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القانون النموذجي بشأن المنافسة ( - )2017الفصل السابع
العالق ني ال لط املعني املنا
أول-

واهليئات التنظيمي  ،مبا يها اهليئات التنظيمي النطاعي

ما تنهض ه ال لطات املعني املنا

من دور تروجيأ لوض النواعد التنظيمي وإصالحها

إل ما تصدره ال لطات التنفيذي أو هيئات احلكم الذايت احمللية أو اهليئةات املف ضوضة حكوميةا
م ةةن قواع ةةد تنظيمي ة اقتص ةةادي وإداري ة  ،و اص ة عن ةةدما تك ةةول ه ةةذه النواع ةةد متص ةةل نطاع ةةات تت ةةو
تشغيلها صناعات اهلياك األساسي  ،ينبغةأ أل يكةول اضةعا لعملية اسةتعراض تتصةف الشةفا ي مةن
جا ةةا ال ةةلطات املعني ة املنا ة قب ة اعتمةةاد هةةذه النواعةةد ،ول سةةيما إبا كا ةةت حتةةد مةةن اسةةتناللي
اجلهات الفاعل القتصادي ومن حري تصةر ها و/أو إبا كا ةت تةؤدىل إ إجيةاد أوضةاع متييوية أو ،علة
نيض بلك ،أوضةاع مؤاتية أل شةط اةركات معينة  -عامة كا ةت أ اصة  -و/أو إبا كا ةت ت ةفر
أو قد ت فر عن تنييد للمنا و/أو إ الل مبصاحل اركات أو مواطنني.
وينبغأ لل لطات املعني املنا  ،عل وجه اخلصةو ،،تنيةيم مةا تتضةمنه النواعةد التنظيمية
القتصادي واإلداري من حواجو تنظيمي تعرتض املنا  ،وأل يكول هذا التنييم من منظور اقتصادىل،
ألسباب منها ما يتعلق املصلح العام .
ثا يا -تعريف وض النواعد التنظيمي
تشةةع عبةةارة وض ة النواعةةد التنظيمي ة إ كتلةةف الصةةكوو الةةو تفةةرض احلكومةةات مبوجبهةةا
اروطا عل املؤس ات التجاري واملواطنني .وهأ ذلك تضم ما يصةدر عةن احلكومة عمية م ةتوياهتا
من قوا ني ،وأوامر رمسية وريةع رمسية  ،وتوجيهةات إدارية  ،ومةا خيضة هلةا مةن قواعةد ،ضةال عةن النواعةد
الص ةةادرة ع ةةن هيئ ةةات باتية ة التنظ ةةيم ،سة ةوام كا ةةت هيئ ةةات ري ةةع حكومية ة أ هيئ ةةات مهنية ة  ،ضولته ةةا
احلكومات صالحيات إصدار قواعد تنظيمي .
ثالثا-

تعريف احلواجو التنظيمي الو تعرتض املنا

إل احلواجو التنظيمي الو تعةرتض سةبي د ةول األسةواف ،تفرينةا ينهةا و ةني احلةواجو اهليكلية
والس ةرتاتيجي الةةو تعةةرتض سةةبي هةةذا الةةد ول ،هةةأ ح ةواجو اا ة عةةن أ عةةال صةةادرة عةةن سةةلطات
تنفيذية حكومية  ،وعةةن هيئةةات حكةةم بايت يلةةأ ،وعةةن هيئةةات ريةةع حكومية أو هيئةات باتية التنظةةيم
تكةةول احلكومةةات قةةد ضولتهةةا صةةالحيات وض ة قواعةةد تنظيمي ة  .وهةةأ تشةةم احل ةواجو اإلداري ة ال ةةو
تعةةرتض س ةةبي ال ةةد ول إ سةةوف م ةةا ،واحلن ةةوف احلص ةري  ،والش ةةهادات ،والرتا ةةيص ،وريةةع بل ةةك م ةةن
التصاري للشروع يف عمليات جتاري .
را عا -محاي املصلح العام
إل عةةض مةةا تضةةطل ةةه الشةةركات اخلاص ة أو الشةةركات الةةو متلكهةةا احلكومةةات مةةن أ شةةط
دماتي ة  ،ص ةةرر النظ ةةر ع ةةن طبيع ة ه ةةذه األ شةةط وعالقته ةةا ال ةةوف ،ميك ةةن للحكوم ةةات أل تعت ة ه
أ شط بات مصلح عام  .وعليه ،ميكن للجهةات املندمة للمةدمات بات املصةلح العامة أل ضة
للتوامات يددة ،كنل تكف مثال إتاح اجملال للجمي لالستفادة من أ ةواع اةم مةن اخلةدمات اجليةدة
نس ةةعار تك ةةول يف متن ةةاول اجلمية ة  .وه ةةذه اللتوام ةةات ،ال ةةو تن ةةدري يف إط ةةار وضة ة النواع ةةد التنظيمية ة
الجتماعي والقتصادي  ،ينبغأ حتديدها شفا ي .
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شروح الفصل السابع والنُ ُهج البديلة في التشريعات القائمة
مقدمة
 -1إل إطار ال ياسةات القتصةادي الةذىل يعكةب يف لةد مةا املصةاحل املتضةار يف كثةع مةن
األحيةةال ملمتلةةف اجلهةةات املعني ة  ،هةةو إطةةار معنةةد عمومةةا ويشةةهد تغ ةعا م ةةتمرا ةةبا الطةةا
الةةدينامأ لالقتصةةادات .وتشةةك ق ةوا ني وسياسةةات املنا ة الةةو هتةةدر إ تنلةةيص أوجةةه عةةد
الكفامة القتصادي الناا عن ال لوو املم املنا إ أقصة حةد ،ركيةوة أساسةي مةن ركةا و
اإلطةةار ال ياسةةايت لقتصةةاد ال ةةوف .وعل ة هةةذا األسةةال هةةأ ض ة  ،طبيع ة احلةةال ،لل ةرتا
والتنثع املتبادل النا م ني األجةوام املمتلفة لاطةار ال ياسةايت لبلةد مةا وتراتةه إ قةوا ني وريعهةا
من أاكال النواعد التنظيمي  .ويف ظا دمينراطأ تكول يه تعددي املصاحل هأ الناعةدة ،ل ةد
أل ينشةةن تةةوتر وتنةةا ر ةةني ال ياسةةات القتصةةادي املمتلفة واملعةةايع املرتبطة ةةا ،األمةةر الةةذىل يةةؤثر
أيضا عل العالق ني اهليئات املعني اإل فاب.
 -2ويف هةةذا ال ةةياف ،ةةلل الفص ة ال ةةا مةةن قةةا ول األو كتةةاد النمةةوبجأ شةةنل املنا ة
كصص للعالقة ني ال لط املعنية املنا ة يف لةد مةا واهليئةات التنظيمية  ،مبةا يف بلةك اهليئةات
التنظيمي النطاعي .

تعريف وضع القواعد التنظيمية
 -3ا تةةار النةةا ول النمةةوبجأ شةةنل املنا ة تعريفةةا واسةةعا لوض ة النواعةةد التنظيمي ة يغطةةأ
كتلةةف الصةةكوو الةةو تفةةرض احلكومةةات مبوجبهةةا اةةروطا عل ة مؤس ةةات األعمةةال وامل ةواطنني.
وه ةةو يض ةةم م ةةا يص ةةدر ع ةةن احلكومة ة عمية ة م ةةتوياهتا م ةةن قة ةوا ني ،وأوام ةةر رمسية ة وري ةةع رمسية ة ،
وتوجيهةةات إدارية  ،وقواعةةد ثا وية  ،ضةةال عةةن النواعةةد الصةةادرة عةةن هيئةةات باتية التنظةةيم ،سةوام
كا ةةت هيئةةات ريةةع حكومي ة أ هيئةةات مهني ة  ،ضولتهةةا احلكومةةات صةةالحيات إصةةدار قواعةةد
تنظيمي .
 -4ويشةةم هةةذا التعريةةف الواسة لوضة النواعةةد التنظيمية كة أ ةواع املعةةايع الةةو تعة عةةن
العالقة ة اهلرمية ة ةةني الدولة ة ومواطنيه ةةا يف كتل ةةف ة ةةالت احلي ةةاة دول القتص ةةار علة ة اجلوا ةةا
القتصةةادي  .وهةةذا يعةةو أل قواعةةد قةةا ول املنا ة يف لةةد مةةا والنواعةةد الةةو تنطبةةق علة قطاعةةات
صةةناعي يةةددة تنةةدري حتةةت تعريةةف النةةا ول النمةةوبجأ لوض ة النواعةةد التنظيمي ة متامةةا كالنةةا ول
اجلنةةا أ أو قةةا ول األسةرة أو النواعةةد املنظمة للجامعةةات يف البلةةد  -كمثةةال علة قيةةا هيئة باتية
التنظيم وض قواعد تنظيمي .
 -5وقد يكةول جلمية هةذه األ ةواع مةن التنظةيم تةنثع علة املنا ة  ،لكةن النواعةد التنظيمية
الةو تنطبةةق حتديةدا علة اجلهةةات الفاعلة القتصةةادي تكت ةا أميتهةةا الكة مةن منظةةور قةوا ني
وسياس ةةات املنا ة  .ويف ح ةةني أل ع ةةض النواع ةةد التنظيمي ة يف ه ةةذا اجمل ةةال ق ةةد تنطب ةةق يف اي ة
النطاع ةةات الص ةةناعي  ،كنحك ةةا ق ةةا ول الضة ةرا ا أو أحك ةةا ق ةةا ول الش ةةركات ،ةةلل م ةةا ي ةةم
النواعد التنظيمي اخلاص نطاعات أو صناعات يددة ت تحق اهتماما اصا.
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القواعد التنظيمية الخاصة بقطاعات محددة
 -6تنطبةق النواعةد التنظيمية اخلاصة نطاعةات يةةددة علة قطاعةات صةةناعي معينة نة .
وجةةرت العةةادة علة أل ضة صةةناعات ةةدمات اهلياكة األساسةةي  ،مثة أسةواف الطاقة وامليةةاه
والتصةةالت ال ةةلكي والالسةةلكي والنن ة  ،لنواعةةد تنظيمي ة اص ة نطاعةةات يةةددة .ويف عةةدد
كبع من البلدالُ ،وضةعت النواعةد التنظيمية اخلاصة نطاعةات يةددة يف الواقة قبة سةن قةا ول
املنا .
 -7وهن ةةاو س ةةببال ر ي ةةيال م ةةالل احلكوم ةةات علة ة إي ةةالم ص ةةناعات ةةدمات اهلياكة ة
األساسي أمي كبعة ،سوام يف البلدال املتندم أو يف البلدال النامي والقتصادات الو متر مبرحلة
ا تنالي .
 -8ال ةةبا األول ه ةةو أل ه ةةذه الص ةةناعات أساس ةةي ألدام القتص ةةاد يف ل ةةد م ةةا وص ةةفها
صناعات تند مد الت ل ا ر قطاعات األ شط  .ولذلك ،يشار إليهةا أحيا ةا ةالعمود الفنةرىل
لالقتصة ةةاد .وقة ةةد ل تة ةةؤثر حال ة ة عملياهتة ةةا وم ة ةةتو كفامهتة ةةا يف النة ةةدرة اإل تاجي ة ة العام ة ة لبلة ةةد
م ةةا وم ةةتواه التنا ةةأ ح ةةا ،ة ق ةةد ت ةةؤثر أيض ةةا يف ظام ةةه الجتم ةةاعأ ،وح ةةم يف اس ةةتنراره
ال ياسأ ،إبا ما أ د امل تهلكول عد رضاهم وجه عةا  .وي ةتنتم مةن الطبيعة اجلوهرية هلةذه
الصةةناعات أ ةةه كث ةعا مةةا تتوج ةةا عليه ةةا التوامةةات دماتي ة عام ة أو اةةامل  ،مم ةةا يع ةةو أل عل ة
مشغلأ اهلياك األساسي أل يندموا دم معين حم عندما ل يكول بلك مرحبا هلةم .ويف هةذا
الصدد ،ينص الفص ال ا من النا ول النموبجأ شةنل املنا ة حتةت عنةوال محاية املصةلح
العام أ ه ميكن للجهات املندم للمدمات بات املصلح العام أل ض للتوامةات يةددة،
كةةنل تكف ة مةةثال إتاح ة اجملةةال للجمي ة لالسةةتفادة مةةن أ ةواع اةةم مةةن اخلةةدمات اجليةةدة نسةةعار
تك ةةول يف متنة ةةاول اجلمي ة ة  .وهة ةةذه اللتوامة ةةات ،الة ةةو تنة ةةدري يف إطة ةةار وض ة ة النواعة ةةد التنظيمي ة ة
الجتماعي والقتصادي  ،ينبغأ حتديةدها شةفا ي  .ولل ةبا ف ةه ،أىل محاية املصةلح العامة ،
جةةرت العةةادة عل ة أل تضةةطل الدول ة  ،يف اي ة البلةةدال تنريبةةا ،مبهم ة تنةةدت ةةدمات اهلياك ة
األساسةةي  ،س ةوام كةةال بلةةك شةةك مبااةةر أو مةةن ةةالل مؤس ةةات متلكهةةا الدول ة  .لكةةن هةةذا
الوضة ة تغ ةةع يف ع ةةدد م ةةن البل ةةدال ةةبا إص ةةالحات اخلصمصة ة والتحري ةةر يف العن ةةود الثالثة ة
املاضي .
 -9وال ةةبا الثةةا هةةو أل صةةناعات ةةدمات اهلياك ة األساسةةي تتميةةو يف الغالةةا وجةةود
احتكارات طبيعي  ،مما يعو أ ه من األجد  ،من منظور اقتصادىل اام  ،أل ينو مشغ واحد
تو ع دمات اهلياك األساسي هذه .جمي صةناعات ةدمات اهلياكة األساسةي تنريبةا هةأ
صةةناعات اةةبكات ،حيةةى يتعةةني عل ة أىل مشةةغ اةةبك جديةةد اسةةتثمار مبةةالن كبةةعة قب ة أل
ي ةةد إ ال ةةوف .تك ةةاليف إ ش ةةام ا ةةبك جدي ةةدة لتوزية ة الكهر ةةام أو امل ةةام أو ظ ةةا جدي ةةد
لل كك احلديدي يف لد ما هأ عموما تكاليف اهظ للغاي  ،وتشك التةا حةواجو ل ميكةن
جتاوزه ةةا لل ةةد ول يف أس ةواف التوزي ة بات الص ةةل  .)1و تيج ة ل ةةذلك ،تتمي ةةو ص ةةناعات ةةدمات
اهلياك األساسي وز عدد صغع من الشركات النا م  .و عبارة أ ر  ،تعا صناعات اهلياك
األساسي عموما من ريياب املنا /النصور ال وقأ.
__________
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من اجلدير الذكر يف هةذا ال ةياف أل توصةيف سةوف معينة ناةا احتكةار طبيعةأ ل ميكةن أل ي ةتمر إ األ ةد.
ال تكةةار والتطةةوير قةةد جيعةةالل الزدواجي ة يف اةةبكات معين ة ةدي ة تننيةةا وجتاريةةا م ة مةةرور الوقةةت ،ويتيحةةال
د ول اركات جديدة وإرسام املنا .
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 -10ورمبا تشم النواعةد التنظيمية اخلاصة نطاعةات يةددة ،والةو تتنةاول هةاتني اخلاصةيتني
الر ي ةةيتني م ةن صةةا ص صةةناع ةةدمات اهلياك ة األساسةةي  ،ال ةةمات التالي ة ‘ ‘1النواعةةد
التنظيمية التننية  -وضة ورصةةد املعةةايع لضةةمال التوا ةةق ومعاجلة ا ةواري اخلصوصةةي وال ةةالم
ومحاي البيئ ؛ ‘ ‘2النواعد التنظيمي للحصول عل اخلدمات  -ضةمال الوصةول ريةع التمييةوىل
إ امل ة ةةد الت الالزمة ة ة  ،ول س ة ةةيما اهلياكة ة ة األساس ة ةةي للش ة ةةبكات؛ ‘ ‘3النواع ة ةةد التنظيمي ة ة ة
القتص ةةادي  -اعتم ة ةةاد ت ةةدا ع قا م ة ة عل ة ة التكالي ة ةةف ملراقب ة ة ممارس ةةات الت ةةعع الحتكاري ة ة ،
 مكا حة املمارسات وعمليات ال دماي اململ املنا .)2‘ ‘4محاي املنا

