذلك مـن املـتغريات              أو التكالي 
التنافسية اهلامة، ُتثري مشاغل تنافسية وبالتايل يعترب يف حد ذاته مانعـاً للمنافـسة يف بعـض                

فبتقاسم املعلومات احلساسة من الناحية التنافسية ميكن للمتنافـسني أن          . الواليات القضائية 
  .يّسهلوا التواطؤ

  االتفاقات الرأسية    
االتفاقات الرأسية هي اتفاقات تربم بني الشركات على خمتلف مستويات سلـسلة              -٤٥

اإلنتاج والتوزيع، مثل االتفاقات املربمة بني املنتج واملوزع، أو بني البائع باجلملـة والبـائع               
ان، مييل ميزان   ومبا أن الشركات ال تكون يف تنافس مباشر بينها يف كثري من األحي            . بالتجزئة

ويف . أكثر منه إىل تقليص املنافسة بقدر كبري       آثار هذه الترتيبات إىل حتقيق مزيد من الفعالية       
حني ال يشري الفصل الثالث من القانون النموذجي بشأن املنافسة إىل االتفاقات الرأسية فـإن               

رد اإلشارة إليها يف    البعض من أنواع االتفاقات الرأسية اليت ميكن أن تكون مانعة للمنافسة ت           
. إطار الفصل السادس من القانون النموذجي الذي يعاجل انتهاك مركز القوة السوقية املهيمن            

ومن منظور منهجي، يبدو مع ذلك من األنسب معاجلة االتفاقات الرأسية يف إطـار حظـر                
  .االتفاقات املانعة للمنافسة

" قاعدة املربر املعقول  " الرأسية لنهج    ويف العديد من الواليات القضائية، ختضع القيود        -٤٦
الذي يعكس حقيقة أن هذه القيود ال تكون ضارة بصورة دائمة بل قد تكون مفيدة فعالً يف                 

وقلما تعترض السلطات املعنية باملنافسة على القيود الرأسية غري         . ظروف هياكل سوقية معينة   
  .املتعلقة باألسعار



TD/B/C.I/CLP/L.4 

15 GE.12-50675 

اإلبقاء : ثري عادة مشاغل فيما يتصل باملنافسة ما يلي       وتشمل االتفاقات الرأسية اليت ت      -٤٧
على سعر إعادة البيع، والتعامل احلصري، والقيود املفروضة على اإلقليم أو علـى الـسوق               

ويف حني ظـل  . املفروضة على املوزعني، وترتيبات البيع املشروط   ) القيود اجلغرافية (اإلقليمية  
 حد كبري يف صـفوف علمـاء االقتـصاد فـإن            النوع األول من الترتيب مثرياً للجدل إىل      

  .املمارسات القائمة على التعامل احلصري تثري قدراً أدىن من املشاغل

  فرض أسعار إعادة البيع    
ميكن العثور على اتفاق فرض أسعار إعادة البيع يف أي اتفاق يـربم بـني مـورد                   -٤٨

وعموماً، تشري ممارسـة    . ددةوموزعيه، حيث جيعل املورد موزعيه يبيعون منتجاته بأسعار حم        
ومن الواضح أن فرض أسعار . فرض أسعار إعادة البيع إىل حتديد املورد ألسعار البيع بالتجزئة    

، حيث يعجز البائعون بالتجزئة عن      املنافسة يف إطار العالمة التجارية الواحدة     إعادة البيع خينق    
بيد أن ذلك قد يشجع املنافسة بني       . التنافس فيما بينهم يف حتديد السعر لنوع معني من السلع         

العالمات التجارية إذ يسعى البائعون بالتجزئة جاهدين إىل حتقيـق وفـورات يف احلجـم               
ويرى كل من املنتجني والبائعني بالتجزئة يف فرض أسعار إعادة البيع مكسباً هلـم              . والنطاق

من اً  البيع انطالق إىل أن فرض أسعار إعادة      اً  ونظر. وميكن احلديث عن مكاسب عامة كذلك     
حد أدىن يقيد املنافسة يف إطار العالمة التجارية الواحدة، حيث ال تباع سوى عالمة جتاريـة      

ـ     اً  واحدة يف السوق، يصبح فرض أسعار إعادة البيع انطالق         لتحديـد  اً  من حـد أدىن مرادف
كون األعمـال   إذ عادة ما ت   . ما يكون احلال كذلك يف البلدان النامية      اً  وكثري. األسعار الدنيا 

