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املنافس ،  ىل السبا اليت مي ن  والطتها أن ت ازز وكااالت املنافسا  أ شاطتها الدعويا  الساميا   ىل 
 .يف أولاط اجلمهو  اخلاص وال ام عفص السواءت زيز الوعي والنل  
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 مقدم   
تتااألف ليالاا  املنافساا  ماان م ااو    تيسااي ، األول اااو قااا ون املنافساا  الااذي يتااألف  -1

 اادو م ماان قواعااد مولااوعي  لفحااد ماان الساافوس املااا و لفمنافساا  يف السااو ، و لياا    فااا  يف  اا ا 
  أمااااا امل اااون النااااي، الاااذي ي تسااااي أ يااا  خاصااا  يف ال القااا  مااااو نافسااا  مااانال  لااافط  م نيااا   امل

   (1)السيالات االقتصادي  األخسى، فيتمنا يف أ شط  الدعوة  ىل املنافس 
ول ااا ماان   فااا  قااا ون املنافساا  والاادعوة  ىل املنافساا  دو  فاااتد األ ياا ، حياا  ي  ااد  -2

امتااه   ا حظيااا  اادعم مسااتوى عااال  ماان النلاا  املؤلسااي  أحااد ا ارخااس يف  ناااء  ظااام املنافساا  و د
 واقرت ا، يف أمنا األحوال، مبجموع  من السيالات الت ميفي    

كمااا أن ل ااا ماان اااذين اجلااا ب  أ ياا  خاصاا  يف نييااو أ ظماا  قااوا   املنافساا   ف  فااا   -3
 ىل تنفيااذ قااا ون يااؤدي  قطاعياا  حم ماا  تسياااتأو  ملدماا  اللااا ون  ف الياا  الااتنادا   ىل  اا اوى

لااواء اللااا ون  اللااسا ات، مااا ي اا  عفااص تولااي  م اازىو ناااء وموعاا  مسج ياا  ماان  ف فيااا   املنافساا 
لتشاسي ات عفاص احيوياا  وي افي زااا  ، لفجهات اللاتم  عفاص   فاا م أم للطااأل األعماال التجا يا 

اجملاااسدة  وتشااا ا أ شاااط  اإل فاااا  يف الوقااات  اتاااه اختباااا ا  للاااد ات الوكااااالت اجلديااادة وتساااهم يف 
 املساج اات ناتها، كما تنشئ جتا ب اام  وتساعد يف  فو ة مما لات اإل فا  وقاوا   املنافسا  يف 

  الل اتي  الالحل  
يااد الت سيااف  والياا  لاافط  املنافساا  وت اازز الاادعوة  ىل املنافساا   ثااا    فااا  اللااا ون عاان  س  -4

وعمفهاااا والنتااااتحت الااايت تسزااااا عفاااص  طاااا  والاااو  مااار أن دو ااااا أكااا    نااار مااان واااسد م تاااب 
صحايف لسفط  املنافس   فالدعوة  ىل املنافس  هتدف  ىل التوعي  مبجموعا  السيالاات الساميا   ىل 

مؤيادة لفمنافسا  وتتجااوز النطاا   ت زيز ال فاءة و ىل   شاء ليالات اقتصادي  تنطفد مان علفيا 
ال اايد لالحت ااا   وتساا ص الاادعوة  ىل املنافساا   ااذلة  ىل  ناااء ثلاا  املؤلسااات عمومااا  مب اامون 

 قا ون املنافس  ومساميه وجدوى   فا م  وصفه "قا و ا  جيدا " وت برا  عن احلوكم  الس يدة 
يتنااول السابا والولااتا الايت  وينلسم اذا التلسيس  ىل جازأين،  اا: الفصاا األول، الاذي -5

الااتمدمتها وكاااالت املنافساا  لت زيااز   فااا  اللااا ون عفااص ماادى الساانوات اخلماا  املالااي ، حياا  
ياااوىل ااتماااام خااااص يف ااااذا الصااادد  ىل وكااااالت املنافسااا  الفتيااا  وااللاااتنتاجات املستمفصااا  يف 

  فا  ليا  التحديات اليت تواجهها وكاالت املنافس  يف عمفها املت فد  اإل

__________ 

مانال ، كماا تتبناام نيياو منظماات التنميا   TD/B/C.I/CLP/28يتبىن األو  تااد ااذا الاسأي، كماا يت ا  يف الوثيلا   (1)
                        ال ااااااا ى النا اااااااط  يف مياااااااداي الااااااادعوة و نااااااااء اللاااااااد ات يف واااااااال قاااااااا ون وليالاااااااات املنافسااااااا   ا ظاااااااس أي اااااااا  

 A Framework for the Design and، 1998البناة الادوو ومنظما  الت ااون والتنميا  يف امليادان االقتصاادي، 
Implementation of Competition Law and Policy  93، الفصا السادس، الصفح  
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وخيصااااص الفصااااا الناااااي لت زيااااز أ شااااط  الاااادعوة  ىل املنافساااا   واااااو يسااااتند  ىل جتااااا ب  -6
وكاااااالت املنافساااا  عفااااص ماااادى الساااانوات اخلماااا  املالااااي ، ويتطااااس   ىل الساااابا الاااايت مي اااان أن 
تستمدمها وكاالت املنافس  لت زيز   األ الدعوة لديها من أجاا   كااء الاوعي وت مياد النلا  لادى 

 اص وال ام عفص السواء اجلمهو  اخل
ويسااااتمد اااااذا التلسيااااس ماااان  تاااااتحت عمااااا فسيااااد اخلاااا اء احل ااااومي الاااادوو امل اااا   لااااوا    -7