األثر التنافسي للقواعد التنظيمية
 -11قب الشروع يف معاجلة العالقة ةني ال ةلط املعنية املنا ة واهليئةات التنظيمية األ ةر
مبا يف بلك اهليئات التنظيمي النطاعي  ،يبدو مةن الضةرورىل إلنةام عةض الضةوم علة العالقة ةني
قةةا ول وسياسة املنا ة والنواعةةد التنظيمية  .و ينمةةا ميكةةن اجلمة ةةني قةوا ني وسياسةةات املنا ة
والنواعد التنظيمي من دول أل يكول هلذه النواعد أىل تنثع عل املنا  ،لل مث حالت أيضةا
تكول يها للنواعد التنظيمي آثار عل املنا  -صورة إجيا ي وكذلك صورة سلبي .

تعويض القصور السوقي
 -12كمةةا بكةةر أعةةاله ،ريالبةةا مةةا تت ةةم الصةةناعات الةةو ض ة للنواعةةد التنظيمي ة النطاعي ة
الحتكارات الطبيعي والنصور ال وقأ .ولذلك ،لل أحد األهدار الر ي ي للنواعد التنظيمية
النطاعي ة هةةو ياكةةاة املنا ة يف هةةذه النطاعةةات الصةةناعي  ،مةةن ةةالل وض ة قواعةةد تنظيمي ة
للت عع عل سبي املثال ،األمر الذىل مين مند اخلدمات النا م من رض رسو /أسةعار مفرطة
منا دماته ،أو من الل وض قواعد تنظيمي للحصةول علة اخلةدمات ،والةو تضةمن عةد
تشويه املنا ني املشغلني النها يني ووصول سةكال البلةد إ ال ةل واخلةدمات األساسةي علة
أسةةال ريةةع متييةةوىل .وعةةادة مةةا يُنظةةر إ وض ة النواعةةد التنظيمي ة النطاعي ة عل ة أاةةا هتةةدر إ
التنلي من عيوب ال وف الستعاض عةن عمة قةو ال ةوف وضة تةدا ع تنظيمية  .و اإلضةا
إ بلك ،لل النواعد التنظيمي اخلاص نطاعات يددة قد د عددا مةن األهةدار املشةروع
اإلضا ي مث ال الم البيئي أو إعادة توزي الد  ،والو قد تبدو اري ةال سياس املنا ة .
و ال ا لنا ول املنا  ،الذىل ينيت دوره نثر لحق يف أكثر األحيال ما عدا يف مراقب عمليةات
ال ةةدماي) ،ةةلل النواعةةد التنظيمية النطاعية تنطبةةق شةةك م ةةبق وم ةةتمر .علة سةةبي املثةةال،
قةةد ض ة زيةةادات األس ةةعار يف الصةةناعات اخلاضةةع لنواعةةد تنظيمي ة ملوا ن ة م ةةبن مةةن اهليئ ة
التنظيمي احملددة .ولكن التنييم التنا أ امل ةبق لل ياسةات والنواعةد التنظيمية يتعةني أل ي ةع
يف املن ةةا األول إ تعوي ةةو املنا ة ة ور ةةاه امل ةةتهلك .وم ةةن هن ةةاو أمية ة قص ةةو يف أل تك ةةول
ص ةةلا التني ةةيم التنظيم ةةأ عن ةةدما ُمتل ةةأ املص ةةلح ُ العامة ة النواع ة ةةد التنظيمية ة
العملية ة التنا ةةي يف ُ
النطاعي ة  .ولةةذلك جيةةا أل ض ة ا ثةةار ال ةةلبي هلةةذه النواعةةد التنظيمي ة لتنيةةيم دقيةةق يشةةم
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استكشةةار مةةا إبا ك ةةال مةةن ري ةةع املمكةةن حتني ةةق أهةةدار النواع ةةد التنظيمي ة ُ ةةب أ ةةر أق ة
تنييدا .)3
 -13ويف عةةدد كبةةع مةةن البلةةدال ،متةةت يف العنةةود األ ةةعة صمصة اةةركات تةةو ر ةةدمات
اهلياك ة األساس ةةي كا ةةت تنلي ةةديا م ةةن امللكية ة العام ة  ،وبل ةةك م ةةن أج ة معاجلة ة أوج ةةه النص ةةور
املتصة ةةورة للصة ةةناعات بات الصة ةةل وحة ةةالت عجة ةةو املواز ة ة العام ة ة  .و ظ ة ةرا لل ة ةةمات التنا ة ةةي
لصناعات دمات اهلياك األساسي  ،وحتديدا م تواها التنا أ احملدود ،لل النواعد التنظيمي
لنطاعات يددة الو تتناول هذه ال مات هةأ قواعةد ل رية عنهةا لنجةام عمليةات اخلصمصة
والتحريةةر  . )4و ا تصةةار ،ةةلل الستعاض ة عةةن الحتكةةار الةةذىل ميارسةةه النطةةاع العةةا احتكةةار
ميارسةةه النطةةاع اخلةةا ،ل يةةنيت ني ة مكاسةةا مةةن حيةةى الكفةةامة ،مةةا مل يكةةن مصةةحو ا تةةدا ع
أ ةةر ت ةةه املةةد الت اجلديةةدة وتضةةمن عةةد إسةةامة الشةةركات اخلاص ة الحتكاري ة اسةةتمدا
سلطتها ال وقي .
 -14و ةةذا املع ة  ،ميكةةن لوض ة النواعةةد التنظيمي ة أل يةةؤدىل دورا مهمةةا يف اعتمةةاد املنا ة
وحتفيوها يف قطاعات صناعات يددة .وميكن أل ي املنا يف الحتكارات الطبيعي .

الحواجز التنظيمية التي تعترض المنافسة
 -15كما هو مبني يف تعريف احلواجو التنظيمي للمنا املنصو ،عليه يف هذا الفص من
الن ةةا ول النم ةةوبجأ ش ةةنل املنا ة  ،ق ةةد تك ةةول هل ةةذه النواع ةةد أيض ةةا آث ةةار س ةةلبي عل ة املنا ة .
التدا ع الو تؤثر تنثعا سلبيا يف د ول األسواف واخلةروي منهةا وتشةغيلها ،تتمةذ أاةكال متنوعة
للغاي  ،منها ما يلأ
وض ة عنبةةات إداري ة  ،مث ة إج ةرامات الرت ةةيص املعنةةدة والطويل ة  ،أمةةا هةةور
أ)
جهات جديدة اعل يف ال وف؛
ال وف؛

ب)
ي)

اارتاط المتثال لنواعةد ومعايع ريع منلو ة تص إ حد احلواجو أما د ول
من الشركات األجنبي من املنا

يف األسواف الوطني ؛

د) إعط ةةام امتي ةةازات جله ةةات معينة ة اعلة ة يف ال ةةوف ،منه ةةا علة ة س ةةبي املث ةةال،
الشركات الوطني العمالق  ،ومنحها التا ميوة تنا ي ؛
ه)
تشوه املنا .

النةرارات التع ةفي شةةنل املشةرتيات العامة و شةةنل امل ةاعدات احلكومية  ،الةةو

 -16وإدراكةةا منهةةا ل ثةةر الضةةار احملتم ة للنواعةةد التنظيمي ة عل ة املنا ة  ،اعتمةةدت عةةض
الوليات النضا ي أحكاما صر للتعام م هذه امل نل .

