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مالحظة

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

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

تنميتها أيضًا.
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شكر وتقدير

يتوىل فرع سياسات املنافسة ومحاية املستهلك باألونكتاد مهمة االضطالع باألعمال التحضريية 
السيد  الفرع،  رئيس  من  بتوجيٍه  املنافسة  وسياسات  لقوانني  الطوعية  النظراء  الستعراضات  املوضوعية 

حسن قاقايا.
وتعرض هذه الوثيقة موجزًا لكامل التقرير املتعلق باستعراض النظراء الطوعي لنيكاراغوا. وقد 
أعّد التقرير لألونكتاد كل من السيدة سيتينفيلد، املحامية املتخصصة يف قانون املنافسة واملديرة التنفيذية 
السابقة للجنة تشجيع املنافسة يف كوستاريكا، والسيد غوستابو بالبوينا، املحامي املتخصص يف القانون 

العام والرئيس السابق للهيئة الكولومبية للرقابة على الصناعة والتجارة.
ويود األونكتاد أن يتوجه بالشكر إىل السيد لويس أومبريتو غومثان، رئيس املؤسسة الوطنية 
لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، وكذلك إىل السيد أراكسا ساندينو، املحامي العام للسلطة املعنية باملنافسة 
يف نيكاراغوا، والسيد غوستابو توّريس، اخلبري القانوين األقدم، على ما قدموه إىل األونكتاد من مساعدة 

قيمة. وقد اضطلعت السيدة باتريثيا كوردوبّيا مبسؤولية اإلشراف على إعداد التقرير وتنقيحه.
كما يود األونكتاد أن يتوجه بالشكر إىل سائر موظفي املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف 

نيكاراغوا وممثلي املؤسسات األخرى يف البلد على إسهامهم يف إعداد هذا التقرير.
وتقع مسؤولية اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة على املؤلفني حصريًا وقد ال تتفق آراؤهم مع 

آراء األمم املتحدة.
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تصدير

يشكل هذا التقرير جزءًا من استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة يف مجهورية 
نيكاراغوا. ويهدف استعراض النظراء الطوعي إىل تقييم اإلطار القانوين حلماية املنافسة، وحتليل اخلربات 
املكتسبة يف جمال تنفيذ سياسات املنافسة، واستخالص الدروس من املاضي، وتقدمي توصيات من شأهنا 

حتسني نظام املنافسة يف البلد وفقًا ألفضل املمارسات الدولية. 
ويستعرض املوجز يف طياته احلالة الراهنة لقوانني وسياسات املنافسة يف نيكاراغوا، استنادًا إىل 
حبوٍث وثائقية مستفيضة وزيارة إىل البلد لتقصي احلقائق أتاحت مجع اخلربات من كل من املؤسسة الوطنية 
لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا والسلطات املمثِّلة ألجهزة السلطة العامة الثالثة يف الدولة. ومشل البحث 
الوثائقي حبث مجلة مراجع من بينها دستور نيكاراغوا؛ والقانون رقم 601، "قانون تشجيع املنافسة"، 
املؤرخ 28 أيلول/سبتمرب 2006 )املشار إليه فيما بعد بالقانون رقم 601(، واملرسوم رقم 2006-79، 
"الئحة القانون رقم 601، قانون تشجيع املنافسة"، املؤرخ 21 كانون األول/ديسمرب 2006 )املشار 
إليه فيما بعد بالئحة القانون رقم 601(؛ والنصوص القانونية الناظمة للقطاعات؛ والقانون املدين وقانون 
اإلجراءات املدنية؛ والعديد من قرارات املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا وقرارات اهليئات 

العامة األخرى، فضاًل عن دراساٍت سوقية)1( شىت.
واضُطلع بزيارة تقصي احلقائق إىل نيكاراغوا يف الفترة املمتدة من 8 إىل 12 تشرين األول/

أكتوبر 2012. وُأجريت يف غضوهنا مقابالت مع خمتلف السلطات وممثلي القطاع اخلاص املعنيني حبماية 
املنافسة وتشجيعها. 

ترد يف التقرير الكامل املتعلق باستعراض النظراء الطوعي لنيكاراغوا املعلومات الكاملة عن املصادر املستخدمة،   )1(
كما يرد فيه سرد ملا ُأجري من مقابالت خالل زيارة تقصي احلقائق اليت اضُطلع هبا إىل البلد.
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السياق التارخيي والسياسي واالقتصادي لنيكاراغوا  -1

حالة نيكاراغوا االقتصادية  -1-1
تقع دولة نيكاراغوا يف أمريكا الوسطى، وحتّدها هندوراس مشااًل وكوستاريكا جنوبًا، ويبلغ 
عدد سكاهنا 000 870 5 نسمة من أصول عرقية خمتلفة، لغتها الرمسية القشتالية، وُعملتها الكوردوبا 

النيكاراغوية.
وقد أسهمت عوامل سياسية واقتصادية، وكذلك بيئية، خمتلفة يف جعل نيكاراغوا حاليًا، وفقًا 

لبيانات البنك الدويل، ثاين أفقر اقتصاد يف القارة، بعد هاييت)2(. 
ويف األعوام األخرية، ما برح البلد يدّلل على ما شهده من حتّسن نسيب يف مؤشرات االقتصاد 
لقوة  نتيجة  ذلك  وجاء  املتوسط.  األجل  يف  املائة  يف   3 نسبة  تتجاوز  منٍو  بتقديرات  الرئيسية،  الكلي 
من  العرض  وزيادة  مالية،  حتويالت  من  األسر  مبا تتلقاه  االستهالك  وحفز  العام،  القطاع  استثمارات 

القروض املقدمة إىل القطاع اخلاص. 
وحتتل نيكاراغوا املركز 115 من بني 139 بلدًا يف مؤشر القدرة التنافسية العاملية، وتأيت يف 
املرتبة 119 )التصنيفات من 1 إىل 185، حيث املرتبة األوىل األفضل على اإلطالق( يف مؤشر سهولة 

مزاولة األعمال. 

اإلطار الدستوري  -2-1
واملواد  واملادتان 2 و5،  )الديباجة  لعام 1987  السياسي  الدستور  أحكام  من  العديد  تشري 
من 98 إىل 105، واملادتان 138 و150( إىل النموذج االقتصادي الذي ينبغي تنفيذه يف البالد وإىل 
دور الدولة واألفراد يف ترويج هذا النموذج وحتقيقه. ويف هذا الصدد، يعترف الدستور السياسي حبرية 
رأس املال اخلاص باعتبارها حمّرك التنمية، بينما حيدد قيودًا للدولة أن تفرضها، من أجل الصاحل العام، على 

ممارسة هذه احلرية. ويف هذا السياق ُسنَّ القانون رقم 601.

http://www.bancomundial.org/es/ الدويل:  للبنك  الشبكي  املوقع  على   Nicaragua: panorama general انظر   )2(
لع عليه يف 3 تشرين األول/أكتوبر 2012(. country/nicaragua/overview )اطُّ
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العالقات االقتصادية الدولية  -3-1
نيكاراغوا دولة عضو يف األمم املتحدة وهلا عالقات دائمة مبنظمات دولية خمتلفة كالبنك الدويل 
وصندوق النقد الدويل. كما أن هلا عالقات نشطة إقليمية ومتعددة األطراف، وال سيما يف جمال التجارة. 
فنيكاراغوا، بالفعل، دولة موّقعة على اتفاقات التجارة احلرة لبلدان أمريكا الوسطى مع الواليات املتحدة 

واالحتاد األورويب وكندا، وهي عضو يف التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية.
وتعاين نيكاراغوا منذ عدة سنوات من عجز ميزاهنا التجاري، الراجع إىل حد كبري إىل ارتفاع 
وتشكل  البناء.  ومواد  النقل  للصناعة ووسائل  الالزمة  السلع  مشتريات  وزيادة  النفط  استرياد  تكاليف 
الواليات املتحدة الشريك التجاري الرئيسي لنيكاراغوا، تليها جمموعة بلدان أمريكا الوسطى وفزنويال، 

مث الصني مؤخرًا. 
واجلمهورية  الوسطى  أمريكا  وبلدان  املتحدة  الواليات  بني  احلرة  التجارة  اتفاق  دخل  وقد 
الدومينيكية حيز النفاذ يف نيكاراغوا يف عام 2006. ويهيئ هذا االتفاق فرصًا مهمة القتصاد نيكاراغوا، 
مليون   360 فيه  املستهلكني  عدد  يتجاوز  سوقًا  تفضيلية  بشروط  نيكاراغوا،  دخول  إتاحته  بفضل 

مستهلك، يشكلون ما يربو على 25 يف املائة من الناتج املحلي اإلمجايل العاملي.
ويف بعض املجاالت، يترتب على االتفاقات املربمة يف إطار اتفاق التجارة احلرة بني الواليات 
ينبغي  تعديالت  عنه  الناشئة  وااللتزامات  الدومينيكية  واجلمهورية  الوسطى  أمريكا  وبلدان  املتحدة 
إدخاهلا على التشريعات الداخلية للدول األطراف هبدف مواءمتها مع بنود االتفاق. ومثال ذلك القانون 

رقم 601.

