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 ا ما   ا فصل -( 2010)  شأن ا من فسة ا نم ذوي ا ق   ن  
 سوقية مهيمن ملركز قوة ساءة استعمالإ أو التصرفات اليت تشكل األفعال 
 سيتاءة اسيتتعمال ملركيتز قيتوة سيتوقية مهيتيمننطيتو  عىيتإ إال أو التصرفات اليتيت تفعحظر األ -أولا 

 أو عىإ احتياز مركز قوة سوقية مهيمن وإساءة استعمال هذا املركز
ساءة استعمال ملركز قيتوة سيتوقية إال أو التصرفات اليت تنطو  عىإ فعفرض حظر عىإ األ 

 ساءة استعمال هلذا املركز:إمهيمن أو عىإ احتياز و 
مؤسسيتات عندما تكون مؤسسة أعمال ما، سواء حبد ذاهتيتا أو االرتيتكام ميتض ا يتض  )أ( 

أعميتيتيتيتال أ يتيتيتيتر ، م وهليتيتيتيتض يسيتيتيتيتمى هليتيتيتيتا االسيتيتيتيتيطرة عىيتيتيتيتإ سيتيتيتيتو  ذات  يتيتيتيتىة لسيتيتيتيتىعة أو  دميتيتيتيتة معينيتيتيتيتة 
 جملموعات معينة من السىض أو ا دمات؛ أو

مكانييتة الو يتول إس سيتو  إال أو تصرفات مؤسسيتة أعميتال مهيمنيتة ميتن فععندما حتد أ )ب( 
هليتا ة عىيتإ اا و حيتميتل أن ترتيت  تثيتا  فكتيت  أ اا،مفرطيتاا ذات  ىة أو تقييتد املنافسيتة عىيتإ آيتو ت يتر تقيييتد

 التجا ة أو التنمية القتصادية.
 ساءة استعمالإأو التصرفات اليت تعترب  فعالاأل -ثانياا 

املنافسيت،، مليتيتل اسيتتخدات التسيتيتع  ا قيتل ميتيتن التكىفيتة لىق يتيتاء  إزاءالتصيترفات الفكاسيتيتية  )أ( 
 عىإ املنافس،؛

م  (أ  املميتيتيتيتايزة ايتيتيتيت  ميتيتيتيترب )التسيتيتيتيتع  التميييتيتيتيتز  أو األحكيتيتيتيتات أو الشيتيتيتيترو  التمييزييتيتيتيتة  )ب( 
رتيتيتراء السيتيتىض أو ا يتيتدمات، ليتيتا م ذليتيتن ميتيتا ييتيتتم عيتيتن طرييتيتع انتهيتيتا  سياسيتيتات تسيتيتع  م  تو ييتيتد أو

أعىيتيتإ أو أدم ميتيتن السيتيتعر اا الصفقيتيتيتات التيتيتيتع تدعقيتيتيتد ايتيت، مؤسسيتيتات األعميتيتال املنتسيتيتبة حتيتيتدد أسيتيتعا  
امليتيتو ةدة ااملقا نيتيتة ااألسيتيتعا  املتعاميتيتل ايتيتا م  يتيتفقات  اثىيتيتة  ا يتيتدمات املشيتيتكاة أوالعيتيتاد  لىسيتيتىض أو 

 مشااة تدعقد  ا   نطا  مؤسسات األعمال املنتسبة؛ أو
حتدييتيتيتد األسيتيتيتعا  اليتيتيتيت  كيتيتيتن ايتيتيتا أن يعيتيتيتاد اييتيتيتض السيتيتيتىض املبيعيتيتيتة، ليتيتيتا م ذليتيتيتن السيتيتيتىض  ) ( 

 املستو دة واملصد ة؛
سديتيتيتجىت عىيهيتيتيتا اشيتيتيتكل قيتيتيتانوم م ا يتيتيتا   ع ميتيتيتة فيتيتيترض قييتيتيتود عىيتيتيتإ اسيتيتيتت اد سيتيتيتىض  )د( 

جتا ييتيتيتة مطااقيتيتيتة أو  اثىيتيتيتة لىع ميتيتيتة التجا ييتيتيتة ا مييتيتيتة فيميتيتيتا يتعىيتيتيتع اسيتيتيتىض مطااقيتيتيتة أو  اثىيتيتيتة م البىيتيتيتد 
املستو د حيت، تكيتون الع متيتان التجا يتيتان املعنيتيتان ميتن نفيت، املصيتد ، أ   ىكهميتا ماليتن واحيتد 

تنظيميتع أو إدا   أو قيتانوم،  ااط اقتصيتاد  أوأو تستخدمهميتا مؤسسيتات أعميتال يوجيتد اينهيتا تيتر 
 وح، يكون الغرض من هذه القيود هو إاقاء األسعا  عالية اشكل مفتعل؛

عنيتيتيتيتدما ل يكيتيتيتيتون القصيتيتيتيتد هليتيتيتيتمان حتقييتيتيتيتع أثيتيتيتيتراض جتا ييتيتيتيتة مشيتيتيتيتروعة، مليتيتيتيتل ا يتيتيتيتودة  ( )ه 
 الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة: أو

 عامل االشرو  التجا ية املعتادة ملؤسسة األعمال؛الرفض ا زئع أو الكىع لىت ‘1‘
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جعيتيتل تو ييتيتد سيتيتىض أو  يتيتدمات معينيتيتة متوقفيتيتاا عىيتيتإ قبيتيتول قييتيتود عىيتيتإ توزييتيتض أو  يتيتنض  ‘2‘
 سىض منافسة أو سىض أ ر ؛

فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ إعيتيتادة اييتيتض أو تصيتيتدير السيتيتىض امليتيتو دة أو سيتيتىض أ يتيتر ، وذليتيتن ميتيتن  ‘3‘
أو ا هيتة املرسيتل إليهيتا أو رتيتكل لييته، املراد إعادة ايعها أو تصديرها إحيث املكان 
 كمياهتا؛ هذه السىض أو

جعل تو يد سىض أو  دمات معينة متوقفاا عىإ رتراء سىض أو  دمات أ ر  من  ‘4‘
 املو د أو  ن يعينه؛

 أو الستلناء الك يص -ثاللاا 
ال أو املما سيتيتيتات أو الصيتيتيتفقات اليتيتيتيت ل حيظرهيتيتيتا القيتيتيتانون فعيتيتيتاأل أو اسيتيتيتتلناء جييتيتيتوز تيتيتيتر يص 
قبيتل تنفييتذها، وإذا كدشيتفت  ،7 وذلن إذا مت اإل طا  اا، عىإ النحو املب، م امليتادة اا،ااتاا حظر 

فر يتة  تيت ثرة، وإذا تيتوفرت لططيتراا املختصةاصد  مجيض الوقائض ذات الصىة ااملوهلوع لىسىطات امل
 أو تنظيميتيتيته عنيتيتيتد القت يتيتيتاء، غييتيتيت هلىتعبيتيتيت  عيتيتيتن  أيهيتيتيتا، وإذا تقيتيتيتر  حينيتيتيتذام أن السيتيتيتىوم املقيتيتيتك ، اعيتيتيتد ت

 يتمشإ مض أهداا القانون.

 ا ق ئمة ا  شميم ت ا ب يلة في وا نُؤُهج ا ما   ا فصل على ا  ملنق ت  
اسيتتعمال ملركيتز قيتوة سيتوقية مهيتيمن أو  إساءة نطو  عىإال أو التصرفات اليت تفعحظر األ -أولا  

 هلذا املركز مركز قوة سوقية مهيمن وإساءة استعمال احتييتيتازعىإ 
استعمال ملركز قيتوة سيتوقية  إساءةال أو التصرفات اليت تنطو  عىإ فعفرض حظر عىإ األ 

 استعمال هلذا املركز: وإساءةمهيمن أو عىإ احتياز 
 عنيتيتدما تكيتيتون مؤسسيتيتة أعميتيتال ميتيتا، سيتيتواء حبيتيتد ذاهتيتيتا أو االرتيتيتكام ميتيتض ا يتيتض مؤسسيتيتات )أ( 

أعميتيتيتال أ يتيتيتر ، م وهليتيتيتض يسيتيتيتمى هليتيتيتا االسيتيتيتيطرة عىيتيتيتإ سيتيتيتو  ذات  يتيتيتىة لسيتيتيتىعة أو  دميتيتيتة معينيتيتيتة 
 جملموعات معينة من السىض أو ا دمات؛ أو

الو يتيتول إس  إمكانييتيتةال أو تصيتيترفات مؤسسيتيتة أعميتيتال مهيمنيتيتة ميتيتن فعيتيتنيتيتدما حتيتيتد أع )ب( 
اا ميتل أن ترتيت  تثيتا  فكتيت  أو حيت اا،مفرطيتاا سو  ذات  يتىة أو تقيةيتد املنافسيتة عىيتإ آيتو ت يتر تقيييتد

 التجا ة أو التنمية القتصادية. هلا ة عىإ

 مق مة  
إسيتيتيتيتاءة اسيتيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتيتة.  مفهيتيتيتوت املسيتيتيتيتائل إثيتيتيتا ة لىجيتيتيتيتدل م قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة أكليتيتيتيتر ميتيتيتن -1

 وقيتدت يتر،  إسمس لة حتديد الظروا اليت  كن أن تعترب فيها رتركة ما مهيمنة ميتن اىيتد  وتتفاوت
يتوقيتيتيتف عىيتيتيتإ أهيتيتيتداا كيتيتيتل نظيتيتيتات ميتيتيتن نظيتيتيتم املنافسيتيتيتة ) فيتيتيتاه املسيتيتيتتهىن، الكفيتيتيتاءة،  اييتيتيتة العمىييتيتيتة 
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أو اسيتيتيتتبعادها م حتىييتيتيتل املنافسيتيتيتة.  -العداليتيتيتة ك -أ يتيتيتر   مراعيتيتيتاة قيتيتيتيم  ميتيتيتد  التنافسيتيتيتية( وعىيتيتيتإ 
ثيتيت   قائميتيتةاا ويىخيتيتص هيتيتذا الفصيتيتل املعيتيتاي  العاميتيتة املتعىقيتيتة اتحدييتيتد وجيتيتود اهليمنيتيتة. ويت يتيتمن أي يتيت

 ألفعال اليت  كن اعتبا ها خمىة ااملنافسة.اا حصرية
واهليمنيتيتة معناهيتيتا  ا سيتيتة قيتيتوة سيتيتوقية كبيتيت ة. وهيتيتع تعيتيتد ميتيتن منظيتيتو  اقتصيتيتاد ، قيتيتد ة أ  رتيتيتركة  -2
عىيتإ  فيتض األسيتعا  وا افظيتة عىيهيتا فيتو  املسيتتو  اليتذ   اا(قد ة جمموعيتة ميتن الشيتركات املتصيترفة معيت )أو

. ول يعتيتيترب جميتيترد اكتسيتيتاب ميتن اليتيتزمن إ ميتيتد  فيتيتكة طويىيتيتةم ظيتيتل املنافسيتة وعىيتيتاا سيتيتائد يدفيتكض أن يكيتيتون
القائميتيتة عىيتيتإ  ااملنافسيتيتة؛ وكيتيتذلن الشيتيت ن االنسيتيتبة إلحيتيتراز اهليمنيتيتة ميتيتن  يتيت ل املنافسيتيتة مركيتيتز مهيتيتيمن خميتيت ا 

 فيتيتيتض النيتيتيتات   )أ( إسا يتيتيتدا ة. اييتيتيتد أن  ا سيتيتيتة اهليمنيتيتيتة أو إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال مركيتيتيتز مهيتيتيتيمن قيتيتيتد ييتيتيتؤد  
األميتيتر احليتيتد ميتيتن الاتكيتيتا ،  ) (؛ أو وتنوعهيتيتاعييتيتة ا يتيتدمات/املنتجات تراجيتيتض نو  )ب(وا تفيتيتاع األسيتيتعا ؛ 

 ااملنافسة. يعترب خم ا  الذ 
قوان، املنافسة مس لة تقرير ما إذا كانت  يتفاوت اشكل كب  األسىوب الذ  تعاجل اهو  -3

عىيتإ تعرييتف عمىيتع ل تيتنص عيتدد ميتن قيتوان، املنافسيتة فهنيتام هذه الشركة أو تىن تعتيترب مهيمنيتة. 
 وايتيتيتذلن يتعيتيتيت، عىيتيتيتإعىيتيتيتإ احلكيتيتيتم القتصيتيتيتاد  لىسيتيتيتىطة املعنييتيتيتة ااملنافسيتيتيتة.  وإمنيتيتيتا تعتميتيتيتدلىهيمنيتيتيتة، 

عىيتإ أسيتاك كيتل ، م حتدييتد اهليمنيتة العديد من العوامل اليت تيتؤثر أن تقيةمالسىطة املعنية ااملنافسة 
ميتيتا إذا   البيتيتت م أحيتيتد املؤرتيتيترات اليتيتيت تسيتيتاعد عىيتيتإ تعيتيتدة حاليتيتة عىيتيتإ حيتيتدة. فحصيتيتة السيتيتو  املرتفعيتيتة 
جميتيتيترد حييتيتيتازة حصيتيتيتة عالييتيتيتة م السيتيتيتو  ل يكفيتيتيتع ثيتيتيت  أن كانيتيتيتت مؤسسيتيتيتة ميتيتيتا مهيمنيتيتيتة م السيتيتيتو . 

اعيتض األسيتوا  اا تفيتاع مسيتتو  حييتث تتسيتم إلثبات اهليمنة، م العدييتد ميتن الولييتات الق يتائية، 
ر  كميتيتا أن  يتيتة مؤرتيتيترات سيتيتوقية أ يتيت اا.املنافسيتيتة عىيتيتإ اليتيترثم ميتيتن قىيتيتة العنا يتيتر الفاعىيتيتة فيهيتيتا نسيتيتبي

ن، و ن وا تمىيتو ن الفعىيو احلواجز املانعة لد ول السو ، واملنافس ينبغع أ ذها م العتبا ، ومنها
املرتفعيتيتة، والقيتيتوة الشيتيترائية، ووفيتيتو ات احلجيتيتم، والو يتيتول إس أسيتيتوا  السيتيتو  حصيتيتة  وميتيتد  اسيتيتتدامة

وامليتوا د ن يت /حيوية السيتو ، والو يتول إس املنتجيتات اهلاميتة، مسيتتو  التو يد والتكاميتل الرأسيتع، و 
 .يهااملالية لىشركة ومنافس

وتيتيتنص ولييتيتات ق يتيتائية أ يتيتر  عىيتيتإ طيتيتر  خمتصيتيترة إلثبيتيتات اهليمنيتيتة عيتيتن طرييتيتع اسيتيتتخدات  -4
هيمنيتيتيتيتة.  لىبيتيتيتت م وجيتيتيتودالقائميتيتيتة عىيتيتيتإ عتبيتيتيتات حصيتيتيتيتص السيتيتيتو  كنقطيتيتيتة اداييتيتيتة  امليتيتيت ذات اةمنيتيتيتة

يمنيتة. أميتا إذا أدم ميتن حصيتة السيتو ، فإاليتا ل تعتيترب رتيتركة مهاا كانت رتركة ما ل متىيتن حيتد إذاف
كما هيتو مبيت،   - اتحىيل اقية العوامل تقوت السىطة املعنية ااملنافسة فإنكانت متىن حصة دنيا، 

 .أت ل تقر  ما إذا كانت املؤسسة مهيمنةل - أع ه
إذا جتاوزت عتبة معينة من  مهيمنةومض ذلن تفكض وليات ق ائية أ ر  أن املؤسسة  -5

ات اعيتيتيت ء إثبيتيتيتات انعيتيتيتدات القيتيتيتوة السيتيتيتوقية عىيتيتيتإ كاهيتيتيتل الشيتيتيتركة حصيتيتيتة السيتيتيتو . وتىقيتيتيتع هيتيتيتذه الولييتيتيت
املتهميتة حامليتيتا يلبيتيتت أن الشيتيتركة متىيتن حصيتيتة السيتيتو  املطىوايتيتة. وإذا   تتحميتل الشيتيتركة املتهميتيتة هيتيتذا 

 الع ء، فإالا تعترب رتركة مهيمنة.
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، واالتيتا  الوجاهيتة إمةيتا إلقاميتة دعيتو  ظيتاهرة -ويؤد  اسيتتخدات عتبيتات احلصيتة السيتوقية  -6
ويتيتيى قيتد اا ميتن إس تعزيز إنفاذ السيتىطة املعنييتة ااملنافسيتة  -اهليمنة ع ء اإلثبات، أو لنفع حتويل 

اإلفيترا   طيتر  تنطو  عىإ. ومض ذلن، فإن عتبات احلصة السوقية اليق، القانوم لرواد األعمال
م ، ميتيتا ييتيتؤد  ميتيتن إل إس اإلفيتيترا  احلصيتيتة السيتيتوقية م اعيتيتض احليتيتالتأو التفيتيتريط م تقيتيتدير أ ييتيتة 

أن ينص قانون املنافسة اصيتو ة قطعييتة عىيتإ أن هيتذه  ل يدستحسنلذلن،  اإلنفاذ أو التفريط فيه.
 الشركة أو تىن مهيمنة عندما تبىغ عتبات معينة من احلصة السوقية.

وميتيتيتن العواميتيتيتل األ يتيتيتر  اليتيتيتيت جييتيتيت  مراعاهتيتيتيتا لتقرييتيتيتر ميتيتيتا إذا كانيتيتيتت هيتيتيتذه املؤسسيتيتيتة أو تىيتيتيتن  -7
مشيتيتروع كيتيتان د يتيتول   فيتيتإذاد يتيتول السيتيتو  ومنافسيتيتة اليتيتوا دات. م  املنافسيتيتة مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة عيتيتام 

ميتيتن أجيتيتل  فيتيتض تقيتيتوت ايتيتا رتيتيتركة قائميتيتة فيتيتإن أ  واوليتيتة  ،أو أكليتيتر إس إحيتيتد  األسيتيتوا  سيتيته ا  جتيتيتا  
 اليتيتيتدا ى، ا يتيتيتدد. وتتقيتيتيتر  سيتيتيتهولة اليتيتيتد ول ليتيتيتن يكيتيتيتون سيتيتيته ا اسيتيتيتب األسيتيتيتعا  أو  فيتيتيتض النيتيتيتات  

ع عىيتيتيتإ حتىييتيتيتل  يتيتيتا، ايتيتيتاحلواجز، انظيتيتيتر طيتيتيت احليتيتيتواجز اليتيتيتيت تعيتيتيتو  اليتيتيتد ول. ول  حسيتيتيت  مسيتيتيتتو 
ميتيتن أرتيتيتكال اليتيتد ول عنيتيتدما تشيتيترع اا  ا يتيت . و كيتيتن اعتبيتيتا  منافسيتيتة اليتيتوا دات رتيتيتك ا 4/1اإلطيتيتا  

الشركات األجنبية م ايض املنتجات املنافسة م السو  ا ىية. وهكذا،  كن أن تشكل الوا دات 
 منة.مصد  منافسة مهم، وينبغع أ ذها م العتبا  عند تقييم اهلي

 1-4اإلطا   
 ا من فسة  تا   اوز ا  ي ألم م  دخ ل ا س ق في ق   ن وتسن تس

  و احليتيتواجز اليتيتيت تعيتيتكض د يتيتول السيتيتو  إس عيتيتدد ميتيتن العواميتيتل اليتيتيت قيتيتد متنيتيتض أو تعيتيت تشيتيت  
د يتيتول رتيتيتركات جدييتيتدة إس سيتيتو  ميتيتا حيتيتيت م احليتيتالت اليتيتيت حتقيتيتع فيهيتيتا الشيتيتركات القائميتيتة أ ااحيتيتاا 

و كيتن منوهيتا. ملسيتتو  ن يت  السيتو  أو اا وفقيتاا رتاسيتع تفاوتيتاا حواجز الد ول  وقد تتفاوتطائىة. 
 فئات خمتىفة. إستصنيف حواجز الد ول 

عيتن  صيتائص الصيتناعة األساسيتية  تنشيت  اليتيت تعيتكض د يتول السيتو     اوز ا هنكلنؤةف  
والطىيتيتيت . وهنيتيتيتام اعيتيتيتض ا يتيتيتدل حيتيتيتول العواميتيتيتل اليتيتيتيت تشيتيتيتكل حيتيتيتواجز  والتكىفيتيتيتةمليتيتيتل التكنولوجييتيتيتا 

هيكىييتيتيتة ذات  يتيتيتىة. ويشيتيتيت  التعرييتيتيتف األوسيتيتيتض إس أن احليتيتيتواجز اليتيتيتيت تعيتيتيتكض اليتيتيتد ول تنشيتيتيت  عيتيتيتن 
املمايزة ايت، املنتجيتات، ومزاييتا الكىفيتة املطىقيتة اليتيت تتمتيتض ايتا الشيتركات القائميتة، ووفيتو ات احلجيتم. 

لىشركات القائمة ألنه يتع، عىإ اليتدا ى، ا يتدد التغىيت  عىيتإ  فاملمايزة ا، املنتجات تتيى مزايا
مشيتيتيتكىة تيتيتيتراكم إتيتيتيتاوات الع ميتيتيتات التجا ييتيتيتة لىمنتجيتيتيتات القائميتيتيتة. ومزاييتيتيتا الكىفيتيتيتة املطىقيتيتيتة تعيتيتيتد أن 

 وهيتو ميتاتكاليف أعىإ لكيتل وحيتدة ميتن وحيتدات اإلنتيتا ،  سيتكبدون م د وهلمالدا ى، ا دد 
اهتم. أما وفو ات احلجم فتقيد عدد الشركات اليت  كن أن إس تدم مستو  تكنولوجي لا يرجض 

م سيتيتو  ذات حجيتيتم معيتيت،. وهنيتيتام تعرييتيتف أهليتيتيف  ىفيتيتةدم ميتيتن التكاألد احليتيتتعميتيتل عىيتيتإ أسيتيتاك 
لىحيتيتيتواجز اهليكىييتيتيتة اليتيتيتيت تعيتيتيتكض د يتيتيتول السيتيتيتو  قدميتيتيته جيتيتيتو   سيتيتيتتيغىر وأنصيتيتيتا  مد سيتيتيتة رتيتيتيتيكاثو 

ليتيت تعيتكض اليتد ول ل تنشيت  إل عنيتدما هؤلء يعتربون أن احليتواجز افلتحىيل مكافحة الحتكا . 
كبدوا تكاليف ل تتكبدها الشيتركات القائميتة. واالتيتا  فيتإن هيتذا تيتع، عىإ الدا ى، ا دد أن ي

تشيتيتكل  ااعتبيتيتا  أاليتيتافيتيت  يعتربهيتيتا ميتيتن احليتيتواجز ) الدعاييتيتةالتعرييتيتف يسيتيتتبعد وفيتيتو ات احلجيتيتم ونفقيتيتات 
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جيتيتل الو يتيتول إس املركيتيتز اليتيتذ  حتتىيتيته م  عىيتيتإ الشيتيتركات القائميتيتة أن تتكبيتيتدها ميتيتن أ،ة تكيتيتاليف تعيتيت
ثيتيتيتيت  القااىيتيتيتيتة ل سيتيتيتيتكداد عىميتيتيتيتاء اقتصيتيتيتيتاد ت يتيتيتيترون أي يتيتيتيتاا عىيتيتيتيتإ أ ييتيتيتيتة التكيتيتيتيتاليف  ويشيتيتيتيتددالسيتيتيتيتو (. 