__________

)3
)4
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النُهج البديلة ف ي التش ريعات القائم ة  -معالج ة مس ألة الح واجز التنظيمي ة الت ي
تعترض المنافسة
البلد
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الصين

يند الفصة اخلامب من قا ةول مكا حة الحتكةةار جلمهورية الصةني الشةعبي وصةفا
للحواجو اإلداري .
إب تنص املادة  33عل أ ه ل جيوز ألىل جهاز إدارىل أو منظم كول مبوجا قا ول
أو قاعةةدة تنظيمي ة إداري ة إدارة الشةةؤول العام ة أل ت ةةأم اسةةتمدا سةةلطتها اإلداري ة إلعاق ة
حرية جتةةارة ال ةةل األساسةةي ةةني األقةةاليم مةةن ةةالل ا ةةاب أىل مةةن التةةدا ع التالية أ) وضة
رسو متييوي  ،أو اعتماد معدلت رسو متييوي  ،أو حتديد أسةعار متييوية لل ةل األساسةي ريةع
احمللي ؛ ب) رض اروط تنني أو معايع تفتيش عل ال ل األساسي ريع احمللي تلف عن
الشةروط واملعةايع الةو تُفةرض علة ظعاهتةا مةن ال ةل األساسةي احمللية  ،أو ا ةاب تةدا ع تننية
متييوي  ،مث عمليات التفتةيش املتكةررة أو ااةرتاط الستصةدار املتكةرر للشةهادات يمةا يتعلةق
ال ل األساسي ريع احمللي مبا د من د ول ال ل األساسي ريع احمللي إ ال وف احمللية ؛
ي) ااةرتاط استصةةدار الرتا ةةيص اإلدارية يمةةا يتعلةةق ال ةةل األساسةةي ريةةع احمللية  ،ةةدر
احلد من د ول هذه ال ل إ ال وف احمللي ؛ د) إقام حواجو أو اعتماد أىل وسيل أ ر
ملن ة د ةةول ال ةةل األساسةةي ريةةع احمللي ة أو ةةروي ال ةةل األساسةةي احمللي ة ؛ ه) أىل أ ش ةط
أ ر قد تعيق حري جتارة ال ل األساسي ني األقاليم.
وحتظ ةةر امل ةةادة  35علة ة اهليئ ةةات اإلدارية ة  -أو املنظم ةةات املمولة ة مبوج ةةا الن ةةا ول
أو النواعد التنظيمي اإلداري إدارة الشؤول العامة  -إسةامة اسةتمدا سةلطتها اإلدارية لةر ض
أو تنيي ةةد الس ةةتثمار يف املن ةةاطق اخلاض ةةع لوليته ةةا أو تنس ةةيب ةةروع يلي ة ملش ةةغلأ األعم ةةال
التجارية ريةةع احملليةةني عةةن طريةةق معةةاملتهم طرينة ريةةع متكا ئة مة معاملة مشةةغلأ األعمةةال
التجاري احملليني.
وحتظ ةةر امل ةةادة  36علة ة اهليئ ةةات اإلدارية ة  -أو املنظم ةةات املمولة ة مبوج ةةا الن ةةا ول
أو النواعد التنظيمي اإلداري إدارة الشؤول العام  -إسامة استمدا سلطتها اإلداري إلجبةار
اركات األعمال التجاري عل املشةارك يف األ شةط الحتكارية الةو ظرهةا قةا ول مكا حة
الحتكار جلمهوري الصني الشعبي .

ألمانيا

يتن ةةاول الن ةةا ول األمل ةةا ملن ة ة الني ةةود علة ة املنا ة ة م ةةنل قي ةةا الرا ط ةةات التجاري ة ة
والصناعي وض قواعد تنظيمي يددة للمنا ميكن أل تتضمن أحكاما تنييدي .
وتع ة ةةرر املة ة ةةادة  )2 24قواعة ة ةةد املنا ة ة ة التجاري ة ة ة واخلاص ة ة ة الرا طة ة ةةات الصة ة ةةناعي
واملنظمةةات املهنية وصةةفها أحكامةةا تةةنظم سةةلوو املشةةاري يف ةةةال املنا ة لغةةرض التصةةدىل
لل لوو الةذىل ينتهةك مبةادمل املنا ة النويهة أو املنا ة الفعالة النا مة علة أسةال األدام،
وتشجي سلوو املنا الذىل يتماا م هذه املبادمل.
وميكة ةةن للمنظمة ةةات والرا طة ةةات املعني ة ة أل تتنة ةةد طلباهتة ةةا إ مكتة ةةا الكة ةةارتيالت
الحت ةةادىل للحص ةةول عل ة اع ةرتار نواع ةةد املنا ة ال ةةو تتبعه ةةا ،وجي ةةا أل يتحن ةةق املكت ةةا
ممةةا إبا كا ةةت قاع ةةدة م ةةن قواع ةةد املنا ة املمطةةر ةةا تنته ةةك أىل حك ةةم م ةةن أحك ةةا ق ةةا ول
املنا ة ة األملة ةةا أو األورويب .وإبا تبة ةةني عة ة ُةد وجة ةةود ا تهة ةةاو ،يصة ةةدر مكتة ةةا الكة ةةارتيالت
الحتةةادىل اعرتا ةةا ،مبةةا يعةةو أ ةةه لةةن يطعةةن يف امل ةةتنب يف النواعةةد التنظيمية املبلةةن عنهةةا .ومة
بلةةك ،ةةلل املكتةةا كةةول سةةحا أو إلغةةام العةرتار إبا لةةص لحنةةا إ أل اةةروط ر ةةض
العرتار م تو اة.
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البلد
سلوفينيا

تةةنص املةةادة  64مةةن النةةا ول ال ةةلو يو ملن ة النيةةود عل ة املنا ة عل ة أ ةةه ل جيةةوز
للحكوم وسلطات اجملتم احمللأ وحاملأ ال لطات العام تنييد التشغي احلةر للمشةاري يف
ال ةةوف .وو نةةا للمةةادة  72مةةن النةةا ول ،ميكةةن للوكال ة املعني ة املنا ة أل تنةةد رأيةةا شةةنل
قةةا ول منةةرتم أو شةةنل املراسةةيم عنةةدما تةةر بلةةك ضةةروريا أو عنةةدما تطلةةا منهةةا بلةةك هيئ ة
كتص تا ع للدول  .ويف الوقت ف ه ،ميكن لةر يب الةوزرام أو الةوزير املمةتص أل يطلةا إ
الوكال املعني املنا تندت رأىل شنل النوا ني املنرتح أو املراسيم الو هلا التنثعات املباارة
التالي ‘ ‘1استحداث قيود كمي الن ب لالضطالع األ شط التجاري يف ال وف أو شنل
د ةةول ال ةةوف؛ ‘ ‘2اس ةةتحداث حن ةةوف حصة ةري يف ة ةةالت اقتص ةةادي معينة ة ؛ ‘ ‘3حتدي ةةد
اروط التشغي العام .

دور السلطة المعنية بالمنافسة فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية
 -17ظ ةرا ملةةا للنواعةةد التنظيمي ة مةةن تةةنثع يتم ة عل ة املنا ة  ،يشةةع الفص ة ال ةةا مةةن
النا ول النموبجأ إ أل ال لط املعني املنا ُمتن دورا تروجييا يما يتعلق النواعد التنظيمية
واإلصالم التنظيمأ.
الترويج
 -18يما يتعلق وض النواعد التنظيمية النطاعية كجةوم مةن عملية اخلصمصة أو التحريةر،
يكت ةةأ تن ةةدت س ةةلط معني ة املنا ة للمش ةةورة قيم ة اص ة يف ض ةةمال أل ي ةةفر علي ةةا ظ ةةا
النواعةةد التنظيمية املنشةةن حةةديثا عةةن النتةةا م املتوقعة مةةن حيةةى تعويةةو الكفةةامة .وقةةد تكةةول ة ة
ال ةةلط املعني ة املنا ة  ،عل ة سةةبي املثةةال ،مفيةةدة يف حتديةةد التةةدا ع الالزم ة لت ةةهي د ةةول
أطرار جديدة إ ال وف.
 -19و يمةةا يتعلةةق ناةةكال التنظةةيم األ ةةر  ،مةةن املنةةرتم أل تُشة ةةرو ال ةةلط املعني ة املنا ة
شةةك علةةأ يف العملية التشةريعي  .وميكةةن حتنيةةق بلةةك ،علة سةةبي املثةةال ،مةةن ةةالل ال ةةمام
لل لط املعني املنا املشارك النشط يف عملي صةياري التشةريعات عةن طريةق ضةم ممثلةني هلةا
إ عضوي األ رق العامل املعني الصياري  ،وال مام هلا التعليق عل مشاري النواعةد التنظيمية
أو تندت رأىل شنل اإلصالحات واملشاري التنظيمي املنرتح .
 -20ويف عة ةةض احلة ةةالت ميكة ةةن السة ةةتفادة مة ةةن التجر ة ة واخل ة ة ة الفرية ةةدتني لل ة ةةلط املعني ة ة
املنا ة حةةم قب ة صةةياري التش ةري  .ويتعةةني متكةةني ال ةةلطات املعني ة املنا ة وتشةةجيعها عل ة
النيةةا تحنينةةات سةةوقي ميكةةن أل تنةةد أساسةةا لتحديةةد ةةةالت األطةةر التنظيمية النا مة ) الةةو
يتعةةني تغيعهةةا أو تعةةديلها أو حتةةديثها لتع ة عةةن احتياجةةات عملي ة ال ةةوف احلةةرة .ة إل الةةدور
التنظيم ةةأ الس ةةتباقأ للوك ةةالت املعني ة ة املنا ة ة يع ةةد أكث ةةر أمي ة ة عن ةةدما يتعل ةةق ج ةةوهر األم ةةر
ومبدع ة
الصةةناعات واألسةواف اجلديةةدة ،حيةةى تُظهةةر التجر ة أل د ةةول جهةةات اعلة جديةةدة ُ
يف ال ةةوف ي ةةؤدىل يف كث ةةع م ةةن األحي ةةال إ تش ةةوهات يف ال ةةوف ،ينم ةةا تع ةةد ال ةةلطات املعني ة
املنا هأ وحدها) من ميلةك اخلة ة والتجر ة املطلةو تني لتنيةيم مةا إبا كا ةت هةذه التشةوهات
ال وقي املوعوم حنيني وميكن أل تؤثر عل العملية التنا ةي أ ل .وميكةن حينئةذ أل تُ ةتمد
تا م هذه التحنينات ال وقي كنسةال لوضة النواعةد التنظيمية يف امل ةتنب ويف أوقةات لحنة
ويةةرد مثةةال عل ة الةةدور الواجةةا واملمكةةن للوكةةالت املعني ة املنا ة يمةةا يتص ة القتصةةادات
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التعاو ية ة يف الفن ةةرة  29أد ةةاه) .و اإلض ةةا إ بل ةةك ،يتع ةةني علة ة ال ةةلطات املعنية ة املنا ة ة
واهليئةةات التنظيمي ة النطاعي ة أل تتعةةاول يف راةهةةا اخلاص ة اإلصةةالم التنظيمةةأ ة وأل ت ةةم
التمثي املتبادل يف ةالب إدارة ك منها.
 -21ومراعاة ملةا لل ةلط املعنية املنا ة مةن ة ة يةددة ،ي ةند عةدد مةن األ ظمة النا و ية
للمنا صراح دورا تروجييا لل لط املعني املنا عل امل تو التشريعأ.

ال نُ ُهج البديل ة ف ي التش ريعات القائم ة  -ال دور الترويج ي للس لطة المعني ة
بالمنافسة
البلد
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إندونيسيا

و نةةا للمةةادة  35ه) مةةن النةةا ول رقةةم  1999/5املتعلنة حبظةةر املمارسةةات الحتكارية
واملنا ة ري ةةع النويه ة يف ة ةةال األعم ةةال التجاري ة  ،عل ة ال ةةلط اإل دو ي ةةي املعني ة املنا ة ة
تنةةدت املشةةورة والةرأىل يمةةا يتعلةةق ال ياسةةات احلكومية اخلاص ة املمارسةةات الحتكاري ة و/أو
املنا ريع النويه يف ةال األعمال التجاري .