التجارية متركزة أكثر مما هي عليه يف البلدان املتقدمة، ألن الدخل القومي اإلمجايل أدىن بكثري        
والطلب على سلع العالمات التجارية أقل كذلك، مما ال يفـسح اجملـال إال ملـورد كـبري       

 من هذه الظروف، من األرجح أن تـرى البلـدان         اً  وانطالق. موردين كبريين لكل سلعة    أو
النامية يف فرض أسعار إعادة البيع خمالفة يف حد ذاهتا وإن كان االجتاه الـسائد يف البلـدان                  

  .املتقدمة هو اإلذن بفرض أسعار إعادة البيع عند وجود مكاسب عامة ثابتة
وللمزيد من املعلومات عن خمتلف النهج لتقييم فرض أسعار إعـادة البيـع، انظـر                 -٤٩

  .  من القانون النموذجي بشأن املنافسةالتعليقات على الفصل الرابع

  التعامل احلصري    
ميكن العثور على ترتيبات التعامل احلصري يف أي اتفاق حيثما ُيفرض قيد علـى                - ٥٠

اختيار الشركة للبائعني أو املوردين، أي حيثما يكون املشتري مطالباً بشراء كل ما حيتاج              
وتتـضمن  . نتجاته إىل شركة واحدة ال غري     إليه من بائع واحد، أو مطالبة بائع ببيع كل م         

اتفاقات حقوق االمتياز كلها تقريباً أحكاماً من هذا القبيل، حيث حتظر على أصـحاب              
حقوق االمتياز شراء املواد، أو خصائص املواد املميزة للعالمة التجارية من أي شخص آخر       

حلصري يف احتمال التسبب    وخوف املنافسة من التعامل ا    . غري اجلهة املاحنة حلقوق االمتياز    
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فعلى سبيل املثال، إذا كان جزء كبري من البائعني بالتجزئـة يف منطقـة              . يف غلق السوق  
جغرافية معينة متعاقدين مع منتج واحد مبوجب اتفاقات بشأن التعامل احلصري لبيع نوع             

 .وجودة معينة، فقد ال جيد ُمنتج آخر شبكة توزيع واسعة مبا يكفـي للبيـع يف الـسوق                 
وللمزيد مـن   . ُيحظر التعامل احلصري إال إذا قلص بقدر كبري من املنافسة يف السوق             وال

املعلومات عن تقييم اتفاقات التعامل احلصري، انظر التعليقات على الفصل الرابـع مـن              
  .القانون النموذجي بشأن املنافسة

  حتديد املناطق احلصرية أو فرض قيود على السوق اإلقليمية    
العثور على مثل هذه األمور يف اتفاق يفرض مبوجبه مورد ما قيوداً ما علـى               ميكن    -٥١

، انظـر  ةوللمزيد من املعلومات عن اتفاقات حتديد املناطــق احلـصري   . هعيأقاليم بيع موز  
  .التعليقات على الفصل الرابع من القانون النموذجي بشأن املنافسة

  السلع ترتيبات تالزم املبيعات أو اإللزام بشراء كل     
ُيعرَّف ترتيب تالزم املبيعات بأنه اتفاق يعقده أحد األطراف لبيع منتج معني ولكن               -٥٢

أو يوافق على األقل على أال يشتري ) أو مالزماً(فقط بشرط أن يشتري املشتري منتجاً خمتلفاً 
املشتري بشراء  ويف حالة اإللزام بالشراء املناقضة متاما، ُيلزم        . )٧(هذا املُنتج من أي مورِّد آخر     

جمموعة السلع كلها اليت تنتجها الشركات من أجل احلصول على السلعة أو السلعتني اللتني              
وقد تكون لترتيبات تالزم املبيعات آثار سلبية على املنافسة، إذا          . حيتاجهما املشتري يف الواقع   

  .وج من السوقأغلق جزء كبري من السوق نتيجة التالزم وبالتايل ُيجرب املنافسون على اخلر
وميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن تقييم اتفاقات تـالزم املبيعـات يف                 -٥٣

  .التعليقات على الفصل الرابع من القانون النموذجي بشأن املنافسة
  الترخيص أو االستثناء  -ثانياً