              وليالااااات املنافساااا   شااااأن ف الياااا  وكاااااالت املنافساااا ، وعمااااا املنظمااااات واملؤلسااااات األخااااسى، 
افسا  الدوليا  ولافطات املنافسا  و ب   املن مبا فيها منظم  الت اون والتنمي  يف امليدان االقتصادي

 الو ني  والوكاالت اإلقفيمي  

 بهورة  وانين وسياسات محكم  بشأن المنافس  -أوالع  
يرتلخ قا ون املنافس  يف والي  ق اتي  ما عندما يُدمحت اللا ون واي ا اإل فا  اجلديدين  -8

اااف  ىل لاامن البيئااا  اللا و يااا  والتشاااسي ي  اللاتمااا  ويساعيااان امل طياااات املوجااا ودة عفاااص األ أ  ألإ
 لااة أن الطاااا و امل لااد للاااوا   املنافساا  وعالقتهاااا ال ااايل   اااللوا   األخاااسى الاايت جُتياااز السااافوس 

يلت اااايان  دماااااا قااااا ون املنافساااا  لاااامن  ااااب   ماااان السيالااااات واللااااوا    ،(2)املشااااوم لفسااااو 
 الت ميفي ، واعتبا اا جزءا  واحدا  فلط من ليال  أمشا  شأن املنافس  

ويتطفااااب تصااااميم  ظااااام املنافساااا  ماااان ظ تلييمااااا  متأ يااااا  لفظااااسوف االقتصااااادي  واهلياكااااا  -9
 اللا و ي  اللاتم  قبا املبا سة  اإلصالح، و يالء عناي  يلظ  لسبا تنفيذ ليالات املنافس  

، وكفاااااءة (3)وي تماااد اإل فاااا  اجلياااد لفلاااا ون عفاااص ثالثااا  عناصاااس، ااااي: جاااودة اللاااوا   -10
و  صاااااافها مااااان قباااااا وكالااااا    فاااااا  اللاااااا ون، وعدالااااا  احملاكمااااا  أو املساج ااااا  الل ااااااتي  امللالااااااة 
يف م ظاااام    وقااااد حاااادثت تطااااو ات ااماااا  عفااااص صاااا يد اااااذم ال ناصااااس النالثاااا  نيي ااااا  (4)وكفاءهتااااا

 الواليات الل اتي  عفص مدى السنوات اخلم  املالي   

__________ 

 ون املنافسا  و اتفا  عفص السمم من ا  دام وموع  حمددة من السيالات املرتا ط  فيما  ينها، فا ن ال القا   ا  قاا (2)
  فلااا ون املنافساا  يتفاعااا مااو احملظااو ات اجلناتياا  التالياا : ماان اللااوا   اجلناتياا  واإلدا ياا  اااي عالقاا  موثلاا  جياادا  

قاااوا   اال تشااااء وم افحاااا  الفسااااد كلاااا ون عااااام، وقاااا ون الساااندات، و اااااألخص األح اااام املت فلااا   التالعااااب 
خااااص  أماااا  النساااب  لفلاااا ون اإلدا ي، فيتفاعاااا قاااا ون املنافسااا  ماااو  األلاااوا  والتاااداول مااان الاااداخا، كلاااا ون 

 اا  قااا ون املنافساا  احملفااي  أي ااا   اللواعااد املت فلاا   املشاارتيات واإلعا ااات احل ومياا   واناااس عالقاا  موثلاا  عمومااا  
 وتستيبات التجا ة احلسة النناتي  واملت ددة األ ساف 

اللاا ون  ويف حا  ال يوجاد مفهاوم قااا وي حمادد لفلاا ون اجلياد، مي اان   ىل  وعياا  "اللاا ون اجلياد"يشار مصاطف   (3)
افااارتاأ أن جاااودة اللاااا ون تاااستبط هسااان صااايامته واي فتاااه وعالقتاااه احملاااددة  ولاااوح ماااو اللاااوا   األخاااسى الااايت 

 ولهول  وصول اجلميو  ليه يتلا و م ها، 

 TD/B/COM.2/CLP/59يلت : حااااااااااول ف الياااااااااا  لااااااااااافطات املنافساااااااااا ، ا ظااااااااااس الاااااااااااوث لد الاااااااااا  أكنااااااااااس مشاااااااااااوال   (4)
  TD/B/C.I/CLP/8و
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ا  ف الا  عفاص وجاود توافاد ويف م ظم احلاالت، يتوقف ولو تشسي ات جيادة و ُظام   فا -11
ليالي مؤيد لتب  اقتصاد لو  يتميز مبنافس  قويا   وماا ي يتاوفس ااذا املناان، فا ن مان املساتب د 

قويا ، وت اّ  املاو ف  املاؤاف ، ومتان  لافط  املنافسا  االلاتلاللي   أن تلّس احل وما  قاوا   و ُظماا  
صااا  يف االقتصااادات النامياا  والاايت متااس مبسحفاا  الالزماا   وكناارا  مااا تشاا ا اااذم املسااأل  تااديا ، خصو 

ا تلالي ، حي  تش س اجلهات الفاعف  املتجذ ة اليت تس ط  ينها صالت قوي ، أهنا لتمسس ال نار 
يف  ا  ظام من اذا النوأل  من جه  أخسى، ف ن تليد منا ااذا التوافاد قاد يساتفيد مان وجاود 

و  لي  ف ال  للا ون املنافس  م  ف  يص ب قا ون ولفط  م سل  هلذا ال سأ  لذا، يش ا ول
فيها تديد من يأيت أوال : اللا ون أم التوافد السيالاي  ويف حا  يؤماا مبادتيا  أن ي  اد أحاد ا 
ارخس، ف ن ت   و الدعم السيالي لفلا ون والسافط   ىل احلاد الاذي ال يسام   تساير ا عفاص 