القانون رقم 601: اجلوانب الفنية  -2

مقدمات القانون رقم 601  -1-2
يف التسعينات من القرن املاضي، شرعت نيكاراغوا يف إجراء عملية حتديث قانوين ومؤسسي 
سياق  يف  عام 2001،  منذ  اجلهود  هذه  ُكثفت  وقد  السوق.  اقتصاد  إىل  بالبلد  االنتقال  إىل  هتدف 
املفاوضات الرامية إىل إبرام اتفاق التجارة احلرة. وعلى الرغم من أن هذا االتفاق ال يتضّمن فصاًل عن 
املنافسة، فإنه يتطّرق إىل هذا املوضوع يف أحكامه الربناجمية، فضاًل عن أن برناجمه التكميلي يشمل االلتزام 

باعتماد قانون بشأن املنافسة. 
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وعليه، اعُتمد يف كانون األول/ديسمرب 2006 القانون رقم 601، املماثل يف بنيته ومضمونه 
لبنية معظم قوانني املنافسة يف العامل ومضموهنا. وحيظر القانون رقم 601 املمارسات املانعة للمنافسة، 
وُينشئ نظامًا رقابيًا على عمليات الدمج والتمّلك، كما حيظر أعمال املنافسة غري العادلة بني الوكالء 

االقتصاديني. 
وقد أنشأ القانون رقم 601 املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، اليت بدأت تباشر 
املانعة  اإلنتاج  ترّكز  املمارسات وعمليات  التحقيق يف  أعماهلا رمسيًا يف عام 2009، وخّوهلا سلطات 
للمنافسة، واملراقبة املسبقة لبعض عمليات تركز اإلنتاج، ومباشرة الوظائف املهمة املتعلقة بالدعوة إىل 

املنافسة، والنظر فيما ُيقدم إليها من بالغات بشأن ممارسات املنافسة غري العادلة. 

نطاق التطبيق واالستثناءات  -2-2
ُيطّبق القانون رقم 601 على أداء الوكالء االقتصاديني يف أي من قطاعات االقتصاد، ما دام 
القانون  تطبيق  من  وُتستثىن  )املادة 2(.  الوطين  السوق  للمنافسة يف  مانعة  آثار  أدائهم  على  تترتب  قد 
والتغذوي  الغذائي  وأمنه  النيكاراغوي  الشعب  صحة  كفالة  هبدف  الدولة  تتخذها  اإلجراءات اليت 

)املادة 4(.

املمارسات املحظورة  -3-2
حيظر القانون رقم 601 املمارسات املانعة للمنافسة بني الوكالء االقتصاديني املتنافسني، فضاًل 

عن تلك اليت يباشرها وكالء اقتصاديون غري متنافسني.
وحتظر املادة 18 من القانون رقم 601 االتفاقات املانعة للمنافسة بني الوكالء االقتصاديني 
والتالعب  أو اخلدمات،  السلع  من  العرض  وتقييد  األسواق،  وتقسيم  التواطئي،  والتسعري  املتنافسني، 

بالعطاءات، فضاًل عن االتفاقات التقييدية إلمكانية دخول وكالء آخرين إىل السوق.
هذه  ذاهتا")3( يف  "القاعدة يف حد  تطبيق  إىل وجوب  رقم 601 صراحًة  القانون  يشري  وال 
احلاالت. بيد أنه ال ينص كذلك على وجوب إثبات أي عنصر آخر إضافة إىل جمرد مباشرة املمارسة، 
فاستنتجت املؤسسة الوطنية لتشجيع محاية املنافسة يف نيكاراغوا من ذلك وجوب فهم املمارسة باعتبارها 

حمظورة يف حد ذاهتا ما دام قد ثبت وجودها.

"القاعدة يف حد ذاهتا" هي تلك اليت ُتحظر مبوجبها ممارسة ما يف ظل أي ظرف من الظروف، دون ضرورة   )3(
إثبات آثارها. وعلى النقيض من ذلك، فحينما يطبَّق "حكم املنطق"، جيب حتليل األحوال اخلاصة اليت ُنفذت 

فيها املمارسة، وكذلك آثارها. 
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وجتّرم املادة 19 من القانون رقم 601 املمارسات "الرأسية" املانعة للمنافسة، أي اليت يباشرها 
الستخدام  املسيئة  اجلانب  األحادية  السلوكيات  باحلظر  ويشمل  املتنافسني،  غري  االقتصاديون  الوكالء 
القوة السوقية. ومن بني املمارسات األخرى املحظورة التوزيع احلصري، وفرض أسعار أو شروط إلعادة 
البيع، والبيوع املربوطة، والشراء أو البيع املشروط بعدم استخدام السلع أو اخلدمات املقدمة من طرف 
ثالث أو بعدم احلصول عليها منه، ورفض التعامل دون مربِّر، وتطبيق شروط خمتلفة للحصول على نفس 

اخلدمات، وبيع السلع أو اخلدمات بأدىن من تكلفتها احلّدية.
دة لعدم قانونية املمارسات، منها  وحتدد املادة 20 من القانون رقم 601 عناصر إضافية حمدِّ
املعنية للجهة املّدعى أهنا خمالفة، ومدى اتصال ما يباَشر من ممارسات بسلع  املركز املهيمن يف السوق 
أو خدمات السوق املعنية أو بتلك املتصلة هبا، وحيلولة هذه املمارسات دون إمكانية وصول املتنافسني 
إىل السوق أو تسببها يف احلّد من هذه اإلمكانية أو يف إبعادهم من السوق، وتسبُّب هذه املمارسات يف 
اإلضرار مبصاحل املستهلك بأي وجه. وعالوة على ذلك تبني املادة 23 من الئحة القانون رقم 601 
املكاسب املتحققة على مستوى الكفاءة واليت ميكن للسلطة املعنية باملنافسة أن تنظر فيها لتقّيمها يف مقابل 
آثار املمارسات املانعة للمنافسة، لتحّدد، من مّث، صايف األثر املترتب عليها، وهو ما ُيعّد إىل حد ما شبيهًا 

بفحص السلوكيات املانعة للمنافسة استنادًا إىل "حكم املنطق".
الوكيل  إعفاء  ُيجيز  الذي   ،)48 )املادة  الرأفة"  "برنامج  على   601 رقم  القانون  وينص 
فيه من ممارسات  أو يشارك  مبا شارك  باملنافسة  املعنية  السلطة  أبلغ  املقررة مىت  العقوبة  من  االقتصادي 
مانعة للمنافسة. لكّن هذه اآللية مل ُتستخدم بعد، ومن املتوقع أن يواجه تطبيقها صعوباٍت عملية ُتعزى 
إىل بيئة األعمال، واخلشية من إمكانية اضطالع الوكالء االقتصاديني اآلخرين بأعمال انتقامية، وإمكانية 
انعدام الثقة، بصفة عامة، يف النظام. ومن جهة أخرى، يبدو أن من املمكن أيضًا تطبيق برنامج الرأفة على 

املمارسات الرأسية، وهو أمر غري مناسب.
كما جيّرم القانون اجلنائي )املادة 273( املمارسات املانعة للمنافسة املتمثلة يف فرض أسعار 
هذه  قّيدت  مىت  السوق،  من  اقتصاديني  واستبعاد وكالء  األسواق  وتقسيم  اإلنتاج  وتقييد  البيع  إعادة 
املمارسات املنافسة أو عّرضت استقرار البالد االقتصادي للخطر أو أضّرت مبدى توافر السلع األساسية. 
ومل حتكم أي حمكمة جنائية حىت تارخيه يف أي ممارسات مانعة للمنافسة. وقد يكون من املناسب، يف 
هذه احلاالت، توخي إمكانية أن متارس املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا مهام حمددة لتقدمي 

الدعم واملساعدة التقنية. 
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عمليات تركز اإلنتاج  -4-2
تنص املادة 24 من القانون رقم 601 على نشوء تركز اإلنتاج عند حدوث تغّير يف منط سيطرة 
الشركات املعنية، أيًا كان، وختّول املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا سلطة معاينة عمليات 
تركز اإلنتاج وإجازهتا. أما املعيار املتوخى لتحليل وجوب إجازة عمليات تركز اإلنتاج أو عدمه، فهو 