آيرلندا

و ن ة ة ة ةةا للبن ة ة ة ةةدين  )1 10ه) و )3 10أ) م ة ة ة ةةن ق ة ة ة ةةا ول املنا ة ة ة ة ومحاي ة ة ة ة امل ة ة ة ةةتهلك
لعا  ،2014وللمادة  )1 30من قا ول املنا لعا  ،2002تضطل جلن املنا ا يرلندي
املها الرتوجيي التالي
[]...
 إسةةدام املش ةةورة ،وتنةةدت التوص ةةيات ح ةةا القتض ةةام ،إ احلكوم ة أو ال ةةوزرام أو وزرام
الدول ة أو أىل هيئ ة عام ة أ ةةر يمةةا خيةةص أي ة م ةةنل تتعلةةق حبماي ة ور ةةاه امل ةةتهلك
أو املنا أو كليهما ،أو تر اللجن أل من املرج أل تؤثر عليهما؛
 التش ة ةةجي علة ة ة المتث ة ةةال ل حك ة ةةا النا و ية ة ة بات الص ة ةةل  ،وال ة ةةو ق ة ةةد تتض ة ةةمن ش ة ةةر
مالحظات تضم إراادات توجيهي شنل كيفي المتثال ألحكا قا ول املنا ومحاية
امل تهلك لعا 2014؛
 إسدام املشورة إ ال لطات العام عموما شنل امل ا املتعلن املنا والو قد تنشن
الل أدام مهامها؛
 حتدي ةةد الني ةةود ال ةةو يفرض ةةها أىل تش ةري أو ممارس ة إداري ة عل ة س ةةع عملي ة املنا ة يف
القتصاد والتعليق عل هذه النيود؛
 الس ةةتمرار يف ه ةةذه األ ش ةةط ح ةةبما تة ةراه مناس ةةبا م ةةن أجة ة إ ةةالب اجلمه ةةور امل ةةا
املتعلن املنا .
وعالوة عل بلةك ،جيةوز للةوزير أل يطلةا إ اهليئة إجةرام دراسة أو حتلية ألىل ممارسة
أو أسةةلوب منا ة يةةؤثر عل ة عةةرض ال ةةل وتوزيعهةةا أو تنةةدت اخلةةدمات أو أىل م ةةنل أ ةةر
تتعلق املنا وتندت تنرير إ الوزير شنل هذه الدراس أو هذا التحلي ؛ وعل اهليئ المتثال
هلذا الطلا يف ريضول الفرتة الو ددها الوزير يف الطلا.

شيلي

و نا للمادة  )4 18من املرسو نا ول رقم  211لعا  ،1973صيغته املعدل مبوجا
النةا ول رقةةم  361-20املةةؤر  13متوز/يوليةةه  ُ ،2009ة ضول احملكمة املعنية املنا ة صةةالحي
أل تنرتم عل ر يب اجلمهورية  ،مةن ةالل وزيةر الدولة املعةو ،تعةدي أو إ طةال أىل أمةر قةا و
وتنظيمأ تراه احملكم متعارضا م املنا احلةرة ،ضةال عةن اعتمةاد األوامةر النا و ية والتنظيمية
الالزم للرتويم للمنا أو لتنظيم ممارس أ شط اقتصادي معين تُتام يف رور ريع تنا ي .
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البلد
البرازيل

و نا للمادة  )1 9من النا ول رقم  529-12املؤر  30تشرين الثا  /و م ،2011
جي ةةوز للمحكمة ة اإلدارية ة لل ةةد اع القتص ةةادىل املنعن ةةدة كامة ة هيئته ةةا أل تطل ةةا م ةةن اهليئ ةةات
والكيا ةةات الحتادية اإلدارية العامة وسةةلطات الدولة واملناطعةةات البلدية الحتادية واألقةةاليم أل
تتمذ التدا ع الالزم من أج المتثال لتشريعات محاي املنا .
وتنص املةادة  )3 9علة وجةوب أل تنةو اية ال ةلطات الحتادية  ،ومةديرو الكيا ةات
امل ة ةةتنل  ،واملؤس ة ة ةةات ،والش ة ةةركات الحتادي ة ة ة العام ة ة ة والشة ة ةةركات بات رأل امل ة ةةال املمة ة ةةتل ،
والوك ةةالت التنظيمية ة  ،مة ة اخلض ةةوع للم ةةامل  ،تن ةةدت كة ة م ةةا يطلب ةةه اجملل ةةب اإلدارىل لل ةةد اع
القتصةةادىل مةةن م ةةاعدة وتعةةاول ،مبةةا يشةةم إعةةداد ا رام التننية شةةنل امل ةةا الةةو تةةد يف
طاف ا تصاصها.
وتنص املادة  )1 19كذلك علة أل أمةني الرصةد القتصةادىل التةا لةوزارة املالية وهةأ
منفصةةل عةةن اجمللةةب اإلدارىل للةةد اع القتصةةادىل ولكنهةةا تظة جةةوما مةةن النظةةا ال ازيلةةأ حلماية
املنا ة ) ميكةةن أل ينةةرتم اسةةتعراض النةوا ني والنواعةةد التنظيمية وريةةع بلةةك مةةن النةوا ني املنشةةئ
ص ُعد الحتاد والوليةات والبلةديات واملناطعةات الحتادية ،
للنواعد أو املعايع لادارة العام عل ُ
الةةو تةةؤثر أو قةةد تةةؤثر عل ة املنا ة يف كتلةةف النطاعةةات القتصةةادي يف البلةةد .وميكةةن ألمةةني
الرصةةد القتصةةادىل أيضةةا أل ينةةد يا ةةا إ اهليئ ة املمتص ة ليت ة هل ةا ،ح ةةا تنةةديرها ،ا ةةاب
اإلجرامات النا و ي املناسب عندما يت م أىل قا ول اارع طا ك املنا .

إنفاذ قانون المنافسة في الصناعات الخاضعة للقواعد التنظيمية
 -22إل م ةةن اجل ةةدير ال ةةذكر أل ال ةةلط املعني ة ة املنا ة ة ميك ةةن أل تض ةةطل مبه ةةا إض ةةا ي
يم ةةا يتعل ةةق الص ةةناعات اخلاض ةةع للنواع ةةد التنظيمية ة تتمثة ة يف إ ف ةةاب األحك ةةا العامة ة لن ةةا ول
املنا يف تلةك الصةناعات ،علة الةرريم مةن أل هةذا األمةر مل يُةذكر يف هةذا الفصة مةن النةا ول
النمةةوبجأ .وتعتمةةد قةةوة إ فةةاب قةةا ول املنا ة يف الصةةناعات اخلاضةةع للنواعةةد التنظيمي ة أساسةةا
علة عةةاملني مةةا أول ،تصةةميم الصةةل ةةني قةةا ول املنا ة يف لةةد مةةا وقواعةةده التنظيمية اخلاصة
نطاعات يددة؛ وثا يا ،العالق ني هيئات اإل فاب املعني .
الصلة بين قانون المنافسة ووضع القواعد التنظيمية القطاعية
 -23عندما خيتار أىل لد وض قواعد تنظيمي لنطاع معني اإلضا إ النظا العا لنةا ول
املنا  ،يكول ال ؤال املطروم هو ماهي النا ول الذىل ينبغأ أل ينظم امل ا املتعلن املنا ة
يف الصناعات اخلاضع للتنظيم .ول توجد إجا واحدة عل هذا ال ؤال .هناو ةموع واسع
م ةةن العوامة ة  ،منه ةةا ال ةةياف الجتم ةةاعأ والقتصة ةادىل والنظ ةةا الن ةةا و  ،ميكنه ةةا أل ت ةةؤثر علة ة
تص ةةميم الص ةةل ةةني النظ ةةامني الن ةةا و يني وتن ةةيم العمة ة ةةني هيئ ةةات اإل ف ةةاب املعنية ة  .كم ةةا أل
صا ص الصناع اخلاضع للتنظةيم تشةك أيضةا أحةد العوامة اهلامة الةو هلةا تةنثع علة ا تيةار
اإلطار التنظيمأ ،حبيى ميكن استمدا أكثر من ام دا البلد الواحد.
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 -24ويف واقة ة ة األم ة ةةر ،ا ت ة ةةارت ل ة ةةدال كتلفة ة ة ةُ ُهج ة ةةا متباينة ة ة لض ة ةةمال التن ة ةةيق وات ة ةةاف
ال ياسات ني اهليئات التنظيمي النطاعي وال لط املعني املنا  .وميكةن تصةنيف هةذه الةنُهم
)5
يف مخ أ واع هأ
 -1ا ة ة النواعة ةةد التنظيمي ة ة التنني ة ة والقتصة ةةادي يف النواعة ةةد التنظيمي ة ة اخلاص ة ة
نطاع ةةات ي ةةددة وت ةةرو امل ةةا املتعلنة ة تنلي ةةديا ن ةةا ول املنا ة ة  ،مثة ة حظ ةةر ال ةةلوو املمة ة
املنا ومراقب عمليات ال دماي ،لنا ول املنا ؛
 -2ا ة ة النواعة ةةد التنظيمي ة ة التنني ة ة والقتصة ةةادي يف النواعة ةةد التنظيمي ة ة اخلاص ة ة
نطاعات يددة ضال عن إدراي عض أو اي اجلوا ا التنليدي لنا ول املنا ؛
 -3ا ة ة النواعة ةةد التنظيمي ة ة التنني ة ة والقتصة ةةادي يف النواعة ةةد التنظيمي ة ة اخلاص ة ة
نطاعات يددة ضال عن إدراي عةض أو اية اجلوا ةا التنليدية لنةا ول املنا ة  ،مة ضةمال
أل تؤدىل اجله املنظم للنطاع و ا فها التن يق م ال لط املعني املنا ؛
 -4جتهي ةةو مهمة ة وضة ة النواع ةةد التنظيمية ة التننية ة كو يفة ة قا مة ة ةةذاهتا للجهة ة
املنظم للنطاع ،وإدراي النواعد التنظيمي القتصادي ضمن قا ول املنا العا ؛
 -5العتماد ن عل قا ول املنا الذىل تُ ِنفذه ال لط املعني املنا .
التركيبة المؤسسية
 -25ينمةا ا تةار عةض البلةةدال ،مثة إسةبا يا و ةةعو وهولنةدا ،إ شةام وكالة متكاملة تنةاط ةةا
م ؤولي إ فاب النواعد التنظيمي النطاعي وقا ول املنا  ،أ شنت ريالبي البلةدال سةلطات معنية
املنا وهيئات تنظيمي قطاعي يف كيا ات إ فاب منفصل  .ويف كثةع مةن األحيةال ،كةال إ شةام
اهليئات التنظيمي النطاعي سا نا يف الواق إل شام الوكةالت املعنية املنا ة  .ويف احلالة الثا ية ،
ريالبا ما تتص واعات ال تصا ،واق اإل فاب ،عندما ل تكول ا تصاصات كة مةن ال ةلط
املعنية املنا ة واهليئة التنظيمية النطاعية يةةددة حتديةةدا قا و يةةا واضةةحا .ومةةن أجة من /معاجلة
واعات ال تصا ،هذه ،قد تند مذكرة تفاهم ني كيا ات اإل فاب املنفصل حال للمشكل .