   سمتهاااا فاقااادة لفمصاااداقي   لاااذا فااا ن الااانهحت حناااو ف اااال، قاااد ق اااا ف اااسة قاااا ون وليالااا  املنافسااا
 التصاعدي او املف ا يف اذا امل ما   

 العناصر المو ري  لهقانون  -ألف 
الااتمس االجتااام حنااو  دماااا قااا ون املنافساا  يف توليفاا  اللااوا   االقتصااادي  ال اماا ، خااالل  -12

   لفمنافسااا  ت يياااف السااانوات اخلمااا  املالاااي ، وواصااافت الوالياااات الل ااااتي  الااايت لاااديها قاااوا
قوا ينهااا و ُظاام   فا اااا و فو هتااا، كمااا تواصاافت مساااعي مواءماا  قااوا   وليالااات املنافساا  حااول 

 ال اي من حي  النطا  والت طي  واإل فا   
 وال زالت ال واما املسا   يف اذا االجتام اي التالي : -13

 فمنافس ؛ لحنو تسيس األلوا  واعتماد ليالات املستمس االجتام  )أ( 
عفاااااص أااااااداف  فاااااام  قاااااوا   املنافسااااا  أو تطبيلهاااااا ازديااااااد الرتكياااااز يف أح اااااام )ب( 

 املستهفة وال فاءة واللد ة عفص املنافس ؛ 
 ؛ وزيادة التشا ه  ينها التحفيالت االقتصادي  و س  اإل فا الرتكيز عفص ازدياد  )ا( 
 ؛ ي فمما لات التوا ؤ لاإلدا   ال املي   )د( 
 شّدد يف اإل فا ؛ الت )ا( 
مباااادمل املنافساااا  يف  الااادعوة  ىل تطبيااااد ياااالء دو  أ ااااسز لسااافطات املنافساااا  يف  )و( 

 السيالات احل ومي  األخسى؛ 
  عفص الص يد الدوويف املساتا املت فل   املنافس ، ت زيز املشاو ات والت اون  )ز( 

التفاقااات التجا ياا  ومثاا  عامااا  لااايف جديااد حالاام يتمنااا يف  شااوء عهااد جديااد ماان ا -14
 عن التحداث قوا   املنافس  ومواءمتها وت زيزاا  اإلقفيمي  ال  ى اليت تت من أح اما  

 وتظا اناس، مو  لة، فسو  اام     قوا   وليالات املنافس ، منها ما يفي: -15
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 خسى؛ األسيالات مدى تلدمي ليال  املنافس  عفص ال )أ( 
ف  خالف  فاام املساتهفة أو ال فااءة يف ال دياد مان ألادامدى  يالء األ ي   )ب( 

 قوا   املنافس ؛ 
 لفمنافس ؛  املا   النُاُهحت اللا و ي  املتب   يف م افح  املما لات  )ا( 
 التحفيا املستمدم ؛  ألاليب )د( 
اللواعااد املولااوعي  السااا ي   وجااه خاااص عفااص الليااود السألااي ، ولااوء الااتمدام  )ا( 

 مسكز اهليمن ، وعمفيات اال دماا، واملشا يو املشرتك ، وال مفيات املتداخف ؛ 
اي ا أو  طا  أح ام جتاوز احلّد األدىن لإلعفاءات املتصاف   املف يا  الف سيا   )و( 

 أو مراا من أ واأل اإلعفاءات؛ 
 الف في ؛  وقوة اإل فا اإل فا   د اتق )ز( 
 املذااب اللا و ي  اليت ُتطبَّد يف   ا اا قوا   املنافس  خا ا اإلقفيم الو  ؛  )ح( 
 اللد ة الف في  عفص تطبيد اللوا   أو وترة تطبيلها؛  )ط( 
اللااسا ات الاايت تصااد اا لاافطات حلااو  املاادعص عفاايهم واللااد ة عفااص الااتئناف  )ي( 
 املنافس ؛

 مدى مشا ك   فدان خمتفف  يف الت اون الدوو يف اذا اجملال؛  )س( 
 ؛لليود التنظيمي  املفسول  عفص دخول األلوا ا (ل) 
احل وماااات  مااادى ا طباااا  قاااا ون املنافسااا  عفاااص السااافوس املاااا و لفمنافسااا  مااان )م( 

 الو ني  و/أو احملفي  
امياا  واالقتصااادات الاايت متااس مبسحفاا  ا تلاليااا  وقااد اعتماادت   ااا اللااوا   يف البفاادان الن -16

صي   قا ون األو  تاد النمو جي الذي يتي  ألالاا  جيادا  لبادء عمفيا  صايام  اللاا ون، ال لايما 
 يف السياقات االقتصادي  املمتفف  

 أ دا  القانون  
صاال ي يزل اهلدف الستيسي لفمنافسا  ااو تلياد التوزياو األمناا لفماوا د عان  سياد التئ -17

املما لااات امللياادة لفمنافساا ، واااو مااا يظااا اهلاادف األفااص للااوا   املنافساا  يف م ظاام الواليااات 
  (5)الل اتي 

__________ 

 نييو األ قام واحلاالت والتطو ات املشا   ليهاا يف ااذم الو قا  ت  ا  احلاال الاذي كا ات عفياه يف تشاسين األول/ (5)
  2014أكتو س 
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مااار أن قاااا ون املنافسااا  كنااارا  ماااا يلت اااص مساعااااة اعتباااا ات مااار اقتصاااادي  أو اعتباااا ات  -18
املسااتهفة الاايت ليالااي  أو اجتماعياا  م يناا   وتشااما االعتبااا ات ماار االقتصااادي  مساااتا  اياا  