ما إذا كانت العملية ُتنشئ أو تعزز مركزًا مهيمنًا قد مينع املنافسة أو يقّيدها. 
وجيب اإلخطار بعمليات التكتل اليت تبلغ العتبات التالية )املادة 25(: حصة من السوق املعنية 
بنسبة تعادل 25 يف املائة أو أكثر، أو زيادة إمجايل اإليرادات جمتمعًة عن احلد األدىن ل  857 642 أجرًا 
من األجور )أي ما يقرب من 87 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة(. لكن معيار السوق املعنية 
غري مباشر، والعتبة املعادلة للحد األدىن ل  857 642 من األجور تبدو مرتفعة بالنسبة إىل اقتصاد صغري 

نسبيًا حبجم االقتصاد النيكاراغوي.
م إىل املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة  وُتستهل عملية إجازة عمليات تركز اإلنتاج بطلٍب يقدَّ
املهلة  غضون  يف  الطلب  حتليل  وجيب  وجوبًا.  رسم  دفع  مع  املعنية،  العملية  إنشاء  قبل  نيكاراغوا  يف 
املحددة قانونًا وقد ينتهي التحليل إىل حظر إنشاء عملية تركز اإلنتاج، أو إجازهتا كليًا، أو إجازهتا جزئيًا 

أو بشروط، أي رهن استيفاء شروط معينة.

املنافسة غري العادلة  -5-2
تتصل ممارسات املنافسة غري العادلة، بصفة عامة، بصراعات خاصة بني الوكالء االقتصاديني 
ال تؤثر على عملية املنافسة يف حد ذاهتا إال يف حاالت استثنائية جدًا. ويعترف القانون رقم 601 بأن 
املنافسة يف  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  ومينح  اجلماعية،  باملصاحل  تضر  قد  العادلة  غري  املنافسة  ممارسات 
نيكاراغوا سلطة النظر فيها. وحتظر املادة 32 منه أعمال الغش وتشويه السمعة واملقارنة والتآمر واإلرباك 

واالحتيال والتحريض والتقليد.

محاية املستهلك  -6-2
قانون محاية  اعُتمد  واملنافسة. وقد  املستهلك  نيكاراغوا مهمة محاية  تتوىل هيئات خمتلفة يف 
املستهلك )القانون رقم 182( يف عام 1994، وحيدد القانون إدارة محاية املستهلك، التابعة لوزارة التنمية 

والصناعة والتجارة، بصفتها اهليئة املنوطة بتطبيقه. 
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اجلوانب املؤسسية: املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا   -3
املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا مؤسسة ينظمها القانون العام، هلا شخصيتها 
االعتبارية ومواردها اخلاصة، وهي مؤسسة تقنية الطابع، تتمتع باالستقالل الذايت إداريًا وعلى مستوى 

امليزانية. وجتمع مهامها بني التحقيق والبّت يف قضايا املنافسة كليهما.

اهليكل التنظيمي  -1-3
يشكل جملس اإلدارة اهليئة العليا للمؤسسة، وُتناط به مهمتا "رسم السياسات الوقائية وسياسات 
تشجيع حرية املنافسة ومحايتها وكفالتها، واإلشراف على تنفيذ هذه السياسات". ويتألف جملس اإلدارة 
من الرئيس وثالثة مديرين ونواهبم، يعّينهم رئيس اجلمهورية ويصّدق املجلس الوطين على تعيينهم ملدة 

مخس سنوات.
وُتناط بالرئيس مهمة "تنفيذ سياسات تشجيع حرية املنافسة ومحايتها وكفالتها طبقًا للقانون"، 
وهو املسؤول عن قيادة املؤسسة تقنيًا وإداريًا. ويترّكز يف منصبه اجلزء األعظم من سلطة اختاذ القرار يف 

املؤسسة.
وبالرغم من أنه قد ُخطط سلفًا ألن حتظى املؤسسة هبيكٍل تنظيمي أمشل، فإن ما تواجهه من 
قيود يف امليزانية منذ أن بدأت مباشرة نشاطها قد اضطر املخططني إىل تبسيط اهليكل التنظيمي، حبيث 
بات يتألف فقط، عالوة على جملس اإلدارة والرئيس، من إدارة الشؤون اإلدارية واملالية، وإدارة الشؤون 

القانونية، ومكتب املحامي العام، وإدارة الشؤون االقتصادية. 

املوارد البشرية واملالية  -2-3
تتألف موارد املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، بصفة رئيسية، من خمصصات 
املعتمدة  امليزانية  إال أن  الدويل.  التعاون  من  املتأتية  واملوارد  اخلدمات  على  والرسوم  الوطنية  امليزانية 
للمؤسسة منذ نشأهتا كانت حمدودة جدًا )فرغم ازديادها يف عام 2012، فإهنا مل تتجاوز  000 374 
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة(، وهو ما يفسر ما تواجهه املؤسسة من صعوبة كبرية يف الوفاء 

بواليتها، وكذلك يف صرف مرتبات موظفيها.
وتبلغ فداحة حمدودية ميزانية املؤسسة حّد التعويل على التعاون الدويل يف الوقت الراهن من 
أجل صرف بعض مرتبات موظفيها الثالثة عشرة )مبن فيهم أعضاء جملس اإلدارة األربعة(. واحلقيقة أن 
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املؤسسة قد متكنت من بدء مباشرة أعماهلا بفضل التعاون الدويل إىل حد كبري، وخباصة برنامج سياسات 
املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية، الذي متوله احلكومة السويسرية ويديره األونكتاد.

االستقاللية والشفافية واملساءلة  -3-3
على الرغم من أن التصميم املؤسسي للمؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا ينبغي، 
من حيث املبدأ، أن يتيح استقالليتها، فإن قدرهتا على العمل، ومن َثم، استقالليتها، حمدودتان، يف الواقع، 

بسبب القيود امليزانية املذكورة.
يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  على  يتعني  واملساءلة،  الشفافية  مبسأليت  يتعلق  وفيما 
نيكاراغوا أن تبلغ املجلس الوطين، واجلمهور بصفة عامة، بنتائج عملها )املادة 14 من القانون رقم 601(، 

وهو ما التزمت املؤسسة به منذ نشأهتا.
بأعماهلا،  املتعلقة  املعلومات  أهم  فيه  تنشر  شبكي  موقع  املؤسسة  فلدى  آخر،  جانب  ومن 

بوصفها السلطة املعنية باملنافسة يف البالد. 
وأخريًا، ختضع قرارات املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا لرقابة السلطة القضائية، 
املوضوع،  هبذا  الكافية  التقنية  الدراية  إىل  اآلن  يفتقرون حىت  الرقابة  هذه  مبمارسة  املكلفون  وإن كان 

مما يكشف عن مدى أمهية نشاط الدعوة مع سلك القضاء.

التخطيط االستراتيجي  -4-3
الكايف  املجال  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  للمؤسسة  ال تفسح  امليزانية  قيود  إن 
للتخطيط؛ إذ يتعذر ذلك دون معرفة ماهية املوارد اليت ستتوافر لديها فيما بعد األجل القصري جدًا. غري أن 
املؤسسة قد أقّرت أولوياهتا، وهي، حتديدًا، إعداد قائمة بالقطاعات الرئيسية من أجل حتليل ما يرد إليها 
من قضايا ووضع خطة عمل للدعوة إىل املنافسة. بيد أن قيود امليزانية قد منعتها، جمددًا، من االضطالع 
جبميع األنشطة اليت كان من املقرر تنفيذها. واحلقيقة أن املؤسسة الوطنية مل تبادر قط إىل بدء أي حتقيق 

حبكم واليتها، بل كان كل ما أجرته من حتقيقات بطلٍب من األطراف املتضررة. 
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إدارة املعارف  -5-3
إدارًة  نيكاراغوا  املنافسة يف  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  تكتسبها  اليت  املعارف  إدارة  أجل  من 
مناسبة واحلفاظ على ذاكرهتا املؤسسية، يتعني على املؤسسة حتسني إدارة قواعد بياناهتا باالحتفاظ، على 

سبيل املثال، بسجل ألنشطتها الدعوية إىل املنافسة وملتابعتها.

اجلوانب اإلجرائية  -4
ينص القانون رقم 601 على سلسة من اإلجراءات اخلاصة بقضايا املنافسة، ُتستكمل بقواعد 

إجرائية عامة يف القانون النيكاراغوي. 