خطار هبا  ، إذا مت اإل   "أوالً"املمارسات اليت تدخل يف نطاق الفقرة       أو استثناء   جيوز ترخيص     
حسب األصول، وإذا باشرهتا شركات ختضع ملنافسة فعلية، مىت خلصت اجلهات الرمسيـة             مقدماً  

  .صافياًاً عاماً املعنية باملنافسة إىل أن االتفاق ككل سينتج نفع
. تتضمن كل والية قضائية تقريباً إعفاءات من حظر االتفـاق املـانع للمنافـسة               -٥٤
لقضائية أشكال خمتلفة من الُنظم فإن هلا مع ذلك ُنظم استثناء           كانت ملختلف الواليات ا    وملا

ففي حني تنص الفقرة الثانية من هذا الفصل من القانون النموذجي بـشأن             . وترخيص خمتلفة 
املنافسة على نظام ترخيص ُتمنح فيه السلطات الوطنية سلطات تقديرية لترخيص االتفاقـات   

 على استثناءات قانونية ألنواع حمددة من االتفاقات        املُخطر هبا، ال تنص تشريعات أخرى إال      

__________ 

)٥( N. Pac. Ry. Co. v. United States, 356 U.S. 1, 5-6 (1958). 
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وعلى سبيل املثال فإن قانون الواليات املتحـدة        . دون منح سلطة املنافسة هامشاً من التقدير      
ملكافحة االحتكار ال ينص على أية إمكانية استثناء أو ترخيص من جانب سلطات املنافـسة               

غري . على نظام إخطار باالتفاقات املانعة للمنافسة     يف الواليات املتحدة، وبالتايل فإنه ال ينص        
أنه توجد استثناءات قانونية عديدة واستثناءات مبوجب أحكام صادرة عن احملاكم من قوانني             

  . مكافحة االحتكار يف الواليات املتحدة
وتتعلق املالحظات التالية بأشكال خمتلفة من أشكال الترخيص اليت جيوز أن متنحهـا     -٥٥

  . ملنافسة خالفاً لالستثناءات القانونيةسلطات ا

  االستثناءات اجلماعية والفردية    
ففئـة  . أو الفردية /يوفر العديد من الواليات القضائية نظماً لالستثناءات اجلماعية و          -٥٦

. معينة من االتفاقات تستفيد، عند منح استثناء مجاعي، من استثناء دون أي تقـدير فـردي               
وكمثال لـذلك جتـدر     . ددة من االتفاقات تفي مبعايري االستثناء     وميكن افتراض أن فئات حم    

اإلشارة إىل االستثناءات اجلماعية يف حالة التطوير والبحث والتخصص، حيثمـا ميكـن أن              
  .يؤدي تآلف املهارات أو األصول اإلضافية إىل زيادة الكفاءة

وقـصد  . يـة ومن جهة أخرى، ميكن منح استثناء فردي حلاالت االتفاقات الفرد           - ٥٧
احلصول على ترخيص حتتاج الشركات اليت تنوي الدخول يف اتفاقات ُيحتمل أن تكـون              

. مانعة للمنافسة إىل إخطار سلطة املنافسة وفقاً لذلك جبميع عناصر االتفاق ذات الـصلة             
ويعاجل الفصل اخلامس من القانون النموذجي بشأن املنافسة اجلوانـب اإلجرائيـة مثـل              

  .اإلخطار  نظام
وكما ورد شرح ذلك مبزيد من التفصيل يف التعليقات على الفصل اخلـامس مـن                 -٥٨

القانون النموذجي بشأن املنافسة، ميكن أن ينتج عن نظام اإلخطار املسبق والترخيص اإلداري   
تراكماً هاماً يف حجم اإلخطارات، مبا يستهلك بشكل ال لزوم له قدراً كبرياً مـن مـوارد                 

وهلـذا  .  وُيقصِّر يف إعطاء األطراف املعنية درجة اليقني القانونية        سلطات مكافحة االحتكار  
السبب أُلغي نظام اإلخطار باالتفاقات اليت ُيحتمل أن تكون مانعة للمنافسة يف قانون االحتاد              

  .األورويب للمنافسة

  معايري منح االستثناءات    
ون هذه األخـرية   جيوز لسلطات املنافسة أن تأذن للشركات بسلوك معني عندما تك           -٥٩