واناااس ااادف مشاارتس إلدماااا   (6)تتجاااوز النهااوأ  سفااام املسااتهفة وت زيااز ال فاااءة االقتصااادي 
ليال  املنافس  يف اتفاقات التجا ة اإلقفيمي  او منو الرتتيبات اخلاص  من  عادة  صب احلاواجز 

   (7)أمام التجا ة، مبا يدعم األاداف السيالي  لرتتيبات التجا ة احلسة
ومثااا  أااااداف أخاااسى مشااارتك   سااابيا  ااااي ت زياااز املؤلساااات الصااا رة واملتولاااط  احلجااام،  -19

                   وأماااااااا األااااااااداف فلاااااااوة االقتصاااااااادي ، ولااااااامان املنافسااااااا  النزيهااااااا  الرتكاااااااز مااااااار املااااااا   لوتليياااااااد 
  تظاااص  ا تشااااألااااداف اإلياتيااا ، فهاااي لأ يااا   ال ختفاااو ماااناملتصاااف   املصااافح  ال امااا ، الااايت قاااد 

                   ااااااا امل تماااااادة لاااااادىيف البفاااااادان النامياااااا ، ل نهااااااا توجااااااد أي ااااااا  يف قااااااوا   املنافساااااا   م لااااااول
 البفدان املتلدم  

 نفاق االنفباق  
فيماا يت فاد  النطاا  الل اااتي للاا ون املنافسا ، ال تازال م ظاام الوالياات الل ااتي  تطبااد  -20

، (8)فما تسبب لفوس ما و لفمنافس   ألاسا  حمفيا  كافيا قوا   املنافس  لديها داخفيا  وخا جيا ، ك
   (9)وفلا  لفسوا د الل اتي  احملفي   شأن ا طبا  قا ون املنافس  خا ا احلدود اإلقفيمي  لفدول 

 ورأسياع  الممارسات المحظورة: أفقياع   
يف فصافه يست سأ اللا ون النمو جي  شأن املنافس  عددا  مان اللياود التجا يا  الستيساي   -21

 النال  ويتناول حظس  لاءة التمدام مسكز اهليمن  يف فصفه السا و  
وتت من الليود اجلواسي  يف اذا الصدد: اتفاقات تنبيت األل ا ، وال طاءات التوا ؤيا   -22

)التالعااب يف ال طاااءات(، وتلالاام األلااوا  أو الز اااتن، والليااود اجلماعياا  عفااص اإل تاااا أو البيااو 

__________ 

( مااان أجاااا التصااادي لفلاااوة 1890مااان  لاااة مااانال  ال ااا ط السيالاااي الاااذي  افاااد الاااتحداث قاااا ون  ااارمان ) (6)
االحت ا ياا  املتناميااا  لفصاااناديد االتتما ياا  يف الوالياااات املتحااادة األمسي يااا ، لااي  يف اجملاااال االقتصاااادي فحساااب 
و يااا عفااص الصاا يد السيالااي أي ااا  وأُد جاات مااادة خاصاا   املنافساا  يف م اااادة اجملموعاا  األو و ياا  توخيااا  ملنااو 

ماان امل ااااادة  34ياات يف مااا يُ ااسف اليااوم  املااادة الرتتيبااات اخلاصاا  ماان  عااادة  صااب احلااواجز التجا ياا  الااايت أل 
اخلاصا   تسااير االتااد األو وم  كمااا يشاار قاا ون منافساا  جنااوب أفسيلياا  ولااوح  ىل ت زيااز مف يا  السااود  ا ظااس 

 أد ام  8احلا ي  

(7) The European Court of Justice joined cases 56 and 58/64 Consten and Grundig v. Commission 
[1966] ECR-299  

(8) The case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), 1927, Permanent Court of International Justice, 
7 September  

؛ Hartwood Fire Insurance Co. v. California 509 U.S. 764 (1993) النساب  لفوالياات املتحادة، ا ظاس:  (9)
 C-89/85, C-104/05, C-116/85 and C-125/85 Woodpulpو النسب  لالتاد األو وم، ا ظس الل ايا اجملم  : 

(1989), ECR-I 1307  



TD/RBP/CONF.8/5 

GE.15-08322 8 

إلم ا ي  والسفا اجلماعي  فا الشساء أو التو يد، سأ احلصص(، واالتفا  عفص )مبا يف  لة ف
 مسفد حيوي( ال مىن عنهما لتف يا املنافس  )  ىل تستيب أو  ا ط  اال  مام

وت ااو م ظاام الواليااات الل اااتي  قاتماا   املما لااات امللياادة لفمنافساا   طبي تهااا أو الاايت  -23
من اعتبا ات ال فاءة  وتشما الليود املشددة املتفاد عفيهاا  ُيستب د  شدة عفص األقا أن تستفيد

            عامليااااااا  تلسيبااااااا  الت ااااااتالت االحت ا ياااااا  )ال ااااااا تالت( والتالعااااااب يف ال طاااااااءات وفااااااسأ ألاااااا ا 
  عادة البيو 

وقد حُمصت مما لات وقطاعات جديدة م ين  خالل السنوات اخلم  املالي  يف   ا   -24
             ا يف  لااااة تشااااديد   فااااا  قااااا ون املنافساااا  يف قطاعااااات اخلاااادمات املالياااا  م افحاااا  االحت ااااا ، مباااا

أو فاسأ قيااود عفااص ت ففاا  األياادي ال امفا  أو التاادقيد يف اإلعا ااات احل ومياا  لفااُنظم ال ااسيبي  يف 
 الدول األع اء يف االتاد األو وم 

 سساءة استخدام مركز ال يمن   
ساانوات اخلماا  املالااي ، فيمااا يت فااد   لاااءة الااتمدام اخُتااذت خطااوات ااماا  خااالل ال -25