اإلجراء املتعلق باملمارسات املحظورة  -1-4
يبدو أن املادة 48 من الئحة القانون رقم 601 )اليت تنص على بدء التحقيقات حبكم والية 
السلطة املعنية أو بطلٍب من أحد األطراف(، مقترنًة باملادة 31 من القانون رقم 601 )اليت تنص على عدم 
جواز تقدمي البالغات إال من جانب الوكالء االقتصاديني ذوي املصاحل املشروعة، فضاًل عن املنظمات 
املنشأة قانونًا( تستبعدان إمكانية أن يقدم أي شخص بالغًا بشأن أي ممارسات متس حبرية املنافسة، بعد 
التثّبت منها، ملجرد رغبته يف إنفاذ احترام القانون. بيد أن القانون رقم 601 نفسه جييز للمؤسسة الوطنية 
لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا فتح حتقيق حبكم واليتها إذا ما وردهتا معلومات مستمدة من شكوى جمهولة 

قدمها شخص ما. 
االستناد  الالزم  النصوص  استعراض  املقام  هذا  املناسب يف  ومن   - البالغات  تقدمي  وعقب 
إليها لتقدمي البالغات يف القانون والئحته، غري املتطابقني متامًا - خيتص رئيس املؤسسة حصريًا بتقييم 
مدى جدوى فتح حتقيق يف القضية املعروضة على املؤسسة واألمر بذلك، حسب االقتضاء )املادة 51 

من الالئحة(.
ومىت فتحت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا ملفًا للتحقيق حبكم واليتها، وقع 
عبء اإلثبات عليها، بينما يقع عبء اإلثبات يف حالة تلقي البالغات على أصحاب البالغات. ويف احلالة 
األخرية، تتألف جمموعة األدلة يف الدعوى، من حيث املبدأ، من األدلة اليت طلب تقدميها صاحب البالغ 
وتلك املقدمة من الطرف املّدعى أنه خمالف فحسب. بيد أن الالئحة تنص على أن للمؤسسة، يف غضون 
ثالثة أيام عمل منذ تقدمي األدلة من جانب األطراف، أن تأمر باختاذ أي إجراءات إثبات إضافية، إذا 

ما رأت ذلك مناسبًا.
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وهلذا االستثناء أمهية خاصة بالنظر إىل ِثقل األعباء اإلجرائية اليت حتد من فعالية إجراء تقدمي 
الشكاوى، مبا فيها تلك املقدمة من مجعيات محاية املستهلك، وإىل حمدودية اإلمكانيات املتاحة للمؤسسة 

الوطنية حلماية املنافسة يف نيكاراغوا لبدء الدعوى حبكم واليتها.
وملجلس اإلدارة أن يفرض تدابري احترازية يف أي مرحلة من مراحل الدعوى على أال جيري 

ذلك إال بناء على طلب أي من األطراف.
وُيصدر رئيس املؤسسة الوطنية حلماية املنافسة يف نيكاراغوا القرار النهائي يف القضية، حيث 
أُقرت  اليت  املمارسات  على  ما يترتب  أن  إىل  التنبيه  وجيدر  أو عدمه.  التقييدية  املمارسات  وقوع  ُيقّر 

بوصفها انتهاكات للقانون رقم 601 من حقوق والتزامات يصبح الغيًا )املادة 36(. 
وعالوة على ذلك، ميكن أن حيث القرار الصادر من املؤسسة الوطنية على وقف ممارسة ما، 
ويأمر حبّل تركزات اإلنتاج القائمة بني الوكالء االقتصاديني، كليًا أو جزئيًا، وميلي شروطًا أو التزاماٍت 
القرار  يفرض  أن  كما ميكن  نصابه،  إىل  املشروع  غري  الفعل  ملمارسة  السابق  الوضع  إعادة  إىل  هتدف 
عقوبات حبسب جسامة املخالفة، دون أن ُيخّل أي من هذه القرارات بإمكانية رفع دعاوى مدنية على 

املخالفني.
وال تزال خربة املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا يف جمال فرض العقوبات حمدودة، 
لكن من املالحظ أن الغرامات املفروضة حىت اآلن تقترب من احلد األدىن من املعايري اليت حيددها القانون 
رقم 601. وعلى أي حال، فمن املبكر يف الوقت الراهن تقييم ما إذا كان هذا املستوى من العقوبات 

سُيحدث األثر الرادع املنشود أم ال. 
رئيس  ينفذه  القانون،  وبقوة  باملشروعية  يتمتع  هنائيًا،  قرارًا  بوصفه  القرار  صدور  وعقب 
عند  العامة،  األمن  قوات  أو مبساعدة  اخلاصة  بوسائله  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة 

الضرورة.

سبل االنتصاف ضد قرارات املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا   -2-4
م إىل رئيس املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا طلب مراجعه لقراره،  جيوز أن يقدَّ
ال ميكن فيه سوى ادعاء وقوع انتهاكات إجرائية الطابع. مث جيوز، الحقًا، تقدمي طعن أمام جملس اإلدارة 
يف قرار الرئيس املتعلق بطلب املراجعة. ووفقًا لتفسري املؤسسة القانوين، جيوز يف طلب الطعن ادعاء وقوع 

انتهاكات متس اجلوانب املوضوعية للقرار الصادر، مبا يكفل لألطراف فرصة الدفاع عن أنفسهم.
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كما جيوز إخضاع القرارات اليت تتخذها املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا إىل 
املراجعة القضائية يف مرحلة الحقة، إما بتقدمي طلب محاية أو بإقامة دعوى أمام حمكمة املنازعات اإلدارية. 
ويشكل طلب احلماية سبيل انتصاف خاص يوفر احلماية، املستمدة من الضمانات الدستورية، من أفعال 
السلطة. ويهدف احلكم الصادر بشأن طلب احلماية املقّدم إىل رد احلقوق املنتهكة للطرف املعتدى عليه، 

وإعادة األمور إىل نصاهبا قبل وقوع االعتداء.
أما يف الدعوى املرفوعة أمام حمكمة املنازعات اإلدارية، فللمدَّعي أن يطلب إىل املحكمة إلغاء 
للطعن.  قابلة  مادية  عامة وجتاوزات  قانونية  أفعال وأحكام  وامتناع عن  أفعال  عليه من  متناَزع  ما هو 
كما حيق له أن يطلب االعتراف خبصوصية وضعه القانوين واعتماد ما يلزم من تدابري إلعادة وضعه متامًا 

إىل نصابه، تشمل إقرار وقوع أضرار مادية ومعنوية عليه.

دعاوى التعويض  -3-4
تبّت املحاكم املدنية يف دعاوى التعويض املقدمة ضد املخالفني. وتنص املادة 38 من القانون 
رقم 601 على مهلة عام واحد لرفع هذه الدعاوى، وهي مدة زمنية أقل بكثري من املهلة العامة املنصوص 

عليها يف القانون املدين. 

اهلياكل التنظيمية اخلاصة   -5

تطبيق قواعد املنافسة من جانب اهليئات التنظيمية القطاعية   -1-5
املنافسة،  جمال  يف  متخصصة  سلطة  امتالكها  نيكاراغوا  ظروف  خصوصية  مظاهر  من  إن 
املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، جمردة من االختصاص فيما يتعلق بالقطاعات اخلاضعة 
لتحرير  ُتفسح جمااًل غرَي موّفق  القانون رقم 601  املادة 15 من  أن  تنظيمية. وُيعزى ذلك إىل  للوائح 
هذه القطاعات االقتصادية، عظيمة األمهية واملؤثرة تأثريًا مباشرًا على رفاه املستهلك، من رقابة املؤسسة 

الوطنية. 
هذا  املتوخاة يف  املمارسات  حتقيقات يف  ُأجريت  "مىت  أنه  على  املذكورة  املادة 15  وتنص 
القانون، يف القطاعات االقتصادية واألسواق اخلاضعة للوائح تنظيمية، ُتصدر املؤسسة الوطنية لتشجيع 
املنافسة يف نيكاراغوا رأيًا فيها قبل أن تصدر هذه اهليئات التنظيمية قراراها". واستنادًا إىل هذا احلكم 
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القانوين، فقد فسرت املحكمة القضائية العليا القانون رقم 601 بأنه حيدد قطاعات يؤول فيها لسلطاهتا 
اختصاص تطبيق قواعد حرية املنافسة. 