ال نُ ُهج البديل ة ف ي التش ريعات القائم ة  -الص لة ب ين الس لطة المعني ة بالمنافس ة
والهيئات التنظيمية القطاعية
البلد
نموذج وكالة متكاملة
هولندا

أُ ش ةةئت اهليئ ة اهلولندي ة لش ةةؤول امل ةةتهلكني واألس ةواف مبوج ةةا ق ةةا ول إ ش ةةام هيئ ة
ا ةةؤول امل ةةتهلكني واألسة ةواف يف  1ي ةةال/أ ري  ،2013عن ةةدما ا ةةدةت ث ةةالث هيئ ةةات
منفصةةل معني ة ال ةةوف  -وهةةأ ال ةةلط اهلولندي ة املعنية املنا ة واهليئة اهلولندي ة امل ةةتنل
لل يد والتصالت ال لكي والالسلكي واهليئ اهلولندي املعني امل تهلك  -يف هيئ واحدة
جديدة لشةؤول امل ةتهلكني واألسةواف .ويف  1آب/أري ةطب  ،2014د ة قةا ول الرتاةيد

__________

)5
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ا ظ ةةر األو كت ةةاد  .)2004أ ض ة ة املمارس ةةات لتحدي ةةد ال تصاص ةةات وت ةةوي احل ةةالت ال ةةو تنط ةةوىل عل ة ة
إجة ة ة ةرامات مش ة ة ةةرتك ة ة ةةني س ة ة ةةلطات املنا ة ة ة ة واهليئ ة ة ةةات التنظيمية ة ة ة  .TD/B/COM.2/CLP/44 .جني ة ة ةةف19 ،
آب/أري طب .2004
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البلد
حيةةو النفةةاب .وتنفةةذ هيئة اةةؤول امل ةةتهلكني واألسةواف أكثةةر مةةن  20تشةريعا .ومتثة اهلةةدر
مةةن قةةا ول الرتاةةيد يف تن ةةيق وتب ةةي النواعةةد اإلجرا ي ة املمتلف ة واحلةةد مةةن أوجةةه النصةةور
املتعلنة عمليةةات هيئة اةةؤول امل ةةتهلكني واألسةواف .ومبوجةةا قةةا ول الرتاةةيد ،ات ة طةةاف
عةةض ال تصاصةةات الةةو اقتصةةر تطبينهةةا يف ال ةةا ق علة اإل فةةاب املتعلةةق املنا ة ليشةةم
ةالت محاي امل تهلك ووض النواعد التنظيمي اخلاص نطاعات يددة .)6
واهليئة اهلولندية لشةةؤول امل ةةتهلكني واألسةواف مكلفة ل فةةاب قةوا ني املنا ة العامة
وقوا ني محاي امل تهلك والنواعد التنظيمي اخلاص نطاعات يددة يف ةالت التصةالت
ال لكي والالسلكي والنن واخلدمات ال يدي والطاق .
وتع ةةد هيئة ة ا ةةؤول امل ةةتهلكني واألسة ةواف س ةةلط إدارية ة م ةةتنل وتعتة ة ج ةةوما م ةةن
احلكوم اهلولندي املركوي  .وتضم هيئ اةؤول امل ةتهلكني واألسةواف عةدة إدارات متمصصة
مةةن ينهةةا إدارة امل ةةتهلكني؛ وإدارة وض ة النواعةةد التنظيمي ة يف ةةةال الطاق ة ؛ وإدارة وض ة
النواعد التنظيمي يف ةالت التصالت وال يد والنن ؛ وإدارة اؤول املنا .
صةةممت هيئة اةةؤول امل ةةتهلكني واألسةواف ،هةةرت مشةةكل حتديةةد اجلهة
وعنةةدما ُ
الو يتعني أل تدير حالت اهليمن وال دماي يف النطاعات اخلاضع للتنظيم ،أتكول اإلدارة
املنظِّم بات الصل لنطاع يدد أ إدارة اةؤول املنا ة  .ومتةت ت ةوي املشةكل علة النحةو
التا تكول اإلدارات املنظِّم م ةؤول عةن حةالت اهليمنة يف النطاعةات اخلاضةع للتنظةيم
ينم ةةا تت ةةو إدارة ا ةةؤول املنا ة ة ح ةةالت ال ةةدماي أىل مب ةةا يتض ةةمن احل ةةالت املش ةةمول
النطاعات اخلاضع للتنظيم) .)7
وتتعاول هيئ اؤول امل تهلكني واألسواف أيضا و شك منتظم م جهات تنظيمي
أ ر  ،مث اهليئ اهلولندي ل سواف املالي  ،واهليئ اهلولندي حلماي البيا ات ،واهليئ اهلولندي
للمن ةةامرة ،والبن ةةك املرك ةةوىل اهلولن ةةدىل ،واهليئ ة ة اهلولندي ة ة للرعاي ة ة الص ةةحي  ،واهليئ ة ة اهلولندي ة ة
لاعال .
إسبا يا

تع ةةد اهليئة ة الوطنية ة اإلس ةةبا ي ل سة ةواف واملنا ة ة س ةةلط م ةةتنل مكلفة ة امل ةةا
املتعلنة كة مةةن املنا ة والتنظةةيم .ومةةن املنظةةور التنظيمةةأ ،تشةةرر اهليئة علة الصةةناعات
التالي ة الطاق ة ؛ التصةةالت ال ةةلكي والالسةةلكي ؛ املنتجةةات ال ةةمعي  -البص ةري ؛ النن ة ؛
اخلدمات ال يدي .
ويتنلف اجمللب ،وهو اجله صا ع النرار يف اهليئ  ،مةن دا ةرتني دا ةرة املنا ة  ،الةو
تتنةةاول امل ةةا املندرج ة يف إطةةار اإل فةةاب املتعلةةق املنا ة  ،ينمةةا تضةةطل الةةدا رة التنظيمي ة
امل ةةؤولي ع ةةن اإلج ةرامات التنظيمي ة  .ولك ةةن جي ةةوز لك ة م ةةن ال ةةدا رتني إص ةةدار رأىل ش ةةنل
امل ا الو تنظر يها األ ر .)8
ويف احلةةالت الةةو تشةةتم عل ة م ةةا تتعلةةق املنا ة والتنظةةيم يف الوقةةت ف ةةه،
ميك ةةن تش ةةكي أ رقة ة اصة ة م ةةن اخلة ة ام يف اجمل ةةالني للعمة ة مع ةةا .وعلة ة س ةةبي املث ةةال ،إبا
استعرضةةت اهليئة الوطنية اإلسةةبا ي ل سةواف واملنا ة حالة ا ةةدماي يف صةةناع التصةةالت

__________

)6

املصةةدر

)7

OECD (2014). Roundtable on Changes in Institutional Design of Competition Authorities. Note by

)8

12
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ال لكي والالسلكي  ،ميكن إ شام ريق حال أ نأ يتنلف من
وصناع التصالت .)9

ام يف ةا قا ول املنا

كيانات إنفاذ منفصلة مع توزيع واضح لالختصاصات
أسرتاليا

تعت ة ة ة اللجن ة ة ة األس ة ة ةرتالي لشة ة ةةؤول املنا ة ة ة وامل ة ة ةةتهلك سة ة ةةلط قا و ي ة ة ة م ة ة ةةتنل
يتمث ة دورهةةا يف إ فةةاب قةةا ول املنا ة وامل ةةتهلك لعةةا  2010وتعويةةو املنا ة  .و اإلضةةا
إ بل ة ة ةةك ،ت ة ة ةةنظم اللجنة ة ة ة أيض ة ة ةةا و ش ة ة ةةك جو ة ة ةةأ ع ة ة ةةض اخل ة ة ةةدمات الوطنية ة ة ة يف ة ة ة ةةال
اهلياكة ة األساس ةةي مثة ة التص ةةالت والطاقة ة واملي ةةاه ال ةةا ب ) وترص ةةد أسة ةواقا أ ةةر بات
منا يدودة.
وتعد اهليئ األسرتالي لتنظيم الطاق اجله الوطني املنظِّم ل ةوف الطاقة يف أسةرتاليا،
وهأ تعم أيضا مبوجا قا ول املنا وامل تهلك لعا  .2010وهأ تةنظم أسةواف الطاقة
من جا يب اجلمل والتجو ة وكةذلك اةبكات الطاقة  ،نةام علة التشةريعات والنواعةد الوطنية
يف ةال الطاق .
و ينمةةا تتبةةاين مهةةا اللجن ة األس ةرتالي لشةةؤول املنا ة وامل ةةتهلك واهليئ ة األس ةرتالي
لتنظيم الطاق  ،لل ال لطتني لديهما العديد من األهدار املشرتك وكالمةا يعمة مةن أجة
محاي وتعويو وتكمل عمليات ال وف التنا ي .)10
ويف عة ةةا  ،2014أ رمة ةةت اللجن ة ة األس ة ةرتالي لشة ةةؤول املنا ة ة وامل ة ةةتهلك واهليئ ة ة
األس ةرتالي لتنظةةيم الطاق ة واللجن ة األس ةرتالي ل ةةوف الطاق ة مةةذكرة تفةةاهم اتفنةةت يهةةا عل ة
تبادل املعلومات والتشاور والتعاول.

أملا يا

يع ة ةةد مكت ة ةةا الك ة ةةارتالت الحت ة ةةادىل  )Bundeskartellamtس ة ةةلط م ة ةةتنل معني ة ة ة
املنا تتمث مهمتها يف محاي املنا يف أملا يةا .وي ةتند اإلطةار النةا و حلماية املنا ة
إ قة ةةا ول من ة ة النية ةةود عل ة ة املنا ة ة  ،املش ة ةةار إلية ةةه ع ة ةةادة ة ة ة النا ول األساس ة ةةأ لقتص ة ةةاد
ال وف .)11
ويضم قا ول منة النيةود علة املنا ة أيضةا قواعةد يةددة لصةناعات معينة الوراعة
والطاق والصحا وإدارة امليةاه) تكمة قواعةد املنا ة العامة ؛ ا ظةر الفصة  5مةن النةا ول
أحكا اص لنطاعات معين من القتصاد .
وتعت ة وكال ة الشةةبك الحتادي ة للكهر ةةام والغةةاز والتصةةالت ال ةةلكي والالسةةلكي
وال يةةد وال ةةكك احلديدي ة  )Bundesnetzagenturسةةلط احتادي ة منفصةةل  .وتتمث ة مهمتهةةا
األساس ةةي يف ض ةةمال المتث ةةال لن ةةا ول التص ةةالت ال ةةلكي والالس ةةلكي  ،وق ةةا ول ال ي ةةد،
وقا ول الطاق  ،وكذلك املراسيم بات الصل .
ول توجةةد ا تصاصةةات مشةةرتك ةةني مكتةةا الكةةارتالت الحتةةادىل ووكال ة الشةةبك
الحتادية  ،أىل أ ةةه يوجةةد ة واضة ةةني ال ةةلطتني .ول تطبةةق الوكالة قةةا ول املنا ة العةةا

__________

)9

OECD (2016). Summary Record: Annex to the Summary Record of the 123rd Meeting of the
Competition Committee Held on 15-19 June 2015. DAF/COMP/M(2015)1/ANN6/FINAL. Paris.

.16-18 June 2015, page 8
 )10املصدر https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission/about-
the-accc

 )11املصدر
.node.html

_http://www.bundeskartellamt.de/EN/AboutUs/Bundeskartellamt/bundeskartellamt
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ولكنه ةةا تطب ةةق م ةةن ه ةةذا الن ةةا ول األحك ةةا املدرج ة مباا ةةرة يف ق ةةا ول التص ةةالت ال ةةلكي
والالسلكي وقا ول صناع الطاق .)12
ويةةنص النةةا ول أيضةةا علة التعةةاول الوثيةةق ةةني مكتةةا الكةةارتالت الحتةةادىل ووكال ة
الشبك الحتادي  .ويشم بلك األحكا النا و ي املتعلنة تبةادل املعلومةات لضةمال الينةني
النا و وجتنا سوم الفهم وتكرار العم .)13
اململك املتحدة