التكيتاليف اليتيت إس تكبيتد هيتذه  اليتدا ى، ا يتدد فاهلطرا يعكض د ول السو .  ااعتبا ها حاجزاا 
. إهليتيتيتيتافة إس ذليتيتيتيتن، فيتيتيتيتإن حيتيتيتاجزاا يعيتيتيتيتكض اليتيتيتيتد ول ينشيتيتيتيت سيتيتيتبع أن تكبيتيتيتيتدهتا الشيتيتيتيتركات القائميتيتيتيتة، 

حتيتد ميتن القيتد ة عىيتإ ا يترو  واالتيتا  فهيتع تفيترض خميتاطر إهليتافية  ث  القااىة ل سيتكدادالتكاليف 
 عىإ الدا ى، ا تمى،.

اليتيتيتيت تعيتيتيتكض د يتيتيتول السيتيتيتو  إس سيتيتيتىوم الشيتيتيتركات القائميتيتيتة.  ا  ؤؤؤ اوز االتسؤؤؤ ماألنجنةوتشيتيتيت   
حيتدة احليتواجز اهليكىييتة  تفيتاقم، قد تتصرا الشركات القائمة عىإ آو يؤد  إس وعىإ وجه ا صو،

أن هيتيتيتذه  اليتيتيتيت تعيتيتيتكض اليتيتيتد ول أو قيتيتيتد هتيتيتيتدد االنتقيتيتيتات ميتيتيتن اليتيتيتدا ى، ا يتيتيتدد إذا ميتيتيتا د ىيتيتيتوا االفعيتيتيتل. إل
أنيته جييت  أن يكيتون ليتد  الشيتركات القائميتة حيتافز لتنفييتذها  أ التهديدات جي  أن تتسيتم ااملصيتداقية، 

مبيتيتيتاد ة الشيتيتيتركات  عىيتيتيتإ السيتيتيتكاتيجية حيتيتيتواجز اليتيتيتد ول تنطيتيتيتو . وكليتيتيت اا ميتيتيتا االفعيتيتيتل ليتيتيتد ولحيتيتيتد  اإذا 
القائمة اتصرا استباقع، من قبيل منض تقدمي التسهي ت ا ن ترفض الشيتركة طاقتهيتا اإلنتاجييتة عىيتإ آيتو 

شيتيتيتيتكل تقيييتيتيتد اهلياكيتيتيتيتل األساسيتيتيتيتية يهيتيتيتدد اإرتيتيتيتيتعال حيتيتيترب أسيتيتيتيتعا  إذا ميتيتيتا حيتيتيتيتد  اليتيتيتد ول فعيتيتيتيت ا. وقيتيتيتد ي
 عكض د ول السو .اجزاا اسكاتيجياا يح ،ملل مرافع النقل واملوان  اا،أي  ال رو ية
أملىيتيتيتيتة وميتيتيتيتن ميتيتيتيتن أحكيتيتيتات اليتيتيتيتنظم القانونييتيتيتيتة الوطنييتيتيتة.  ا  ؤؤؤ اوز ا ق    نؤؤؤؤةو كيتيتيتن أن تنشيتيتيتيت   

لىيتيتوائى املنظميتة لىمىكييتيتة الفكرييتيتة ااحليتواجز القانونييتيتة املانعيتة ليتيتد ول السيتو  التعريفيتيتات واحلصيتص، و 
 ،ةشيتركات معينيتة/قوة الحتكيتا  القانونييتلالقيتانون   نحهيتاوالع مات التجا ية، واحلقو  احلصرية اليتيت 

 د ول السو .اليت تعرقل عن احلواجز اإلدا ية األ ر   ف  ا 

واصيتيترا النظيتيتر عيتيتن تعرييتيتف اهليمنيتيتة اليتيتذ  يعتميتيتده أ  قيتيتانون ميتيتن قيتيتوان، املنافسيتيتة، فيتيتإن  -8
أت ل يتوقيتيتف إس حيتيتد كبيتيت  عىيتيتإ تعرييتيتف السيتيتو  ذات الصيتيتىة.  تقيتيتدير ميتيتا إذا كانيتيتت رتيتيتركة مهيمنيتيتة

ازداد احتميتيتال متتيتيتض جهيتيتة  اا،وكقاعيتدة أساسيتيتية، كىميتيتا كيتيتان نطيتيتا  تعرييتيتف السيتو  ذات الصيتيتىة هليتيتيق
اشيتكل أكليتر . وييترد تعرييتف السيتو  ذات الصيتىة املعنييتة فاعىة واحيتدة اقيتوة سيتوقية كبيت ة م السيتو 

 املنافسة.اش ن ن القانون النموذجع م التعىيقات عىإ الفصل اللام م تفصي ا 
احلاليتة اليتيت تتصيترا فيهيتا  إسواالنسبة لبعض الوليات الق ائية، ل يش  مفهوت اهليمنة  -9

احلالة اليت يكيتون فيهيتا ملؤسسيتت،  إس، ال يش  كذلن فحس  مؤسسة أعمال من جان  واحد
قيتيتوة سيتيتوقية  ليتيتا يكسيتيتبهمااا معيتيت حيتيتافز لىعميتيتل اشيتيتكل وثييتيتعقيتيتوة سيتيتوقية أو  اا،أو أكليتيتر، متصيتيترفة معيتيت

األسيتوا  ذات الككييتز العيتا ، حييتث تيتتحكم مؤسسيتتان أو  إس)هيمنة مشككة(. وتش  هذه احلاليتة 
عىيتإ السيتو   اهليمنيتةأكلر م حصة كب ة م السو ، واذلن هتي  لنفسها األوهلاع اليت متكنها ميتن 

د اعتميتيتيتدت املعييتيتيتا  نفسيتيتيته املفوهليتيتيتية وقيتيتيت اا.تقريبيتيتيت أو تعميتيتيتل فيهيتيتيتا ايتيتيتنف، الطريقيتيتيتة اليتيتيتيت  ا سيتيتيتها ا تكيتيتيتر
 م احلكيتيتيتم الصيتيتيتاد  م ق يتيتيتية  فييتيتيتكو اييتيتيتانو  (1)األو واييتيتيتة لىجماعيتيتيتاتاألو واييتيتيتة وا كميتيتيتة الاتدائييتيتيتة 

__________ 

 ل حتاد األو ويب.أ بحت اةن ا كمة العامة  (1)
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فيتيتيتإن األثيتيتيتر الكاكميتيتيتع  ليتيتيتذا. (3) ه  و ا يييتيتيتهاليتيتيتذ  تىتيتيتيته ق يتيتيتية انيتيتيتدما  رتيتيتيتركيت  نسيتيتيتتى (2)يطالييتيتيتاإ م
إس إسيتيتاءة اسيتيتتعمال  االفعيتيتللسيتيتتخدات  ا سيتيتة ويتيتددة، مليتيتل اتفاقيتيتات تيتيت زت املبيعيتيتات، قيتيتد ييتيتؤد  

 مركز مهيمن.

 إثب ت وو د ممكز مهنمن - ةا ق ئم  تا نهج ا ب يلة في ا  شميم  
  البىد/املنطقة
 أفميقن 

( ايتيتيتيت ن 89) قيتيتيتيتم  1998ميتيتيتيتن قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة لعيتيتيتيتات  7تق يتيتيتيتع امليتيتيتيتادة  جنوب أفريقيا
إذا كانيتيتيتيتت حصيتيتيتيتتها ميتيتيتيتن هيتيتيتيتذه ميتيتيتيتا تعيتيتيتيتدة مهيمنيتيتيتيتة م سيتيتيتيتو  ميتيتيتيتا  رتيتيتيتيتركة

م املائيتة عىيتيتإ  35م املائيتة؛ )ب( تبىيتيتغ  45السيتو : )أ( ل تقيتل عيتيتن 
متتىيتن قيتوة  م املائة، ما   تلبت أاليتا ل 45األقل ولكن ل تصل إس 
 .م املائة ولكن لديها قوة سوقية 35سوقية؛ ) ( تقل عن 

ميتيتيتن القيتيتيتانون نفسيتيتيته عىيتيتيتإ حظيتيتيتر قييتيتيتات رتيتيتيتركة مهيمنيتيتيتة  8 وتيتيتيتنص امليتيتيتادة
 يىع:  لا

 فرض أسعا  مبالغ فيها عىإ حساب املستهىك،؛ )أ( 
 فيتيتيتض متكيتيتيت، منيتيتيتاف، ميتيتيتا ميتيتيتن السيتيتيتتفادة ميتيتيتن تسيتيتيتهي ت  )ب( 

 أساسية إذا كان ذلن  كناا من الناحية القتصادية؛
املشيتيتيتيتيتا كة م أ  أفعيتيتيتيتيتال اسيتيتيتيتيتتبعادية، ثيتيتيتيتيت  تىيتيتيتيتيتن املبينيتيتيتيتيتة م  ) ( 
فقيتيتيترة )د(، إذا كيتيتيتان األثيتيتيتر املخيتيتيتل ااملنافسيتيتيتة املكتيتيتيت  عيتيتيتن تىيتيتيتن األفعيتيتيتال ال

 يفو  املكاس  عىإ  عيد التكنولوجيا أو الكفاءة أو حفز املنافسة؛
   املشيتيتيتيتا كة م أ  ميتيتيتيتن األفعيتيتيتيتال السيتيتيتيتتبعادية التالييتيتيتيتة، ميتيتيتيتا )د( 

تلبت الشركة املعنية أن املكاسيت  املكتبيتة عىيهيتا عىيتإ  يتعيد التكنولوجييتا 
 الكفاءة أو حفز املنافسة، تفو  أثرها املخل ااملنافسة:أو 

مطالبيتيتة ميتيتو ةد أو مسيتيتتهىن أو حتري يتيته عىيتيتإ عيتيتدت التعاميتيتل  ‘1‘ 
 مض طرا مناف،؛

 فض توف  سىض ناد ة ملناف، عندما يكون تو ييتدها  كنيتاا  ‘2‘ 
 اقتصادياا؛

__________ 

 .1992 ما ك/تذا  10م  الصاد  اإليطا  احلكم م ايانو فيكو. األو ويب الحتاد مفوهلية أحالته تعىيع (2)

 .1992 يوليه/متوز 22 م الصاد  احلكم ، ا يع نيستىع.  األو ويب الحتاد مفوهلية قدمتها معىومات (3)
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  البىد/املنطقة
جعيتيتل اييتيتض السيتيتىض أو ا يتيتدمات موقوفيتيتاا عىيتيتإ رتيتيتراء سيتيتىض  ‘3‘ 

ل  ىة هلا لوهليتوع العقيتد، أو إ ثيتات  أو  دمات منفصىة
 املشك  عىإ قبول رتر  ل  ىة له لوهلوع العقد؛

ايض سىض أو  دمات ا قل من سعر تكىفتها احلدية أو  ‘4‘ 
 متوسط تكىفتها املتغ ة؛

رتيتيتراء مؤونيتيتة نيتيتاد ة ميتيتن سيتيتىض أو ميتيتوا د وسيتيتيطة حيتاجهيتيتا  ‘5‘ 
  طرا مناف،.

ميتيتيتن قيتيتيتانون املنافسيتيتيتة و اييتيتيتة املسيتيتيتتهىن ، ا يتيتيتزء اللاليتيتيتث 15تيتيتيتنص امليتيتيتادة  زامبيا
( عىيتيتيتإ أن  مركيتيتيتز اهليمنيتيتيتة ييتيتيترتبط اتو ييتيتيتد السيتيتيتىض 24) قيتيتيتم  2010 لعيتيتيتات

وا يتيتدمات م إحيتيتد  احليتيتالت، التيتيتاليت،: )أ( إذا اسيتيتت ثرت مؤسسيتيتة واحيتيتدة 
 م املائيتيتيتيتيتة أو أكليتيتيتيتيتر ميتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتذه السيتيتيتيتيتىض وا يتيتيتيتيتدمات؛ 30اتو ييتيتيتيتيتد أو حييتيتيتيتيتازة 

 60ات اتو ييتد أو حييتازة إذا است ثر ميتا ل يزييتد عيتن ثيت   مؤسسيت )ب(
 م املائة أو أكلر من هذه السىض أو ا دمات .

عىيتيتإ حظيتيتر إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن مقيتيتر ةا  16وتيتيتنص امليتيتادة 
أنيتيتيته  يتعيتيتيت، عىيتيتيتإ املؤسسيتيتيتات أن متتنيتيتيتض عيتيتيتن أ  فعيتيتيتل أو تصيتيتيترا إذا 
أدة  هذا الفعيتل أو التصيترا، ميتن  يت ل حييتازة أو إسيتاءة اسيتتعمال 

ن، إس تقيييتيتد د يتيتول األسيتوا  أو فيتيترض قييتيتوداا مركيتز قيتيتوة سيتيتوقية مهيتيم
ثيتيت  ذليتيتن عىيتيتإ املنافسيتيتة، أو إذا كيتيتان ليتيته، أو احتدميتيتل أن يكيتيتون ليتيته، 
أثيتيتر هليتيتا  عىيتيتيتإ التجيتيتا ة أو القتصيتيتيتاد اشيتيتكل عيتيتيتات . وألثيتيتراض هيتيتيتذا 

 الفرع، يشمل  إساءة استعمال املركز املهيمن  ما يىع:
فيترض أسيتيتعا  رتيتيتراء أو اييتض ثيتيت  عادليتيتة أو ثيت  ذليتيتن ميتيتن  )أ( 

 الشرو  التجا ية ث  العادلة، سواء اشكل مبارتر أو ث  مبارتر؛
السيتيتيتيتو  تقيييتيتيتيتد اإلنتيتيتيتيتا  أو املنافيتيتيتيتذ السيتيتيتيتوقية أو د يتيتيتيتول  )ب( 
أو الت يتيتيتييع  السيتيتيتتلما  أو التطيتيتيتوير التقيتيتيتد أو التقيتيتيتدت التكنوليتيتيتوجع أو

 عىإ أ  منها عىإ آو ي ر ااملنافسة؛
رتيتيتيترو  خمتىفيتيتيتة عىيتيتيتإ معيتيتيتام ت متكافئيتيتيتة ميتيتيتض  تطبييتيتيتع ) ( 

 ؛أطراا جتا ية أ ر 
إايتيترات العقيتيتود مرهونيتيتاا اقبيتيتول األطيتيتراا األ يتيتر   جعيتيتل )د( 

رتروطاا إهلافية ل  ىة هلا لوهلوع العقود سواء حبكم طبيعتهيتا 
 أو وفقاا لىعرا التجا  ؛
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  البىد/املنطقة
حرميتيتيتيتان أ  رتيتيتيتيتيتخص ميتيتيتيتيتن السيتيتيتيتتفادة ميتيتيتيتيتن تسيتيتيتيتيتهيل  )ه( 

 أساسع؛
 أسعا  مبالغ فيها عىإ حساب املستهىك،؛ فرض )و( 
 ايض السىض ا قل من سعر التكىفة احلدية أو املتغ ة. )ز( 

 ا ه دئ ا م نط منطقة/آتسن 
الحتكيتيتا  م مجهو ييتيتة الصيتيت، الشيتيتعبية املركيتيتز  مكافحيتيتةقيتيتانون  يعيتيترةا الص،

حيتىيتيته متعهيتيتد أعميتيتال جتا ييتيتة قيتيتاد  السيتيتوقع املهيتيتيمن ا نيتيته مركيتيتز سيتيتوقع 
أو الظيتيتيتروا  السيتيتيتىض األساسيتيتيتية أو نوعيتهيتيتيتا اليتيتيتتحكم م أسيتيتيتعا عىيتيتيتإ 

د يتيتيتول متعهيتيتيتيتد   لعرقىيتيتيتيتة التجا ييتيتيتة األ يتيتيتر  م السيتيتيتيتو  ذات الصيتيتيتىة
 .أو الت ث  عىيهالسو  هذه م التجا ية اة رين األعمال 

عىيتيتإ العواميتيتل الرئيسيتيتية ميتيتن القيتيتانون  18عيتيت وة عىيتيتإ ذليتيتن، تيتيتنص امليتيتادة  
 :السوقع املهيمن أل  متعهد أعمالالستة التالية لتحديد املركز 

تعهيتيتيتد األعميتيتيتيتال ومركيتيتيتزه التنافسيتيتيتيتع م احلصيتيتيتة السيتيتيتيتوقية مل )أ( 
 ؛السو  ذات الصىة

قيتد ة متعهيتد األعميتال عىيتإ اليتتحكم م سيتو  املبيعيتات  )ب( 
 من املواد األولية؛ اإلمداداتأو سو  
 الظروا املالية والتكنولوجية ملتعهد األعمال؛ ) ( 
عميتيتيتيتيتال اة يتيتيتيتيترين عىييتيتيتيتيته م متعهيتيتيتيتيتد  األميتيتيتيتيتد  اعتميتيتيتيتيتاد  )د( 

 املعام ت؛
د جيتيتة الصيتيتعواة اليتيتيت يواجههيتيتا متعهيتيتدو األعميتيتال اة يتيترون  )ه( 

 م د ول السو  ذات الصىة؛ 
 العواميتيتيتيتيتل األ يتيتيتيتيتر  ذات الصيتيتيتيتيتىة اتحدييتيتيتيتيتد املركيتيتيتيتيتز السيتيتيتيتيتوقع (و) 

 املهيمن ملتعهد األعمال.
هيمنيتيتة قاايتيتل افيتيتكاض وجيتيتود عىيتيتإ  19( ميتيتن امليتيتادة 1وتيتيتنص الفقيتيترة )

 الشرو  التالية: مؤسسة أعمال أياا من، عندما تستوم لىدحض
 املعنييتة السيتو  متعهد األعمال نصفحصة  تعادلعندما  )أ( 

 أو أكلر؛ 
 احلصيتيتيتيتيتة املشيتيتيتيتككة ملتعهيتيتيتيتيتد   أعميتيتيتيتال ثىليتيتيتيتيتع تعيتيتيتيتادلعنيتيتيتيتدما  )ب( 

 أو أكلر؛ السو  املعنية 
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  البىد/املنطقة
ث ثيتة أ ايتاع ة متعهيتد  أعميتال عندما تعادل حصة ث ثيت ()  

 املعنية أو أكلر.السو  
، إذا كانيتت حصيتة أ  19 املادةث  أنه لوج  الشرو  ا ددة م 

 املؤسسيتيتيتة فيتيتيتإنم السيتيتيتو  تقيتيتيتل عيتيتيتن العشيتيتيتر،  متعهيتيتيتد  األعميتيتيتالميتيتيتن 
فيتإن عيتن ذليتن،  ل تعترب ذات مركز مهيمن م السو . ف  ا  املعنية

يسيتيتقط إذا  متعهيتيتد أعميتيتالأل   افيتيتكاض وجيتيتود مركيتيتز سيتيتوقع مهيتيتيمن
 عك،.ألعمال املعد أن يلبت الاستطاع متعهد ا

 املركيتز املهيتيمن   2002لعيتات  اهلند  قانون املنافسة من 4تعرةا املادة  اهلند
 عىيتيتإ  ا نيتيته مركيتيتز قيتيتوة تتمتيتيتض ايتيته مؤسسيتيتة أعميتيتال م السيتيتو  ذات الصيتيتىة

العميتيتيتيتل مسيتيتيتيتتقىة عيتيتيتيتن القيتيتيتيتو  التنافسيتيتيتيتية السيتيتيتيتائدة م   كنهيتيتيتيتا ميتيتيتيتن:آيتيتيتيتو  
منافسيتيتيتيها أو مسيتيتيتتهىكع سيتيتيتىعها أو السيتيتيتو  ذات الصيتيتيتىة؛ أو التيتيتيت ث  م 

. وتيتيتو   نيتيتة املنافسيتيتة م اهلنيتيتد  السيتيتو  ذات الصيتيتىة ليتيتا ليتيتدت مصيتيتىحتها
عنيتيتد التحقييتيتع فيميتيتا  ، منفيتيتردة أو جمتمعيتيتة،العتبيتيتا  الواجيتيت  هليتيتذه العواميتيتل

وتيتنص امليتادة  إذا كانت هذه املؤسسة أو تىن ذات مركيتز مهيتيمن أت ل.
عمال أن تسيتيتيتيتعء اسيتيتيتيتت نفسيتيتيتيتها عىيتيتيتيتإ أن ليتيتيتيتي، أل  مؤسسيتيتيتيتة أو جمموعيتيتيتيتة

مؤسسيتيتيتة ميتيتيتا، اشيتيتيتكل مبارتيتيتيتر أو ثيتيتيت   مركزهيتيتيتا املهيتيتيتيمن. ويشيتيتيتكةل فيتيتيترض
مبارتيتيتيتر، رتيتيتيتروطاا أو أسيتيتيتعا اا ثيتيتيت  منصيتيتيتفة أو متييزييتيتيتة عىيتيتيتإ رتيتيتيتراء سيتيتيتىض أو 

ايعهيتيتيتا، ليتيتا م ذليتيتيتن األسيتيتعا  الفكاسيتيتيتية، إسيتيتاءة  اسيتيتيتتعمال   يتيتدمات أو
 لىمركز املهيمن.