باختصاص  األخرية  هذه  إذ تعترف  الالئحة؛  وقواعد  القانون  أحكام  بني  اتساق  عدم  ومثة 
لكّن  تنظيمية.  للوائح  اخلاضعة  بالقطاعات  فيما يتعلق  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة 
معاجلة عدم االتساق هذا بتعديل الالئحة ليس هو املراد حقًا بقدر ما هو أن يعترف القانون باختصاص 
املؤسسة الوطنية بتطبيق القانون رقم 601 على مجيع قطاعات االقتصاد، مبا فيها اخلاضعة للوائح تنظيمية.

بعض قطاعات االقتصاد النيكاراغوي اخلاضعة للوائح تنظيمية  -2-5

5-2-1-  القطاع املايل 
القانون رقم 316  املالية األخرى مبوجب  الرقابية على املصارف واملؤسسات  اهليئة  أُنشئت 
لعام 1999 بوصفها اهليئة الناظمة للقطاع املايل، هبدف رعاية مصاحل املودعني واحلفاظ على ثقة اجلمهور 

يف هذه املؤسسات وعلى يقينه هبا.
وقد ُحدد هدف اهليئة الرقابية على املصارف واملؤسسات املالية األخرى استنادًا إىل اعتباري 
أولوية، على  بأي  املنافسة  تشجيع  أن حيظى  بالديون، دون  الوفاء  على  املالية  وقدرته  القطاع  استقرار 
ما يبدو. فقد اقتصر عمل هذه اهليئة التنظيمية فيما يتعلق بتشجيع املنافسة على إلغاء شروط دخول السوق 

)كاشتراط حد أدىن لرأس املال وفرض شروط على دخول املؤسسات األجنبية السوق(.
األمهية  بالغ  قطاع  وهو  التركزات،  مستوى  بارتفاع  النيكاراغوي  املايل  القطاع  ويتسم 
عامة  إجراءات  ُتعتمد  أن  ُيؤمل  ولذلك،  السكان،  على  آثار  من  ديناميته  على  ملا يترتب  واحلساسية 
لتشجيع املنافسة يف هذا القطاع. وكما سيتبّين فيما بعد، فقد حاولت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة 
يف نيكاراغوا، دون جدوى، اختاذ إجراءات يف قضية متعلقة بتركز األسعار فيما بني املؤسسات املالية، 

حسب االدعاء الوارد.

5-2-2-  قطاع الطاقة
ُتنتج نيكاراغوا الطاقة الكهربائية يف سياق حرية املنافسة، بينما خيضع نشاطا التحويل والتوزيع 

لتنظيم الدولة. ويفرض البلد قيودًا قانونية على اندماج الوكالء االقتصاديني الرأسي يف السوق.



13نيكاراغوا

للقطاع ورسم  بالتخطيط  للطاقة هي كيان حكومي مستقل مكلف  النيكاراغوية  واملؤسسة 
سياساته وتنظيمه، هدفها الرئيسي تشجيع املنافسة من أجل التحفيز على خفض التكاليف وحتسني جودة 
املالية للوكالء املشاركني يف السوق  القدرة  اخلدمات املقدمة إىل املستهلك، ويف الوقت نفسه، ضمان 

على الوفاء بالديون.
وما من تدخالت ُتذكر من جانب هذه اهليئة التنظيمية وال من جانب املؤسسة الوطنية لتشجيع 

املنافسة يف نيكاراغوا يف أي مسائل متعلقة باملمارسات املانعة للمنافسة يف هذا القطاع. 

5-2-3-  قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية
م يف إطار  ُتصنَّف خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية يف نيكاراغوا بأهنا خدمة عامة تقدَّ

نظام حرية املنافسة، وختضع العتبارات املصلحة العامة ولرقابة الدولة.
عليها.  وحيّفز  اخلدمات  تقدمي  يف  املنافسة  حرية  لعام 1995   200 رقم  القانون  ويشجع 
السلكية  االتصاالت  تشغيل  شركات  على  منه   25 املادة  حتظر  الرأسية،  باملمارسات  ففيما يتعلق 
والالسلكية استغالل وضعها املميز الستحداث ممارسات متنع حرية املنافسة أو تؤدي إىل وقوع أعمال 

تنافسية غري عادلة.
وتشكل املؤسسة النيكاراغوية لالتصاالت السلكية والالسلكية والربيد اهليئة التنظيمية خلدمات 
على  الرقابية  اهليئة  بوصفها  املؤسسة  وضع  وعن  الربيدية.  واخلدمات  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 
املمارسات املانعة للمنافسة يف هذا القطاع، فهو بالغ التعقيد. فالواقع أن املادة 26 من القانون رقم 200، 
اليت متنح املؤسسة صراحًة هذه السلطات، قد ُنسخت بأحكام القانون رقم 601، غري أن املادة 3 من 
القانون رقم 200، إىل جانب تفسري املحكمة القضائية العليا للمادة 15 من القانون رقم 601، ُيجيزان 

اإلبقاء على اختصاص املؤسسة فيما يتعلق باملمارسات التقييدية للمنافسة يف هذا القطاع.

حتليل موضوعي خلربة املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا   -6
يف جمال تطبيق القانون 

لقد بّتت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا يف 17 قضية متعلقة باملمارسات املانعة 
للمنافسة وأجرت ثالثة حتليالت لعمليات تركز اإلنتاج منذ أن بدأت مباشرة مهامها. وفيما يلي عرض 

ألهم هذه القضايا والتحليالت.
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املمارسات املحظورة  -1-6

6-1-1-  بطاقات االئتمان)4(
ُفتح ملف التحقيق يف هذه القضية ببالغ ُمقدم من الشبكة الوطنية حلماية املستهلك ضد سبعة 
مصارف خاصة ورابطة املصارف اخلاصة يف نيكاراغوا، بسبب حتديد سعر الفائدة لبطاقات االئتمان يف 
السوق املحلية. ويف حتليل هذه القضية، طبقت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا القاعدة يف 

حد ذاهتا، بالتحّقق من وقوع السلوك املحظور من أجل إقرار عدم قانونيته. 
املصارف  هذه  أحد  على  غرامة  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  ففرضت 
مبا يعادل احلد األدىن ل  300 من األجور )أي ما يعادل 000 40 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة( 
وغرامة أخرى على رابطة املصارف اخلاصة مبا يعادل احلد األدىن ملائة من األجور )أي ما يعادل 000 14 
الرابطة  وُأمرت  املحظورة،  املمارسة  بوقف  املصرف  املتحدة(. كما ُأمر  الواليات  دوالر من دوالرات 

باالمتناع عن تقدمي أي توصيات ألعضائها تشكل انتهاكًا لقوانني املنافسة. 
بيد أن الدائرة الدستورية باملحكمة القضائية العليا قد قررت، مبوجب طلبات احلماية املقدمة 
إليها، إبطال قرارات املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، معتربًة أن رئيس املؤسسة غري خمّول 
تنظيمية، واختاذ إجراءات بشأنه، والبت  للوائح  القطاع اخلاضع  النظر يف بالغ مقدم يف هذا  سلطات 

فيه)5(. 

6-1-2-  الغاز املسال)6(
بدأ النظر يف هذه القضية ببالغ مقدم ضد شركتني لتوزيع الغاز املسال كانا قد أبرما اتفاقات 
هبدف التسعري التواطئي وتقييد دخول أطراف ثالثة إىل السوق والتوزيع احلصري، ضمن ممارسات أخرى. 
ورأت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا أن اجلهة املبلِّغة مل تقدم أدلًة دامغة على العديد من 
 )Tropigas de Nicaragua( "املمارسات املبلَّغ عنها، لكنها فرضت على شركة "تروبيغاس دي نيكاراغوا

املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، امللفات أرقام 002-2010، و003-2010، و2010-004،   )4(
و005-2010، و006-2010، و007-2010، و008-2010، و009-2010، و2010-010.

املحكمة القضائية العليا، الدائرة الدستورية، احلكم رقم 864 املؤرخ 31 أيار/مايو 2012، امللف رقم 11-911،   )5(
واحلكم رقم 760 املؤرخ 20 متوز/يوليه 2011، امللفات أرقام 1049، و832، و925، و2010-924، 

و2011-628. 
املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، امللف رقم 2011-0002.  )6(
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عقوبة دفع غرامة تعادل احلد األدىن ل  153 من األجور )أي حنو 000 22 دوالر من دوالرات الواليات 
املتحدة( لرفضها البيع للجهة املبلِّغة.

وأخذت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا يف حسباهنا العديد من الوثائق اليت 
أثبتت أن هذه الشركة قد رفضت بالفعل بيع الغاز النفطي املسال للجهة املبلِّغة، دون أن تقدم أي مربر 

موضوعي هلذا السلوك. 
وُرفضت طلبات االنتصاف املقدمة من الشركة اليت ُفرضت عليها العقوبة. 