والنفع العام الصايف حباجة إىل ". نفعاً عاماً صافياً"موضع منافسة فعلية، وُتثمر هذه املمارسات 
تنسيق مع أهداف أو أغراض قوانني املنافسة، ومن األفضل تفسريها بأهنا نفـع اقتـصادي               

من معاهدة  ) ٣(١٠١ويف وضع معايري االستثناءات، ميكن أن توفر املادة         . كفاءة اقتصادية  أو
: فهذه املادة حتدد أربعة شروط لتـرخيص اتفـاق مـا   . عمل االحتاد األورويب مقياساً جيداً 

حيتاج االتفاق إىل املسامهة يف حتسني إنتاج أو توزيع السلع أو يف تعزيز التقـدم الـتقين                  )أ(
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مع السماح للمستهلكني بنصيب عـادل      ) ب( ما يسمى مبكاسب الكفاءة      -االقتصادي   أو
وجيب أال يفرض االتفاق على الشركات املعنيـة قيـوداً          ) ج(ن الفوائد الناجتة عن ذلك،      م
إتاحة اإلمكانية هلذه الشركات للقضاء على املنافـسة        ) د(لزوم هلا لبلوغ هذه األهداف؛       ال

والعديد من البلدان يتبع هذا النهج الذي توخـاه         . فيما يتعلق جبزء كبري من املنتجات املعنية      
  .د األورويب ومن بينها سويسرا على سبيل املثالاالحتا
وسلطات عديدة من سلطات املنافسة، مبا يف ذلك يف املفوضية األوروبيـة، ممانعـة            -٦٠

  .لترخيص االتفاقات اليت تندرج ضمن فئات الكارتالت الطاغية

  استثناء احلد األدىن أو أشكال أخرى من االستثناء    
افسة حداً أدىن من االستثناء من حظـر االتفاقـات          مينح العديد من سلطات املن      - ٦١

املانعة للمنافسة بالنسبة للشركات اليت ال تتجاوز حصتها السوقية جمتمعة حصة معينـة             
من السوق ذات الصلة أو اليت يقل حجم أعماهلا         )  يف املائة  ٢٥ و ١٠تتراوح عادة بني    (

ذا النوع من االسـتثناء     لكن بشكل عام ال ينطبق ه     . السنوي جمتمعاً دون مستوى معني    
  . على الكارتالت الطاغية

ويف حاالت أخرى، على سبيل املثال، مينح القانون مثل هـذا احلـد األدىن مـن                  -٦٢
فعلى سبيل املثال ال ينطبق قانون املنافسة األملاين على التعاون بـني املؤسـسات              . االستثناء

  .يد العمليات االقتصاديةالصغرية واملتوسطة احلجم إذا ما أفضى التعاون إىل ترش
وباإلضافة إىل ذلك، تنص بعض قوانني املنافسة على إمكانية الترخيص يف ظـروف               -٦٣

ويشار إليها أحياناً بكـارتالت     (معينة ولفترة حمددة من الزمن، من قبيل كارتالت األزمات          
  .وكارتالت الترشيد) الكساد
 اليابان ويف أملانيا حيث ميكـن       ومن أمثلة ذلك نظام مكافحة الكارتالت القدمي يف         -٦٤

لسلطة املنافسة أن ترخص كارتالت األزمات وكارتالت الترشيد لدى تقـدُّم األطـراف             
وقد أُلغيت استثناءات كارتالت الكساد وكـارتالت الترشـيد يف كـال البلـدين      . بطلب
ة وجتدر مالحظة أنه نادراً ما توجد يف واليات قـضائي         . على التوايل  ٢٠٠٥ و ١٩٩٩ عامي

  .تزال لديها أحكام من هذا القبيل استثناءات كانت سارية يف األعوام األخرية أخرى ال



TD/B/C.I/CLP/L.4 

19 GE.12-50675 

   الترخيص أو االستثناء-الُنهج البديلة يف التشريعات القائمة     
  البلد

ميكن منح استثناءات إذا وىف اتفاق ما بأحد املعايري التالية الرامية إىل التقليل من التكاليف                  فييت نام
  :ة ونفع املستهلكنياألولي

إذا كان االتفاق يتوخى ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق جتاري أو زيـادة               )أ(  
  كفاءة املشروع التجاري؛