يعتيترب كييتان جتيتا   ، 2010لعيتات املنافسة  منغوليا اش ن قانونلاا وفق منغوليا
ذا مركيتيتز مهيتيتيمن عنيتيتدما يعميتيتل منفيتيترداا أو االرتيتيتكام ميتيتض كيانيتيتات  ميتيتا

أ يتيتيتر  أو ميتيتيتض كييتيتيتان ذ   يتيتيتىة ايتيتيته، م سيتيتيتو  سيتيتيتىعة معينيتيتيتة ويسيتيتيتت ثر 
(. 2-5حبصيتيتيتة اللىيتيتيتث أو أكليتيتيتر ميتيتيتن جمميتيتيتوع إنتاجهيتيتيتا وايعهيتيتيتا )امليتيتيتادة 

عىيتيتيتإ أن أ  كييتيتيتان  5ميتيتيتن امليتيتيتادة  3إهليتيتيتافة إس ذليتيتيتن، تيتيتيتنص الفقيتيتيترة 
ميتيتيتيتن امليتيتيتيتادة نفسيتيتيتيتها،  2  ل يسيتيتيتيتتوم الشيتيتيتيتر  ا يتيتيتيتدد م الفقيتيتيتيترة جتيتيتيتيتا  

ولكيتيتيتن ااسيتيتيتتطاعته احليتيتيتد ميتيتيتن فيتيتيتر، الكيانيتيتيتات التجا ييتيتيتة األ يتيتيتر  م 
د ول السو  أو إ ثامهيتا عىيتإ ا يترو  منهيتا، يعتيترب ذا مركيتز مهيتيمن 
 م هذه السو ، حس  نطا  املنت  والنطا  ا غرام لىسو  والككيتز

 السوقع والقوة السوقية.
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 (الورو ي االأل  د) ورو  أ

من القيتانون التشيتيكع املوحيتد اشيت ن  10( من املادة 1تنص الفقرة ) التشيكية ا مهو ية
 جمتمعيتةا  أكليتر اعتبيتا  مؤسسيتة واحيتدة أو عىيتإ  (2001)  اية املنافسيتة

)هيمنيتيتيتيتيتة مشيتيتيتيتيتككة( ذات مركيتيتيتيتيتز مهيتيتيتيتيتيمن م السيتيتيتيتيتو  ذات الصيتيتيتيتيتىة إذا  
حد كب ،  إسكانت قوهتا السوقية متكنها من أن تتصرا مستقىة، 

.   يتيتيتدماهتا مسيتيتيتتهىكع سيتيتيتىعها أو عيتيتيتن عيتيتيتن املؤسسيتيتيتات األ يتيتيتر  أو
 ل تعتيتيترب أ  مؤسسيتيتة أو مؤسسيتيتيتات، 10ميتيتن امليتيتيتادة  (3لىفقيتيترة )اا ووفقيتيت

م  40 حصتها   تتجاوزن إذا م مركز مهيمحتظإ ايمنة مشككة 
ميتا   يلبيتت ، السو  ذات الصىة   ل الفكة قييتد البحيتثاملائة من 

   ا ذلن.
أن تكون املؤسسة قاد ة عىإ العميتل  م إستونيا اهليمنة يقت ع إثبات إستونيا

. ويفيتيتيتكض كبيتيتيت حيتيتيتد   ، إسمسيتيتيتتقىة عيتيتيتن املنافسيتيتيت، وامليتيتيتو دين والبيتيتيتائع،
صيتة حتظيتإ حبهيمنة إذا كانت مؤسسة أو عيتدد ميتن املؤسسيتات  وجود

كميتيتيتيتا السيتيتيتيتو  ذات الصيتيتيتيتىة.   ميتيتيتيتن إييتيتيتراداتم املائيتيتيتيتة  40سيتيتيتوقية تفيتيتيتيتو  
 املسيتيطرة عىيتإ، أو حصيتريةاملؤسسات املالكيتة حلقيتو   ا يتة أو  تعترب

ميتيتيتيتن قيتيتيتيتانون  13امليتيتيتيتادة  انظيتيتيتيتراملرافيتيتيتيتع األساسيتيتيتيتية، مؤسسيتيتيتيتات مهيمنيتيتيتيتة؛ 
 .2001لعات املنافسة 

عميتيتل الحتيتيتيتاد األو ويب إسيتيتيتاءة املعاهيتيتيتدة املنظ ميتيتيتة لميتيتن  102حتظيتيتر امليتيتيتادة  األو ويب الحتاد
أميتيتا م  ا سيتيتة ا يتيتاذ ليتيته. اا اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن، دون أن تقيتيتدت تعريفيتيت

اهليمنيتيتيتيتة ا اليتيتيتيتا مركيتيتيتيتز قيتيتيتيتوة ة فيتيتيتيتت املؤسسيتيتيتيتات األو واييتيتيتيتعرة  القيتيتيتيترا ات، فقيتيتيتيتد
منافسيتة فعاليتة  منض قييتات كةنها من عىإ آو اه مؤسسة  حتظإاقتصادية 

القيتوة ال زميتة لىتصيترا إس حيتد   ، إذ يسيتبغ عىيهيتام السو  ذات الصىة
مسيتتهىكع سيتيتىعها  وميتن إل عيتنعيتن منافسيتيها وعم ئهيتا،  مسيتتقىةا كبيت  

 ولوييتيتيتات اإلنفيتيتيتاذ لىمفوهليتيتيتية املتعىقيتيتيتة االتوجيهيتيتيتات حتيتيتيتدد . و (4)و يتيتيتدماهتا
ميتيتيتيتيتن معاهيتيتيتيتيتدة إنشيتيتيتيتيتاء ا ماعيتيتيتيتيتة  82امليتيتيتيتيتادة  تطبييتيتيتيتيتع جميتيتيتيتيتال األو واييتيتيتيتيتة م

املعاهيتيتيتيتدة املنظ ميتيتيتيتة لعميتيتيتيتل الحتيتيتيتيتاد األو ويب ميتيتيتيتن  102األو واييتيتيتيتة )امليتيتيتيتادة 
لىمؤسسيتيتيتيتيتات املهيمنيتيتيتيتيتة،  السيتيتيتيتيتتبعاد  التعسيتيتيتيتيتفع عىيتيتيتيتيتإ السيتيتيتيتيتىوم اا(حالييتيتيتيتيت

املعاي  اليت جييت  أن ت  يتذها املفوهليتية األو واييتة م العتبيتا  عنيتد تقييتيم 
 وتشمل عىإ وجه ا صو،:اهليمنة، 

__________ 

 .United Brands Company and United Brands Continental v،27/76 الق ية األو ويب، الحتاد وكمة انظر (4)

Commission (1978) ECR 207, paragraph 6585/76 الق يتية األو ويب، الحتيتاد وكميتة ؛ Hoffmann-La 

Roche & Co. v . Commission (1979) ECR 461, paragraph 38. 
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القائميتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتن املنافسيتيتيتيتيت، النامجيتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتن اإلميتيتيتيتيتدادات القييتيتيتيتيتود  )أ( 
الفعىييتيتيتيت، ومركيتيتيتيتزهم م السيتيتيتيتو  )املركيتيتيتيتز السيتيتيتيتوقع لىمؤسسيتيتيتيتة املهيمنيتيتيتيتة 

 ؛ومنافسيها(
 احتميتيتيتيتال ا طيتيتيتيتر احلقيقيتيتيتيتع املتمليتيتيتيتل م النامجيتيتيتيتة عيتيتيتيتنالقييتيتيتيتود  )ب( 

جيتيتيتيتيتيتدد  توسيتيتيتيتيتيتض املنافسيتيتيتيتيتيت، الفعىييتيتيتيتيتيت، م املسيتيتيتيتيتيتتقبل أو د يتيتيتيتيتيتول منافسيتيتيتيتيتيت،
 ؛)التوسض والد ول(

)القيتوة  القوة التفاوهلية لعميت ء املؤسسيتة النامجة عنالقيود  ) ( 
 التعوي ية لىمشكين(.

عيتن اا مفييتد ييتاا أولاا مؤرتيتر  تتيتيىأن احلصص السيتوقية  وتؤكد التوجيهات
م السيتو .  هيكل السو  واأل ية النسبية ملختىف املؤسسات النشيتطة

اييتيتد أن املفوهليتيتية األو واييتيتة تفسيتيتر احلصيتيتص السيتيتوقية م هليتيتوء أوهليتيتاع 
 ، واوجيتيته  يتيتا، م هليتيتوء دينامييتيتات السيتيتو  وميتيتد السيتيتو  ذات الصيتيتىة
 متايز املنتجات.

لقيتيتيتانون األمليتيتيتام ملكافحيتيتيتة تقيييتيتيتد املنافسيتيتيتة، تكيتيتيتون ميتيتيتن ا 19ىفقيتيتيترة لاا وفقيتيتيت أملانيا
أل يتيتيتيتناا معينيتيتيتيتة ميتيتيتيتن  ياا أو مشيتيتيتيتك اا ميتيتيتيتا، او يتيتيتيتفها ميتيتيتيتو د أعميتيتيتيتال مؤسسيتيتيتيتة

والسيتيتيتو  ا غرافييتيتيتة ذات  املنيتيتيتت السيتيتيتىض أو ا يتيتيتدمات التجا ييتيتيتة م سيتيتيتو  
معرهليتيتيتة    تكيتيتيتن  يكيتيتيتن هليتيتيتا منافسيتيتيتون أو  اسسيتيتيتة مهيمنيتيتيتة إذالصيتيتيتىة، مؤ 

م السيتو  مقا نيتة  متفوقيتاا اا حتتل مركز إذا كانت ؛ أو حقيقيةأل  منافسة 
أن تؤ يتيتيتيتيتيتذ االعتبيتيتيتيتيتيتا  عىيتيتيتيتيتيتإ وجيتيتيتيتيتيته  لنافسيتيتيتيتيتيتيها. وهليتيتيتيتيتيتذا الغيتيتيتيتيتيترض، ينبغيتيتيتيتيتيتع

 إسحصيتيتيتيتتها م السيتيتيتيتو ، وقوهتيتيتيتيتا املالييتيتيتيتة، وإمكانييتيتيتيتة و يتيتيتيتوهلا  ا صيتيتيتيتو،
 اإلميتيتدادات أو األسيتيتوا ، وع قاهتيتيتا ميتيتض املؤسسيتيتات األ يتيتر ، واحليتيتواجز

السيتو ،  إسالفعىية اليتيت حتيتول دون د يتول اقييتة املؤسسيتات  القانونية أو
ا تمىيتيتيتيتة اليتيتيتيتيت متا سيتيتيتيتها املؤسسيتيتيتيتات القائميتيتيتيتة هليتيتيتيتمن  واملنافسيتيتيتيتة الفعىييتيتيتيتة أو

نطيتيتا  تطبييتيتع هيتيتذا القيتيتانون أو  ا جيتيته، وقيتيتد هتا عىيتيتإ حتوييتيتل عرهليتيتها أو 
الطيتيتيترا عيتيتيتن قيتيتيتد ة  سيتيتيتىض أو  يتيتيتدمات جتا ييتيتيتة أ يتيتيتر ، ف يتيتيت ا  إس طىبهيتيتيتا

أو أكليتيتيتر وتعيتيتيتدة مؤسسيتيتيتتان مؤسسيتيتيتات أ يتيتيتر .  إساملقاايتيتيتل عىيتيتيتإ الىجيتيتيتوء 
فيميتا يتعىيتع ايت نواع معينيتة ميتن إذا انعدمت املنافسة احلقيقييتة اينهيتا  مهيمنةا 

املبينيتيتيتة وكانيتيتيتت تسيتيتيتتوم جمتمعيتيتيتةا الشيتيتيترو  السيتيتيتىض أو ا يتيتيتدمات التجا ييتيتيتة، 
مهيمنيتيتيتة إذا كانيتيتيتت حصيتيتيتتها م  ميتيتيتامؤسسيتيتيتة  أن تكيتيتيتونأعيتيتيت ه. ويفيتيتيتكض 

السيتيتيتو  ل تقيتيتيتل عيتيتيتن اللىيتيتيتث. ويفيتيتيتكض أن يكيتيتيتون عيتيتيتدد ميتيتيتن املؤسسيتيتيتات 
ت لفيتيتيتيتت ميتيتيتن ثيتيتيتيت   مؤسسيتيتيتيتات أو أقيتيتيتل تبىيتيتيتيتغ حصيتيتيتيتتها  )أ(مهيمنيتيتيتة إذا: 

)ب( ت لفيتيتيتيتيتيتيتت ميتيتيتيتيتيتيتن  يتيتيتيتيتيتيت، م املائيتيتيتيتيتيتيتة؛ أو  50املشيتيتيتيتيتيتيتككة ميتيتيتيتيتيتيتن السيتيتيتيتيتيتيتو  
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ا   ، ميتيتيتمؤسسيتيتيتات أو أقيتيتيتل تبىيتيتيتغ حصيتيتيتتها املشيتيتيتككة ميتيتيتن السيتيتيتو  اللىليتيتيت،
 إسظيتيتيتروا املنافسيتيتيتة  ميتيتيتن املنتظيتيتيتر أن تيتيتيتؤد  أن إتيتيتيتربهن املؤسسيتيتيتات عىيتيتيت

م  متفوقيتاا اا مركيتز ا ل حتتيتل فيميتا اينهيتا، أو أاليت منافسة قوييتةوجود استمرا  
 السو  االنسبة لبقية املنافس،.

، اليتيتذ  عديتدةل ت يتر ميترة م عيتيتات 1999املنافسيتة لعيتات  لوجيت  قيتانون ليتوانيا
، ينطبع معىن املركز املهيمن عىإ املركز الذ  حيظإ اه كيان 2012

يتعيتيتيترض فيهيتيتيتا ملنافسيتيتيتة  اقتصيتيتيتاد  واحيتيتيتد أو أكليتيتيتر م سيتيتيتو  معنييتيتيتة ل
مبارترة، أو عىإ آو  كةنه من  ا سة نفوذ حاسم من طرا واحيتد 

حييتازة حصيتة ة فعىياا. وتنشيت  م سو  معينة عن طريع تقييد املنافس
. إهليتيتافة إس اوجيتيتود هيمنيتيتةاا م املائيتيتة افكاهليتيت 40تقيتيتد  انسيتيتبة  سيتيتوقية

القانون عىيتإ افيتكاض وجيتود هيمنيتة مشيتككة عنيتدما تبىيتغ ذلن، ينص 
م املائيتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتن هيتيتيتيتيتذه  70حصيتيتيتيتيتة أكيتيتيتيتيترب ثيتيتيتيتيت   رتيتيتيتيتيتركات م السيتيتيتيتيتو  

السيتيتو . وتيتيتنخفض عتبيتيتات احلصيتيتة السيتيتوقية املتعىقيتيتة ايتيتافكاض وجيتيتود 
م املائيتة لىكيانيتات  30، حيث تبىغ اهليمنة االنسبة ألسوا  التجزئة

م املائيتيتيتة لىهيمنيتيتة املشيتيتيتككة لل ثيتيتيتة كيانيتيتيتات  55القتصيتيتادية الفردييتيتيتة و
 ((. 2)3اقتصادية أو أقل )املادة 

املنافسيتة اشيت ن  ميتن القيتانون البولنيتد  4( من املادة 10لىفقرة )اا وفق اولندا
ينطبيتع معيتيتىن  ،2007رتيتيتبا /فرباير  16 الصيتاد  م و اييتة املسيتيتتهىن،

املركز املهيمن عىإ أ  مؤسسة هلا مركز سيتوقع يسيتمى هليتا لنيتض قييتات 
منافسة فعالة م سو  معينة، و كةنها اذلن من التصيترا مسيتتقىة، 
إس حد كب ، عن منافسيها واألطراا املتعاقدة واملسيتتهىك،. ويدفيتكض 

 40 حصيتيتيتيتتها السيتيتيتيتوقية زتتجيتيتيتيتاو عنيتيتيتيتدما أن رتيتيتيتيتركة ميتيتيتيتا هليتيتيتيتا مركيتيتيتيتز مهيتيتيتيتيمن 
 املائة. م

 ملما سيتيتةاا لىهيمنيتيتة. ووفقيتيتاا  تعريفيتيتسيتيتبامل يت يتيتمن قيتيتانون املنافسيتيتة اإل إسبانيا
سيتيتبانية املعنييتيتة ااملنافسيتيتة، تعتيتيترب اليتيتيت تتبعهيتيتا السيتيتىطة اإل تالقيتيترا اا يتيتاذ 
، إس حد مهيمنة عندما تكون قاد ة عىإ التصرا مستقىة ما رتركة
 فيكيتون ،عن منافسيها وعم ئها ومستهىكع سىعها أو  يتدماهتا كب ،

املادة أو ا دمة أو أ  من موا فاهتا  أسعا تعديل  لقدو ها االتا 
 األ ر  لا لدت مصىحتها ا ا ة.

 (غنم أعض ء االأل  د الورو يأورو   )
اشيتيت ن  اييتيتة ميتيتن القيتيتانون الحتيتيتاد   5( ميتيتن امليتيتادة 1لفقيتيترة )تعيتيترةا ا الحتاد الروسع

املركيتيتيتيتيتيتز ، 2011، اصيتيتيتيتيتيتيغته املعدليتيتيتيتيتيتة م عيتيتيتيتيتيتات 2006املنافسيتيتيتيتيتيتة لعيتيتيتيتيتيتات 
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ا نيتيته حييتيتازة كييتيتان اقتصيتيتاد  واحيتيتد أو أكليتيتر مركيتيتزاا م سيتيتو  املهيتيتيمن 
سيتيتيتىعة معينيتيتيتيتة يتيتيتيتيتيى ليتيتيتيته/هلا  ا سيتيتيتيتة نفيتيتيتيتوذ حاسيتيتيتيتم م الشيتيتيتيترو  العاميتيتيتيتة 

م السيتيتو  ذات الصيتيتىة، و/أو إزاحيتيتة الكيانيتيتات لتيتيتداول هيتيتذه السيتيتىعة 
  ميتيتن هيتيتذه السيتيتو ، و/أو منيتيتض د يتيتول الكيانيتيتات القتصيتيتادية األ يتيتر 

( 1وتت يتيتيتمن الفقيتيتيترة )القتصيتيتيتادية األ يتيتيتر  إس سيتيتيتو  هيتيتيتذه السيتيتيتىعة. 
انطبيتيتا   يتيتفة اهليمنيتيتة  يتمليتيتل م قيتيتاا ا لىيتيتدحضاا افكاهليتيت 5ميتيتن امليتيتادة 

 م املائة. 50 عىإ أ  رتركة تزيد حصتها م السو  عن
 اقتصيتيتيتاد ن كييتيتيتااعتبيتيتيتا  أ    ، ل  كيتيتيتن5ميتيتيتن امليتيتيتادة  2وفقيتيتيتاا لىفقيتيتيترة و 
إل م  م املائيتيتيتيتيتيتيتيتة كيانيتيتيتيتيتيتيتيتاا مهيمنيتيتيتيتيتيتيتيتاا، 35تتجيتيتيتيتيتيتيتيتاوز حصيتيتيتيتيتيتيتيتته السيتيتيتيتيتيتيتيتوقية  ل

ميتيتن امليتيتادة نفسيتيتها. ووفقيتيتاا  1-6و 6و 3ا يتيتددة م البنيتيتود  احليتيتالت
، فيتيتيتإن أ  وحيتيتيتدة اقتصيتيتيتادية 5ميتيتيتن امليتيتيتادة  2ميتيتيتن الفقيتيتيترة  1-6لىبنيتيتيتد 

م املائيتيتيتيتة  كيتيتيتيتن اعتبا هيتيتيتيتا مهيمنيتيتيتيتة  35تقيتيتيتيتل حصيتيتيتيتتها السيتيتيتيتوقية عيتيتيتيتن 
 التالية مجيعها:  توفرت الشرو  إذا

إذا كيتيتيتيتيتان لقيتيتيتيتيتدو  الوحيتيتيتيتيتدة القتصيتيتيتيتيتادية منفيتيتيتيتيتردةا أن تلبيتيتيتيتيتت  )أ( 
مستو  سعر السىعة وأن متا ك نفيتوذاا حاايتاا عىيتإ الشيترو  العاميتة لبييتض 

 هذه السىعة م السو  ذات الصىة؛
إذا مدنيتيتيتيتيتيتض د يتيتيتيتيتيتول منافسيتيتيتيتيتيت، جيتيتيتيتيتيتدد إس سيتيتيتيتيتيتو  السيتيتيتيتيتيتىعة  )ب( 

تكنولوجييتيتيتة أو إدا ييتيتيتيتة أو سيتيتيتيما جيتيتيتراء قييتيتيتود اقتصيتيتيتادية أو  املعنييتيتيتة، ل
 ث ها من القيود؛

إذا   يتسن استبدال السىعة اليت تبيعهيتا الوحيتدة املعنييتة  ) ( 
 أو حتوزها اسىعة استه كية أ ر ،  صو يتاا عنيتدما يكيتون اسيتته كها

 ألثراض  ناعية؛
 إذا   ييتيتؤد تغييتيت  سيتيتعر السيتيتىعة إس الفيتيتاض الطىيتيت  عىيهيتيتا )د( 

 لا يعادل هذا التغي .
 ا الألنننة أمميك 
 30امليتيتيتيتيتؤ    529-12ميتيتيتيتيتن القيتيتيتيتيتانون  36ميتيتيتيتيتن امليتيتيتيتيتادة  2تيتيتيتيتيتنص الفقيتيتيتيتيترة  الربازيل

رتيتيتركة ميتيتا إذا كانيتيتت ، عىيتيتإ افيتيتكاض هيمنيتيتة 2011تشيتيترين الليتيتام/نوفمرب 
قيتاد ة، منفيتردة أو جمتمعيتة، عىيتإ تغييت  أوهليتاع رتركة أو جمموعيتة رتيتركات 

. ميتن السيتو  ذات الصيتىة أو أكليتر م املائيتة 20تسيطر عىيتإ السو  أو 
لقطاعيتيتات ويتيتددة  وقيتيتد تغيتيت  سيتيتىطة املنافسيتيتة الربازيىييتيتة هيتيتذه النسيتيتبة املئوييتيتة

 .من القتصاد
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املركيتيتيتز املهيتيتيتيمن  1992لعيتيتيتات  2153املرسيتيتيتوت  ميتيتيتن 45تعيتيتيترةا امليتيتيتادة  كولومبيا
م أوهليتيتيتاع  ةثيتيتيت  مبارتيتيتيتر  أوة التيتيتيت ث  اصيتيتيتو ة مبارتيتيتيتر  إمكانييتيتيتةاو يتيتيتفه  

. ةسو  ما . ويتقر  املركيتز املهيتيمن عىيتإ أسيتاك كيتل حاليتة عىيتإ حيتد
 .م هذا الصدد ول ينص القانون عىإ أ  عتبات

عىيتإ وجيتوب النظيتر م العواميتل  7472من القانون  15تنص املادة  كوستا يكا
ة ميتيتيتا  قيتيتيتوة حقيقييتيتيتة  م التالييتيتيتة لتحدييتيتيتد ميتيتيتا إذا كيتيتيتان لوحيتيتيتدة اقتصيتيتيتادي

 سو  معينة:
 كة هذه الوحدة م السو  املعنية وقد هتا عىإ تلبيت مشا )أ( 

األسعا  ميتن طيترا واحيتد أو احليتد اشيتكل كبيت  ميتن مسيتتو  العيترض م 
هيتيتذه السيتيتو ، دون أن يكيتيتون ااسيتيتتطاعة الوحيتيتدات القتصيتيتادية األ يتيتر  

 مواجهة هذه القوة، سواء م الوقت احلاهلر أت م املستقبل؛
 والعواميتل اليتيت قيتدوجود حواجز تعيتكض د يتول السيتو   )ب( 

 تغ  هذه احلواجز م املد  املنظو  ومستو  عرض املنافس، اة رين؛
 وجود منافس، ومد  قوهتم؛ ) ( 
اإلمكانيتيتيتيتات املتاحيتيتيتيتيتة أميتيتيتيتات الوحيتيتيتيتيتدة القتصيتيتيتيتادية املعنييتيتيتيتيتة  )د( 

 ومنافسيها لىو ول إس مصاد  املد  ت؛
 سىوم الوحدة املعنية م املاهلع القري . )ه( 

( عىيتيتيتيتإ أن 601ميتيتيتن قيتيتيتيتانون تعزييتيتيتيتز املنافسيتيتيتة ) قيتيتيتيتم  21تيتيتيتنص امليتيتيتيتادة  نيكا اثوا
يستند تقرير ما إذا كان لوحدة اقتصادية ما مركز مهيتيمن م السيتو  

 املعنية إس النظر، م مجىة أمو ، م العوامل التالية:
وجيتيتيتود حيتيتيتواجز تعيتيتيتكض د يتيتيتول سيتيتيتو  السيتيتيتىض وا يتيتيتدمات،  )أ( 

قد تغ  هيتذه احليتواجز  ل اليتسواء أكانت اقتصادية و/أو قانونية والعوام
 م املد  املنظو  ومستو  عرض املنافس،؛

اإلمكانيتيتيتيتات املتاحيتيتيتيتيتة أميتيتيتيتات الوحيتيتيتيتيتدة القتصيتيتيتيتادية املعنييتيتيتيتيتة  )ب( 
 ومنافسيها لىو ول إس مصاد  املد  ت؛

سيتيتيتيتيتىوم الوحيتيتيتيتيتدة املعنييتيتيتيتيتة م املاهليتيتيتيتيتع القرييتيتيتيتيت  إزاء العيتيتيتيتيترض  ) ( 
 والطى  م السو  ذات الصىة؛

الستعاهليتيتيتة أو املنافسيتيتيتة ايتيتيت، الع ميتيتيتات التجا ييتيتيتة إمكانييتيتيتة  )د( 
 املنتجات أو اراءات ال كاع م السو  ذات الصىة؛ أو