)7()BIMBO( وبيمبو نيكاراغوا )LIDO( 6-1-3-  القضية املرفوعة ضد شركيت ليدو
ُقدم بالغ ضد كل من شركة ليدو بوثويلو الصناعية )شركة مسامهة( )LIDO( وشركة بيمبو 
نيكاراغوا )ش. م.( )BIMBO( إلبرامهما اتفاقات للتسعري التواطئي هبدف استبعاد شركات أخرى من 
السوق وحتديد اإلنتاج، وكذلك ملباشرهتما ممارسيت رفض التعامل والتمييز يف حتديد أسعار البيع وشروطه.

وفيما يتعلق مبمارسة التسعري التواطئي حسب االدعاء الوارد، قررت املؤسسة الوطنية لتشجيع 
املنافسة يف نيكاراغوا أن اجلهة املبلِّغة مل تقدم أدلة إلثباته، أما عن رفض التعامل، فقررت املؤسسة أن 
الشركة املبلَّغ عنها قد أحجمت بالفعل عن التوريد للجهة املبلِّغة وعن دعمها دعائيًا، لكنها أجازت العمل 
باالستثناء املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية )ه( من املادة 19 من القانون رقم 601 لتأخر اجلهة املبلِّغة 
عن سداد املبالغ املستحقة عليها. وهلذه األسباب، ُرفض ادعاء التمييز يف حتديد أسعار البيع وشروطه، 

وُحكم ببطالن الشكوى. 
ومع ذلك، أمرت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا الشركة املبلَّغ عنها باستئناف 
بيع منتجاهتا للجهة املبلِّغة ودعمها دعائيًا، وتوريد مجيع منتجاهتا ألي وكيل اقتصادي يستويف الشروط 
املعترف هبا قانونًا ويف إطار املمارسات التجارية اجليدة. وقد طعنت الشركة املبلِّغة يف قرار السلطة املعنية 

باملنافسة، لكن السلطة أكدت مجيع احلجج اليت استند إليها القرار.

املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، امللف رقم 2010-010.  )7(
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مراقبة عمليات تركز اإلنتاج  -2-6

6-2-1-  حالة متعلقة بسوق الدواجن)8(
الدواجن "َسن فايل فودز ألمريكا  الثاين/نوفمرب 2010، طلبت شركتا منتجات  يف تشرين 
الوسطى )شركة ذات مسؤولية حمدودة(" ).Sun Vally Foods of Central America Ltda( و"ريكا فودز" 
الوطنية  املؤسسة  إىل  ونيكاراغوا(  كوستاريكا  يف  عمليات  األخرية  هذه  )وتباشر   )Rica Foods Inc.(

لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا إذنًا بتركز إنتاجهما.
وقررت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا أن من املحتمل أن تترتب على هذه 
العملية آثار مانعة للمنافسة؛ إذ ستتسبب بصفة رئيسية يف زيادة القوة السوقية للشركة املندجمة، وكذلك 
ترّكز  بأن من شأن عملية  أيضًا، من جانب آخر،  اعترفت  السوق. إال أهنا  يف زيادة احتمال احتكار 
اإلنتاج املطلوبة أن تزيد من فعالية األداء، اليت قد يصل أثرها إىل املستهلك. وانتهت املؤسسة الوطنية 
أخريًا إىل أن هذه العملية، على املدى القصري، لن حتد على حنو غري معقول من حرية املنافسة االقتصادية 
املوافقة  قيدت  قد  كانت  وإن  اإلنتاج،  ترّكز  طلب  على  فوافقت  النيكاراغوي،  سوق الدواجن  يف 

بشروط معينة. 
وكان التحليل الذي ُأجري لعملية تركز اإلنتاج هذه معقواًل من حيث اآلثار املشجعة واملانعة 
للمنافسة املترتبة عليها. إال أنه ال ميكن قول الشيء ذاته عن بعض الشروط املفروضة عليها، اليت ال تبدو 

واضحة متامًا من حيث مدى معقوليتها وعالقتها هبا.

6-2-2-  حالة متعلقة بسوق مشتقات النفط)9(
يف حزيران/يونيه 2011، طلبت الشركة النيكاراغوية لالستثمارات يف الوقود ومواد التشحيم 
إنتاجهما بأن  إذنًا بتركز  )ش. م.(، وشركة "إكليستون" ).ECCLESTON Co. Ltd( )ش. ذ. م. م.( 
تتمّلك الشركة األوىل العمليات اليت كانت الشركة الثانية تضطلع هبا يف نيكاراغوا. وتعمل املجموعتان 

التجاريتان يف توزيع مشتقات النفط باجلملة. 
ويف هذه احلالة، رأت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، بعد أن حللت عملية 
تركز اإلنتاج، أن من املمكن املوافقة عليها بالنظر إىل حدوث تغري طفيف يف مستوى ترّكز اإلنتاج يف 

املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، امللف رقم 2010-001.  )8(

املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، امللف رقم 2011-003.  )9(
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هذه السوق. بيد أهنا قّيدت اإلذن بعدة شروط، يتفق بعضها مع توصيات اهليئة التنظيمية هلذا القطاع، 
املؤسسة النيكاراغوية للطاقة. 

وال تتضح يف هذه احلالة أيضًا ماهية العالقة بني آثار عملية تركز اإلنتاج والشروط املفروضة 
عليها من جانب السلطة املعنية باملنافسة.

الدعوة إىل املنافسة   -7

اإلطار القانوين  -1-7
حيدد الفصل الثالث من القانون رقم 601 مهام املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا 
يف جمال الدعوة إىل املنافسة. إذ تنص املادة 16 على أن متارس السلطة، ضمن مهام أخرى، مهام اقتراح 
حترير  إىل  هتدف  مقترحات  وتقدمي  ونشر  وإعداد  األسواق؛  دخول  تعترض  اليت  القانونية  املوانع  إزالة 
القطاعات االقتصادية واألسواق وإزالة أي قيود مفروضة عليها؛ وإسداء املشورة إىل اهليئات العامة كي 
ال ُتنشئ حواجز بريوقراطية معّوقة حلرية االقتصاد واملنافسة؛ والتشجيع على تبسيط اإلجراءات اإلدارية؛ 
واالضطالع بأنشطة هتدف إىل تشجيع املنافسة، مع إسداء املشورة يف املجالني االقتصادي والتجاري إىل 

هيئات الدولة والوكالء االقتصاديني واملنظمات األكادميية والنقابات املهنية.
يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  باملؤسسة  أُنيطت  اليت  الدعوة  مهام  تشمل  النحو،  هذا  وعلى 
نيكاراغوا جمايل العمل التقليديني يف هذا الصدد، أال ومها ترويج ثقافة املنافسة يف البلد وإصدار القرارات 
التنظيمية. بيد أن القانون رقم 601 والئحته يشمالن أيضًا مهام من األكثر شيوعًا أن تباشرها اهليئات 
السلطة  املبدأ، من اختصاص  التنظيم، وليست، من حيث  بتبسيط اإلجراءات أو حتسني عملية  املكلفة 

املعنية باملنافسة. 

أنشطة الدعوة اليت اضطلعت هبا املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا   -2-7
لقد بذلت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا منذ نشأهتا جهودًا يف سبيل ترويج 
ثقافة املنافسة يف نيكاراغوا، فضاًل عن تنسيق األعمال مع اهليئات العامة األخرى، بدعم من وكاالت 
التعاون الدويل إىل حد كبري، وخباصة مع برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا الالتينية.
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ومن َثم، فقد اضطلعت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا بأنشطة تدريبية وأجرت 
دراسات سوقية وأعّدت أدلة إرشادية بشأن املنافسة للوكالء االقتصاديني، وأنشأت برامج مشتركة مع 

اجلامعات، وأصدرت آراء بشأن القوانني واملراسيم. 
الوطنية  املؤسسة  قدمت  فقد  عام )10(2012،  يف  الوطين  املجلس  إىل  املقدم  للتقرير  ووفقًا 
لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا التدريب ألكثر من 500 شخص فيما يتعلق بنطاق قوانني املنافسة، من 
بينهم أعضاء من السلطة القضائية، واهليئات التنظيمية، والشركات، وحمامو املرافعات، ومجعيات محاية 
املستهلك. وكان من أهم هذه األنشطة املنتدى الوطين األول للمنافسة، الذي ُعقد يف ماناغوا، وحلقات 
العمل التدريبية يف جمال املنافسة اليت ُعقدت يف إستيلي وليون وغرانادا، واملنتدى اإلقليمي األول للمنافسة، 