مسكااز اهليمناا ، صاادف صااوا مفهااوم اهليمناا  السااوقي  يف  ااا منااان اقتصااادي داتاام الت اار، وات اا  
وجاود   اا الفاوا   الشالاا    ا  الوالياات الل اااتي  ال ا ى عفاص صاا يد تدياد مفهاوم اهليمناا  

 ديد وملالاة احلاالت املت فل  صا يف االقتصاد اجل
 اإلةةاءات واالستثناءات  

د   ياد  تنطوي اتفاقات م ين  عفص  م ا ات م ززة لف فاءة عفص حنو مساّفم  اه مناذ أما -26
ويلااّس اللااا ون النمااو جي  شااأن املنافساا    ااسو ة  تاحاا  اإلم ا ياا  إلعفاااء أ ااواأل م يناا  ماان الليااود 

 مر املشددة  ناء عفص  خطا  مسبد لسفط  املنافس  
وتتي  نييو قوا   املنافس  التنناءات و عفاءات وفلا  رثا اا امل ززة لف فاءة أو هسب  -27

أولوياااات ليالااااتي  م ينااا   ومتياااا لااافطات املنافسااا   ىل  شاااس توجيهاااات عااان لااابا تطبياااد ااااذم 
 االلتنناءات 

ون وتت فااد اإلعفاااءات وااللااتنناءات خصوصااا   ارثااا  امل ااززة لف فاااءة الناجتاا  عاان الت ااا -28
عفااص  اا ا مشااا يو مشاارتك  )يف عمفيااات اإل تاااا، والبحاا  والتطااويس، والتوزيااو( أو مراااا ماان 

 أ  ال الت اون  
عاااالوة عفاااص  لاااة، فاااال تااازال   اااا الوالياااات الل ااااتي  تطباااد  عفااااءات لااامي  عفاااص  -29

 ت ون مث  اعتبا ات ليالي  عفص احملة قطاعات  سمتها عندما 
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 مرا ب  ةمهيات االندماج  
 ااهدت األعااوام اخلمساا  األخاارة ت اارات ااماا  يف عمفيااات اال اادماا واالحتياااز ال املياا   -30

يف  ا األزم  املالي  ال املي  وأزم  الديون السيادي  األو و ي  اليت ت بداا االقتصاد ال ااملي قباا أن 
   (10)يتجاوزاا

اال ااادماا، كماااا يف وفيماااا يت فاااد  اااالت رات اجلواسيااا  يف التشاااسي ات احلاكمااا  ل مفياااات  -31
، تواصاافت مواءماا  التشااسي ات، حياا  ا ت اادت أملا يااا عاان اختبااا  تشااسي ات االتاااد األو وم ماانال  
لت ااااايف اختباااااا  "ال ااااااتد الستيساااااي  (Marktbeherrschungstest)"السااااايطسة الساااااوقي " التلفيااااادي 

ستيساااااي لفمنافساااا " املطبااااد عفااااص الصااااا يد األو وم، والااااذي يشاااابه اختباااااا  "عامااااا اإللاااا اف ال
لفمنافسااا " املساااتمدم يف أمسي اااا الشااامالي   و اااسزت الصااا  يف الوقااات  اتاااه كالعاااب  ي  ااااأل يف 
لاااح  عمفيااات اال اادماا، وأحاادثت صاادى كباارا   تاادخالهتا البااا زة عفااص الصاا يد اإلقفيمااي  ااا 

   (11)وحىت م امالهتا اخلا جي 
ماا املت اااددة الوالياااات وأماااا عفاااص السااااح  الدوليااا ، ف نااارا  ماااا تتطفاااب عمفياااات اال اااد -32

الل اااتي  تلاادمي  فبااات مت ااددة، حااىت يف احلاااالت الاايت ال تنطااوي عفااص  ثااا  حمفياا  ااماا  أحيا ااا  
(،  سبب ا تفاأل عتبات  قم األعمال احملفي   )كما يف حاالت اال دماا     سكات أجنبي  منال  

و تيجاا  لااذلة، اختااذت  ااب   املنافساا  الدولياا  ومنظماا  الت اااون والتنمياا  يف املياادان االقتصااادي 
تاادا ر ااماا  لت زيااز مواءماا  م اااير اإل اا ا ات و جساءاهتااا، خصوصااا  فيمااا يت فااد  احلااد األدىن ماان 

واليا  الل ااتي  قباا أن يصاب  مان املنالاب أن يشارتط ارثا  اليت ينب اي أن تفحلهاا صافل  ماا  ال
البفااد امل اا   صاادا   خطااا  و جااساء مساج اا   وت ااطفو لاافط  املنافساا  يف اهلنااد  اادو  يتوافااد مااو 
             النلاااا املتناااامي هلااااذا البفاااد يف االقتصاااااد ال ااااملي مناااذ   فااااا  قاااا ون مساقباااا  عمفياااات اال اااادماا يف 

، ووافلاات عفااص 2011حالاا  ا اادماا منااذ عااام  160ساافط  قسا اا    فلااد تناولاات ال2011عااام 
 ال يف ثااالث منهااا  كمااا  ااددت الساافط  مفاايمهااا يف ثالثاا   نييااو احلاااالت وي تفااسأ  ااسو ا  

جوا اااب مااان النظاااام اخلااااص   مفياااات اال ااادماا، مباااا يف  لاااة مفهاااوم املساقبااا   وعمفااات ال ازياااا 
 يااد  ظمهااا اخلاصاا   اال اادماا وال زالاات ت مااا فسيليااا كااذلة عفااص تو سولااي وجنااوب أواالتاااد ال