لىوحيتيتيتيتيتيتدات  القيتيتيتيتيتيتوة القتصيتيتيتيتيتيتادية أو املالييتيتيتيتيتيتة أو التكنولوجييتيتيتيتيتيتة )ه( 
 القتصادية املتنافسة املشا كة م املعامىة التجا ية.
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 ا شم  نة أمميك 
قانون املنافسة، جي  عىإ ا كمة، ( من 1)79وفقاا لىفقرة الفرعية  كندا

كيتيتع تبيتيتت م وجيتيتود إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن، أن  ىيتيتص أولا 
إس أن  )أ( رتخصيتيتاا واحيتيتداا أو أكليتيتر يسيتيتيطر اشيتيتكل فعىيتيتع أو كاميتيتل 

كنيتيتدا ارمتهيتيتا أو م  عىيتيتإ فئيتيتة أو أ يتيتناا ميتيتن األعميتيتال التجا ييتيتة، م
كوا أ  جزء منها؛ )ب( أن الشخص أو األرتخا، املعني، قد رتيتا  

  أو يشيتيتا كون م  ا سيتيتة أفعيتيتال خمىيتيتة ااملنافسيتيتة؛ و) ( أن هيتيتذه املما سيتيتة
كيتيتان هليتيتا، أو ييتيترجى أن يكيتيتون هليتيتا، أثيتيتر ليتيتلة ااملنافسيتيتة أو حييتيتدة منهيتيتا 

 اشكل كب  م سو  معينة .
اإسيتيتيتاءة وتوهليتيتى املبيتيتادت التوجيهييتيتة املعدليتيتة إلنفيتيتاذ األحكيتيتات املتعىقيتيتة 

 78)املادتيتان  عيتد ااملنافسيتةاستعمال مركز اهليمنيتة لىمكتيت  الكنيتد  امل
ميتيتيتن قيتيتيتانون املنافسيتيتيتة( أن مفهيتيتيتوت السيتيتيتيطرة الفعىييتيتيتة أو الكامىيتيتيتة  79و

 مرادا لىقوة السوقية. 
 املتحدة الوليات
 األمريكية

ا القيتيتانون السيتيتىطة الحتكا ييتيتة، ولكيتيتن م الولييتيتات املتحيتيتدة ل يعيتيترة 
استبعاد ا اكم عادة ا الا  قوة التحكم م أسعا  السو  أو تعرةفها 
 ,United States v. E.I. Du Pont de Nemours and Companyاملنافسة 

351 U.S. 377, 391 (1956واحلصيتة السيتوقية ليسيتت العاميتل الوحييتد .) 
 م تقرير ما إذا كانت هنام قوة احتكا ية.

 

  األفعال أو التصرفات اليت تعترب إساءة استعمال -ثانياا 

قيتيتانون املنافسيتيتة التمتيتيتض لركيتيتز مهيمن/قيتيتوة سيتيتوقية كبيتيت ة، وهيتيتو  ، ل حيظيتيترذدكيتيتر سيتيتااقاا كميتيتا  -10
ااملنافسيتة م حيتد ذاتيته، وأن ميتن حيتع أ  مؤسسيتة  يعد أن جمرد حيازة مركيتز مهيتيمن ليتي، خميت ا  ما

ظيتر عىيتإ إسيتاءة اسيتتعمال مركيتز مهيتيمن احلمهيمنة أن تتناف، عىإ أساك ا دا ة. وينطبيتع فيترض 
 السوقية اطريقة تشوه املنافسة.عندما تستغل مؤسسة مهيمنة قوهتا 

، تسيتيتعء رتيتيتركة ميتيتيتا اسيتيتتعمال هيمنتهيتيتا عنيتيتدما تقيتيتيتوت ا فعيتيتال تزييتيتد ميتيتن قوهتيتيتيتا واشيتيتكل عيتيتات -11
وميتيتن األملىيتيتة عىيتيتإ إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ملسيتيتتهىك، و/أو السيتيتو . طاليتيت  االقتصيتيتادية ول تسيتيتتجي  مل

عوي يتيتية لىمسيتيتتهىك،. املنافسيتيت، ول تكتيتيت  عىيهيتيتا مييتيتزات ت لعرقىيتيتةاألفعيتيتال اليتيتيت تسيتيتتخدت اهليمنيتيتة 
وتوسيتيتض اعيتيتض الولييتيتات الق يتيتائية نطيتيتا  تعرييتيتف إسيتيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتيتة حلماييتيتة  يتيتغا  املنافسيتيت، 

 من الستبعاد ث  العادل الذ  متا سه الشركات املهيمنة األكلر كفاءة.
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تقدمي قائمة رتامىة لطفعال اليت  كيتن أن تشيتكل إسيتاءة اسيتتعمال لىمركيتز  وإذ يستعصع -12
إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن  يشيتيتمل مجييتيتض األفعيتيتال اليتيتيت تنيتيتد   هليتيتمن مفهيتيتوت  فيتيتإن ، املهيتيتيمن

التعريف املقدت م الفقرة السااقة. ومض ذلن، ولتوجيه  ا سة اإلنفاذ، تقدت اعض قوان، املنافسة 
 األنيتيتيتواع ميتيتيتن األفعيتيتيتال اليتيتيتيت تعتيتيتيترب تعسيتيتيتفية ووظيتيتيتو ة. و كيتيتيتن أن تشيتيتيتمل هيتيتيتذها قيتيتيتوائم ثيتيتيت  حصيتيتيترية

ت طائفة كامىة من السكاتيجيات اليت تنفذها رتيتركات ايتدا إقاميتة حيتواجز ملنيتض د يتول التصرفا
ملنافسيتيتة اعيتيتض األملىيتيتة عىيتيتإ اشيتيت ن ا( ميتيتن القيتيتانون النميتيتوذجع 2)الراايتيتض . وييتيترد م الفصيتيتل األسيتيتوا 

تعىيقيتيتات عىيهيتيتا اعيتيتض ال، وتيتيترد رتيتيتركة مهيمنيتيتةأفعيتيتال إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز اهليمنيتيتة اليتيتيت تقيتيتوت ايتيتا 
( ل يعكيتيت، اال يتيترو ة 2)الراايتيتض أن ترتييتيت  األملىيتيتة املد جيتيتة م الفصيتيتل إس   اإلرتيتيتا ة أدنيتيتاه. وجتيتيتد

 عىيتإاا ملنافسيتة. وينبغيتع الت كييتد أي يتاملخيتل اا ات ث هيتاتواترهيتا أو د جيتة  طو هتيتا فيميتا يتعىيتع مد  
ها او يتفاا حالييت تدصيتنفمن قبيل  ا افظة عىإ أسعا  إعادة البيض  و اليتوا دات املوازييتة   أن أفعالا 

وميتيتيتض أن األفعيتيتيتال تشيتيتيتكل إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال لىهيمنيتيتيتة م حيتيتيتد ذاهتيتيتيتا.  أفعيتيتيتالا  توليسيتيتيت  أسيتيتيتيةاا قييتيتيتود
ويتعيتيت، عىيتيتإ امليتيتذكو ة قيتيتد تعيتيتدة خمىةيتيتة ااملنافسيتيتة عىيتيتإ األ جيتيتى، فإاليتيتا قيتيتد ل تكيتيتون كيتيتذلن اال يتيترو ة. 

 ات.كل حالة عىإ حدة لتحديد ت ث  كل  ا سة من املما س  تتقصإالسىطة املعنية ااملنافسة أن 
التحىيىيتع اليتذ  تسيتتخدمه السيتىطات املعنييتة ااملنافسيتة  اإلطيتا د و  يزل يتطو  ليترو  اليتزمن  -13

لتقيتيتدير ميتيتا إذا كانيتيتت اعيتيتض األفعيتيتال اليتيتيت تقيتيتوت ايتيتا املؤسسيتيتات املهيمنيتيتة تشيتيتكل إسيتيتاءة اسيتيتتعمال 
التقييتيم القتصيتيتاد   الييتيتوت إسلقوهتيتا السيتوقية. ويسيتيتتند عيتدد متزاييتيتد ميتن السيتىطات املعنييتيتة ااملنافسيتة 

 ا سة معينة تقوت إذا كان جي  اعتبا   لىبت م ما السىيم )ما يسمةإ النه  القائم عىإ النتائ (
عىيتيتإ اتبيتيتاع اليتيت   نافسيتيتةوان، املايتيتا سيتيتىطة مهيمنيتيتة  ا سيتيتة تعسيتيتفية. وقيتيتد دأب عيتيتدد ميتيتن أنظميتيتة قيتيت

 التمحيتيتيصان السيتيتىوم قييتيتد   ميتيتا إذا كيتيتيتعيتيت، لوجبيتيته عىيتيتإ السيتيتىطة املعنييتيتة ااملنافسيتيتة أن تقيتيتدة  رتيتيتكىع
 تقييم اقتصاد  رتامل.إجراء دون االسىوم التعسفع، أحد األملىة القانونية املتعىقة يطااع 

رفات الفكاسيتيتيتية إزاء املنافسيتيتيت،، مليتيتيتل اسيتيتيتتخدات التسيتيتيتع  ا قيتيتيتل ميتيتيتن التكىفيتيتيتة التصيتيتيت )أ(  
 املنافس،؛ لىق اء عىإ

اا ويشيتيت  عموميتيت اا،التسيتيتع  الفكاسيتيتع أحيتيتد أكليتيتر أرتيتيتكال التصيتيترفات الفكاسيتيتية رتيتيتيوع يعيتيتدة  -14
 اىجيتيتوءالولييتيتات الق يتيتائية  وتكتفيتيتع التكىفيتيتة. ميتيتن سيتيتعرمنتجاهتيتيتا ا قيتيتل اتسيتيتع  رتيتيتركة ميتيتا  قييتيتات إس

ت منافسيتيتيتيها، اصيتيتيترا النظيتيتيتر عميتيتيتا إذا كانيتيتيتيت إلزاحيتيتيتيتةالسيتيتيتكاتيجع  إس  فيتيتيتض األسيتيتيتعا رتيتيتيتركة ميتيتيتا 
هيتيتذه  إس مؤسسيتيتات األعميتيتال وقيتيتد تىجيتيت  اعيتيتضالتكىفيتيتة أت ل.  ميتيتن سيتيتعر األسيتيتعا  املخف يتيتة أدم

هيتيتيمن املركيتيتز املعىيتيتإ  احلفيتيتا  قصيتيتد، النسيتيتحاب ميتيتن السيتيتو  كرهيتيتاا  إس منافسيتيتيها ليتيتدفضالتصيتيترفات 
تنيتيتيتيتوع  ازداد وتيتيتيتيتزداد قيتيتيتيتد ة مؤسسيتيتيتيتة األعميتيتيتيتال عىيتيتيتإ  ا سيتيتيتيتة السيتيتيتيتىوم الفكاسيتيتيتيتع كىميتيتيتيتاتدعيميتيتيته.  أو

 موا دها املالية.وزادت  من حيث املنتجات واألسوا  تهاأنشط
. لىبت اوجود تسع  افكاسعكىفة ال زت تال معيا  ويتفاوت من ولية ق ائية إس أ ر  -15

ر املنتجيتيتات دون سيتيتعة وتتفيتع معظيتيتم الولييتيتات الق يتيتائية عىيتيتإ أن التسيتع  الفكاسيتيتع حييتيتد  عنيتيتدما تد 
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دون متوسيتيتيتيتط التكىفيتيتيتيتة  اشيتيتيتيت ن ميتيتيتيتا إذا كيتيتيتيتان التسيتيتيتيتع   يتيتيتيتة جيتيتيتيتدلا  متوسيتيتيتط التكىفيتيتيتيتة املتغيتيتيتيت . اييتيتيتيتد أن
اسيتيتيتتعمال لىمركيتيتيتز املهيتيتيتيمن عيتيتيتن  إسيتيتيتاءة حيتيتيتدو أت ل. وإلثبيتيتيتات اا افكاسيتيتيتياا يشيتيتيتكل تسيتيتيتع   اإلمجيتيتيتا 

 فيتر،طريع التسع  الفكاسع، تستىزت اعض الوليات الق ائية أن يكيتون ليتد  املؤسسيتة املتهميتة 
ودون ذليتيتن كىفيتيتة. معقوليتيتة أو  احتميتيتال  طيتيت   لسيتيتكداد امليتيتال اليتيتذ   سيتيترته م التسيتيتع  دون الت

. وتر  وليات ق ائية أ يتر  أن (5)قد تعزز  فاه املستهىن م الواقض ا سة  فض األسعا  فإن 
. (6)إلثبيتيتيتات التسيتيتيتع  الفكاسيتيتيتع ةهليتيتيترو ي تاملعقوليتيتيتة أو الحتميتيتيتال ا طيتيتيت  ل سيتيتيتكداد ليسيتيتيت الفيتيتيتر،

 التكىفة يكفع إلثبات ذلن. من سعرفقيات املؤسسة املتهمة االبيض ا قل 
ألن  فيتيتض األسيتيتعا  ينطيتيتو  عيتيتادة عىيتيتإ منيتيتافض لىمسيتيتتهىن، فقيتيتد تيتيتكدد الولييتيتات اا ونظيتيتر  -16

. ويتعيتيت، عىيتيتإ الولييتيتات الق يتيتائية، حبسيتيت  ا نيتيته افكاسيتيتعالق يتيتائية م احلكيتيتم عىيتيتإ هيتيتذا التسيتيتع  
الولييتيتات الق يتيتائية م  وتبيتيتدوهياكيتيتل أسيتيتواقها، أن تيتيتوازن ايتيت، منيتيتافض هيتيتذه املما سيتيتات وم يتيتا ها. 

لشيتدة تركيتز أسيتواقها وا تفيتاع حيتواجز اليتد ول  م إدانة التسع  الفكاسع أقل تردداا البىدان النامية 
. وميتيتيتن جهيتيتيتة أ يتيتيتر ،  كيتيتيتن أن حيقيتيتيتع فيهيتيتيتا، ميتيتيتا جيعيتيتيتل إزاحيتيتيتة املنافسيتيتيت، األ يتيتيتغر أميتيتيتراا أرتيتيتيتد هليتيتيتر اا 

املسيتيتتهىكون واملؤسسيتيتات التجا ييتيتة الصيتيتغ ة م البىيتيتدان النامييتيتة منيتيتافض أكليتيتر ميتيتن الفيتيتاض األسيتيتعا ، 
السيتيتعع إس إجييتيتاد تيتيتوازن تىكيتيتؤ الوكيتيتالت م التيتيتد ل. وانيتيتاء عىيتيتإ ذليتيتن، ينبغيتيتع  إس وهيتيتو ميتيتا ييتيتؤد 

 كل حالة عىإ حدة.  ا، املنافض واألهلرا  م
سىوكاا هنام أسالي  أ ر   كن اعتبا ها فالفكاسع عىإ التسع .  السىوم ول يقتصر -17

 مؤسسيتة كميتا أن  فيتض. أنشطة جهة منافسة وقفسىض أو  دمات ادا  احتيازملل  افكاسياا 
،  كيتن لعميل قاد  عىيتإ منافسيتتها اإلنتاجيةمركز مهيمن تو يد مادة هلرو ية لطنشطة  أعمال هلا

 اا.افكاسي سىوكاا أن يعترب، م ظل ظروا معينة، 

 االف ماتسي ا سل ك - ةا ق ئم  تج ا ب يلة في ا  شميمهُ ا نؤُ   
  البىد/املنطقة
 ا ه دئ ا م نط منطقة/آتسن 
، 2010املنافسيتيتيتيتة و اييتيتيتيتة املسيتيتيتيتتهىن لعيتيتيتيتات  قيتيتيتيتانون حدكميتيتيتيتان ميتنيتيتيتيتاول  سكالياأ

، يق يتيتيتيتيتع احلكيتيتيتيتيتم 46مسيتيتيتيتيت لة التسيتيتيتيتيتع  الفكاسيتيتيتيتيتع. ففيتيتيتيتيتع إطيتيتيتيتيتا  امليتيتيتيتيتادة 
(1AAAا نه إذا قامت رتركة ا ) تو يد سىض أو  دمات عىإ ميتد  فيتكة

، فإاليتا طويىة اسعر أقل من تكىفة تو يد تىن السيتىض أو ا يتدماتزمنية 
اليتيتيتيتيت تعيتيتيتيترةا القيتيتيتيتوة  (،1)46أحكيتيتيتيتات امليتيتيتيتادة الفرعييتيتيتيتة ايتيتيتيتذلن تنتهيتيتيتيتن  قيتيتيتيتد

__________ 

(5) Brooke Group Ltd. v. Brown and Williamson Tobacco Corporation, Supreme Court of the United 

States, 509 U.S. 209, 113 S. Ct. 2578, 125 L.Ed2d 168 (1993). 

(6) Tetra Pak International SA v. Commission case T-83/91, [1994] ECR II-755. CFI aff’d Case C-

333/94P [1996] ECR I-5951، األو ويب. الحتاد وكمة 



TD/RBP/CONF.8/L.2 

19 GE.15-08180 

  البىد/املنطقة
 اا،وليتيتيتيتن تسيتيتيتيتتطيض أايتيتيتيتد حيتيتيتيتيت وإن كانيتيتيتيتت الشيتيتيتيتركة ل تسيتيتيتيتتطيض، السيتيتيتيتوقية،

 السىض أو ا دمات.  تىن اسكداد ا سائر اليت تكبدهتا عند تو يد
يتعيت، عىيتإ أ  رتيتركة فينص عىإ ما يىع:  46( م املادة 1AAأما احلكم )

ألَّ تيتو ةد أو تعيترض تو ييتيتد سيتىض أو  يتدمات لفيتيتكة حتظيتإ حبصيتة سيتوقية كبيتيت ة 
زمنية طويىة اسيتعر يقيتل عيتن تكىفيتة تو ييتدها تىيتن السيتىض أو ا يتدمات، أل  

 ثرض من األثراض التالية:
إزاحيتيتة منيتيتاف، أو رتيتيتركة هليتيتا ع قيتيتة ايتيتا م السيتيتو  املعنييتيتة أو  )أ( 

 ث ها، أو إحلا  هلر  كب  اا؛
 املعنية أو ث ها؛منض د ول رتخص إس السو   )ب( 
  دع أو منض رتخص من املنافسة م السو  املعنية أو ث ها. ) ( 

 30ميتيتيتن القيتيتيتانون الصيتيتيتيد ملكافحيتيتيتة الحتكيتيتيتا ، امليتيتيتؤ    17حتظيتيتيتر امليتيتيتادة  الص،
اسيتيتعر أقيتيتل  ، أن تقيتيتوت رتيتيتركة مهيمنيتيتة ابييتيتض املنتجيتيتات2007تب/أثسيتيتط، 

 من تكىفتها دون مرب  معقول.
، أن 2010، لعيتات منغولييتا املنافسيتة م ميتن قيتانون 4-1-7املادة حتظر  منغوليا

 ،تكىفتهيتيتا احلقيقييتيتة سيتيتعر ا قيتيتل ميتيتن ابييتيتض املنتجيتيتاتأ  مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة  تقيتيتوت
السو  أو إ ثامها عىيتإ  إسادا منض د ول كيانات اقتصادية أ ر  

 ا رو  منها.
 (الورو ي االأل  د) أورو  
عميتل الحتيتاد األو ويب، يشيتكل املنظةميتة ل املعاهيتدةمن  102لىمادة اا وفق األو ويب الحتاد

ثيتيت  مبارتيتيترة،  فيتيترض أسيتيتعا  رتيتيتراء أو اييتيتض ثيتيت  عادليتيتة، اصيتيتو ة مبارتيتيترة أو
 ولوييتات املتعىقيتة االتوجيهيتات توهليتى إساءة استعمال لىمركيتز املهيتيمن. و 

ميتيتيتن معاهيتيتيتدة  82امليتيتيتادة  فيميتيتيتا يتعىيتيتيتع اتطبييتيتيتعملفوهليتيتيتية األو واييتيتيتة اإنفيتيتيتاذ 
املعاهيتيتيتيتدة املنظ ميتيتيتيتة لعميتيتيتيتل ميتيتيتيتن  102ة إنشيتيتيتيتاء ا ماعيتيتيتيتة األو واييتيتيتيتة )امليتيتيتيتاد

عىإ السىوم الستبعاد  لىمؤسسات املهيمنيتة،  اا(حاليالحتاد األو ويب 
الكيفييتيتيتة اليتيتيتيت تقيتيتيتيةم ايتيتيتا املفوهليتيتيتية األو واييتيتيتة السيتيتيتىوم السيتيتيتتبعاد  القيتيتيتائم 

وتتيتيتيتيتد ل املفوهليتيتيتيتية عىيتيتيتيتإ األسيتيتيتيتعا ، ليتيتيتيتا م ذليتيتيتيتن التسيتيتيتيتع  الفكاسيتيتيتيتع. 
أن مؤسسيتة مهيمنيتة ميتا متيتا ك  إسلئل عندما تش  اليتداا األو واية عموم

تكبيتيتيتد  سيتيتيتائر أو إهليتيتيتاعة أ ايتيتيتا  م األميتيتيتد  ايتيتيت ن تتعميتيتيتداا افكاسيتيتيتياا سيتيتيتىوك
كيتيتيتيتيتيتع تسيتيتيتيتيتيتتبعد أو يديتيتيتيتيتيترجى أن تسيتيتيتيتيتيتتبعد منافسيتيتيتيتيتيتاا أو أكليتيتيتيتيتيتر ميتيتيتيتيتيتن القصيتيتيتيتيتيت ،  
تعزييتز قوهتيتا السيتوقية أو  ،  امييتةا ايتذلن إسالفعىي، أو ا تمىيت،منافسيها 

 عىإ آو ي ر ااملستهىك،.  ا افظة عىيها،
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  البىد/املنطقة
، 1996لعيتيتات  LVII نافسيتيتة اهلنغيتيتا  ( ميتيتن قيتيتانون امل )21حتظيتيتر امليتيتادة  هنغا يا

ل اا حتدييتد أسيتعا  منخف يتة جيتد ،2010الذ  عددل ت يتر ميترة م عيتات 
 املنافسيتيتيتيتون، حييتيتيتيتددهاالكفيتيتيتيتاءة مقا نيتيتيتيتة ااألسيتيتيتيتعا  اليتيتيتيتيت  تعزييتيتيتيتز تسيتيتيتيتتند إس
أن السيتيتو  ذات الصيتيتىة أو أن تيتيترثم املنافسيتيت، عىيتيتإ ا يتيترو  ميتيتن  وييتيترجى
 د وهلم إليها. تعيع

 ا الألنننة مميك أ
 529-12 القيتيتانون ميتيتن 36ميتيتن امليتيتادة  3ميتيتن الفقيتيترة  15حتظيتيتر الفقيتيترة الفرعييتيتة  الربازيل

 مركيتيتز هليتيتا مؤسسيتيتة ، أن تقيتيتوت أ 2011تشيتيترين الليتيتام/نوفمرب  30امليتيتؤ   
 ميتيتن سيتيتعر أقيتيتل اصيتيتو ة ثيتيت  معقوليتيتة اسيتيتعر مهيتيتيمن ابييتيتض سيتيتىض أو  يتيتدمات

 التكىفة.
التسيتيتيتيتع  الفكاسيتيتيتع يعتيتيتيتيترب  عىيتيتيتإ أن 1992لعيتيتيتيتات  2153ييتيتيتنص املرسيتيتيتوت  كولومبيا

اوهليتو   50إساءة استعمال لىمركيتز املهيتيمن حييتث يوجيتد. وتيتنص امليتادة 
التكىفيتيتة اغيتيترض إزاحيتيتة املنافسيتيت، أو  سيتيتعر أن  فيتيتض األسيتيتعا  دون عىيتيتإ

ل إسيتاءة اسيتتعماالسو  أو توسيض نطا  نشاطهم يعتيترب  إسمنض د وهلم 
 لىهيمنة حيث توجد. 