يف عا  ،2011أجرت حكوم اململك املتحدة ل يطا يا العظم وآيرلندا الشمالي
إص ةةالحات واس ةةع النط ةةاف يف أ ظمة ة املنا ة ة ومحاية ة امل ةةتهلك وال تم ةةال الس ةةتهالكأ.
وتولة ةةت مهة ةةا مكتة ةةا التجة ةةارة املنصة ةةف وجلن ة ة املنا ة ة ةموع ة ة مة ةةن املنظمة ةةات اخلةلةة ةةف.
اضطلعت هيئ املنا واألسواف املها املتعلن املنا الو كا ت تنو ا جلن املنا
ومكتا التجارة املنصف  .)14وأُحيلت مها معين اص امل تهلكني كال ينو ا مكتا
التجةةارة املنصةةف إ منظمةةات أ ةةر  ،يمةةا ُنلةةت امل ةةؤولي عةةن ال تمةةال السةةتهالكأ إ
هيئ ة الرقا ة املالي ة  .و شةةنت هيئ ة املنا ة واألس ةواف مبوجةةا قةةا ول املؤس ةةات واإلصةةالم
ةدد مةن التغيةعات املؤس ةي اهلامة
التنظيمأ لعا  2013الةذىل د ة مبنتضةاه حيةو النفةاب ع ل
عل ظا اإل فاب يف اململك املتحدة .وتولت اهليئ صالحياهتا رمسيا يف عا  .2014ومتث
اهليئ ال لط احلالي املعني املنا يف اململكة املتحةدة .وإضةا إ دورهةا املتعلةق اإل فةاب
يف ةةال املنا ة  ،ةةلل اهليئة م ةةؤول أيضةةا عةن محاية امل ةةتهلك وتةؤدىل عةةض األدوار يمةةا
خيص النطاعات اخلاضع للتنظيم.
ورريم أل اهليئات التنظيمي النطاعية يف صةناعات يةددة مثة الطاقة وامليةاه والننة
والتصةةالت ال ةةلكي والالسةةلكي  ،إ ريةةع بلةةك) تعةةد هيئةةات منفصةةل عةةن هيئ ة املنا ة
واألس ةواف ،ةةلل هلةةا صةةالحيات تطبيةةق عةةض جوا ةةا قةةا ول املنا ة يمةةا يتعلةةق نطاعهةةا
الصةةناعأ احملةةدد .وتشةةم هةةذه اجلوا ةةا شةةك ةةا ،أوجةةه احلظةةر علة التفاقةةات اململة
املنا ة وإس ةةامة اس ةةتغالل اهليمن ة مبوج ةةا التش ةري ال ةةارىل .وتض ةةار ه ةةذه الص ةةالحيات
املتعلن ة ة املنا ة ة إ الص ةةالحيات التنظيمي ة ة املمول ة ة للهيئ ة ة التنظيمي ة ة النطاعي ة ة  ،وتعت ة ة
مشرتك م صالحيات هيئ املنا واألسواف .)15
ويتعني تفضي اسةتمدا قةا ول املنا ة العةا كةنداة لا فةاب يف النطاعةات اخلاضةع
للتنظةةيم عةةن ا ةةاب تةةدا ع تنظيمي ة يةةددة .و التةةا ةةلل اهليئةةات التنظيمي ة النطاعي ة مطالب ة
ةةالنظر يمةةا إبا كةةال مةةن األ ةةا اسةةتمدا صةةالحياهتا املتعلن ة نةةا ول املنا ة قب ة ا ةةاب
إجرامات إ فابي مبوجا صالحياهتا التنظيمي اخلاص نطاعات يددة .)16

__________

)12

Groebel, Annegret. BNetzA as an independent multi-sector NRA - the evolutionary approach

 .(Presentation). Madrid, 11 March 2015, page 29متام علة الةرا

التةا

http://www.ceer.eu/portal/

page/portal/EER_HOME/EER_INTERNATIONAL/CEER-ARIAE1/5th%20ARIAE-CEER%20

.Roundtable/5th%20ARIAE-CEER_Session%20V_Groebel.pdf
 )13املرج ال ا ق ،الصفحتال  29و.31
 )14ميك ةةن الط ةةالع عل ة املوي ةةد م ةةن املعلوم ةةات ع ةةن هيئ ة املنا ة واألس ةواف عل ة ال ةرا الت ةةا https://www.gov.uk/
.government/organisations/competition-and-markets-authority/about
OECD (2014). Roundtable on Changes in Institutional Design of Competition Authorities. Note by )15
.the United Kingdom. DAF/COMP/WD(2014)105. 17-18 December 2014, page 7
 )16املرج ال ا ق ،صفح .8
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)17

وتوض ة النواعةةد التنظيمي ة لعةةا  2014ال تصاصةةات املشةةرتك ) مةةن ق ةةا ول
املنا لعا  1998اإلجرام الذىل تتنرر مبوجبه ال لط املناسب /األ ا للتعام م حالة
ما ،وإجرامات الت وي يف حال وجود واع .وتنص األحكا بات الصل عل ما يلأ
حتديد ممارس مها اجلوم 1
 )1 4إبا تنة ةةد ا ة ةةمص مؤه ة ة ملمارس ة ة أىل م ة ةةن الو ة ةةا ف املنص ة ةةو ،عليه ة ةةا
يمةةا يتعلةةق حبال ة مةةا ورأ أل امصةةا آ ةةر مةةؤهال لةةه أو قةةد يكةةول لةةه ا تصةةا ،مشةةرتو
ملمارس ة و ةةا ف اجلةةوم  1يمةةا يتعلةةق تلةةك احلال ة  ،وجةةا عليةةه أل يبلةةن الشةةمص املؤه ة
ا ر كتا نيته ممارس الو ا ف املنصو ،عليها يما يتعلق تلك احلال .
 )2عنةةدما يبل ةةن اةةمص مؤه ة امصةةا آ ةةر مةةؤهال نيت ةةه ممارس ة الو ةةا ف
املنصةو ،عليهةةا و نةةا للفنةرة  )1يمةةا يتعلةةق حبالة مةةا ،جيةةا علة اي ة هةةؤلم األاةةما،
املةةؤهلني يُشةةار إلةةيهم معةةا األاةةما ،املؤهل ةول بوو الصةةل ) التفةةاف عل ة الشةةمص
الذىل سيمارل و ا ف اجلوم  1يما يتعلق تلك احلال .
 )3عنةةدما يةةتم التوصة إ اتفةةاف و نةةا للفنةةرة  ،)2جيةةا علة هيئة املنا ة
واألس ةواف ،يف أقةةرب وقةةت ممكةةن عمليةةا ،إ ةةالب األاةةما ،املةةؤهلني ا ةرين بوىل الصةةل
كتا الشمص املؤه الذىل تنرر أل ميارل و ا ف اجلوم  1يما يتعلق احلال .
املنازعات
 )1 5إبا ك ةةال األا ةةما ،املؤهل ةةول بوو الص ةةل ري ةةع ق ةةادرين علة ة التوصة ة إ
اتفاف و نةا للمةادة  )2 4يف ريضةول ةرتة زمنية معنولة  ،جيةا علة هيئة املنا ة واألسةواف
إ ةالب األاةةما ،املةةؤهلني ا ةرين بوىل الصةةل عومهةةا تنريةر أىل األاةةما ،املةةؤهلني بوىل
الصل سيمارل و ا ف اجلوم  1يما يتعلق احلال .
 )2جيوز ألىل امص مؤهة بىل صلة تندت يا ات طية إ هيئة املنا ة
واألسةواف يف موعةد ل يتجةاوز مخ ة أيةا عمة عةد التةاري الةذىل تصةدر يةه اهليئة إ طةارا
عومها ا اب قرار و نا للفنرة .)1
 )3جيا عل هيئة املنا ة واألسةواف يف ريضةول عشةرة أيةةا عمة مةن تةاري
اإل طار عومها و نا للفنرة  1أل تنو مبا يلأ
أ) حتدي ةةد الش ةةمص املؤهة ة ال ةةذىل سيض ةةطل و ةةا ف اجل ةةوم  1يم ةةا يتعل ةةق
احلال ؛
ب) إ الب اي األاما ،املؤهلني ا رين بوىل الصل كتا مبا يلأ
‘ ‘1الشمص املؤه الذىل سيمارل ال تصا ،يما يتعلق احلال ؛
‘ ‘2تاري إصدار النرار؛
‘ ‘3أسباب النرار املتمذ.
 )4عند ا اب النرار و نا للفنرة  3أ) ،لل هيئ املنا واألسواف
أ) جيا أل تراعأ أي يا ات مندم و نا للفنرة 2؛
__________

 )17ترد النواعد التنظيمي عل الةرا
.536_en.pdf

GE.17-07970

التةا

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/536/pdfs/uksi_20140

15

TD/B/C.I/CLP/L.7

البلد
ب) ميكة ة ةةن أل تنة ة ةةرر رهنة ة ةةا ة ة ةةالفنرة  )5أاة ة ةةا ستضة ة ةةطل و ة ة ةةا ف اجلة ة ةةوم 1
يم ةةا يتعل ةةق احلالة ة عوض ةةا ع ةةن ا ةةمص مؤهة ة آ ةةر بىل ص ةةل  ،عن ةةد اقتناعه ةةا أل قيامه ةةا
ة ة ةةذلك سة ة ةةيويد مة ة ةةن تعوية ة ةةو املنا ة ة ة دا ة ة ة أىل سة ة ةةوف أو أس ة ة ةواف يف اململك ة ة ة املتحة ة ةةدة،
لصاحل امل تهلكني.
 )5حيثما يكول اجلهاز الرقايب  Monitor -هو أحد األاما ،املؤهلني بوىل
الصةةل  ،ل جيةةوز هليئ ة املنا ة واألس ةواف أل تنةةرر و نةةا للفن ةرتني  )1و  )3أ) أل يضةةطل
اةةمص مؤه ة آ ةةر ريةةع اجلهةةاز الرقةةايب  Monitor -و ةةا ف اجلةةوم  1يمةةا يتعلةةق احلال ة
إل إبا اقتنع ةةت اهليئ ة ة أل احلال ة ة ل تتعل ةةق أساس ةةا مب ةةا متص ةةل ت ةةو ع ةةدمات الرعاي ة ة
الصحي ألريراض جهاز اخلدمات الصحي الوطني يف إ كلرتا .
ومن أج تعويو التعاول والتن يق املتبادلني ،أ رمت هيئ املنا واألسواف مذكرات
تفاهم/اتفاقات ثنا ي م معظم اهليئات التنظيمي النطاعي .
أوروريواىل

لنةةد ُعهةةد مبهمة محاية املنا ة عمومةةا إ جلنة تعويةةو املنا ة والةةد اع عنهةةا ،وهةةأ
هيئ ل مركوي تا ع لوزارة املالي والشؤول القتصادي .
ولك ةةن هن ةةاو هيئ ةةات تنظيمي ة منفص ةةل ُمنح ةةت ص ةةالحيات حص ةري إل ف ةةاب ق ةةا ول
املنا ة يف الصةةناعات الةةو تنظمهةةا .ومبوجةةا املةةادة  27مةةن قةةا ول الةةد اع عةةن املنا ة يف
التجةةارة ،ةةلل محاي ة وتعويةةو املنا ة يف النطاعةةات املنظضم ة مةةا م ةةؤولي اهليئ ةات التنظيمي ة
املتمصص املكلفة الرقا ة أو اإلاةرار علة هةذه النطاعةات .وميتةد طةاف هةذه الصةالحي
للهيئةةات التنظيمي ة النطاعي ة إ األس ةواف الةةو قةةد تكةةول مرتبط ة ةةوف منظم ة  ،طاملةةا أل
العالق قد تؤثر يف الظرور التنا ي يف ال وف املنظضم  .و ضال عن بلك ،إبا أثر إجرام يف
أكثةةر مةةن سةةوف ،يلةةو أل تكةةول واحةةدة ن ة مةةن هةةذه األس ةواف تا ع ة لنطةةاع مةةنظضم حةةم
تُ تبعد ال لط املعني املنا من النظر يف احلال .)18

اميبيا

تتو اللجن الناميبي للمنا يف املنا األول إ فاب قوا ني املنا يف اميبيا.
وهن ةةاو ع ةةدد م ةةن اهليئ ةةات التنظيمية ة النطاعية ة يف اميبي ةةا يف قطاع ةةات الص ةةناعات
الر ي ةةي  ،مث ة قطةةاع اخلةةدمات املالي ة نةةك اميبيةةا واهليئ ة الناميبي ة للرقا ة عل ة املؤس ةةات
املالي ة ) ،وقطةةاع ةةدمات التصةةالت اهليئ ة الناميبي ة لتنظةةيم التصةةالت) ،وتنظةةيم امل ةوا
اهليئ الناميبي للموا ) ،وتوزي الكهر ام ةلب الرقا عل الكهر ام).
وتتدا ا تصاصات جلن املنا و نك اميبيا واهليئ الناميبي لتنظيم التصالت
وةل ةةب الرقا ة ة علة ة الكهر ةةام يم ةةا يتعل ةةق املنا ة ة يف النطاع ةةات املنظضمة ة بات الص ةةل .
وأا ةةارت جلن ة املنا ة إ أ ةةه مب ةةا أل التش ةري ل ةةدد الولي ة املتعلن ة املنا ة للهيئ ةةات
التنظيمي ة ة النطاعي ة ة ن ة ةةد تنش ة ةةن مواق ة ةةف معن ة ةةدة مب ة ةةا يص ة ة ِّةعا م ة ةةن اض ة ةةطالع ك ة ة س ة ةةلط
وليتها .)19

كيانات إنفاذ منفصلة دون توزيع واضح لالختصاصات

__________

)18

UNCTAD (2016). Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Uruguay,
40. UNCTAD/DITC/CLP/2016/1

)19

16

.ionsLibrary/ditcclp2016d1_en.pdf

 .pageمت ةةام عل ة ال ةرا

الت ةةا

http://unctad.org/en/Publicat

UNCTAD (2014). Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Namibia, page 34.