 جبد عفص ت زيز  ظام اإلخطا  هاالت اال دماا  

__________ 

 ؛Glencore/Xstrata(؛ )ال زال الت سالااها جا يااا   AT and T/Diect TV : ااااات التالياااااال  الصفلاااااااااااااس منااااااااا ظ (10)
Publicis/Omnicom  أل ياات الصاافل (؛(Chquitta/Fyffes ؛Lafarge/Holcim ؛P3 Alliance   ي تااتم املوافلاا(

)ي تااتم املوافلاا   Deutsche Börse/New York Stock Exchange Euronext؛ Microsoft/Nokiaعفيهااا(؛ 
 عفيها( 

 ( P3 Allianceعمفي  ) ،  شأن2014حزيسان/يو يه  17، املؤ ن 46/2014 عالن وزا ة التجا ة الصيني   قم  (11)
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 المزاءات  
تتساام اجلاازاءات يف م ظاام الاادول األع اااء  طااا و  دا ي أو ق اااتي، حياا  تُنفااذ   ااا  -33

 الواليات الل اتي  علو ات جناتي  هد الشسكات املمالف  أو علو ات فسدي  
ت  شاا ا كباار خااالل الساانوات اخلماا  املالااي  قيمااُ  ال سامااات املفسولاا  يف وقااد ازداد -34

حاالت ا تهاس قاا ون م افحا  االحت اا ، جزتياا   سابب ا تفااأل مساتوى اإل فاا  يف االقتصاادات 
املتلدم  وتفاة الايت متاس مبسحفا  ا تلاليا  والتفسار األكناس صاسام   لفمباادمل التوجيهيا   شاأن الت اسمي  

   (12) سامات الفسدي  واجلماعي   قما  قياليا  يف الص  واالتاد األو ومولجفت قيم  ال
وياادو   لااال حاليااا  يف االتاااد األو وم  شااأن مااا   ا كااان مسااتوى ال سامااات املصاامم   -35

صااادف  دأل ا تهاكاااات قاااا ون املنافسااا ،  ن ي ي ااان امل اقبااا  عفيهاااا، ال يااازال  دا ي الطاااا و  فماااو 
و وم  ىل احمل ماااا  األو و ياااا  حللااااو  اإل سااااان، اكتسااااب اااااذا النلااااال زاااااا  ا  اااامام االتاااااد األ

متجااددا  فيمااا يت فااد مباادى توافااد  جااساءات اإل فااا  يف االتاااد األو وم مااو  ااسط اتباااأل األصااول 
  (13)( من قا ون احمل م 1)6ي  الواجب  الذي تلت يه املادة اللا و 

 السهوك المانع لهمنافس  من ج ات  كومي   
ال يلااا ال ااس  الااذي مي اان أن يفحلااه الساافوس احل ااومي  املنافساا  عاان  اس الناااجم عاان  -36

لااافوس اللطااااأل اخلااااص املاااا و لفمنافسااا   وينشاااأ  لاااة، يف ال دياااد مااان احلااااالت، جاااساء مطالبااا  
 ااسكات خاصاا ، تس طهااا عااادة  صااالت تا خيياا   اجلهااات التنظيمياا ،  اعتماااد لااوات  أو تشااسي ات 

ويف حاالت أخاسى، تُ طاص  اسكات تا  ا  لفدولا  ومنافإسا  يف األلاوا  التجا يا ، ت س  املنافس   
مزايااااا خاصاااا  ماااان خااااالل اإلعا ااااات احل ومياااا  ولاااافط  ماااان  الرتاخاااايص أو ماااان خااااالل الااااسوا ط 

قااد ي ااون تفساار اااذا الساافوس فيهااا  ياادا ، كمااا  اادث  الفالاادة  واناااس حاااالت أخااسى أي ااا  
             اء لااا يها لتحلياااد ااااادف مشاااسوأل، يف تلاااديس أثاااس  جساءاهتااااا عنااادما ختفاااد اجلهااا  التنظيمياااا ، أثنااا

 عفص السو  

__________ 

، فسلاااات الصااا  أكاااا  مسامااا  نياعياااا  يف تا خيهااااا عفاااص كا تااااا احت اااا ي ماااان لااااب   2014يف  ب/أمساااط   (12)
مفيااااون دوال  أمسي ااااي(  وازداد ومااااوأل  135.3)مفيااااون  832مصااااّن   يا ااااا ي  للطااااو ميااااا  الساااايا ات مببفاااا  

 8.587ليبفااا   2014وأيفول/لااابتم   2010 عاااام ال ساماااات اجلماعيااا  يف االتااااد األو وم خاااالل الفااارتة  ااا 
مفيااون يااو و يف فاارتة الساانوات األ  ااو السااا ل   و املنااا، ُفسلاات أكاا  مساماا   7.947مفيااون يااو و،   ااد أن كااان 

عفااص ع ااو كا تااا أ ا يااب األ اا   ال اتودياا     2012مفيااون يااو و يف عااام  1.4نياعياا  يف تااا يخ االتاااد مببفاا  
  وي  ااا  2013يف عاااام  EURIBORمسامااا  يف تاااا يخ االتااااد عفاااص أع ااااء كا تاااا كماااا ُفسلااات ثالااا  أكااا  

  2014أيفول/لبتم   3وموأل ال سامات املذكو ة يف اذم الو ق  حال  ال سامات املفسول  حىت 
 D Slater, S Thomas and D Waelbroeck, 2008, Competition law proceedings before theا ظاس:  (13)

European Commission and the right to a fair trial: No need for reform? Global Competition Law 
Centre Working Papers Series, Working Paper 04/08  
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ومبااا أن ال يا ااات الساايادي  هلااا احلااد يف تنظاايم الساافوس االقتصااادي، فاا ن اااذم املسااأل   -37
تشاا ا م  اااف  لساافطات املنافسااا   ففااي   اااا البفاادان، مناااا االتاااد السولاااي، يساام  اللاااا ون 