 ا شم  نة أمميك 
 يتيتيتة عنصيتيتيترين جييتيتيت  أن جيتمعيتيتيتيتا  أنلىولييتيتيتات املتحيتيتيتيتدة ا كميتيتيتة العىييتيتيتا  تيتيتيتر  املتحدة الوليات

، جييتيتيت  أن يكيتيتيتيتون السيتيتيتعر موهليتيتيتيتوع  ولا فيتيتيتيتافكاسيتيتيتع. إلثبيتيتيتات وجيتيتيتود تسيتيتيتيتع  
، جييت  أن يكيتون ليتد  الشكو   أقل لقدا  مناس  ميتن التكىفيتة ، وثانييتاا 

اسيتيتيتكداد ميتيتيتا امنخف يتيتيتة  احتميتيتيتال  طيتيتيت   اا أسيتيتيتعا   يتقاهليتيتيتإاملنيتيتيتاف، اليتيتيتذ  
 Brooke Group Ltd. v. Brown and)اسيتتلمره م األسيتعا  دون التكىفيتة 

Williamson Tobacco Corporation., 509 U.S. (1993). See also: 

Cargill Inc. v. Monfort of Colorado Inc., 479 U.S. 104, 117 (1986)) .
ميتيتيتيتن املهيتيتيتيتم التميييتيتيتيتز ايتيتيتيت،  فيتيتيتيتض األسيتيتيتيتعا  املعيتيتيتيتزز ووفقيتيتيتيتاا لىمحكميتيتيتيتة العىييتيتيتيتا، 

لىمنافسيتيتيتيتيتة والتسيتيتيتيتيتع  الفكاسيتيتيتيتيتع املخيتيتيتيتيتل ااملنافسيتيتيتيتيتة ألن   فيتيتيتيتيتض األسيتيتيتيتيتعا  
          ميتيتيتيتا يكيتيتيتيتون هيتيتيتيتو جيتيتيتيتوهر املنافسيتيتيتيتة اا أجيتيتيتيتل تعزييتيتيتيتز النشيتيتيتيتا  التجيتيتيتيتا   ثالبيتيتيتيت ميتيتيتيتن
 Matsushita Electric Industrial Co. v. Zenith Radio Corp., 475)  ذاته

U.S. 574, 594 (1986)). 
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م  (أ  املميتيتايزة ايتيت  ميتيترب )التسيتيتع  التميييتيتز  أو األحكيتيتات أو الشيتيترو  التمييزييتيتة  )ب( 
تو يد أو رتراء السىض أو ا دمات، لا م ذلن ميتا ييتتم عيتن طرييتع انتهيتا  سياسيتات تسيتع  م 

أعىيتإ أو أدم ميتن السيتعر اا الصفقيتات التيتع تدعقيتد ا، مؤسسات األعميتال املنتسيتبة حتيتدد أسيتعا  
العيتيتيتاد  لىسيتيتيتىض أو ا يتيتيتدمات املشيتيتيتكاة أو امليتيتيتو ةدة ااملقا نيتيتيتة ااألسيتيتيتعا  املتعاميتيتيتل ايتيتيتا م  يتيتيتفقات 

 ؛ اثىة أو مشااة تدعقد  ا   نطا  مؤسسات األعمال املنتسبة

أو  دميتيتة اا إنتاجيتيتلوجبيتيته  السيتيتىوم اليتيتذ  تبييتيتض رتيتيتركة ميتيتاوهيتيتو  -أن التسيتيتع  التميييتيتز   ميتيتض -18
ااملنافسيتيتة، فإنيتيته  خميتيت ا  ميتيتا يكيتيتوناا نيتيتاد   -تو ييتيتد السيتيتىض تكيتيتاليف تىفيتيتة اصيتيترا النظيتيتر عيتيتن ا سيتيتعا  خم

إزاحة املنافس، ميتن السيتو  اصيتو ة ثيت  عادليتة. و كيتن اعتبيتا   هدفها كن أن يشكل اسكاتيجية 
وهيتيتيتو ميتيتيتا يفسيتيتيتر مليتيتيتاذا سيتيتيتتهىك، ع ميتيتيتة ميتيتيتن ع ميتيتيتات املنافسيتيتيتة، تقاهليتيتيتع أسيتيتيتعا  منخف يتيتيتة ميتيتيتن امل

اييتد أنيته  كيتن ااملنافسة من وجهة النظر القتصادية إل فيميتا نيتد .  التمييز  خم ا  يعترب التسع  ل
ما يسمةإ  صومات فمتييزية إذا   يكن هلا مرب  جتا   موهلوعع.  م األسعا أن تكون املمايزة 

ميتيترب  جتيتيتا   موهليتيتوعع، م حيتيت، أن  صيتيتومات احلجيتيتم  إسقيتيتد تفتقيتيتر  ، عىيتيتإ سيتيتبيل املليتيتال،اليتيتولء
أن ا يتيتت ا األسيتعا   كيتن أن ينشيتيت   الت كييتد عىيتإا اوفيتو ات احلجيتيتم. اييتد أنيته ينبغيتيتع  كيتن تربيرهيت

إذ  لا جرت املفاوهلات م أوهلاع سيتوقية خمتىفيتة سو ، تطىبات المن استجااة الشركة املهيمنة مل
وليتيتذلن، ينبغيتيتع لىسيتيتىطة املعنييتيتة ااملنافسيتيتة أن  .أو لعيتيتل أحيتيتد العميتيت ء قيتيتد تفيتيتاوض لهيتيتا ة أكيتيترب ميتيتل ا 

 عىإ أساك كل حالة عىإ حدة.اعناية تقييم األثر التنافسع ملمايزة األسعا   عىإحتر، 
  صيتيتيتيتومات اليتيتيتيتولء  اسيتيتيتيتكاتيجيات لىتسيتيتيتيتع  التميييتيتيتيتز   يتيتيتيتنى لوجبهيتيتيتيتا ايتيتيتيتائض ميتيتيتيتا تشيتيتيتيتكل و  -19

الصيتىة ميتن البيتائض  املنت  ذ كب ة من جممل مشكياهتم من   مئويةلىمشكين إذا اقتنوا نسبة اا  صم
عىيتيتيتإ ميتيتيتد  فيتيتيتكة زمنييتيتيتة مرجعييتيتيتة ويتيتيتددة. وقيتيتيتد تكيتيتيتون هيتيتيتذه ا صيتيتيتومات فعاليتيتيتة وتعيتيتيتزز  فيتيتيتاه نفسيتيتيته 

هليتر   إسم ظل ظروا معينيتة،  اا،تؤد  أي  قداملستهىك، عن طريع  فض األسعا . ايد أالا 
خميتيتيتل ااملنافسيتيتيتة عنيتيتيتدما متا سيتيتيتها رتيتيتيتركات ذات قيتيتيتوة سيتيتيتوقية. و كيتيتيتن أن تيتيتيتؤد  الصيتيتيتىة ايتيتيت، الشيتيتيترو  

 ا سيتيتة اسيتيتتبعادية خمىيتيتة  إسصيتيتم واملكافيتيت ة املتملىيتيتة م  فيتيتض األسيتيتعا  املؤهىيتيتة لىحصيتيتول عىيتيتإ ا 
اا الفكاسيتع م اهليتام) ) قياسيت االسيتىوماا ااملنافسة. و كن أن يكون الت ث  املخل ااملنافسة مرتبط

اا ) قياسيت املتنيتاف، عىيهيتااملنافسيت، ميتن األسيتوا   إلاعيتاد ( أو ادعم املبيعات املؤكدة الفكاكعىإ 
 .(7)جميض (عىإ الت
احلالة اليت تطبع فيهيتا أ  رتيتركة السيتعر نفسيته  ثيتم تكبيتدها اا ويشمل التسع  التمييز  أي  -20

 سيتيتعر التسيتيتىيم ، أ  البييتيتض اسيتيتعر  ذليتيتنتكيتيتاليف خمتىفيتيتة إلميتيتداد كيتيتل مسيتيتتهىن. وميتيتن األملىيتيتة عىيتيتإ 
قطيتيتة موحيتيتد اصيتيترا النظيتيتر عيتيتن املوقيتيتض )مهميتيتا كانيتيتت تكيتيتاليف النقيتيتل اليتيتيت يتكبيتيتدها البيتيتائض(،  واييتيتض ن

 ميتيتن املشيتيتك لوجبهيتيتا البيتيتائض  يتقاهليتيتإاألسيتيتاك ، حييتيتث ييتيتتم حتدييتيتد منطقيتيتة او يتيتفها نقطيتيتة أسيتيتاك )
 الفعىية والتكاليف ذات الصىة(.  سوت النقل من تىن النقطة اصرا النظر عن نقطة الشحن

__________ 

(7) R O'Donoghue and AJ Padilla, 2013, The Law and Economics of Article 102 TFEU [Treaty on the 

Functioning of the European Union], Hart Publishing, Oxford, United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland. 
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األحكيتات والشيترو  املتعىقيتة اتو ييتد أو رتيتراء السيتىض أو ا يتدمات. اا التمييز أي  حظر ويت من -21
تقيتدمي تسيتهي ت ائتمانييتة أو  يتدمات تكميىييتة متميتايزة م تو ييتد السيتىض  قيتد يشيتكلعىإ سبيل املليتال، ف

 اا.أي  متييزاا وا دمات 

 ا  سمنم ا  مننزي - ةا ق ئم  تا نهج ا ب يلة في ا  شميم  
  املنطقة/البىد

 1974ة األسيتيتيتكا  لعيتيتيتات ييتيتيتقيتيتيتانون املما سيتيتيتات التجا  ميتيتيتن  49 كانيتيتيتت امليتيتيتادة أسكاليا
التميييتيتيتيتيتز ، قبيتيتيتيتيتل إاطيتيتيتيتيتال هيتيتيتيتيتذا احلظيتيتيتيتيتر لوجيتيتيتيتيت  قيتيتيتيتيتانون إ يتيتيتيتيت   حتظيتيتيتيتيتر التسيتيتيتيتيتع  

ول ينطيتيتيتو  قيتيتيتانون املنافسيتيتيتة و اييتيتيتة املسيتيتيتتهىن  .1995سياسيتيتات املنافسيتيتيتة لعيتيتيتات 
ثيتيت  أن  ا سيتيتة هيتيتذا التسيتيتع  م  احليتيتا  عىيتيتإ حظيتيتر  يتيتريى لىتسيتيتع  التميييتيتز ،
حيظيتيتر ميتيتن هيتيتذا القيتيتانون اليتيتذ   46ظيتيتروا مواتييتيتة قيتيتد يشيتيتكل انتهاكيتيتاا لىميتيتادة 

 إساءة استعمال القوة السوقية.اا أي 
أن األفعيتيتال التالييتيتيتة ذات  1992لعيتيتات  2153املرسيتيتوت  ميتيتن 50تعتيتيترب امليتيتادة  كولومبيا

: حيظيتإ لركيتز مهيتيمن أن الكييتان التجيتا  إذا ثبت الطااض التمييز  تعسفيةا، 
لستهىن أو مو د ما  عىإ آو ي رفرض أحكات متييزية م معام ت  اثىة 

ا نة مض مستهىن أو ميتو د ت يتر م ظيتل ظيتروا مشيتااة؛ واييتض أو تقيتدمي ااملق
ميتن البىيتد اسيتعر لتىيتف عيتن السيتعر املطبيتع م مكيتيتان  مكيتان يتدمات م أ  

الق اء ت ر منه إذا كانت النية أو النتيجة املتو اة هع احلد من املنافسة أو 
ة؛ تكىفيتيتيتة املعامىيتيتيت يتناسيتيتيت  ميتيتيتضذليتيتيتن املكيتيتيتان، وإذا كيتيتيتان السيتيتيتعر ل  عىيهيتيتيتا م
اشيترو   تىيتيتف عيتيتن الشيتيترو  املعروهليتة عىيتيتإ مشيتيتك ت يتيتر ميتيتا مشيتيتك  إسوالبييتض 

 .املعنية السو الق اء عىيها م انية احلد من املنافسة أو 
 السيتيتىومميتيتن أملىيتيتة  عتيتيترب التسيتيتع  التميييتيتز  مليتيتالا تم ايتيت و  اتأن التشيتيتريع ميتيتض ا و

قبوليتيتيتة ا صيتيتيتومات واملكافيتيتيت ت اليتيتيتيت متليتيتيتل  ا سيتيتيتات جتا ييتيتيتة م فيتيتيتإنالتعسيتيتيتفع، 
وميتا واحلجيتم  ، والكمييتة،دفض املسيتبةعظروا  ا ة ملل الواليت متنى م اا عموم

ل تشيتيتيتيتيتكل إسيتيتيتيتيتاءة اسيتيتيتيتيتتعمال لىمركيتيتيتيتيتز املهيتيتيتيتيتيمن إذا منحيتيتيتيتيتت  مييتيتيتيتيتض  ،إس ذليتيتيتيتيتن
عىيتإ قيتانون قميتض  املصيتد  1034املستهىك، اشرو   اثىة )املرسوت التشيتريعع 

 )ب((.2-10املادة ، السىوم املخل ااملنافسة
( عىيتيتيتيتإ حظيتيتيتيتر 89) قيتيتيتيتم  1998ميتيتيتيتن قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة لعيتيتيتيتات  9تيتيتيتيتنص امليتيتيتيتادة  أفريقياجنوب 

تطبيع رتركة مهيمنة التسيتع  التميييتز ، اصيتفتها ايتائض سيتىض أو  يتدمات، م 
 احلالت التالية:

إذا كان يدرجى أن يكت  عىإ هذا الفعل أثر ليتل ااملنافسيتة أو  )أ( 
 حيدة منها اشكل كب ؛
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  املنطقة/البىد
ميييتز  يتعىيتع ابييتض سيتىض أو  يتدمات ميتن نفيت، إذا كان التسيتع  الت )ب( 

 والنوعية إس مشكين خمتىف، م سيا  معام ت جتا ية متطااقة؛  املستو 
إذا انطيتيتو  الفعيتيتل عىيتيتإ التميييتيتز ايتيت، املشيتيتكين م أ  ميتيتن اجمليتيتالت  ) ( 
 التالية:
 السعر املطبع لقاء السىض أو ا دمات؛ ‘1‘ 
يتيتيتنى أو يدسيتيتيتمى أ   صيتيتيتم أو اسيتيتيتتحقا  أو  فيتيتيتيض أو  ‘2‘  ائتميتيتيتان  د

 اه م إطا  تو يد السىض أو ا دمات؛
 تقدمي  دمات م سيا  السىض وا دمات املعنية؛ ‘3‘ 
اليتيتيتدفض مقاايتيتيتل ا يتيتيتدمات املقدميتيتيتة م سيتيتيتيا  السيتيتيتىض وا يتيتيتدمات  ‘4‘ 

 .املعنية
ثيتيت  أن السيتيتىوم اليتيتذ  ينطيتيتو  عىيتيتإ معامىيتيتة متميتيتايزة لىمشيتيتكين م أ  جميتيتال 

 الفقيترة ) ( ليتي، وظيتو اا إذا أثبتيتت الشيتركة املهيمنيتة من اجمليتالت ا يتددة م
 أن هذه املعامىة املتمايزة:

ل تتعيتيتيتيتيتد  حيتيتيتيتيتدود املراعيتيتيتيتيتاة املعقوليتيتيتيتيتة ل  ت فيتيتيتيتيتات م التكىفيتيتيتيتيتة  )أ( 
التكىفيتيتيتيتة ا تمىيتيتيتيتة لىتصيتيتيتيتنيض أو التوزييتيتيتيتض أو البييتيتيتيتض أو اليتيتيتيتكوي  أو التسيتيتيتيتىيم،  أو

ت اليتيت مت ايتا تو ييتد والنامجة عن ا ت ا األميتاكن أو األسيتالي  أو الكمييتا
 السىض أو ا دمات إس خمتىف املشكين؛

تنجم عن أفعال ندفذت انية حسنة مل يتاهاة ميتا يقدميته منيتاف،  )ب( 
 ت ر من أسعا  أو مزايا؛

تشيتيتيتكل اسيتيتيتتجااة لظيتيتيتروا متغيتيتيت ة تيتيتيتؤثر عىيتيتيتإ سيتيتيتو  السيتيتيتىض أو  ) ( 
 ا دمات املعنية، لا م ذلن ما يىع:

لىتدهو  الفعىيتع أو الورتيتين لسيتىض قااىيتة أ  فعل يشكل استجااة  ‘1‘ 
 لىتىف؛

 أ  فعل يشكل استجااة لتسويع سىض قد ة؛ ‘2‘ 
 أ  ايض مكت  عىإ إجراء تصفية أو مصاد ة؛ ‘3‘ 
أ  ايض يتم حبسن نية جراء وقف التعاميتل التجيتا   االسيتىض أو  ‘4‘ 

 ا دمات املعنية. 
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حتدييتيتيتد األسيتيتيتعا  اليتيتيتيت  كيتيتيتن ايتيتيتا أن يعيتيتيتاد اييتيتيتض السيتيتيتىض املبيعيتيتيتة، ليتيتيتا م ذليتيتيتن السيتيتيتىض  ) ( 
 ؛ةاملستو دة واملصد  

ض أو ايتائض ا مىيتة عيتادة، أسعا  إعادة ايض السىض، الذ  يقيتوت ايته املصيتنة  حتديديطىع عىإ  -22
فرض أسعا  إعادة البيض. ويعترب فرض أسعا  إعادة البيض م عدد ميتن قيتوان، املنافسيتة ثيت  قيتانوم 
م حد ذاته، اينما تطبع نظم قوان، منافسة أ ر  قاعدة حتكيم العقل عىإ فرض أسيتعا  إعيتادة 

املليتيتال،  كيتيتن أن يشيتيتكل  عيتيتزز لىمنافسيتيتة. وعىيتيتإ سيتيتبيلقيتيتد ينطيتيتو  عىيتيتإ أثيتيتر مأنيتيته ميتيتن منطىيتيتع البييتيتض 
الكوجيييتة ميتن جانيت   واألنشيتطةفيترض أسيتعا  إعيتادة البييتض وسيتيىة لتشيتجيض السيتتلما  م ا يتدمات 

فرض أسعا  إعادة ث  أن املستفيدين دون مقاال. ، والسيطرة االتا  عىإ مشكىة اائعع التجزئة
ت عىيتيتيتإ حتدييتيتيتد عميتيتيتل الكيتيتيتا ت ت، عيتيتيتن طرييتيتيتع مسيتيتيتاعدة أع يتيتيتاء الكيتيتيتا ت قيتيتيتد ييسيتيتيتر أي يتيتيتاا البييتيتيتض 
 ع، الذين لف ون األسعا .املصنة 
صيتيتيتنف فيتيتيترض يميتيتيتن قيتيتيتوان، املنافسيتيتيتة ل جييتيتيتد  الت كييتيتيتد م هيتيتيتذا السيتيتيتيا ، عىيتيتيتإ أن عيتيتيتدداا و  -23

حاليتة  ا يتة يعيتدةه  وإمنيتاإسيتاءة اسيتتعمال املركيتز املهيتيمن، كنيتوع ويتدد ميتن أنيتواع أسعا  إعادة البيض  
 ملنافسة.املخىة اامن التفاقات الرأسية 

 ا بن  إع د  أتسم ر فم  - ةا ق ئم  تا ب يلة في ا  شميم ا نهج  
  البىد/املنطقة
  أفميقن 

( 89) قيتيتيتيتم  1998( ميتيتيتيتن قيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة لعيتيتيتات 2)5حتظيتيتيتر امليتيتيتادة  جنوب أفريقيا
( ميتيتيتن 3)5 ا سيتيتيتة فيتيتيترض سيتيتيتعر أدم إلعيتيتيتادة البييتيتيتض. ثيتيتيت  أن امليتيتيتادة 
السيتيتىعة أو القيتيتانون تيتيتنص عىيتيتإ أن لىميتيتو ةد أو املنيتيتت  أن يو يتيتع ايتيتائض 

 ا دمة اسعر أدم إلعادة البيض، رتريطة أن:
حير، املو ةد أو املنت  عىإ أن يوهلى لىبيتائض أن هيتذه  )أ( 

 التو ية ث  مىزمة؛
تدسيتيتجل جنيتيت  السيتيتعر امليتيتذكو  عبيتيتا ة  السيتيتعر املو يتيتإ  )ب( 

 اه ، إذا كان املنت  حيمل سعراا.
 آتسن 
الحتكا  م الص،، إايترات أ  من قانون مكافحة  14حتظر املادة  الص،

ميتيتيتن التفاقيتيتيتات التالييتيتيتة ايتيتيت، متعهيتيتيتد  األعميتيتيتال واألطيتيتيتراا املتعامىيتيتيتة 
: تلبييتت أسيتعا  إعيتادة اييتض السيتىض األساسيتية إس طيترا معهم جتا ييتاا 

ثاليتيتيتث، أو تقيييتيتيتد السيتيتيتعر األدم إلعيتيتيتادة اييتيتيتض السيتيتيتىض األساسيتيتيتية إس 
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  البىد/املنطقة
حيتو طرا ثالث، أو ثيت  ذليتن ميتن التفاقيتات الحتكا ييتة عىيتإ الن
 الذ  حتدده سىطة مكافحة الحتكا  م إطا  جمى، الدولة. 

 أورو  
ف قيتيتانون املنافسيتيتة م الحتيتيتاد األو ويب فيتيترض أسيتيتعا  إعيتيتادة نل يصيتيت )الحتاد األو ويب(

وإمنيتيتا  سيتيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتيتة، ااعتبيتيتا ه نوعيتيتاا ويتيتدداا ميتيتن أنيتيتواع إالبييتيتض 
اا ملنافسيتيتيتيتة. ووفقيتيتيتيتاملخىيتيتيتيتة ااالتفاقيتيتيتيتات الرأسيتيتيتيتية كسيتيتيتيتمة ميتيتيتيتن ايتيتيتيتات 

فئيتيتيتيتات معينيتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتن ا)أ( اشيتيتيتيتيت ن اإلعفيتيتيتيتاء الفئيتيتيتيتيتو  املتعىيتيتيتيتيتع 4لىميتيتيتيتادة 
،  ليتيتيتل فيتيتيترض أسيتيتيتعا  إعيتيتيتادة البييتيتيتض 2010التفاقيتيتيتات الرأسيتيتيتية لعيتيتيتات 

يسيتيتتلد تطبييتع اإلعفيتاء الفئيتيتو  عىيتإ التفيتا  الرأسيتيتع اا  يتا ماا تقيييتد
عىيتإ حتدييتد سيتعر  املشيتك لقيتد ة اا املعد. وهو يعيترا او يتفه تقيييتد

اييتيتض أقصيتيتيتإ  سيتيتعرد دون أن ليتيتل ذليتيتيتن اإمكانييتيتة فيتيترض امليتيتيتو ة ، البييتيتض
سيتيتعر  تلبييتيتت إسييتيتؤد  ذليتيتن  ألرتيتيتريطة  ،التو يتيتية اسيتيتعر لىبييتيتض أو
نتيجة هلغط  ا سه أحيتد األطيتراا  حتديد سعر أدم لىبيضبيض أو ال

 أو حوافز يقدمها.
فيتيتيترض أسيتيتيتعا  تطبييتيتيتع اليتيتيت  اقتصيتيتيتاد  إزاء مسيتيتيت لة السيتيتيتويد  ا تيتيتيتا ت السويد

فيتيترض أسيتيتيتعا  دنييتيتا تيتيتؤثر تيتيت ث اا مىموسيتيتاا عىيتيتيتإ ينيتيتد   و إعيتيتادة البييتيتض. 
عىيتيتإ النحيتيتو  ،ملنافسيتيتةاملخيتيتل ااالتعيتيتاون  حظيتيتر هليتيتمن نطيتيتا املنافسيتيتة 

. وتيتيتنص 2008لعيتيتات  املنصيتيتو، عىييتيته م قيتيتانون املنافسيتيتة السيتيتويد 
أ  ميتيتيتن الفصيتيتيتل الليتيتيتام ميتيتيتن القيتيتيتانون حتدييتيتيتداا عىيتيتيتإ  حظيتيتيتر  7امليتيتيتادة 

ليتيتر هليتيتا مركيتيتز إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ميتيتن طيتيترا أ  مؤسسيتيتة جتا ييتيتة أو أك
فيترض مهيمن م السو  . وقد ينطو  سيتوء السيتتعمال هيتذا عىيتإ 

أو رتيترو  جتا ييتة أ يتر  ثيت  عادليتة، ايض ث  عادلة  أسعا  رتراء أو
 ليتيتي،اييتد أن حتدييتد أسيتعا  قصيتو   اصيتو ة مبارتيترة أو ثيت  مبارتيترة.