واللقاء املحلي األول لقادة منظمات محاية املستهلك.
ومن بني الدراسات اليت أعدهتا املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا، جيدر إبراز أول 
دراسة ُتجرى بشأن الشروط العامة للمنافسة يف نيكاراغوا، تشمل 14 سوقًا يف البلد، وبصفة رئيسية 

قطاعي الزراعة واخلدمات العامة)11(. 
ومن أجل فهم قوانني املنافسة ومهام املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا وإجراءاهتا 
ودليل  أو النقابات،  للشركات  املنافسة  الشأن كدليل  هبذا  إرشادية  أدّلة  ُنشرت  فقد  أفضل،  على حنو 
لتشجيع  األساسي  والدليل  للمنافسة،  املانعة  باملمارسات  املتعلقة  البالغات  تقدمي  ودليل  العام،  املنافسة 

املنافسة، ودليل املنافسة ملنع التالعب يف العطاءات والكشف عنه.
وعملت املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا أيضًا على حنو وثيق مع اجلامعات يف 
البلد. ففي آذار/مارس 2012، أُقرت درجة الدبلوم يف جمال املنافسة يف معهد اإلدارة والسياسات العامة 
بكلية اهلندسة. كما اسُتحدث يف درجة املاجستري يف إدارة األعمال جبامعة أمريكا الوسطى برنامج دراسي 
يف املرحلة اجلامعية وآخر يف مرحلة الدراسات العليا يف جمال املنافسة. وعالوة على ذلك، أُبرمت اتفاقات 

مع كل من اجلامعة األمريكية بنيكاراغوا، وجامعة العلوم التقنية بنيكاراغوا، وكلية العلوم التجارية.
على  ردًا  استشارية  آراء  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  أصدرت  وأخريًا، 
طلبات املشورة املقدمة من القطاع اخلاص فيما يتعلق، على سبيل املثال يف عام 2012، بتوزيع األدوية 
وسياسات األسعار يف األسواق املركزية. وعالوة على ذلك، فقد أصدرت املؤسسة آراء بشأن مراسيم 

أيار/مايو 2012، يف  الوطين يف  املجلس  إىل  املقدم  التقرير  نيكاراغوا،  املنافسة يف  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة   )10(
ماناغوا.

 PROCOMPETENCIA, La Competencia en el Mercado Nicaragüense. Condiciones Generales, Managua,  )11(
.Imprenta Comercial La Prensa
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وقوانني واتفاقيات دولية، كما كان احلال يف مشروع قانون االتفاق الضرييب ومشروع تعديل قانون محاية 
املستهلك. بيد أنه ال توجد إحصائيات باآلراء الصادرة عن السلطة، كما مل تتاَبع هذه اآلراء.

وعلى الرغم مما بذلته املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا من جهود كبرية، فإن 
املعرفة بنطاق تطبيق قوانني املنافسة ال تزال حمدودة جدًا حىت اآلن. ورمبا ُيعزى ذلك إىل حداثة القانون 

رقم 601 نسبيًا وقلة املوارد املتاحة للسلطة لالضطالع مبهامها. 

الشؤون الدولية   -8

التعاون الدويل  -1-8
إن االقتصادات الصغرية واملفتوحة نسبيًا كاالقتصاد النيكاراغوي تتضرر حتمًا من املمارسات 
وعمليات تركز اإلنتاج املانعة للمنافسة اليت تتجاوز آثارها احلدود الوطنية. لذلك، فمن املرغوب فيه 
من  النوع  هذا  ممارسي  ضد  إجراءات  اختاذ  يتيح  الدويل  التعاون  من  مناسب  مستوى  على  التعويل 
السلوكيات وحيد من أوجه عدم االتساق بني خمتلف سبل االنتصاف النافذة يف خمتلف الواليات القضائية. 
كما أن زيادة التفاهم بني البلدان يف تطبيق قواعد املنافسة يساعد الشركات أيضًا على احلد من تكاليف 

تطبيقها.
ومراعاة لذلك، يعزز كل من بروتوكول املعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى 
)بروتوكول غواتيماال( واالتفاق اإلطاري املتعلق بإنشاء االحتاد اجلمركي ألمريكا الوسطى مواءمة قوانني 
املنافسة يف بلدان املنطقة. كما أن لدى الفريق العامل املعين بسياسات املنافسة لتكامل أمريكا الوسطى 
مشروعًا برعاية مصرف التنمية للبلدان األمريكية يهدف إليه استحداث منوذج تشريعي ومؤسسي لسياسٍة 

إقليميٍة للمنافسة يف أمريكا الوسطى وبنما.
ويشكل التعاون الدويل يف جمال املنافسة موضوعًا مشتركًا بني اتفاقات التجارة احلرة اليت وقعت 
عليها نيكاراغوا. فاالتفاقات املربمة بني كندا وأربعة بلدان من أمريكا الوسطى، وبني نيكاراغوا ومقاطعة 
تايوان الصينية، وبني الواليات املتحدة األمريكية وبلدان أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية، وبني 
بلدان أمريكا الوسطى وبنما، تكّرس كلها أحكامًا خمتلفة بشأن هذا املوضوع، كما هو احلال أيضًا يف 

اتفاقية الشراكة بني أمريكا الوسطى واالحتاد األورويب.
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وعلى الصعيد الثنائي، تربط املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا اتفاقات تعاون مع 
بعض السلطات املعنية باملنافسة يف أمريكا الوسطى، مثل هيئة الرقابة على املنافسة يف السلفادور، واللجنة 

املعنية بتشجيع املنافسة يف كوستاريكا، والسلطة املعنية حبماية املستهلك واملنافسة يف بنما.
من  العديد  إىل  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  انضمت  آخر،  جانب  ومن 
شبكات خرباء املنافسة اليت تضع مبادئ توجيهية للممارسات اجليدة، وتشجع على التعاون غري الرمسي، 
وتنظم حلقات عمل وأنشطة تدريبية بشأن موضوعات خمتلفة. ومن بني هذه الشبكات شبكة املنافسة 

الدولية وحتالف البلدان األمريكية حلماية املنافسة. 

املساعدة التقنية   -2-8
تتلقى املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا املساعدة التقنية من جهاٍت شىت على 
الصعيد الدويل. ويربز من بني هذا النوع من الربامج برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك يف أمريكا 

الالتينية، الذي يقدم الدعم إىل نيكاراغوا منذ ما يقرب من عشرة أعوام اآلن يف جمال محاية املنافسة. 
لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  بارزًا حقًا يف عمل  الدويل إسهامًا  التعاون  آليات  وتسهم خمتلف 
ومحاية  املنافسة  سياسات  كربنامج  التعاون  برامج  أحد  يكون  أن  الالفت  فمن  نيكاراغوا.  يف  املنافسة 
املستهلك يف أمريكا الالتينية الضامن لصرف مرتبات نسبة مهمة من موظفي املؤسسة، وهو وضع يتعّين 

تغيريه يف املستقبل القريب. 

االستنتاجات واخليارات املمكنة يف جمال السياسات  -9
استنادًا إىل النتائج املوجزة يف استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة جلمهورية 
نيكاراغوا وإىل خربة املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا يف إنفاذ هذا اإلطار التشريعي طيلة 
أربعة أعوام، فقد ُحددت ضرورة إجراء بعض املواءمات يف الكيفية اليت ظلت ُتباَشر هبا مهام هذه اهليئة، 

وخباصة بتنقيح القانون رقم 601 والئحته. 

نطاق تطبيق القانون	 
إعادة النظر يف االستثناءات الواردة يف املادة 4 من القانون ذلك أهنا ال تشكل استثناءاٍت 	 

فعلية من تطبيق القانون.
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متديد نطاق تطبيق القانون ليشمل األعمال اليت ُيضطلع هبا يف اخلارج وتؤثر يف السوق 	 
الوطنية.

هيكل املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا	 
إدارة 	  جملس  أعضاء  أمساء  املهتمة  القطاعات  تقترح  أن  مالءمة  مدى  يف  النظر  إعادة 

املؤسسة، ملا قد يؤدي إليه ذلك من تضارب يف املصاحل.
الفصل بني املهام اإلجرائية ومهمة اختاذ القرارات توخيًا إلمكانية قصر أداء الرئيس على 	 

اختاذ القرارات النهائية فحسب.
ز عدد مفرط من املهام حاليًا يف هذا املنصب.	  مراجعة مهام الرئيس نظرًا لتركُّ
إنشاء نظام إلدارة املعارف ونظام للذاكرة املؤسسية ووضعه موضع التنفيذ.	 