أخاسى، كاالتااد  ملنافس  لد اجلهات الفاعف  التا    لفدول   مار أن  فادا ا  صساح      فا  قا ون ا
األو وم، تطباااد أ ظمااا  خاصااا  لفنظاااس يف اإلعا اااات احل وميااا  املشاااوا  لفمنافسااا   وقاااد يتوقاااف 
الساااماح    فاااا  قاااا ون املنافسااا  يف ااااذم احلااااالت عفاااص ماااا   ا كا ااات الدولااا  تتصاااسف  صااافتها 

 التجا ي  أم السيادي  
ويف احلااااالت الااايت تتصاااسف فيهاااا الدولااا   صااافتها السااايادي ، فااا ن مثااا  أداة واحااادة مي ااان  -38

تفويا وكال  املنافس   التمدامها، واي صالحي  دعاوة اجلهاات التنظيميا  والتشاسي ي  ووحادات 
 احل وم  احملفي   ىل تب  ليالات حم م  يف وال املنافس  

 التصميم المؤسسق لوكال  المنافس  -باء 
 م ام الوكال  وسهفات ا  

مبهاااام وصاااالحيات وكالااا  املنافسااا  يف ت اااو م ظااام التشاااسي ات املت فلااا   املنافسااا  قاتمااا   -39
يف الفصاااا   وتاااسإد ل مفياهتاااا عاماااا     اااا ا  الستيساااي ، حيااا  تتاااي  ااااذم اللاتمااا   هامهااااااللاااطالأل مب

مي ان أن تشاما الوكالا   و ال ا س من اللا ون النمو جي  شأن املنافس  قاتما   ي ااحي   و ااتف 
 ما يفي: اليت تديس املنافس السفط   وصالحيات و اتف

 جساء تسيات وتليلات، مبا يف  لة ما ي ون  تيج  لتفلي   اوى؛  (أ) 
اختا  اللسا ات الالزم ، مبا فاي  لاة فسأ جزاءات أو تلدمي توصاي   اذلة  ىل  (ب) 

 وزيس مسؤول؛
  فومات لفجمهو ؛و تاح  امل جساء د الات و شس تلا يس  (ا) 
 خطا ات؛إلصدا  التما ات ومسة لجا ل  (د) 
 عداد لوات  و صدا اا؛  ( )ا 
املما لاااات   املت فلااا تشاااسي ات أو ت اااديا أو مساج ااا  ال املسااااعدة عفاااص  عاااداد )و( 

 ؛ ليال  املنافسالتنظيم و التجا ي  التلييدي  أو ما يتصا صا من واالت 
  فومات مو دول أخسى ت زيز تبادل امل )ز( 

األصول اللا و ي   يأن و اتف وكال  املنافس  قب أن ت تمد مبدأ ايف  مشرتك   ومث  -40
الواجباا  والشاافافي ، عفااص النحااو احملاادد يف امل اااير احملفياا  والدولياا   ويف م ظاام الواليااات الل اااتي  

( مان قاا ون احمل ما  األو و يا  1)6 و ي  الواجب  مبلت ايات املاادة األو و ي ، تسرت د األصول اللا
حللو  اإل ساان، عفاص أقاا تلاديس  ومي ان أن تتاي  الساوا د الل ااتي  لفمح ما  توجيهاا  مفصاال  

  لفواليات الل اتي  خا ا  طا  أع اتها املوقّ   أي ا  
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               ولفسااافط  أن تتصاااسف مااان تفلااااء  اهتاااا أو أن عفاااص أثاااس  جاااساء  فاااي لتلااادمي الشااا اوى -41
 أو مر  لة من أ  ال اإلخطا  الصاد  من  سف ثال  

 أن تسااتحدث أو تّسااانلاادول ويوصااي اللااا ون النمااو جي يف اااذا السااايا   ااأن عفااص ا -42
مؤلساااات األعماااال عفاااص امل فوماااات ال اااسو ي  مل افحااا  املما لاااات التجا يااا  حصاااول  جاااساءات 

لفمنافسااا  كاااذلة مااان  صااادا  أواماااس ل  وينب اااي مت ااا  السااافط  املاااديسة التلييديااا  عفاااص حناااو ف اااا
لأل ااماص أو املؤلسااات  تلاادمي م فومااات ووثاااتد، والااتدعاتهم لفشااهادة وتفليهااا، مبااا يشااما 

 عن  سيد زيا ات التفتيش املفاجئ  أو املدا ات املبامت  عند الفزوم 
 وينب اااي أن تسااافس تسياااات وكالااا  املنافسااا  وتليلاهتاااا عااان قاااسا   فاااي يُنشاااس يف اجلسيااادة -43

الشسوأل يف  جساءات أو  فب وقف مما لات م ين ، أو  فا تسخيص عمفيات السفي ، من قبيا 
قت اء  وتتوقف صالحيات أي لفط  ، أو فسأ جزاءات، حسب االأو قبوهلا تفلت  خطا ا  صا

مان يف اختا  اللسا ات عفص اي فها  ويفمص الفصا التالو من اللا ون النمو جي، مانال ، عاددا  
ا، ومان  لاة: املتاح  لتحديد ت وين السفط  املسؤول  عن املنافس  واي فها ومساؤولياهت اخليا ات

 النمو ا الل اتي املتش ب، ويو ا الوكاالت املتش ب ، ويو ا الوكال  املت امف   
وفيماااا يت فاااد  نطاااا  الت طيااا ، و ظاااسا  لفمساااتوى ال ااااو مااان ختصاااص وكااااالت املنافسااا   -44