 عموماا. اا وظو  
 ا الألنننة أمميك 
من ا زء العارتر ميتن قيتانون املنافسيتة الربازيىيتع  قيتم  36وفقاا لىمادة  الربازيل

 ، إذا قاميتيتيتيتت2011تشيتيتيتيترين الليتيتيتيتام/نوفمرب  30امليتيتيتيتؤ    12-529
 ، م سيا  التجيتا ة م السيتىض وا يتدمات،أ  مؤسسة هلا مركز مهيمن

، أو  صيتيتومات، أو رتيتيترو  دفيتيتض، افيتيترض  أ  أسيتيتعا  إلعيتيتادة البييتيتض
وام)  اى، أو أ  رترو  تسيتويع أو كميات دنيا أو قصو ، أو ه
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  البىد/املنطقة
عىيتإ امليتوزع،  التجا   ميتض األطيتراا اللالليتة  االتعاملأ ر  تتعىع 

، فيتيتيتإن ذليتيتيتيتن يشيتيتيتيتكل انتهاكيتيتيتيتاا اململىيتيتيتيت، التجيتيتيتيتا ي،و وايتيتيتائعع التجزئيتيتيتيتة 
لىنظات القتصاد  إذا كان القصد من هيتذه املما سيتة هيتو احليتد ميتن 

ا  اصيتيتيتو ة املنافسيتيتيتة أو السيتيتيتيطرة عىيتيتيتإ السيتيتيتو  املعنييتيتيتة أو زييتيتيتادة األ ايتيتيت
ا يتيتيتدد م  أو إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال مركيتيتيتز مهيتيتيتيمن، عىيتيتيتإ النحيتيتيتوتعسيتيتيتفية 

 ترويسة املادة نفسها.
 أمميك  ا شم  نة

كان قيتانون املنافسيتة الكنيتد  سيتااقاا يعيتدة فيترض أسيتعا  إعيتادة البييتض  كندا
جر يتيتيتيتة يدعاقيتيتيتيتيت  عىيهيتيتيتيتا القيتيتيتيتيتانون. ثيتيتيتيتيت  أن هيتيتيتيتذا احلظيتيتيتيتيتر اسيتيتيتيتيتتدبدل م 

يتيتيتيتن ا كميتيتيتيتة الكندييتيتيتيتة  2009 عيتيتيتيتات حبكيتيتيتيتم قاايتيتيتيتل لننفيتيتيتيتاذ ميتيتيتيتدنياا  كة
لىمنافسة من حظر هذه املما سة فقط إذا كان هلا  أثر هليتا  عىيتإ 

ول ينطبع هذا احلكم عىيتإ (. 76املنافسة  )قانون املنافسة، املادة 
الشركات اليت هليتا مركيتز مهيتيمن فحسيت ، وإمنيتا ينطبيتع كيتذلن عىيتإ 

ياا يتملل م إنتا  أو تو يد منت  جتا   أ  رتخص  )أ(  ا ك عم ا 
ميتيتيتا؛ )ب( يقيتيتيتدت ائتمانيتيتيتاا اواسيتيتيتطة اطاقيتيتيتات ائتميتيتيتان أو يقيتيتيتوت اعميتيتيتل 
ت يتيتيتر ليتيتيته  يتيتيتىة ابطاقيتيتيتات الئتميتيتيتان؛ ) ( حيظيتيتيتإ حبقيتيتيتو  وامتييتيتيتازات 
حصيتيترية عيتيتن طرييتيتع ايتيتراءة ا يتيتكاع أو ع ميتيتة جتا ييتيتة أو حيتيتع نشيتيتر أو 

 جل أو تصميم دا ة متكامىة مسجل .تصميم  ناعع مس
أن فيتيترض أسيتيتعا  إعيتيتادة اييتيتض  ىولييتيتات املتحيتيتدةقيتيتر ت ا كميتيتة العىييتيتا ل املتحدة الوليات

ميتيتن قيتيتانون رتيتيت مان،  1دنييتيتا ثيتيت  قيتيتانوم م حيتيتد ذاتيتيته لوجيتيت  امليتيتادة 
 ويتددةيىزت املوزةع االتقيد ا سعا   اتفا ث  أنه جي  أن يكون هنام 

 .Business Electronics. Corporation. v. Sharp Electronicsانظيتر )

Corporation., 485 U.S. 717, 720, 724 (1988) .)فيتيترض وليتيتا أن 
فقيتد ، األسعا الفاض  إسقد يؤد   البيضسعا  إعادة حد أقصإ أل

بييتض السيتعا  إعيتادة حد أقصيتإ أل أن فرضاا قر ت ا كمة العىيا مؤ ر 
 عيتيتن ذليتيتن تطبييتيتعاا وقيتيتر ت ا كميتيتة عوهليتيتليتيتي، جر يتيتة م حيتيتد ذاتيتيته. 

عيتيتن  العقيتيتل عىيتيتإ السيتيتىوم م هيتيتذه احلاليتيتة تحىييتيتل القيتيتائم عىيتيتإ حتكيتيتيمال
انظيتر ) فعىييتاا  نافسيتةاامل حتىييتل التفيتا  لتحدييتد ميتا إذا كيتان خميت ا طريع 

Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. dba Kay’s 

Kloset, 551 U.S. 877 (2007)). 
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ا يتيتيتا   ع ميتيتيتة فيتيتيترض قييتيتيتود عىيتيتيتإ اسيتيتيتت اد سيتيتيتىض سديتيتيتجىت عىيهيتيتيتا اشيتيتيتكل قيتيتيتانوم م  )د(  
جتا ييتيتيتة مطااقيتيتيتة أو  اثىيتيتيتة لىع ميتيتيتة التجا ييتيتيتة ا مييتيتيتة فيميتيتيتا يتعىيتيتيتع اسيتيتيتىض مطااقيتيتيتة أو  اثىيتيتيتة م البىيتيتيتد 
املستو د حيت، تكيتون الع متيتان التجا يتيتان املعنيتيتان ميتن نفيت، املصيتد ، أ   ىكهميتا ماليتن واحيتد 

ا   أو قيتانوم، تنظيميتع أو إد أو تستخدمهميتا مؤسسيتات أعميتال يوجيتد اينهيتا تيترااط اقتصيتاد  أو
 وح، يكون الغرض من هذه القيود هو إاقاء األسعا  عالية اشكل مفتعل؛

م الفصل الراايتض  إليهاوترد اإلرتا ة  اا،الوا دات املوازية أكلر أرتكال القيود رتيوعتشكل  -24
 وا دات تسيتيتمية مناوئوهيتيتايطىيتيتع عىيهيتيتا م حيتيت، املنافسيتيتة. و اشيتيت ن ()د( ميتيتن القيتيتانون النميتيتوذجع 2)

، أدنتجت حتت  اية حع من حقو  املىكية الفكرييتة فيمكن و فها ا الا سىض  الرمادية السو  
م إحيتيتد  األسيتيتوا  ماليتيتن حيتيتع  وعرهليتيتها نشيتيتر،ع ميتيتة جتا ييتيتة أو ايتيتراءة ا يتيتكاع أو حيتيتع ميتيتن قبييتيتل 

سو  ثانية دون تر يص ميتن ماليتن حيتع  إسلوافقته، إل مت است ادها  عدرهلت املىكية الفكرية، أو
منيتيتيتض  إسيسيتيتيتعإ قيتيتيتد  هيتيتيتو عيتيتيتادة تيتيتيتاجر وىيتيتيتع ميتيتيتر ص وماليتيتيتن احليتيتيتع هيتيتيتذاييتيتيتة الفكرييتيتيتة ا ىيتيتيتع. املىك

. ومن األملىة األ ر  عىإ هلمن الع مة التجا ية نفسهاالوا دات املوازية ادا تفاد  املنافسة 
، (8)املنافسيتيتيتةاشيتيتيت ن ميتيتيتن القيتيتيتانون النميتيتيتوذجع املقتيتيتيتب، أعيتيتيت ه  اليتيتيتنص اليتيتيتيت أرتيتيتيتا  إليهيتيتيتااملما سيتيتيتات 
لتفيتاد  السيتتنفاد اليتدو  م اىدان خمتىفة م واولة  املنت مات جتا ية خمتىفة لنف، استخدات ع 
 ت ر. إسمن اىد  است اد املنت ومنض  حلع التوزيض

من سيتو  اعينهيتا عىيتإ اا وتتوقف قد ة  اح  احلع عىإ استبعاد الوا دات املوازية قانوني -25
فنظيتات املىكييتة الفكرييتة القيتائم عىيتإ م الدولة املستو دة. القوان، املتعىقة ااملىكية الفكرية واملنافسة 

السيتيتتنفاد ، م حيتيت، جيعىهيتيتا نظيتيتات إس البىيتيتد احليتيتع م منيتيتض اليتيتوا دات املوازييتيتةالسيتيتتنفاد اليتيتوطد  يتيتنى 
أول احلقيتيتو  احلصيتيترية م التوزييتيتض اعيتيتد  تسيتيتتنفداليتيتوطد،  مبيتيتدأ السيتيتتنفادقانونييتيتة. ولوجيتيت   اليتيتدو 

ميتيتا حصيتيترية م اىيتيتد ت يتيتر، توزييتيتض وجيتيتود حقيتيتو   عىيتيتإ ثيتيت  أن ذليتيتن ل ييتيتؤثر، ميتيتا عمىييتيتة اييتيتض م اىيتيتد
اليتوا دات املوازييتة  منيتضم أو ثيت ه احليتع أ حاب حع املىكية الفكرية ا ىي، م ذلن البىيتد يعطع 

اليتيتدو ، فيتيتإن حقيتيتو  التوزييتيتض تسيتيتتنفد إاةيتيتان البييتيتض  مبيتيتدأ السيتيتتنفادميتن اىيتيتد البييتيتض األول. أميتيتا لوجيتيت  

__________ 

 قانونييتة . وم دعيتو ECR 1823 (1978) 3/78ا كميتة  إلييته قيترا كانت هذه املما سة هع األساك اليتذ  اسيتتند  (8)
 American Home( هليتد  رتيتركة املنتجيتات املنزلييتة األمريكييتة Centrafarm BVرتركة  سيتنكافا ت يب م  ) أقامتها

Products Corporation،  ،ادعيتيتت األوس أنيتيته كيتيتان حييتيتع هليتيتا، كمسيتيتتو د ميتيتواز، أن تبييتيتض دون تيتيتر يص م هولنيتيتدا
(، عقيتاق  منشيتؤها رتيتركة املنتجيتات املنزلييتة األمريكييتة عدرهليتت لىبييتض م Serestaالتجا    س يستا  ) سمالحتت 

 انتهيتيتام حيتدو  (. وادعيتت الشيتركة األمريكييتيتةSerenid D سيتيت ينيد د  )  التجيتا   السيتماملمىكيتة املتحيتدة حتيتيتت 
يكيتيتيتون حيتيتيتع  وميتيتيتن إلن، قيتيتيتامتطاا  ن العقيتيتيتا ينايتيتيترتيتيتيتركة سيتيتيتنكافا ت  احتجيتيتيتتاملىكييتيتيتة الفكرييتيتيتة، م حيتيتيت،  حلقوقهيتيتيتا م

الشيتيتركة األمريكييتيتة م املىكييتيتة الفكرييتيتة قيتيتد اسيتيتتنفد ايتيتإط   العقيتيتا  م سيتيتو  املمىكيتيتة املتحيتيتدة. وم هيتيتذه الق يتيتية، 
عىيتيتإ التجيتيتا ة م ا ماعيتيتة القتصيتيتادية   يتيتوهحكميتيتت ا كميتيتة ايتيت ن  ا سيتيتة هيتيتذا احليتيتع  كيتيتن أن تشيتيتكل فيتيترض قييتيتد 

ستخدات ع مات خمتىفة لنف، املنت ، أو منض استخدات اسم ع ميتة جتا ييتة ا الىجوء إس  ا سةاألو واية إذا ثبت 
 تعبئتها، من أجل جتزئة األسوا  وفرض أسعا  عالية اشكل مفتعل. تعىإ سىض أدعيد



TD/RBP/CONF.8/L.2 

GE.15-08180 28 

لوجيتيتيتيت  نظيتيتيتيتات  اا،. وأ يتيتيتيت  (9)م العيتيتيتيتا ، ول  كيتيتيتيتن اسيتيتيتيتتبعاد اليتيتيتيتوا دات املوازييتيتيتيتةاألول م أ  مكيتيتيتيتان 
م منطقيتة اإلقىيمع، تستنفد حقو  التوزيض احلصرية إاةان أول عمىية ايض لىسيتىض ا مييتة  الستنفاد

ميتيتن ا يتيتدير و معينيتيتة، ميتيتا يسيتيتمى ايتيتالوا دات املوازييتيتة ايتيت، اىيتيتدان املنطقيتيتة ولكيتيتن ليتيتي، ميتيتن  ا جهيتيتا. 
م املنصيتيتو، عىيهيتيتا  ميتيتض القاعيتيتدة اليتيتدنيا تتمارتيتيتإذا السيتيتيا ، أن مجييتيتض هيتيتذه اليتيتنظم م هيتيتااليتيتذكر، 
 اتفا  جوان  حقو  املىكية الفكرية املتصىة االتجا ة. من 6املادة 
وحييتيتت  املؤييتيتدون حلظيتيتر اليتيتوا دات املوازييتيتة ايتيت ن  يتيتاح  حيتيتع املىكييتيتة الفكرييتيتة ا ىيتيتع اليتيتذ   -26

 سيتيتتلما  م  دميتيتة العميتيت ء ميتيتي ا لون أكليتيتر يتصيتيترا او يتيتفه تيتيتاجر جتزئيتيتة م منطقيتيتة  الصيتيتة يكيتيت
منيتيتاف، قرييتيت   كيتيتن أن يسيتيتتفيد ميتيتن  لطمئنانيتيته إس عيتيتدت وجيتيتود ،ميتيتل ا  وتقيتيتدمي املشيتيتو ة قبيتيتل البييتيتض

 جهوده دون مقاال. وير  املؤيدون أن من رت ن هذه احلوافز أن ترب  حظر الوا دات املوازية.
 عىيتيتإاالتيتيت ث  السيتيتىح لىحظيتيتر  انشيتيتغالا ليتيتر أمةيتيتا املعا هليتيتون حلظيتيتر اليتيتوا دات املوازييتيتة فهيتيتم أك -27

الولييتيتات  تسيتيتمى، وهليتيتذا السيتيتب  عىيتيتإ وجيتيته ا صيتيتو،. هليتيتمن الع ميتيتة التجا ييتيتة نفسيتيتهااملنافسيتيتة 
تكاميتيتيتل األسيتيتيتوا ، مليتيتيتل الحتيتيتيتاد األو ويب، ايتيتيتالوا دات املوازييتيتيتة  إسالق يتيتيتائية اإلقىيمييتيتيتة اليتيتيتيت هتيتيتيتدا 

املوازييتيتة أداة هاميتيتة لكفاليتيتة التيتيتوازن ايتيت،  هليتيتمن سيتيتوقها املشيتيتككة. وميتيتن هيتيتذا املنظيتيتو ، متليتيتل اليتيتوا دات
  اية احلقو  احلصرية وحرية تدفع السىض.

أ  اليترأي، امليتذكو ين  يتفاوت حس ن النه  التشريعع إزاء الوا دات املوازية وا   ة أ -28
ه م الولييتيتات الق يتيتائية اليتيتيت تسيتيتمى ايتيتالوا دات أنيتيتأن ميتيتن ا يتيتدير االيتيتذكر . اييتيتد أعيتيت ه هيتيتو املف يتيتل

املوازية، ل تدصنف املساعع الرامية إس عرقىة هذه الوا دات او فها نوعاا ودداا من أنواع السيتىوم 
 القيود الرأسية املخىة ااملنافسة. ه مؤسسة مهيمنة، وإمنا تدصنف هلمنالتعسفع تقوت ا

 ا سل  اتس نماد على فم  قن د - ا ق ئمة ا  شميم ت في ا ب يلة ا نهج  
  البىد/املنطقة

يسمى نظات املىكية الفكرية م كوستا يكا االوا دات املوازية عن طريع  كوستا يكا
تطبييتيتيتيتع مبيتيتيتيتدأ السيتيتيتيتتنفاد اليتيتيتيتدو ، ميتيتيتيتا داميتيتيتيتت هيتيتيتيتذه اليتيتيتيتوا دات ل  تيتيتيتيتؤثر 

مسيتيتيتيتيتيتيتول عىيتيتيتيتيتيتيتإ السيتيتيتيتيتيتيت  الطبيعيتيتيتيتيتيتيتع ليتيتيتيتيتيتيترباءة ال يتيتيتيتيتيتيتكاع أو تيتيتيتيتيتيتيتؤد  إس  دون
اإلجحيتيتيتيتيتاا املفيتيتيتيتيتر  ااملصيتيتيتيتيتاا املشيتيتيتيتيتروعة ملاليتيتيتيتيتن احليتيتيتيتيتع أو امليتيتيتيتيتر ص ليتيتيتيتيته 

اشيتيتيت ن ايتيتيتراءات  6867ميتيتيتن القيتيتيتانون  قيتيتيتم  2-16  )امليتيتيتادة ااسيتيتيتتخدامه
ال يتيتكاع والتصيتيتاميم الصيتيتناعية ومنيتيتاذ  املنشيتيت ت، اصيتيتيغته املعدليتيتة ت يتيتر 

 (.2008 مرة م عات

__________ 

 ”Parallel imports in pharmaceuticals: Implications on competition and prices in developing countries“انظيتر:  (9)
 Maskus K (2001) ،available at http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ssaو

_maskus_pi.pdf  2015أيا /مايو  19جر  الط ع عىإ الرااط م و. 
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  البىد/املنطقة
السيتيتتنفاد عىيتيتإ نطيتا  الحتيتيتاد األو ويب، ل يسيتيتمى أل يتيتحاب  أملبيتيتداا وفقيت األو ويب الحتاد

قيتد دا يتل الحتيتاد األو ويب. و تقييد الوا دات املوازية االفكرية  املىكيةحع 
 كمة الحتاد األو ويب، منيتذ أن ا يتذت قرا هيتا  ثااتاا اا حكمأ بى ذلن 

، وكيتيتيتان نصيتيتيته  Deutsche Grammophon/Metro))(10): الشيتيتيته  م ق يتيتيتية
 كما يىع:

اا إن قييتيتيتات  يتيتيتاح  حيتيتيتع توزييتيتيتض حصيتيتيتر  معيتيتيتكا ايتيتيته قانونيتيتيت  
حبظيتيتيتيتر اييتيتيتيتض منتجيتيتيتيتات م اإلقىيتيتيتيتيم اليتيتيتيتوطد يعرهليتيتيتيتها هيتيتيتيتو نفسيتيتيتيته أو 

م سيتو  دوليتة ع يتو أ يتر  عىيتإ أسيتاك أن ذليتن  لوافقتهتدعرض 
تصيترةا منيتاقض لىقواعيتد هيتو التوزيض   يتم دا ل اإلقىيم اليتوطد، 

اليتيتيتيت تيتيتيتنص عىيتيتيتإ حرييتيتيتة حركيتيتيتة املنتجيتيتيتات دا يتيتيتل السيتيتيتو  املشيتيتيتككة. 
ية عىيتيتيتإ عيتيتيتزل وهيتيتيتذا احلظيتيتيتر، اليتيتيتذ   كيتيتيتن أن ي يتيتيتفع طيتيتيتااض الشيتيتيترع

األسيتيتيتيتوا  الوطنييتيتيتيتة، يتعيتيتيتيتا ض ميتيتيتيتض املقصيتيتيتيتد األساسيتيتيتيتع لىمعاهيتيتيتيتدة، 
 وهو توحيد األسوا  م سو  واحدة. أل

 العيتيتيتيتادلا يتيتيتيتذت الياايتيتيتيتان تيتيتيتيتداا  م عيتيتيتيتدد ميتيتيتيتن احليتيتيتيتالت هليتيتيتيتد املنيتيتيتيتض ثيتيتيتيت   اليااان
لوا دات موازية من أدوات املائدة املصنوعة من ا زا الصيد، أو تلت 

 و السيا ات.البيانو، أو امللىجات، أ
الشيتيتيتيترو  ا يتيتيتيتددة م امليتيتيتيتادة اسيتيتيتيتتوفيت املوازييتيتيتيتة قانونييتيتيتيتة إذا  تتعيتيتيتيتدة اليتيتيتيتوا دا نيوزيىندا

نص (. وييتيت143 قيتيتم ) 1994قيتيتانون حقيتيتو  النشيتيتر لعيتيتات ( ميتيتن أ()5)12
 يىع: احلكم املذكو  عىإ ما

 إس أ  رتيتيتيتيتعء يسيتيتيتيتتو ده رتيتيتيتيتخص ميتيتيتيتا أو يقيتيتيتيتك  اسيتيتيتيتت اده  
()ب( 3امليتادة الفرعييتيتة )حكيتات يشيتكل نسيتخة خمالفيتة أل ل نيوزيىنيتدا

 استوىف الشرو  التالية: إذا
 يتيتيتيتنض ذليتيتيتيتن الشيتيتيتيتعء ماليتيتيتيتند حيتيتيتيتع النشيتيتيتيتر، أو أ   إذا (أ) 

العميتل  محع  اثل من حقو  املىكييتة الفكرييتة، أو  ديتنض لوافقتيته، 
 البىد الذ   نض فيه ذلن الشعء؛  املشا  إليه م

 حيتعأ   ، أوالنشيترإذا   يكن هنام من  ىن حيتع  (ب) 
ىكية، م العمل املشا  إليه م البىد الذ   يتنض ن حقو  امل اثل م

 احلالت التالية: تنطبع إحد فيه ذلن الشعء، 

__________ 

 .ECR 487 (1971) 78/70 القرا  األو ويب، الحتاد وكمة (10)
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  البىد/املنطقة
أ  حع  )أو النشرانق اء مدة   حية  اية حع  ‘1‘ 