التنسيق بني املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا واهليئات العامة األخرى 	 
فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 601

رقم 601 يف مجيع 	  القانون  بتطبيق  باملنافسة خمتصة  معنية  لسلطة وحيدة  نظام  اقتراح 
قطاعات االقتصاد، دون اإلخالل بدوام التعاون مع اهليئات التنظيمية القطاعية.

اآلراء 	  طلب  على  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  قدرة  على  التأكيد 
التقنية والتعاون من اهليئات املتخصصة، ال يف جمال عمليات تركز اإلنتاج فحسب، بل 

فيما يتعلق جبميع ما تضطلع به السلطة من أنشطة. 

الدعوة إىل املنافسة	 
إعادة النظر يف دور املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا فيما يتعلق بتبسيط 	 

اإلجراءات واحترام مبادئ الوظيفة اإلدارية.
مواصلة جهود الدعوة مع بعض املؤسسات الرئيسية ومع القطاع اخلاص.	 
مواصلة تعزيز أنشطة الدعوة يف السلطة القضائية ويف املجلس الوطين.	 
بذل جهود يف سبيل تدريب العاملني يف اهليئات التنظيمية القطاعية وتنسيق األعمال مع 	 

هذه اهليئات.
زيادة استخدام األدلة اإلرشادية الصادرة ذات صلة.	 
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تكرار ما ُبذل من جهود مع اجلامعات ومجعيات محاية املستهلك يف منتديات أخرى. 	 

املمارسات املانعة للمنافسة	 
)على 	  الصلة  ذات  احلاالت  على  ذاهتا  حد  يف  القاعدة  تطبيق  لوجوب  الصريح  الذكر 

التكتالت االحتكارية أساسًا(.
إلغاء اإلشارة إىل جواز إبرام اتفاقات بني الوكالء املنتجني الوطنيني والوكالء املشترين 	 

األجانب تشجع على االعتراف بأحوال أكثر مالءمة للمنتجني الوطنيني.
دة 	  املحدِّ التقييم واملؤشرات  اليت ختلط بني معايري  الالئحة،  املادة 20 من  تنقيح صياغة 

للممارسات املانعة للمنافسة.
توضيح املادة 21 من الالئحة، اليت تبدو أهنا ال تشري إىل "معايري التقييم" بقدر ما تشري، 	 

يف بعض احلاالت، إىل عناصر عقابية النوع، ويف حاالت أخرى، إىل احتمال وقوع آثار 
مانعة للمنافسة. وعالوة على ذلك، تتعارض هذه املادة مع أحكام القانون بإشارهتا إىل 
"إمجايل متوسط التكلفة" و"متوسط التكلفة املتغرية" لتحديد وجود املمارسات الكيدية. 

توضيح املادة 22 من الالئحة لتحديد ما إذا كان اإلضرار مبصلحة املستهلك يشكل أحد 	 
حمدِّدات الفعل غري املشروع أم معيارًا لتحديد درجة العقوبة.

توضيح املادة 24 من الالئحة، ذلك أهنا ال تقّر معايري لتحديد حالة القوة السوقية بقدر 	 
ما حتدد أمثلًة حلواجز دخول السوق. 

املنافسة غري العادلة	 
تنظيم عناصر تقييم ممارسات املنافسة غري العادلة يف املادة 26 من الالئحة.	 

عمليات تركز اإلنتاج	 
النظر يف تعجيل إجراء تقدمي االستفسارات والرد عليها.	 
ترك حتديد العتبات على أساس نسبة األسهم يف السوق املعنية من أجل الوفاء بااللتزام 	 

القانوين املتمثل يف اإلبالغ بإنشاء عمليات تركز اإلنتاج. 
خفض مستوى عتبة االلتزام باإلخطار بعمليات تركز اإلنتاج. 	 
توضيح املادة 32 من الالئحة حبيث حتدد على حنو أدق بداية مهلة اإلخطار بعملية التركز. 	 
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حتديد سبب االنتقال إىل املرحلة الثانية بوجود شكوك حول ما قد يترتب على العملية 	 
من آثار على السوق.

إىل 	  هبا  امُلخَطر  اإلنتاج غري  تركز  بالتحقيق يف عمليات  املتعلقة  اإلجرائية  القواعد  ضم 
اإلجراءات العامة املتعلقة باملمارسات التقييدية للمنافسة.

خفض الرسم املفروض على إنشاء عمليات تركز اإلنتاج، الذي ُيعد باهظًا وغري متناسب 	 
مع اقتصاٍد حبجم االقتصاد النيكاراغوي. 

اإلجراءات	 
املراجعة الشاملة للمبادئ اليت جيب أن تستند إليها اإلجراءات، ووضع مبادئ متجانسة 	 

لتطبيق القواعد املتعلقة حبرية املنافسة.
تعديل املادة 48 من الالئحة، اليت تتعارض مع املادة 31 من القانون فيما يتعلق حباالت 	 

املنافسة غري العادلة.
باملنافسة 	  املعنية  السلطة  وتعزيز صالحيات  اإلجراءات،  املبلِّغة يف  اجلهة  استعراض دور 

الختاذ اإلجراءات.
احلد من عدد شروط اإلبالغ الالزم استيفاؤها مبوجب املادة 49 من الالئحة. وجيب أن 	 

متثل الشروط املحددة يف القانون احلد األدىن من الشروط.
تدابري 	  باختاذ  لألمر  أيضًا  نيكاراغوا  يف  املنافسة  لتشجيع  الوطنية  املؤسسة  سلطة  إقرار 

احترازية حبكم واليتها. 
حتديد الشخص املسؤول عن النظر يف ادعاءات األطراف واألمر بوقف إجراءات تنفيذ 	 

التدابري االحترازية.
تعديل الفقرة الفرعية )ب( من املادة 43 من القانون رقم 601، ذلك أهنا تشترط لفرض 	 

التدابري االحترازية "أال ُيحتمل إحلاق أضرار ال ميكن جربها باألطراف املعنية"، يف حني 
أن املراد من فرض تدابري من هذا النوع هو النقيض من ذلك متامًا. 

تكييف املادة 64 من الالئحة حبسب أحكام املادة 36 من القانون وحبسب اخليارات 	 
املتاحة لرئيس املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا وقت اختاذه قرارًا بكيفية 

التصرف.
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إدراج فقرة فرعية يف املادة 47 من القانون تشمل درجة جسامة السلوك املرتَكب كأحد 	 
املعايري الواجب أخذها يف احلسبان عند حتديد العقوبة.

نشر أدلة أو أدلة إرشادية لتفسري القانون يف املستقبل، تتضمن توضيحات لدرجة جسامة 	 
السلوكيات املرتكبة. 

التعّمق يف حتليالت القضايا املعروضة على السلطة، ويف املواضيع االقتصادية بصفة رئيسية.	 

برنامج الرأفة	 
اقتصار 	  توضيح  مع  املحددة،  الرأفة وشروطه  برنامج  بإجراءات  املتعلقة  القواعد  حتديد 

تطبيقه على حاالت املمارسات القائمة بني املتنافسني.
تقييم مدى إمكانية التوصل إىل اتفاقات مع السلطة، يف حالة املمارسات القائمة بني غري 	 

املتنافسني، عن طريق قطع االلتزامات أو التسوية.
توسيع نطاق صالحيات السلطة الختاذ اإلجراءات، فضاًل عن التزامات التعاون املكرسة 	 

يف املادة 53 من القانون. 

التعويض عن األضرار	 
جيب أن تكون إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار النامجة عن السلوكيات اليت 	 

ُأقرت بوصفها مانعة للمنافسة واضحة أمام األطراف املتضررة. 
جيب أن تكون مدة تقادم دعوى التعويض هي املدة العامة املحددة يف قانون املسؤولية 	 

املدنية. 

التزام التعاون واتفاقيات التعاون	 
تعزيز آليات التعاون اإلقليمية والثنائية للتمكن من متديد أثر حظر املمارسات وعمليات 	 

تركز اإلنتاج املانعة للمنافسة عرب احلدود.
النظر يف مسألة تعويل املؤسسة الوطنية لتشجيع املنافسة يف نيكاراغوا على املوارد املتأتية 	 

حد  أقصى  إىل  التأثر  سريعة  وجيعلها  استقالهلا  من  حيد  ذلك  ألن  الدويل  التعاون  من 
بالظروف اخلارجة عن سيطرهتا.
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