 .UNCTAD/DITC/CLP/2014/3متام عل الرا
.clp2014d3_en.pdf

التةا

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditc

GE.17-07970

TD/B/C.I/CLP/L.7

البلد
ومةةن أج ة التمفيةةف مةةن النواعةةات احملتمل ة  ،تتةةو املةةادة  67مةةن قةةا ول املنا ة
لعا  2003إ ةرا اتفاقةات ةني ال ةلط املعنية املنا ة واهليئةات التنظيمية النطاعية شةنل
ال تصاصةةات املشةةرتك يمةةا يتعلةةق املنا ة  .ويف عةةا  ،2014كا ةةت جلن ة املنا ة قةةد
تفاوضت عل اتفاقات تعاول وأ رمتها م أر هيئات تنظيمي قطاعي هةأ اهليئة الناميبية
لتنظ ة ةةيم التصة ة ةةالت ،و ن ة ةةك اميبية ة ةةا ،وةل ة ة ةب الرقا ة ة ة عل ة ة ة الكهر ة ةةام ،واهليئ ة ة ة الناميبي ة ة ة
للموا .)20
موريشيول

تعةد جلنة املنا ة يف موريشةيول هيئة قا و ية منشةنة مةن أجة إ فةاب قةا ول املنا ة
لعا  .2007ول حتتاي اللجن إ موا ن من هيئ تنظيمي قطاعي إلجرام حتنيق يف النطاع
املعو ،ول ميكن للهيئات التنظيمي ممارس صالحيات مبوجا قا ول املنا لعا .2007
ولكن من أج تعويو التعاول م اهليئات التنظيمي النطاعي  ،ينضأ قا ول املنا ة
يف موريشيول نل ت جلن املنا وهيئات تنظيمي لنطاعات يددة مذكرات تفاهم تنظم
ا تصاصةةات ك ة منهةةا .ويةةنص البنةةد بو الصةةل مةةن قةةا ول املنا ة لعةةا  )21 2007عل ة
ما يلأ
 -66مذكرة تفاهم ني اللجن واهليئات التنظيمي النطاعي
ت اللجن واهليئات التنظيمي مذكرة تفاهم تنظم ممارس ك منها عليا مل ؤولياهتا
وترسأ آليات للتعاول العملأ يف الضطالع تلك امل ؤوليات ،مبا يف بلك اخل ات اخلاص
نطاعات يددة للهيئات التنظيمي يما يتعلق لجرام التحنينات مبوجا هذا النا ول .
ويف عةةا  ،2017كا ةةت جلن ة املنا ة قةةد أ رمةةت مةةذكرات تفةةاهم مةةثال م ة نةةك
موريش ةةيول ،وهيئ ة تكنولوجي ةةات املعلوم ةةات والتص ةةالت ،ووزارة الطاق ة املتج ةةددة واملرا ةةق
العام  ،وجلن اخلدمات املالي .

جنوب أ رينيا

تع ةةد جلنة ة املنا ة ة يف جن ةةوب أ ريني ةةا هيئة ة قا و ية ة منش ةةنة مبوج ةةا أحك ةةا ق ةةا ول
املنا وهلا صالحيات التحنيق والرقا والتنييم يما خيص املمارسات التنييدية ل عمةال
التجاري  ،وإسامة استعمال املراكو املهيمن  ،وعمليات ال ةدماي ،مةن أجة حتنيةق اإل صةار
والكفامة يف اقتصاد جنوب أ رينيا.
وكا ةةت النطاع ةةات ال ةةو تنظمه ةةا تش ة ةريعات اص ة ة م ةةتثناة يف ةةادمل األم ةةر م ةةن
ا تص ة ةةا ،ال ة ةةلط املعنية ة ة املنا ة ة ة  ،ولك ة ةةن ق ة ةةا ول املنا ة ة ة ُع ة ةةدل لحن ة ةةا إلزالة ة ة ه ة ةةذا
الستثنام .)22
ا ظةر أد ةاه) ،توجةد حاليةا ا تصاصةات مشةرتك ةني اهليئةات
وو نا لنا ول املنا
التنظيمي النطاعي وجلن املنا  .ولكن قا ول املنا ة ل يشةع صةراح إ قواعةد تنظيمية
أ ر كمرجعي له ول يدعأ صراح أسبنيته عليها .وعل ال لط املعني املنا التفاوض
عل ة اتفاقةةات م ة اهليئةةات التنظيمي ة النطاعي ة مةةن أج ة تن ةةيق ممارس ة ال تصةةا ،عل ة
م ةةا املنا ة ة يف النطاعة ةةات اخلاض ةةع للتنظة ةةيم يف تلة ةةك النطاع ةةات الة ةةو يكة ةةول يهة ةةا
للهيئةات التنظيمية ولية صةر علة م ةةا املنا ة يف قطاعهةا  -ول يعةو بلةك يف هةةذه
احلال التفاف م ك من هذه اهليئات) .ويف عةا  ،2004أ رمةت ال ةلط املعنية املنا ة

__________

 )20املرج ال ا ق ،صفح .34
 )21النا ول متام عل الرا التا .http://www.ccm.mu/English/legislations/Pages/Legislation.aspx
Weeks, Keith. Defining the interface between sectoral regulation & competition enforcement in )22
 .regulated sectors - the South African experience (presentation), 18 November 2009متةام علة
الرا التا .http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44942587.pdf
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__________

اتفاق ةةات م ة ة اهليئ ةةات التنظيمي ة ة النطاعي ة ة يف قط ةةاعأ اإلباع ة ة والكهر ةةام ،ومبوج ةةا ه ةةذه
التفاق ة ةةات ت ة ةةؤدىل ال ة ةةلط املعني ة ة ة املنا ة ة ة ال ة ةةدور الر ي ة ةةأ عن ة ةةد التحني ة ةةق يف م ة ةةا
ال تصا ،املشرتو.
ويف ع ة ة ةةا  ،2017ك ة ة ةةال ق ة ة ةةد ُع ة ة ةةرض عل ة ة ة جلن ة ة ة املنا ة ة ة ع ة ة ةةدد م ة ة ةةن م ة ة ةةذكرات
التفاهم/التفاقات م اهلي ئات التنظيمي النطاعي مثة ةلةب تنمية صةناع التشةييد ،واهليئة
الوطني للمشرو ات الكحولي  ،واجمللب الوطو للمنامرة ،واهليئ التنظيمي للموا يف جنوب
أ رينيا .)23
وتنص األحكا بات الصل من قا ول املنا يف جنوب أ رينيا  )24عل ما يلأ
 -3تطبيق النا ول
ينطبةةق هةةذا النةةا ول عل ة اي ة األ شةةط القتصةةادي الةةو متةةارل دا ة اجلمهوري ة
أو الو هلا تنثع يها ،يما عدا
[]...
 1أل ةةف) أ) ن ةةدر م ةةا ينطب ةةق ه ةةذا الن ةةا ول علة ة ص ةةناع أو قط ةةاع م ةةن ص ةةناع
خيضعال لولي هيئ تنظيمي أ ر هلا ا تصا ،يما يتعلق لوو ينظمه الفص  2أو 3
من هذا النا ول ،جيا تف ع هذا النا ول عل أ ه يرسأ ا تصاصا مشرتكا يما يتعلق ذا
ال لوو.
ب) جيةةا أل تةةدار الطرين ة الةةو مي ة ةارل ةةا ال تصةةا ،املشةةرتو مبوجةةا هةةذا
النا ول وأىل قواعد تنظيمي عام أ ر  ،قدر اإلمكال ،و نا ألىل اتفاف منطبق أُ ر مبوجا
املادة  )1 21م) واملادة  )1 82و .)2
 -21مها جلن املنا
 )1تضطل جلن املنا امل ؤولي عما يلأ
[]...
م) التف ةةاوض علة ة اتفاق ةةات مة ة أىل هيئة ة تنظيمية ة لتن ةةيق ومواممة ة ممارسة ة
ال تصاصةةات يف م ةةا املنا ة يف إط ةةار الصةةناع أو النط ةةاع املع ةةو ،ولض ةةمال التطبي ةةق
املت ق ملبادمل هذا النا ول؛
ط) املشارك يف مداولت أىل هيئ تنظيمي ؛
ىل) إسدام املشورة واحلصول عليها من أىل هيئ تنظيمي ؛
[]...
 -82العالقات م الوكالت األ ر
 )1اهليئ ة ة التنظيمي ة ة الة ةةو تتمت ة ة  ،يمة ةةا يتعلة ةةق ة ةةنىل قواعة ةةد تنظيمي ة ة عام ة ة ،
ال تصا ،شنل سلوو ينظمه الفص  2أو  3يف قطاع معني
أ) جيةةا أل تتفةةاوض علة اتفاقةةات مة جلنة املنا ة  ،علة النحةةو الةوارد يف
املادة  )1 21م)؛
ب) جيةوز هلةا ،يمةا يتعلةق مب ةنل معينة تةد ضةمن ا تصاصةاهتا ،أل متةارل
ا تصاصها عن طريق هذا التفاف.

 )23املصدر .http://www.compcom.co.za/mou-sa-regulators/
 )24النا ول متام عل الرا التا .http://www.compcom.co.za/the-competition-act/
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 )2تنطبق الفنرتةال الفرعيتةال  )1أ) و ب) ،منرومتةال مة إد ةال التغيةعات
الو يتطلبها ال ياف ،عل جلن املنا .
 )3اإلضا إ امل ا الواردة يف املادة  )1 21م) ،لل أىل اتفاف مبوجا
الفنرة الفرعي  )1جيا أل
دد ويض إجرامات إلدارة اجملالت اخلاضع لال تصا ،املشرتو؛
أ)
ب) يعوز التعاول ني اهليئ التنظيمي وجلن املنا ؛
ي) ينص عل تبادل املعلومات ومحاي املعلومات ال ري ؛
د) يُنشر يف اجلريدة الرمسي .
 )4جيةةوز للةةر يب أل يكلةةف جلن ة املنا ة ةةنىل مهم ة مةةن مهةةا اجلمهوري ة ،
شةةنل اتفةةاف دو يتعلةةق ةالغرض مةةن هةةذا النةةا ول ،مةةن أج ة تبةةادل املعلومةةات م ة وكال ة
أجنبي مماثل .