اا ( املمنيتيتيتو  سيتيتيتااق اثيتيتيتل ميتيتيتن حقيتيتيتو  املىكييتيتيتة الفكرييتيتيتة
 ؛لىعمل املشا  إليه م ذلن البىد

 )أو النشيتيتيترة حيتيتيتع عيتيتيتدت قييتيتيتات الشيتيتيتخص املؤهيتيتيتل ملىكييتيتيت ‘2‘ 
( م العمل أ  حع  اثل من حقو  املىكية الفكرية

املشيتيتيتا  إلييتيتيته م ذليتيتيتن البىيتيتيتد اا يتيتيتاذ اعيتيتيتض ا طيتيتيتوات 
أ  حيتيتع  )أو النشيتيترالقانونييتيتة املتاحيتيتة ليتيته لكفاليتيتة حيتيتع 
 املعيتيتد ( م العميتيتل اثيتيتل ميتيتن حقيتيتو  املىكييتيتة الفكرييتيتة

 ؛م ذلن البىد
ميتن عميتل نسخة ث ثية األاعاد  املعد الشعء يشكل ‘3‘ 

م ذلن البىد عىيتإ النحيتو ا يتدد اا استغل  ناعي فد
 ؛(4)75م املادة 

ميتن قبيتل  يتاح  م ذليتن البىيتد املعيتد  دنض الشيتعء  ‘4‘ 
 .أو لوافقته م نيوزيىندااملعد م العمل حع النشر 

 1978ه( ميتيتيتيتيتن قيتيتيتيتيتانون ايتيتيتيتيتراءات ال يتيتيتيتيتكاع لعيتيتيتيتيتات )(2)56وفقيتيتيتيتيتاا لىميتيتيتيتيتادة  جنوب أفريقيا
،  كيتن ميتنى   صيتة 2002(، اصيتيغته املعدليتة م عيتات 57)القانون  قم 

إلزامييتيتيتة إذا طدىيتيتيت  اسيتيتيتت اد منيتيتيتت  وميتيتيتع ايتيتيترباءة ا يتيتيتكاع وكيتيتيتان املبىيتيتيتغ اليتيتيتذ  
يطىبيته  يتيتاح  اليترباءة أو امليتيتر ص ليتيته أو وكيىيته لقيتيتاء املنيتت  ا ميتيتع مفرطيتيتاا 
االنسيتيتبة لىسيتيتعر املطبيتيتع م البىيتيتدان اليتيتيت يصيتيتنةض فيهيتيتا املنيتيتت  ا ميتيتع لوجيتيت  

  اح  الرباءة أو من يسبقه أو يعقبه عىإ الىق .  صة من 
)أ( ميتن قيتانون ايتيتراءات ال يتكاع عىيتإ السيتما  ايتيتالوا دات 24تيتنص امليتادة  زمبااو 

املوازييتيتيتيتة  إذا كانيتيتيتيتت تكىفيتيتيتيتة اسيتيتيتيتت اد املنيتيتيتيتت  أقيتيتيتيتل ميتيتيتيتن تكىفيتيتيتيتة رتيتيتيتيترائه ميتيتيتيتن 
 .(11) اح  الرباءة 

 

 
 

__________ 

 تشيتيترين األول/ 6لناءات والقييتيتود عىيتيتإ حقيتيتو  اليتيترباءة: اسيتيتتنفاد حقيتيتو  اليتيترباءة، السيتيتتىمىكييتيتة الفكرييتيتة، املنظميتيتة العاملييتيتة ل (11)
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21(، متيتيتيتا  عىيتيتيتإ اليتيتيترااط: SCP/21/7) 2014أكتيتيتيتوار 

_7.pdf ،2015أيا /مايو  19املوقض م  ت زيا ةمت. 
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مشروعة، ملل ا ودة عندما ل يكون القصد هلمان حتقيع أثراض جتا ية  )ه(  
 الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة: أو

 الرفض ا زئع أو الكىع لىتعامل االشرو  التجا ية املعتادة ملؤسسة األعمال؛ ‘1‘

كقاعدة عامةة، واالتا  فيتإن هليتا القيتد ة عىيتإ  فيتض التعاميتل  متىن الشركات حرية التعاقد -29
احليتيتد ميتيتن  إسميتيتض املؤسسيتيتات األ يتيتر . وتقيتيترة الولييتيتات الق يتيتائية ايتيت ن اللتيتيتزات االتعاميتيتل قيتيتد ييتيتؤد  

، م ظيتيتيتيتل ظيتيتيتيتروا معينيتيتيتيتة، كوسيتيتيتيتيىة  فيتيتيتيتض التعاميتيتيتيتل قيتيتيتيتد يدسيتيتيتيتتخدت السيتيتيتيتتلما  والاتكيتيتيتيتا . اييتيتيتيتد أنيتيتيتيته
 اشيتيتكلة ملؤسسيتيتة أ يتيتر . وميتيتن امليتيترجى أن حييتيتد  ذليتيتن لسيتيتتبعاد املنافسيتيت، أو مليتيتنى مييتيتزة تنافسيتيتي

متتىيتيتن مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة تسيتيتهي ا أساسيتيتياا، أ  عنيتيتدما متتىيتيتن مؤسسيتيتة ميتيتا تسيتيتهي ت  يتيتا، عنيتيتدما 
ثيتيتىن عنهيتيتا لىمنافسيتيت، كيتيتع  ا سيتيتوا نشيتيتاطهم التجيتيتا   ول يتسيتيتىن استنسيتيتا ها اتكىفيتيتة معقوليتيتة  ل

السيتيتيتتلما  والاتكيتيتا  عىيتيتإ كفيتيتيتة  وم هيتيتذه احليتيتالت، ل  كيتيتيتن أن تيتيترجى كفيتيتة تشيتيتجيض اا.اقتصيتيتادي
 اةثا  السىبية لستبعاد املنافس،.

م  ت سىوكاا خم ا ااملنافسة فض التعامل ليس ينبغع أل يدغفل عن كون  ا ساتايد أنه  -30
أن تكيتيتون الشيتيتركات اا ل يتجيتيتزأ ميتيتن أسيتيتوا  املنافسيتيتة. وينبغيتيتع عموميتيتاا شيتيتكل جيتيتزءوإمنيتيتا ت، احيتيتد ذاهتيتيت

املعامىيتيتيتة التف يتيتيتيىية لىمشيتيتيتكين التقىييتيتيتدي،، واملؤسسيتيتيتات ذات  وم ميتيتيتنى، حيتيتيترة م ا تييتيتيتا  التعاميتيتيتل
السىض م املوعد ا يتدد، أو اليتذين سيتيحافظون  مشكياهتم من الذين يسددون  ن الصىة، والتجا 
عنيتدما تعىيتن مؤسسيتة أعميتيتال  األميتر كيتيتذلنوينطبيتع املنيتت  واعتيته، عىيتيتإ سيتبيل املليتال. عىيتإ جيتودة 

 كفض فيها البيض.عن الظروا اليت ساا مسبق

 ا  م مل رفض - ا ق ئمة ا  شميم ت في ا ب يلة ا نهج  
  البىد/املنطقة
 529-12 قيتيتم القيتيتانون  ميتيتن الفصيتيتل احليتيتاد  عشيتيتر ميتيتن 36تيتيتنص امليتيتادة  الربازيل

، عىيتيتيتإ أن  فيتيتيتض اييتيتيتض سيتيتيتىض أو تقيتيتيتدمي  يتيتيتدمات لقيتيتيتاء رتيتيتيترو  2011لعيتيتيتات 
يشيتيتكل انتهاكيتيتاا تتوافيتيتع ميتيتض املما سيتيتات واألعيتيتراا التجا ييتيتة العتيادييتيتة  دفيتيتض

 لىنظات القتصاد .
( ميتيتن قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتا   مهو ييتيتة الصيتيت، الشيتيتعبية 3)17حتظيتيتر امليتيتادة  الص،

عىيتيتيتيتإ متعهيتيتيتيتد أعميتيتيتيتال ليتيتيتيته مركيتيتيتيتز مهيتيتيتيتيمن أن يسيتيتيتيتعء اسيتيتيتيتتعمال مركيتيتيتيتزه السيتيتيتيتوقع 
 ن مرب  مقنض. املهيمن عن طريع  فض التعامل مض طرا جتا   دو 

 جميتيتال  ولوييتيتات اإلنفيتيتاذ لىمفوهليتيتية األو واييتيتة ماملتعىقيتيتة االتوجيهيتيتات تيتيتنص  الحتاد األو ويب
ميتيتن  102ميتيتن معاهيتيتدة إنشيتيتاء ا ماعيتيتة األو واييتيتة )امليتيتادة  82امليتيتادة  تطبييتيتع

عىيتيتيتإ السيتيتيتىوم التعسيتيتيتفع  اا(حالييتيتيتاملعاهيتيتيتدة املنظ ميتيتيتة لعميتيتيتل الحتيتيتيتاد األو ويب 
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  البىد/املنطقة
لىمؤسسات املهيمنة، عىإ أن ت ض املفوهلية  ا سات  فض  الستبعاد 

التو ييتيتيتد أو ت يتيتيتييع اهليتيتيتوام) هليتيتيتمن أولوييتيتيتات اإلنفيتيتيتاذ إذا تيتيتيتوفرت الشيتيتيترو  
الل ثة التالية: إذا ا تبط الرفض لنت  أو  دمة هلرو ية موهليتوعياا لىيتتمكن 

منتجيتيتيتات الائييتيتيتة، وإذا كيتيتيتان اليتيتيترفض ميتيتيتن التنيتيتيتاف، اصيتيتيتو ة فعاليتيتيتة م سيتيتيتو  
 جيتيتى إس الق يتيتاء عىيتيتإ املنافسيتيتة الفعاليتيتة م هيتيتذه السيتيتو ، سيتيتيؤد  عىيتيتإ األ

 وإذا احتدمل أن يىحع الرفض ال ر  ااملستهىن.
( 89)القيتيتانون  قيتيتم  1998ب( ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيتة لعيتيتات )8حتظيتيتر امليتيتادة  جنوب أفريقيا

عىيتيتيتإ رتيتيتيتركة مهيمنيتيتيتة أن تيتيتيترفض السيتيتيتما  ملنيتيتيتاف، االسيتيتيتتفادة ميتيتيتن تسيتيتيتهيل 
إهليتافة إس ذليتن، حتظيتر امليتادة  اا.اقتصاديأساسع عندما يكون ذلن  كناا 

أن تيترفض رتيتركة مهيمنيتيتة تو ييتد سيتىض نيتيتاد ة ملنيتاف، عنيتدما يكيتيتون  ‘2‘د()8
ما   تلبيتت الشيتركة املعنييتة أن املكاسيت  املتحققيتة  اا،اقتصادي اا تو يدها  كن

عىيتيتيتيتيتإ  يتيتيتيتيتعيد التكنولوجييتيتيتيتيتا أو الكفيتيتيتيتيتاءة أو ث هيتيتيتيتيتا ميتيتيتيتيتن املكاسيتيتيتيتيت  املعيتيتيتيتيتززة 
 ل ااملنافسة املكت  عن هذا الفعل.األثر املخلىمنافسة تفو  

 الولييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتات
 املتحدة

 إن القيميتيتيتيتة الكبيتيتيتيت ة اليتيتيتيتيتيت منحناهيتيتيتيتا لىحيتيتيتيتيتع م  فيتيتيتيتض التعاميتيتيتيتيتل ميتيتيتيتض الشيتيتيتيتيتركات 
 .Aspen Skiing Company. vاحليتع ثيتيت  مشيترو  ) هيتيتذااأل يتر  ل يعيتد أن 

Aspen Highlands Skiing Corporation., 472 U.S. 585, 601, 105 S .Ct 

2847, 86 L.Ed.2d 467 (1985) .)فيتيتع ظيتيتروا معينيتيتة،  كيتيتن أن يشيتيتكل ف
[. 2ىمنافسيتة ينتهيتن أحكيتات اامليتادة مانعيتاا لاا  فض التعاون مض املنافس، سىوك

وقيتد كنيتيتا رتيتديد  احليتيتذ  م العيتكاا لليتيتل هيتذه السيتيتتلناءات، وذليتن اسيتيتب  
حتدييتد وتصيتحيى السيتىوم امليتانض الف يىة ث  املؤكيتدة لىتبيتادل القسيتر  و يتعواة 

 )...( .ىمنافسة من جان  رتركة واحدةل
األساسية[ )...( كما أننا ل نر  من  التسهي تهذا املبدأ ااا و  ندقرة أاد

ال يتيتيترو   إقيتيتيترا ه هنيتيتيتا أو  ف يتيتيته. ويكفيتيتيتع، لطثيتيتيتراض احلالييتيتيتة، م حظيتيتيتة أن 
 السيتتفادة ميتن إمكانييتةالشر  األساسع ل حتجا  اذا املبيتدأ هيتو انعيتدات 

املبيتدأ  فيتإنمتيتوفرة،  اإلمكانييتةأما إذا كانيتت هيتذه  األساسية ؛ التسهي ت 
 .(12)عدمي ا دو يصبى 

 
__________ 

 United States v. Colgate & Co., Supreme: انظيتر واحيتد، جانيت  ميتن التعاميتل  فيتض حبيتالت يتعىيتع فيميتا (12)

Court of the United States, 1919. 250 U.S. 300, 39 S. Ct. 465, 53 1.Ed. 992, 7 A.L. R. 443. Also: 

Eastman Kodak v. Image Technical Services Inc., 504 US 451 (1992) (حيتيتع اميتيتت م أن القائيتيتل 
 كانيتت ميتا إذا تقيتر  أن ا ىفيت، هليئيتة السيتما  وينبغيتع مطىقيتاا، حقيتاا  ليتي، ميتا منيتاف، ميتض التعاميتل ليترفض احتكا  
 (.أسباااا مزعومة لىتعامل الراف ة املؤسسة اا تذ عت اليت األسباب
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عندما ل يكون القصد هلمان حتقيع أثراض جتا ية مشروعة، ملل ا ودة أو  )ه(  
 الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:

 ا...[
توزييتيتض أو  يتيتنض عىيتيتإ قبيتيتول قييتيتود عىيتيتإ اا جعيتيتل تو ييتيتد سيتيتىض أو  يتيتدمات معينيتيتة متوقفيتيت ‘2‘ 

 سىض منافسة أو سىض أ ر ؛

ترتيبيتيتات التعاميتيتل احلصيتيتر ، و كيتيتن مظهيتيتراا ميتيتن مظيتيتاهر امليتيتذكو  أعيتيت ه  السيتيتىومميتيتا يكيتيتون اا ثالبيتيت -31
، عيتيتادةا  عىيتإ حقيتيتو  حصيترية، هليتمن إقىيتيتيم معيت، ميتيتا  ا سيتيتة جتا ييتة حتصيتيتل لوجبهيتا مؤسسيتةا نيته و يتفه 

لىحصيتيتيتول عىيتيتيتإ هيتيتيتذه احلقيتيتيتو  و لشيتيتيتراء سيتيتيتىض أو  يتيتيتدمات مؤسسيتيتيتة أ يتيتيتر  أو ايعهيتيتيتا أو إعيتيتيتادة ايعهيتيتيتا. 
 عها.يصنتعدت التعامل م السىض املنافسة أو ما يشك  البائض عىإ املشك  اا كل  احلصرية،  

احلماييتيتيتة وم إطيتيتيتا  هيتيتيتذه الكتيبيتيتيتات، يتخىيتيتيتإ امليتيتيتوزع عيتيتيتن جيتيتيتزء ميتيتيتن حريتيتيتيته التجا ييتيتيتة مقاايتيتيتل  -32
املوقيتيتيتف التفاوهليتيتيتع  عيتيتيتادةا  وتعكيتيتيت، رتيتيتيترو  التفيتيتيتا السيتيتيتما  لىمنافسيتيتيت، ابييتيتيتض املنيتيتيتت  املعيتيتيتد.  ميتيتيتن

 لططراا املعنية.
وتكيتون نتيتيتائ  هيتيتذه القييتود  اثىيتيتة لىنتيتيتائ  ا ققيتة عيتيتن طرييتيتع التكاميتل الرأسيتيتع هليتيتمن كييتيتان  -33

احلاليتيتيتة م املىكييتيتيتة، م  امليتيتيتوزعدون أن يشيتيتيتكم د م منفيتيتيتذ التوزييتيتيتض، حييتيتيتث ييتيتيتتحكم امليتيتيتو ة  ،اقتصيتيتيتاد 
 .السااقة
تنيتيتاول فقيتيتط اتفاقيتيتات التوزييتيتض يميتيتن قيتيتوان، املنافسيتيتة ل اا كبيتيت  اا  أن عيتيتددوميتيتن ا يتيتدير االيتيتذكر  -34

م سيتيتيا  الكتيبيتيتات اا تناوهليتيتا أي يتيتيوإمنيتيتا احلصيتيتر  م إطيتيتا  حظيتيتر إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن، 
 الرأسية املخىة ااملنافسة. 

 أو ا يتيتيتودة مليتيتيتل مشيتيتيتروعة، جتا ييتيتيتة أثيتيتيتراض حتقييتيتيتع هليتيتيتمان القصيتيتيتد يكيتيتيتون ل عنيتيتيتدما ()ه  
 :امل ئمة ا دمة أو امل ئم التوزيض أو الس مة
 ا...[
فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ إعيتيتادة اييتيتض أو تصيتيتدير السيتيتىض امليتيتو دة أو سيتيتىض أ يتيتر ، وذليتيتن ميتيتن  ‘3‘ 

أو ا هيتيتة املرسيتيتل إليهيتيتا أو رتيتيتكل هيتيتذه السيتيتىض امليتيتراد إعيتيتادة ايعهيتيتا أو تصيتيتديرها إلييتيته، حييتيتث املكيتيتان 
 كمياهتا أو

ميتيتيتيتا تشيتيتيتيتمل الكتيبيتيتيتات ايتيتيتيت، امليتيتيتيتو د وموزعيتيتيته تقسيتيتيتيتيم إقىيتيتيتيتيم ويتيتيتدد )تقاسيتيتيتيتم األقيتيتيتيتاليم( اا ثالبيتيتيت -35
أييتن وميتض ميتن  كيتن أن يتعاميتل امليتوزع. حتدييتد  نف ودد من العم ء )تقاسيتم العميت ء(، أ   أو

صر عمل املوزع، مل ا  البييتض  ويت ت إس مىيتة، أو ايعيته مبارتيترة املنت  املعيتد اام مبيعات  ،فقد حيد
 هليتمنأدم حيتد  كيتن ميتن املنافسيتة  إسالتقىييتل  إس هيتذا التقيييتد يهيتدافقط. وعيتادة ميتا  االتجزئة
عيتن طرييتع منيتض التجيتا ة املوازييتة اليتيت تقيتوت ايتا أطيتراا ثالليتة. وتتجىيتإ تثيتا  نفسيتها التجا ية  ةالع م
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التجا ييتة  ة ميتالع هليتمنسيما إذا   تكن هنام منافسة  هذه القيود م األسعا  ورترو  البيض، ل
التجا ييتة قيتد تكيتون  ييتدة أو معيتززة لىمنافسيتة  ةالع ميت هليتمنم السو . ومض ذلن، فإن املنافسة 

 م السو  املعنية. ا، الع مات التجا ية رتديدةإذا كانت هنام منافسة 
حبييتيتيتيتيتث إقىيتيتيتيتيتيم معيتيتيتيت، حييتيتيتيتيتدده امليتيتيتيتو د لىميتيتيتيتيتوزع،  و كيتيتيتيتن أن يتخيتيتيتيتيتذ تقاسيتيتيتيتم األقيتيتيتيتيتاليم رتيتيتيتيتكل -36
عميت ء  كيتيتن أن يبيعيتيتوا  إسعميتيت ء  يتا   ذليتيتن اإلقىيتيتيم، ول  إس أن يبييتض املنيتيتت يدسيتمى لىميتيتوزع  ل

 املنتجات ادو هم م منطقة أ ر  من البىد.
 إسأن يبييتض فقيتط  املشيتك  تقاسم العم ء ااحلالت اليت يشك  فيها امليتو د عىيتإ ويتعىع -37

م  املصيتيتيتنةضهيتيتيتذا الشيتيتيتر   ثبيتيتيتة  وميتيتيتن أسيتيتيتبابلتجيتيتيتا  التجزئيتيتيتة فقيتيتيتط.  فئيتيتيتة معينيتيتيتة ميتيتيتن العميتيتيت ء، ميتيتيتل ا 
لبيعيتيتيتات امليتيتيتو د م أن حييتيتيتتفه لنفسيتيتيته  ثبيتيتيتة أو نوعيتيتيتيته أو تعزيز يتيتيتا، أو  املنيتيتيتت ا افظيتيتيتة عىيتيتيتإ  يتيتيتو ة 

وقيتيتيتد ا مىيتيتيتة لكبيتيتيتا  املشيتيتيتكين، مليتيتيتل اييتيتيتض املركبيتيتيتات ملسيتيتيتتخدمع األسيتيتيتاطيل، أو البييتيتيتض لىحكوميتيتيتات. 
اييتض معينيتة، مليتل جتيتا  التجزئيتة  منافيتذ ماملبيعيتات النهائييتة  من تقاسم العم ء حصريكون اهلدا 

ميتن تىيتن القييتود منيتض اإلميتدادات عيتن  وقد يكيتون القصيتدمعينة. اا رتروط يستوفونن الذين ياملعتمد
ا افظيتيتة عىيتيتإ أسيتيتعا   ميتيتن أجيتيتلأو جتيتيتا  التجزئيتيتة املسيتيتتقى، اليتيتذين لف يتيتون األسيتيتعا  جتيتيتا  التجزئيتيتة 

 إعادة البيض واحلد من منافذ املبيعات وا دمات.
إنفيتاذ ترتيبيتات التعاميتل  األقاليم والعم ء ماهلدا من الكتيبات املتعىقة اتقاسم يتملل و  -38

مركيتز مهيتيمن فيميتيتا يتعىيتع ايتاملنت  املعيتد، ميتن عيتيتزل عنيتيتدما يكيتون هليتم كةيتن امليتو دين، اليتيت متاحلصيتر  
تطبييتيتع أسيتيتعا  متميتيتايزة حسيتيت  املسيتيتتو  اليتيتذ  تتحمىيتيته  أسيتيتوا  معينيتيتة عيتيتن اع يتيتها اليتيتبعض واالتيتيتا  

عيتيتن منيتض إعيتادة البييتض  إسميتا هتيتدا نظيتم التوزييتيتض النتقيتائع اا  وة عىيتإ ذليتيتن، ثالبيتوعيتكيتل سيتو . 
تدفيتيتيترض فيهيتيتيتا م املنيتيتيتاطع اليتيتيتيت منافسيتيتيتة األسيتيتيتعا   يتيتيتا   اإلقىيتيتيتيم ا يتيتيتدد  شيتيتيتية  إسالتصيتيتيتدير  طرييتيتيتع

 مستويات أسعا  أعىإ. 
نظيتيتيتم  تنيتيتيتاوليميتيتيتن نظيتيتيتم قيتيتيتوان، املنافسيتيتيتة اا كبيتيتيت  اا  أن عيتيتيتدد جييتيتيتد  االيتيتيتذكروم هيتيتيتذا السيتيتيتيا ،  -39

لي، فقط م إطا  األحكيتات املتعىقيتة اإسيتاءة اسيتتعمال املركيتز املهيتيمن،  والنتقائعالتوزيض احلصر  
 اا.أي  نافسةاملخىة ااملال م إطا  األحكات اليت حتظر التفاقات الرأسية 

عنيتيتيتدما ل يكيتيتيتون القصيتيتيتد هليتيتيتمان حتقييتيتيتع أثيتيتيتراض جتا ييتيتيتة مشيتيتيتروعة، مليتيتيتل ا يتيتيتودة أو  ()ه  
 :التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمةالس مة أو 

 ا...[
مات أ ر  من عىإ رتراء سىض أو  داا جعل تو يد سىض أو  دمات معينة متوقف ‘4‘ 

 .املو د أو  ن يعينه
عىيتيتيتإ تقيتيتيتدمي  التجمييتيتيتض . وينطيتيتيتو  والتجمييتيتيتض اليتيتيتت زت اا عموميتيتيتالسيتيتيتىوم طىيتيتيتع عىيتيتيتإ هيتيتيتذا يد  -40
أن املنتجيتيتيتات تبيتيتيتاع  التجمييتيتيتض ا يتيتيتالصويعيتيتيتد  ميتيتيتن قبييتيتيتل السيتيتيتىعت، أ وب. اا،أو أكليتيتيتر معيتيتيت ،منتجيتيتيت
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اا املخيتتىط عىيتإ اييتض املنتجيت، معيت، فيميتا ينطيتو  التجمييتض )عىيتإ سيتبيل املليتال، أ ب( االت زت فقيتط
 - م كىتيتيتيتيتا احليتيتيتيتالت، يدقيتيتيتيتدت املنيتيتيتيتت  األول اسيتيتيتيتعر خمفيتيتيتيتض حييتيتيتيتث)أ، ب(،  عىيتيتيتيتإ حيتيتيتيتدة وأ)أ ب( 

 يتيتيتيتع أل يدعيتيتيتيترض املنيتيتيتيتت  املطىيتيتيتيتوب تقتفهيتيتيتيتو  ا سيتيتيتيتة مشيتيتيتيتااة  اليتيتيتيتت زت. أميتيتيتيتا  فيتيتيتيتيض السيتيتيتيتىض اجملمعيتيتيتيتة
)أ ب، ب(.  اصيتيتيتيتيتو ة منفصيتيتيتيتيتىةاا  كيتيتيتيتيتن رتيتيتيتيتيترا ه أي يتيتيتيتيتاملرايتيتيتيتيتو  ، اليتيتيتيتيتذ  ايتيتيتيتيتالت زت ميتيتيتيتيتض املنيتيتيتيتيتت    إل
ترتيبيتات  وترميتعااملنت  املطىوب أو يكون ميتن  يتنف  اثيتل. عدمي الصىة  يكون املنت  املراو  وقد

اليتيتيت تواجيتيته منافسيتيتة أرتيتيتد  ، وخبا يتيتة تىيتيتنبطيئيتيتة احلركيتيتةالتشيتيتجيض اييتيتض املنتجيتيتات  عيتيتادة إس اليتيتت زت
جيعيتل  بإمكانيته أنفإزاء املنيتت  املطىيتوب،  لىميتو ةدوحبكيتم املركيتز املهيتيمن  هلراوة من منتجات اديىيتة.