  إذا كان يشجع التقدم التقين أو التكنولوجي أو حيّسن نوعية السلع واخلدمات؛  )ب(  
  ألنواع املنتجات؛إذا كان يشجع التطبيق املوحَّد ملعايري اجلودة والتقديرات التقنية   )ج(  
إذا كان يوحِّد الشروط املتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والـسداد، ولكـن              )د(  

  تكون له أي صلة باألسعار أو أية عوامل تسعري؛ ال
  إذا كان يزيد قدرة املؤسسات املتوسطة والصغرية احلجم على املنافسة؛  )دد(  
. ملنافسة يف السوق الدوليـة     يزيد قدرة املؤسسات الفييتنامية على ا      إذا كان   )ه(  

  )١٠قانون املنافسة، املادة (
هناك استثناءات يف إطار كارتالت الكساد وكارتالت الترشيد ميكن منحها يف ظـروف               اليابان

وأثناء االختالل املسجل يف الضوابط التنظيمية يف أواخـر         . معينة ولفترة حمددة من الزمن    
  .التسعينات، أُلغيت االستثناءات

 للمنافسةمن معاهدة عمل االحتاد األورويب االتفاقات املانعة        ) ١(١٠١يف حني حتظر املادة       اد األورويباالحت
جيوز إعالن أهنا ال تنطبق إذا سامهت مثـل         ) ١(أن أحكام الفقرة    ) ٣(١٠١جاء يف املادة    

ين حتسني إنتاج أو توزيع السلع أو يف تعزيز التقـدم الـتق         "هذه االتفاقات أو القرارات يف      
، شريطة  "االقتصادي، مع السماح للمستهلكني بنصيب عادل من النفع الناتج عن ذلك           أو

  :ما يلي أال تؤدي هذه االتفاقات أو القرارات إىل
  فرض قيود متفق عليها على الشركات ال تكون حتمية لبلوغ هذه األهداف؛  )أ"(
يتعلـق جبـزء   إتاحة اإلمكانية هلذه الشركات للقضاء على املنافسة فيما        )ب"(

  ".كبري من املنتجات املعنية
 قانون مكافحة االحتكار جبمهورية الصني الشعبية، حيثمـا يكـون           من ١٥وفقاً للمادة     الصني

بإمكان أصحاب املشاريع التجارية إثبات أن اتفاقاً احتكارياً قاموا بإبرامه ينـدرج يف أي              
:  مـن هـذا القـانون      ١٤ و ١٣ني  من الظروف التالية، ُيستثىن اتفاق االحتكار من املادت       

لغرض حتـسني   ) ٢(لغرض حتسني التكنولوجيات والبحث وتطوير منتجات جديدة؛         )١(
وحتسني الكفاءة، وتوحيـد مواصـفات املنتجـات        . جودة املنتجات وتقليص التكاليف   

لغرض تعزيز كفاءة العمليات وتعزيز قدرة      ) ٣(معايريها، أو القيام بتقسيم العمل مهنياً؛        أو
لغرض حتقيق نفع عام مثل حفظ      ) ٤(ؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم على املنافسة؛       امل

لغـرض  ) ٥(الطاقة، ومحاية البيئة، وتوفري اإلغاثة يف حاالت الكوارث، وما إىل ذلـك؛             
التخفيف من حدة اخنفاض حجم املبيعات أو اإلنتاج املفرط بشكل واضح أثناء فتـرات              

محاية مصاحل التجارة اخلارجية أو التعـاون االقتـصادي         لغرض  ) ٦(الكساد االقتصادي؛   
. أي ظروف أخرى حيددها القانون أو حيددها جملس الدولة) ٧(األجنيب اليت هلا ما يربرها؛ 

 ويكـون   ٥ إىل   ١وحيثما يندرج اتفاق احتكار يف إطار الظروف الواردة يف البنود مـن             
 أيـضاً أن    التجاريةأصحاب املشاريع    من هذا القانون، على      ١٤ و ١٣مستثىن من املادتني    

يثبتوا أن مثل هذا االتفاق ال ُيقيِّد إىل حد كبري املنافسة يف السوق ذات الصلة وميكـن أن                  
  .ميكِّن املستهلكني من تقاسم منافع االتفاق
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  البلد