االقتص اد التع اونيا التح ديات الجدي دة الت ي تواج المنافس ة ووض ع القواع د
التنظيمية
 -26اةةهدت القتصةةادات يف اية أعةةام العةةامل يف ال ةةنوات األ ةةعة توسةةعا ريةةع م ةةبوف يف
من ةةابي جدي ةةدة مبتك ةةرة ل عم ةةال التجاري ة ت ةةتند إ ةرامم تعاو ي ة ق ةةادرة عل ة إع ةةادة تش ةةكي
صناعات نسرها .وهذه النمابي ل عمال التجاري  ،الو يشةار إليهةا عةادة القتصةاد التعةاو
أو القتصةةاد التشةةاركأ  ،ت ةةتمد ةرامم اةةبك اإل رت ةةت املتاحة مةةن ةةالل أجهةةوة احلاسةةوب
أو اهلواتف احملمول أو ريعها من األجهوة املرتبطة اإل رت ةت) مةن أجة الةر ةني مةالو األصةول
ريةع امل ةتغل شةةك كامة وامل ةةتمدمني احملتةاجني إليهةةا ،أىل إ شةام سةةوف مفتوحة لالسةةتمدا
املؤقةت لل ةل واخلةةدمات الةو عةةادة مةا ينةةدمها أ ةراد عةةاديول  .)25وتُ ةتمد هةةذه الة امم مةةثال
لتي ع املشارك يف استمدا ال يارات أو يف سكن املنازل أو يف إقراض الننود يما ني األ راد.
 -27وعل الرريم من أل القتصاد التشةاركأ قةد ي ِ
وجةد رصةا جديةدة للم ةتهلكني واألعمةال
ُ
التجارية  ،)26ل ةه يثةع أيضةا م ةا كتلفة يمةا يتعلةق املنا ة  .وتضةم امل ةا موضة الننةا
حاليا ما يلأ عل سبي املثال حتديد ما إبا كال يتعني إ ضاع ال امم التعاو ية لشةروط د ةول
ال وف املنطبن علة منةدمأ اخلةدمات التنليةديني؛ حتديةد العناصةر الفاعلة املشةارك يف القتصةاد
التعةاو الةةو يتعةني اعتبارهةةا وحةةدات اقتصةادي اضةةع لنواعةد املنا ة ؛ حتديةةد مةا إبا كةةال يلةةو
تنظيم القتصاد التعاو عل عو منفص ؛ حتديد العوام الو يتعني أل تراعيها ال لطات املعنية
املنا ة عنةةد تنيةةيم عمليةةات ال ةةدماي املنرتح ة ةةني منةةدمني قةةا مني و ةرامم تعاو ي ة منا ة ؛
حتديد كيفي تنييم النوة ال وقي الو يتمت ا ر امم تعاو ل يند اخلدمات النها ي نف ه.
__________

)25
 .page 3متام عل الةرا التةا
.slations/en/renditions/pdf
 )26ينال إل القتصاد التعاو يتي استمداما أكثر كفامة للموارد وقد يؤدىل التا إ اخنفةاض يف األسةعار وزيةادة
يف العرض.

European Commission. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2 June 2016,
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/tran
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 -28وميكةةن يف كثةةع مةةن األحيةةال لةةد ول ر ةةامم تعةةاو إ ال ةةوف شةةك كة النظةةا أل
يةةؤدىل إ ةواع ةةني النواعةةد التنظيمي ة وال ياس ة التنا ةةي  .)27بينمةةا ميكةةن للنواعةةد التنظيمي ة
املناسب أل د أهدا ا مشروع مبا يها محاي امل تهلك وال الم العام  ،لل النواعد التنظيمي
املفرطة يف اةةك حةواجو أمةةا د ةةول ال ةةوف مةةثال) ميكةةن أل تثةةب مةةن ال تكةةار وحتةةب النةةو
التنا ي مبا يضر امل تهلكني  .)28وقد حاولت الفع هيئات تنظيمي يف العديةد مةن الوليةات
النض ةةا ي أل ت ةةنظم الة ة امم التعاو ية ة اجلدي ةةدة حبجة ة أل ه ةةذا التنظ ةةيم ض ةةرورىل حلماية ة املص ةةلح
العامة  .)29ولكةةن يتعةةني عل ة اهليئةةات التنظيمي ة تةةو أ احلةةذر عنةةد ةةرض قواعةةد تنظيمي ة جدي ة
علة القتصةاد التعةاو حيةى تُظهةر التجر ة أل هةذه النواعةد التنظيمية ميكةن يف عةض احلةالت
أل تكةةول مد وع ة مبمارس ة الضةةغ مةةن منةةدمأ اخلدم ة النةةا مني الةةذين يشةةعرول التهديةةد مةةن
مند اخلدم اجلديد .)30
 -29وميك ةةن لل ةةلطات املعنية ة املنا ة ة  ،مبعر ته ةةا الفري ةةدة األسة ةواف و هت ةةا يف العملي ةةات
التنا ي  ،أل تؤدىل دورا أساسيا يف محاي املنا ة مةن اإل ةراط يف النواعةد التنظيمية ومةن سةلوو
الكيا ةةات اخلاصة املمة املنا ة سةوام النا مة عةةال أو الة امم التعاو ية اخلاصة  ،أو ريعهةةا).
وتُظهةر التجر ة أل ال ةلطات املعنية املنا ة ميكةن أل تةد عليةةا و شةك ةيب يف حةوار مة
املشرعني واهليئات التنظيمي وتدعو إ وض حلول ل تعيق املنا شك ريةع ضةرورىل .ويبةني
اجلدول التا أمثل عن اإلجرامات املتمذة من قب ال لطات املعني املنا ة يمةا يتعلةق وضة
النواعد التنظيمي الو ت تهدر القتصاد التعاو .

__________

 )27ا ظر

OECD. Hearing on Disruptive Innovation: Note by United States. DAF/COMP/WD(2015)54.

June 2015, page 7

 .16-18مت ةةام عل ة الة ةرا

الت ةةا

http://www.oecd.org/officialdocuments/

.publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/wd(2015)54&docLanguage=En

 )28ا ظةر

Federal Trade Commission. The "Sharing" Economy: Issues Facing Platforms, Participants

 .& Regulators. November 2016, page 6متام عل الرا

التةا

https://www.ftc.gov/reports/sharing-

.economy-issues-facing-platforms-participants-regulators-federal-trade-commission
 )29علة سةةبي املثةةال ،قةةررت هيئة إعةةادة التنمية احلضةري يف سةةنغا ورة تنظةةيم ةرامم املشةةارك يف ال ةةكن مةةن ةةالل
إصدار مبادمل توجيهي ل ت م ملالو املنازل تنجع منازهلم من الباطن إلقام تن عن ست أاةهر .واعتُمةدت
أيضةةا قواعةةد تنظيمي ة مماثل ة تنريبةةا يف مةةدل مث ة ةرلني ،أملا يةةا؛ راةةلو  ،إسةةبا يا؛ يوي ةةورو ،الوليةةات املتح ةةدة
األمريكي .
 )30ا ظةر OECD. Hearing on Disruptive Innovation: Issues paper by the Secretariat. DAF/COMP(2015)3.
 .16-18 June 2015, page 7متةةام علة الةرا التةةا http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplay
.documentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=En
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أمثل ة الس تجابات الس لطات المعني ة بالمنافس ة إزاء وض ع قواع د تنظيمي ة
لالقتصاد التعاوني
الحتاد األورويب

يف حويرال/يو يةةه  ،2016شةةرت املفوضةةي األورو ي ة يا ةةا اةةامال ةةبيا اةةرحت يةةه
موقفها شنل القتصاد التعاو  ،عنةوال طة أورو ية لالقتصةاد التعةاو  .والغةرض منةه هةو
تندت إرااد قا و وتوجيه سياسايت لل لطات العام واجلهات الفاعل يف ال وف واملةواطنني
املهتمني عن التطوير املتوازل وامل تدا لالقتصاد التعاو .)31
ويشةةع البيةةال إ الكيفي ة الةةو يتعةةني ةةا تطبيةةق ق ةوا ني الحتةةاد األورويب احلالي ة عل ة
القتصةةاد التعةةاو  .وعلة وجةةه اخلصةةو ،،يتنةةاول الةةبالب مخةةب م ةةا ر ي ةةي هةةأ اةةروط
الد ول إ ال وف؛ ظم امل ؤولي ؛ محاي امل تمدمني؛ األاما ،العاملول حل ا م اخلا،
والعمال يف القتصاد التعاو ؛ والضرا ا.
وحتة ةةذر املفوض ة ةةي األورو ي ة ة يف ياا ة ةةا م ة ةةن اإلج ة ةرامات التنظيمي ة ة ري ة ةةع املعنول ة ة ال ة ةةو
ت ةةتهدر القتصةةاد التعةةاو و نةةق املنا ة  .وعلة سةةبي املثةةال ،اةةددت املفوضةةي األورو ية
عل ة عةةد ضةةوع منةةدمأ اخلةةدمات لشةةروط د ةةول ال ةةوف أو ريعهةةا مةةن الشةةروط ،مث ة
أ ظم األبول واارتاطات الرتا يص ،إل إبا كا ت ريع متييوي وضروري لتحنيق مصلح عام
يددة وضوم ،وموضوعي  ،ومتناسب م حتنيق هذه املصلح .)32 )...
وأوضحت املفوضي األورو ية كةذلك أل أعمةال احلظةر املطلةق أو النيةود الكمية علة
أىل من هذه األ شط ل يتعني أل تُفرض إل كتةد ع أ ةع .وكمةا اقرتحةت املفوضةي األورو ية
الن ب ل امم املشارك يف ال كن ،عل سبي املثال ،لل حظر تنجع الشنق لفرتات قصعة
يبدو صعا الت يةر وجةه عةا عنةدما يكةول مةن املمكةن مةثال حتديةد السةتمدا السةتئجارىل
النصع األج للممتلكات عدد أقص من األيا سنويا .)33

اململك املتحدة

يف عا  ،2015شرت هيئ املنا واألسواف يف اململك املتحدة ردا شنل النواعد
التنظيمي اجلديدة ملركبات األجةرة اخلاصة مبةا يشةم ةرامم املشةارك يف اسةتمدا ال ةيارات)
الو اقرتحتها هيئ النن يف لندل .ويف ردهةا ،د عةت هيئة املنا ة واألسةواف عةدة أمةور منهةا
أل ع ةةض التغي ةعات التنظيمية ة املنرتح ة ميك ةةن أل ‘ ‘1ت ةةؤثر يف ال ةةد ول إ س ةةوف مركب ةةات
األجرة اخلاص أو التوس أو ال تكار يها؛ ‘ ‘2تضر املنا ني سةيارات األجةرة التنليدية
ومركب ة ة ةةات األج ة ة ةةرة اخلاصة ة ة ة ؛ ‘ ‘3ت ة ة ةةفر ع ة ة ةةن ارتف ة ة ةةاع األس ة ة ةةعار أو تن ة ة ةةدت ة ة ةةدمات بات
جودة أق .)34

__________

)31

European Commission. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2 June 2016,

 .page 2متةةام علة الةرا التةةا
.nslations/en/renditions/pdf
 )32املرج ف ه ،صفح .3
 )33املرج ف ه ،صفح .4
Authority response to Transport
)34

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/tra

Competition and Markets Authority. Competition and Markets

 .for London’s private hire regulations proposals. 2 December 2015مت ةةام علة ة الة ةرا الت ةةا
.https://www.gov.uk/government/publications/cmas-response-to-tfls-private-hire-regulations-proposals
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جنوب أ رينيا

يف عةا  ،2016تلنةت جلنة املنا ة يف جنةةوب أ رينيةا اةكو تةةوعم أل أحةد ةرامم
املش ةةارك يف اس ةةتمدا ال ةةيارات ين ةةو مبمارس ةةات متنوعة ة كلة ة املنا ة ة  ،مب ةةا يش ةةم ع ةةد
المتثال للنواعد واأل ظم العام جلنوب أ رينيا .و عد التحنيق يف هذه املواعم ،رأت ال ةلط
املعنية املنا ة أل ال ةةلوو املوعةةو ل خيةةالف ق ةوا ني املنا ة يف جنةةوب أ رينيةةا وقةةررت عةةد
املضأ يف املالحن النضا ي .)35

الوليات
املتح ة ة ةدة
األمريكي

يف عةةا  ،2013اقرتحةةت جلن ة سةةيارات األجةةرة يف مناطع ة كولومبيةةا قواعةةد تنظيمي ة
جديدة من اناا عليا أل تنيد عم رامم املشارك يف استمدا ال يارات يف املناطع  .وكرد
ع عل النواعد املنرتح  ،وجهت جلنة التجةارة الحتادية رسةال إ جلنة سةيارات األجةرة يف
مناطع كولومبيا تشع يها إ النتا م احملتمل اململ املنا هلذه النواعد التنظيمي .)36

__________

)35

)36

Competition Commission. Statement on the decisions of the Competition Commission. 20 October

 .2016متة ة ةةام عل ة ة ة ال ة ة ةرا الت ة ة ةةا

http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2016/01/Commission-

.Statement-20-October-2016-Final.pdf
Federal Trade Commission. Letter Re: Second Proposed Rulemakings Regarding Chapters 12, 14,
16 of Title 31. 7 June 2013

 .andمتةام علة الةرا

التةةا

https://www.ftc.gov/sites/default/files/

documents/advocacy_documents/ftc-staff-comments-district-columbia-taxicab-commission-concerning-

.proposed-rulemakings-passenger/130612dctaxicab.pdf
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