 عىإ قبول منتجات أ ر . متوقفاا ايعه 
وقد يكون ملما سة الت زت والتجميض أثر هلا  عىيتإ املنافسيتة إذا أدةييتا إس إزاحيتة األنشيتطة  -41

معظيتيتم الولييتيتات الق يتيتائية  ا افظيتيتة عىيتيتإ القيتيتوة السيتيتوقية أو تعزيزهيتيتا. وتقت يتيتعاملناِفسيتيتة وسيتيتا ا م 
تيتيتيت زت ىمنافسيتيتيتة اليتيتيتيت تنشيتيتيت  عيتيتيتن ترتيبيتيتيتات املانعيتيتيتة لالوكاليتيتيتة املعنييتيتيتة ااملنافسيتيتيتة عيتيتيتن اةثيتيتيتا   تكشيتيتيتف أن

مسيتيتتىزمات الكفيتيتاءة  اينميتيتا يقيتيتض عىيتيتإ كاهيتيتل الشيتيتركة املهيمنيتيتة عيتيت ء إثبيتيتات أن املبيعيتيتات وجتميعهيتيتا،
 سىوكها. ترب 

 وا  جمن  ا م ط - ا ق ئمة ا  شميم ت في ا ب يلة ا نهج  
  البىد/املنطقة
 أفميقن 

، أن تبييتض 1998( لعيتات 89من قانون املنافسة ) قم  ‘3‘د()8حتظر املادة  جنوب أفريقيا
رتيتيتيتركة مهيمنيتيتيتة سيتيتيتىعاا أو  يتيتيتدمات رتيتيتيتر  رتيتيتيتراء سيتيتيتىض أو  يتيتيتدمات منفصيتيتيتىة 

قبول اشر  ل يتصل عىإ ال ىة هلا لوهلوع العقد، أو أن ترثم مشكياا  ل
 لوهلوع العقد.

 آتسن 
( ميتيتيتن القيتيتيتيتانون الصيتيتيتيتيد ملكافحيتيتيتة الحتكيتيتيتيتا  أن يسيتيتيتيتعء 5)17حتظيتيتيتر امليتيتيتيتادة  الص،

متعهيتيتيتد أعميتيتيتال ليتيتيته مركيتيتيتز مهيتيتيتيمن اسيتيتيتتعمال مركيتيتيتزه السيتيتيتوقع املهيتيتيتيمن لىقييتيتيتات 
ا فعيتيتيتال ميتيتيتن قبييتيتيتل تيتيتيت زت املبيعيتيتيتات أو فيتيتيترض رتيتيتيترو  جتا ييتيتيتة ثيتيتيت  معقوليتيتيتة م 

 التجا ية دون مرب  مقنض.سيا  املعامىة 
 أورو  

ميتيتن املعاهيتيتدة املنظ ميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد األو ويب  102تيتيتنص الفقيتيترة )د( ميتيتن امليتيتادة  الحتاد األو ويب
جعيتل إايترات العقيتود  اهليتعاا لقبيتول األطيتراا عىإ حظر أ  انتهام ينطو  عىيتإ 

التجيتا  ، وفقيتاا لىعيترا أو ، حبكم طبيعتهيتا ل  ىة هلااأل ر  التزامات إهلافية 
ميتيتيتيتيتيتن التوجيهيتيتيتيتيتيتات املتعىقيتيتيتيتيتيتة  50-47. وتق يتيتيتيتيتيتع امليتيتيتيتيتيتواد لوهليتيتيتيتيتيتوع هيتيتيتيتيتيتذه العقيتيتيتيتيتيتود
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ميتيتن معاهيتيتدة  82امليتيتادة  تطبييتيتع جميتيتال  ولوييتيتات اإلنفيتيتاذ لىمفوهليتيتية األو واييتيتة ما
املعاهيتيتيتيتدة املنظ ميتيتيتيتة لعميتيتيتيتل الحتيتيتيتيتاد ميتيتيتيتن  102إنشيتيتيتيتاء ا ماعيتيتيتيتة األو واييتيتيتيتة )امليتيتيتيتادة 

لىمؤسسيتات املهيمنيتة، ايت ن  عىإ السيتىوم التعسيتفع السيتتبعاد  اا(حالياألو ويب 
ميتيتن املعاهيتيتدة املنظ ميتيتة  102أن تتخيتيتذ إجيتيتراء لوجيتيت  امليتيتادة اا عىيتيتإ الىجنيتيتة عموميتيت

لعميتيتل الحتيتيتاد األو ويب عنيتيتدما حتظيتيتإ مؤسسيتيتة ميتيتا ايتيتدو  مهيتيتيمن م سيتيتو  تيتيت زت 
املبيعيتيتيتات وتتيتيتيتوفر ااإلهليتيتيتافة إس ذليتيتيتن الشيتيتيترو  التالييتيتيتة: عنيتيتيتدما تكيتيتيتون املنتجيتيتيتات 

نفصيتيتيتيتىة، وعنيتيتيتيتدما ييتيتيتيترجى أن تيتيتيتيتؤد   ا سيتيتيتيتة تيتيتيتيت زت الرااطيتيتيتيتة واملراوطيتيتيتيتة منتجيتيتيتيتات م
 املبيعات إس استبعاد األنشطة املناِفسة. 

 ا الألنننة أمميك 
لعيتات  529-12ميتن القسيتم الليتامن عشيتر ميتن القيتانون  قيتم  36تعترب امليتادة  الربازيل

، أن ارتيتيتكا  اييتيتض سيتيتىعة ااحتييتيتاز أو اسيتيتتخدات سيتيتىعة أو  دميتيتة أ يتيتر ، 2011
 ااحتييتيتاز أو اسيتيتتخدات سيتيتىعة أو  دميتيتة أ يتيتر ، يشيتيتكلأو ارتيتيتكا  تقيتيتدمي  دميتيتة 

 انتهاكاا لىنظات القتصاد .
 ا شم  نة أمميك 
موافقة ا الا   ت زت املبيعاتاملتحدة ترتيبات  تلىولياعرةفت ا كمة العىيا  املتحدة الوليات

اا خمتىفيتيتيتيتاا منتجيتيتيتيت معيتيتيتيته املشيتيتيتيتك أن يقتيتيتيتيتد  رتيتيتيتيتريطة ميتيتيتيتا طيتيتيتيترا عىيتيتيتيتإ اييتيتيتيتض منيتيتيتيتت 
أو أن يوافع عىإ األقل عىإ أل يشك  ذلن املنت  من مو د ، اا(مراوط أو)

 .(13)ت ر 
ث  قانونييتة عنيتدما يسيتتغل البيتائعون قيتوهتم  ا الا الت زتترتيبات  وحدكم عىإ
. (14)عىيتإ اقتنيتاء منيتت  ت يتراملشيتكين كرهيتاا إلجبيتا   مانت  املتعىقة لالسوقية 

إذا من قانون رت مان  1لوج  املادة  ت زت املبيعاتعن  وتكت  املسؤولية
 توفرت الشرو  التالية:

 إذا انطوت عمىية الت زت عىإ منتج، منفصى،؛ )أ( 
رتيتيتيتيتراء املنيتيتيتيتت  إذا   ييتيتيتتى امليتيتيتيتدةعإ عىييتيتيتيته لىعميتيتيتيت ء  ييتيتيتيتا اا سيتيتيتيتو   )ب( 

 املراو  من أجل احلصول عىإ املنت  الرااط؛
 الوليات؛من التجا ة ا، اا كب  اا  حجمإذا مشل ترتي  الت زت  ) ( 

__________ 

(13) Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1,5–6,78 S. Ct. 514, 518, 2 L.Ed.ed 

545 (1958). 

 Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1, 6 (1958); Times-Picayuneانظيتر:  (14)

Publishing Company v. United States, 345 U.S. 594, 605 (1953). 
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املبيعيتيتيتيتيتات  قيتيتيتيتيتوة سيتيتيتيتيتوقية  م سيتيتيتيتيتو   إذا كيتيتيتيتيتان لىميتيتيتيتيتدةعإ عىييتيتيتيتيته )د( 
 .(15)املت زمة

وقد أوهليتحت ا كميتة العىييتا لىولييتات املتحيتدة م ق يتية جيفرسيتون ايتا ي) 
(Jefferson Parish ,466 U.S., at 12, 104 S. Ct. 1551) أن  ق يتايانا :

تكميتيتن م اسيتيتتغ ل  ىصيتيتت إس أن السيتيتمة ال يتيترو ية لكتييتيت  تيتيت زت ااطيتيتل 
البيتيتائض سيتيتيطرته عىيتيتإ املنيتيتت  اليتيترااط إلكيتيتراه املشيتيتك  عىيتيتإ رتيتيتراء منيتيتت  مرايتيتو  

يرييتيتيتده أساسيتيتيتاا أو  ليتيتيتا كيتيتيتان يف يتيتيتل رتيتيتيتراءه ميتيتيتن مكيتيتيتان ت يتيتيتر اشيتيتيترو  اييتيتيتض  ل
خمتىفيتيتيتيتة . ثيتيتيتيت  أن تشيتيتيتيتدد ا كميتيتيتيتة م  فيتيتيتيتض ترتيبيتيتيتيتات تيتيتيتيت زت املبيعيتيتيتيتات قيتيتيتيتد 

م اةونيتيتيتيتة األ يتيتيتيت ة، ت يتيتيتيتاءل كليتيتيتيت اا ليتيتيتيترو  السيتيتيتيتن،. ففيتيتيتيتع اة اء اليتيتيتيتيت تبنتهيتيتيتيتا 
تكتيتيتيتيتيتيتف ا كميتيتيتيتيتيتة االفكاهليتيتيتيتيتيتات وإمنيتيتيتيتيتيتا اقت يتيتيتيتيتيتت إثبيتيتيتيتيتيتات القيتيتيتيتيتيتوة السيتيتيتيتيتيتوقية   

 . (16)لىمؤسسة م ق ايا ت زت املنتجات
 .Jefferson Parish Hospital District. No. 2 v. Hyde, 466 U.Sوم ق ية 

2, 104 S. Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984) أكدت ا كمة العىيا الفرهلية ،
اللااتة ا نه  إذا منحيتت احلكوميتة البيتائض ايتراءة ا يتكاع أو حيتع احتكيتا   اثيتل 
عىيتإ منيتت  ميتيتا، فيتإن ميتيتن املنصيتف افيتكاض أن عيتيتدت القيتد ة عىيتيتإ رتيتراء املنيتيتت  

 .Id., at 16, 104 S. Ctاملعد من مكان ت ر يسبغ عىإ البائض قوة سوقية  )

يا  مكافحيتيتيتة (. ويسيتيتيتتند افيتيتيتكاض القيتيتيتوة السيتيتيتوقية هيتيتيتذا، املنطبيتيتيتع م سيتيتيت1551
الحتكيتيتيتا  عنيتيتيتدما جيعيتيتيتل البيتيتيتائض رتيتيتيتراء منتجيتيتيته ا ميتيتيتع ايتيتيترباءة ا يتيتيتكاع )املنيتيتيتت  
الرااط( مرهوناا اشراء منيتت  ثيتان) )املنيتت  املرايتو (، إس مبيتدأ إسيتاءة اسيتتعمال 

 United States v. Loew’s Inc., 371اليترباءات اللاايتت ق يتائياا )انظيتر ق يتية 

U.S. 38, 46, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962) ثيت  أن الكيتونغرك .)
، عنيتدما عيتدةل قيتانون ايتيتراءات 1988قيتوةض هيتذا املبيتدأ اشيتكل كبيت  م عيتات 

ال يتيتكاع حليتيتذا افيتيتكاض القيتيتوة السيتيتوقية م حيتيتالت إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ايتيتراءة 
 (.Stat. 4676, codified at 35 U.S.C. paragraph 271(d) 102)انظيتر ال يتكاع 

 .Illinois Tool Works Inc كميتة م ق يتية وكانيتت املسيت لة املطروحيتة عىيتإ ا

v. Independent. Ink, Inc. هع ما إذا كان يتع،، م إطا  قانون مكافحيتة ،
الحتكا ، تطبيع افكاض القوة السوقية م سيا  منت  ومع لوج  اراءة 
ا يتيتيتيتيتكاع، اغيتيتيتيتيتض النظيتيتيتيتيتر عيتيتيتيتيتن إسيتيتيتيتيتقاطه م إطيتيتيتيتيتا  قيتيتيتيتيتانون ايتيتيتيتيتراءات ال يتيتيتيتيتكاع. 

جميتيتيتيترد كيتيتيتيتون املنيتيتيتيتت  اليتيتيتيترااط ومييتيتيتيتاا ايتيتيتيترباءة ا يتيتيتيتكاع و ىصيتيتيتيتت ا كميتيتيتيتة إس أن 
 . (17)يؤيد ملل هذا الفكاض ل

__________ 

(15) Eastman Kodak Company v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451, 461–62 (1992). 

 ,Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28, 34–35, 126 S. Ct. 1281, 1286انظيتر:  (16)

164 L. Ed. 2d 26 (2006). 
(17) Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28, 31, 126 S. Ct. 1281, 1284, 164 L. 

Ed. 2d 26 (2006). 
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 أو الستلناء الك يص -ثاللاا  

ال أو املما سات أو الصفقات اليت ل حيظرها القانون فعاأل أو استلناء جيوز تر يص 
قبل تنفيذها، وإذا   ،7 وذلن إذا مت اإل طا  اا، عىإ النحو املب، م املادة اا،ااتاا حظر 

، وإذا توفرت لططراا ختصةكدشفت اصد  مجيض الوقائض ذات الصىة ااملوهلوع لىسىطات امل
أو تنظيمه عند  غي هفر ة لىتعب  عن  أيها، وإذا تقر  حينذام أن السىوم املقك ، اعد ت ت ثرةامل
 قت اء، يتمشإ مض أهداا القانون.ال

 سيتيتيتىوكاا املنافسيتيتيتة، أن تيتيتيتر ص  قيتيتيتوان،نافسيتيتيتة، م اعيتيتيتض نظيتيتيتم تسيتيتيتتطيض السيتيتيتىطة املعنييتيتيتة اامل -42
نافسيتيتة م حيتيتد ذاتيتيته عنيتيتدما تيتيترجى كفيتيتة املكاسيتيت  اليتيتيت  كيتيتن حتقيقهيتيتا عىيتيتإ مسيتيتتو  خميتيت ا اامل ليتيتي،

قيتانون املنافسيتة األو ويب هيتذا اليتنه  فيميتا يتعىيتع قد اتبيتض منافسة. و األثر املانض لىالكفاءة عىإ كفة 
. ويعيتيتيتيتىن ذليتيتيتيتن أن 2004حيتيتيتيتيت عيتيتيتيتات  ،نافسيتيتيتيتةعىيهيتيتيتيتا املخىيتيتيتيتة ااملاملتفيتيتيتيتع االتفاقيتيتيتيتات واملما سيتيتيتيتات 

املفوهليتيتيتية األو واييتيتيتة   تكيتيتيتن فقيتيتيتط خموليتيتيتة لعتميتيتيتاد اإلعفيتيتيتاءات الفئوييتيتيتة اليتيتيتيت توهليتيتيتى الشيتيتيترو  اليتيتيتيت 
 اعيتيتضاا أي يتيت   صيتيتت وإمنيتيتانافسيتيتة، ميتيتن اعتبا هيتيتا خمىيتيتة ااملفئيتيتات معينيتيتة ميتيتن العقيتيتود تسيتيتتلىن  لوجبهيتيتا
من الشركات املعنية. ومتة التخىيتع  ات مقدمةاناء عىإ طىب املتفع عىيهاالعقود واملما سات  فراد 

  لفيتراد  الشيتركات لتقيتدة اا ميتر مكوكيتحييتث أ يتبى األ، 2004األ يت ة م عيتات  اإلمكانييتةعن هذه 
 ملتطىبات قوان، املنافسة.اا موافق سىوكهاإذا كان 

بىيتيتيتدان اليتيتيتيت ثيتيتيت  أن هيتيتيتذا التحيتيتيتول آيتيتيتو التقييتيتيتيم اليتيتيتذا  لىشيتيتيتركات   يدعتميتيتيتد ليتيتيتد  مجييتيتيتض ال -43
عىإ سبيل املليتال،  اثت قوان، املنافسة لديها عىإ ثرا  قانون املنافسة لد  الحتاد األو ويب. ف

تفاقيتات ل فردييتة  إعفيتاءات ميتنىالسيتىطة املعنييتة ااملنافسيتة  أفريقيالول عدد من قوان، املنافسة م 
هذه املس لة، يرجيتإ الرجيتوع  اش نمن املعىومات عىإ املزيد  ول ط ع. املتفع عىيهاواملما سات 

 اللالث وا ام،. التعىيقات عىإ الفصى،  إس
املخىيتة ل تتعىيتع عيتادة إل االتفاقيتات واملما سيتات  والسيتتلناءاتويد حه أن الكا يتيص  -44
 اإلمكانييتيتيتةعىيتيتإ هيتيتيتذه اا اعيتيتض نظيتيتيتم قيتيتوان، املنافسيتيتيتة أي يتيتيتتيتيتيتنص أن ثيتيتيت  أنيتيته ل يدسيتيتيتتبعد نافسيتيتة. اامل
 مركز مهيمن.يتعىع اإساءة استعمال  فيما
 2002( ميتيتيتيتن قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة العادليتيتيتيتة لعيتيتيتيتات 4)16فعىيتيتيتيتإ سيتيتيتيتبيل املليتيتيتيتال، تيتيتيتيتنص امليتيتيتيتادة  -45
كيتيتيتم عىيتيتيتإ مؤسسيتيتيتة ميتيتيتا ا اليتيتيتا انتهكيتيتيتت مركزهيتيتيتا املهيتيتيتيمن إذا ثبيتيتيتت لىجنيتيتيتة  م ارايتيتيتادوك، عىيتيتيتإ أل حيد
 يىع: ما

أو توزيعهيتيتيتا  أن سيتيتيتىوم املؤسسيتيتيتة املعنييتيتيتة يسيتيتيتتهدا حصيتيتيتراا حتسيتيتيت، إنتيتيتيتا  السيتيتيتىض )أ( 
 تعزيز التقدت التكنولوجع أو القتصاد  وأن العم ء حيصىون عىإ حصة من األ اا  الناجتة؛ أو

أن األثيتيتيتر الفعىيتيتيتع أو ا تميتيتيتل لسيتيتيتىوكها م السيتيتيتو  هيتيتيتو نتيجيتيتيتة أدائهيتيتيتا التنافسيتيتيتع  )ب( 
 املتفو ؛
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تصميم أن املؤسسة متا ك حقاا قائماا هلا، لوج  حع نشر أو اراءة ا كاع أو  ) ( 
مسجل أو ع مة جتا ية مسجىة، ااستلناء عندما تتيقن الىجنة املعنية ااملنافسة العادلة أن  ا سيتة 

 هذه احلقو :
 ينطو  عىإ أثر حيدة اشكل كب  من املنافسة م السو ؛ ‘1‘ 
ميتيتن قيتيتانون  L.420-4يعرقيتل نقيتيتل التكنولوجييتيتا ونشيتيترها. ففيتيتع فرنسيتا، تيتيتنص امليتيتادة  ‘2‘ 

عىإ استلناءات من جر يت إساءة استعمال مركز مهيمن وإساءة اسيتتعمال مركيتز التجا ة الفرنسع 
اقتصاد  مستقل. وتنطبع هذه الستلناءات عىإ املما سات التجا ية أو السىوم التجا   الذ  
ينطيتيتو  عىيتيتإ أثيتيتر معيتيتزز لىتقيتيتدت القتصيتيتاد ، ليتيتا م ذليتيتن  ىيتيتع وظيتيتائف جدييتيتدة أو احلفيتيتا  عىيتيتإ 

نى املستهىك، حصة عادلة ميتن األ ايتا  الناجتيتة، دون متكيت، املؤسسيتات الوظائف القائمة، والذ   
ت. وقيتد تشيتمل هيتذه املما سيتات التجا ية املعنية من إزاحة منافسيها م جيتزء كبيت  ميتن سيتو  املنتجيتا

التجيتيتيتا  ، م  السيتيتم السياسيتيتات التجا ييتيتيتة وكمييتيتات اإلنتيتيتيتا  ونوعيتيتيته حتيتيتيتت نفيتيت، الع ميتيتيتة أو تنظيتيتيم
 املنتجات الز اعية.

    