ينص قانون املمارسات التجارية على احلاالت اليت جيوز فيها للجنة املنافسة واالسـتهالك               أستراليا
وإمجاالً فإنه جيوز ترخيص السلوك إذا فاق اعتبار النفع العـام           .  أن متنح ترخيصاً   ستراليةاأل

  .عام أي ضرر
 واالختبـاران . ويتضمن القانون اختبارات خمتلفة لترخيص أنواع خمتلفـة مـن الـسلوك     

  :املختلفان مها
فاذ عقود  ال متنح اللجنة األسترالية للمنافسة واالستهالك ترخيصاً إلبرام عقود أو إن           •

مقترحة أو قائمة، أو ترتيبات، أو تفامهات، قد تتـضمن أحكامـاً هلـا صـلة                
غري (بالكارتالت وقد تقلص إىل حد كبري املنافسة أو تنطوي على تعامل حصري             

ما مل تتأكد يف مجيع الظروف مـن أن االتفـاق           ) اإللزام بالشراء من طرف ثالث    
وز الضرر العام احملتمل الـذي ميثلـه        السلوك ُيحتمل أن ينتج عنه نفع عام يتجا        أو

  ).االختبار األول(اخنفاض املنافسة 
ال متنح اللجنة األسترالية للمنافسة واالستهالك ترخيصاً ألحكام مقترحة هدفها           •

، واملقاطعة الثانوية، واإللزام بالشراء من طرف ثالث،        )املقاطعة األولية  (االستبعاد
أكد يف مجيع الظرف من أن احلكم أو السلوك         وتثبيت أسعار إعادة البيع، ما مل تت      

املقترح من احملتمل أن ينتج عنه نفع عام حبيث جيوز السماح بالنص على ذلـك               
  ).االختبار الثاين(السماح بذلك السلوك  أو

 من قانون املنافسة الكيين على منح إعفـاءات مـن           ٢٥ يف الباب    ٥٠٤ ينص الفصل    -  كينيا
ارات التقييدية واملمارسات التجارية التقييدية املنطبقة علـى        االتفاقات واملمارسات والقر  

أو رابطات املشاريع ذلك وقدمت املعلومـات       /الرابطات التجارية، إذا طلبت املشاريع و     
  :وبعد النظر يف الطلب، للهيئة أن تقوم مبا يلي. الالزمة اليت ستطلبها اهليئة

 أن متنح االستثناء؛  )أ (
 بلغ صاحب الطلب بذلك؛أن ترفض منح االستثناء وأن ت  )ب (
أن تصدر شهادة ترخيص تذكر فيها أهنا ترى، استنادا إىل الوقائع اليت لـديها، أن                 ) ج (

املمارسـات   االتفاق، أو القرار، أو املمارسة املتفق عليها، أو فئة االتفاقات، أو القـرارات أو             
 .القانون حلاالت احلظر املنصوص عليها يفاً املتفق عليها عمل ال يشكل خرق

ألسباب استثنائية أو قاهرة متعلقـة      اً  على أن للهيئة أن متنح إعفاء     ) ٢(٢٦ ينص الباب    -
بالسياسة العامة فيما خيص تربير استبعاد اتفاق أو قرار أو ممارسة متفق عليها أو فئة تشمل                

  .ذلك، من حاالت احلظر الواردة يف القانون
بشأن السياسة العامة ما إذا     اً  قرارعلى أن تراعي اهليئة لدى اختاذها       ) ٣(٢٦ ينص الباب    -

كان االتفاق أو القرار أو املمارسة املتفق عليها، أو الفئة اليت تشمل ذلك يساهم فيما يلي                
  :أو يؤدي إليه أو حيتمل أن يساهم فيه

 احلفاظ على الصادرات أو تروجيها؛  )أ (
 حتسني أو منع اخنفاض إنتاج السلع أو توزيعها أو تقدمي اخلدمات؛  )ب (
 لتقدم التقين أو االقتصادي أو االستقرار يف أي صناعة؛تعزيز ا  )ج (
حصول اجلمهور على امتياز يفوق أو قد يفوق قيمة النقص احلاصـل يف               )د (

املنافسة اليت كانت ستنجم أو قد تنجم من االتفاق، أو القرار أو املمارسة املتفـق عليهـا       
  .فئة االتفاقات، أو القرارات أو املمارسات املتفق عليها أو

  .دليل األونكتاد لتشريعات املنافسة  :صدرامل

        