من اللوا   أو الت اديالت اجلديادة يساند  ىل دان عمفها، ف ن عددا  متزايدا  وخ هتا الفسيدة يف مي
لداء املشاو ة  شاأن مشاا يو اللاوا   الايت قاد تاؤثس عفاص املنافسا ، ، ك  لافي  اتالسفط  مسؤوليا

 ت ااديا التشااسي ات املت فلاا   املنافساا  وعسلااها عفااص احل وماا   شااأن د الاا  امللرتحااات املنالااب  و 
يتساىن ويف ال ت اال، حيا   ؛(14)عفص مستوى جلن   اي  املنافس  ،  ف ا يامنال  يف واو ما حدث

سيالااا  املت فلااا    ساااتاامل  اااداء ار اء و لااداء املشاااو ة وتلاادمي اإل  ااااد يف  لااديهافاا  املنافسااا  جمل
  وجهاز  اي  املنافس  (16)؛ ويف  لبا يا، عفص مستوى حم م   اي  املنافس (15)املنافس 

و لاف   ىل  لة، يُ هد  ىل   ا وكاالت املنافس   صالحيات وو اتف أولاو  طاقاا ،  -45
             مااااان قبياااااا   فاااااا  قاااااوا   املنافسااااا ، و ايااااا  املساااااتهفة، وتنظااااايم اللطاعاااااات، و ايااااا  البيا اااااات، 
و ايااااا  حلاااااو  املف يااااا  الف سيااااا ، و صاااااد املشااااارتيات احل وميااااا   وتُ اااااسف مناااااا ااااااذم الوكااااااالت 

 ت اجلام    الوكاال

__________ 

  ،تنظااااايم وأ شاااااط  جلنااااا   ايااااا  املنافسااااا املت فاااااد   1991تشاااااسين النااااااي/ وفم   15النظاااااام األلالاااااي املاااااؤ ن  (14)
  (3)4 املادة

 ، شاااااأن  ايااااا  وت زياااااز املنافسااااا  1993تشاااااسين األول/أكتاااااو س  29الاااااامؤ ن  371/93ا ون مبسلاااااوم  قااااام اللااااا (15)
 ()ب( و)ا( و)د( 1)13 املادة

                              26املااااااااااااااااااااادة  ،/يوليااااااااااااااااااااه واملت فااااااااااااااااااااد هماياااااااااااااااااااا  املنافساااااااااااااااااااا متوز 17املااااااااااااااااااااؤ ن يف  16/1989اللااااااااااااااااااااا ون  (16)
 :حم ماااااااا  الاااااااادفاأل عاااااااان املنافساااااااا  ومي اااااااان اال ااااااااالأل عفااااااااص م فومااااااااات  لااااااااافي  عاااااااان اااااااااذم املسااااااااأل  لاااااااادى

Tribunal de Defensa de la Competencia Memoria 1992: p. 66  
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 العال   بين وكاالت المنافس  وال يئات الحكومي  والتنظيمي  األخرى -جيم 
تتساام ال القاا   اا  تنظاايم اللطاعااات وليالاا  املنافساا   د جاا  عالياا  ماان الت ليااد  ظسيااا ،  -46 

 وت تمد  ش ا كبر عفص البيئ  اللا و ي  واالقتصادي  والتنظيمي  احملفي  يف واقو املما ل  
ويااذكس الفصااا السااا و ماان اللااا ون النمااو جي أن اللااسا ات التنظيمياا ، خصوصااا  عناادما  -47

ي ون هلا وقو عفص املنافس  يف قطاأل م  ، ينب ي أن تُفحص من منظاو  قاا ون املنافسا  لتفاادي 
يف تنظااايم اللطاعاااات  أي  ثاااا  ما  ااا  لفمنافسااا  ال داعاااي هلاااا  وللاااا ون املنافسااا  دو  ااااام أي اااا  

 حدينا  وت ييفها، من خالل تنظيم لفوكها يف السو  املمصمص  
وقااد لااّفمت م ظاام الواليااات الل اااتي ، خااالل الساانوات اخلماا  املالااي ،  احلاجاا   ىل  -48

أن ت مااا الوكاااالت امل نياا   املنافساا  مااو اجلهااات املنظماا  اللطاعياا  ماان أجااا زيااادة  فااو ة اخلااط 
زيااو االختصاصااات  شاا ا منصااف  ويف حاا  الفاصااا  اا  تنظاايم اللطاااأل وليالاا  املنافساا ، وتو 

، يو جاا  مت اامال  تُفاّوأ فياه مهاام تتبو   ا الوالياات الل ااتي ، كماا يف املمف ا  املتحادة مانال  
  فااااا  قااااا ون املنافساااا  يف قطاعااااات م يناااا   ىل اجلهاااا  املنظماااا  اللطاعياااا ، فاااا ن م ظاااام الواليااااات 

 ت عن   فا  قا ون املنافس   الل اتي  ت تمد هنجا  مت امال  يفصا تنظيم اللطاعا
وينب ااااي أن يساااا ص املشااااّسعون جاااااادين ل اااامان جتااااا   السيالااااات  اااا  والياااا  لاااافط   -49

املنافسااا  وواليااا  منظماااي اللطاعاااات  وقاااد اختاااا ت البفااادان ياااا ا خمتففااا  إلقااااد ااااذا التجاااا   
   (17)ولما ه    أ شط  خمتفف الوكاالت

عان   فاا  قاا ون املنافسا  أو الوكالا  املساتلف  املساؤول  وي طفو الوزيس احل ومي املساؤول  -50
 دو  له أ ي  خاص  يف لمان   فا  قا ون املنافس   ففي م ظام الوالياات الل ااتي ، تتاوىل وزا ة 
الشاااؤون االقتصاااادي  أو وزا ة ال ااادل املساااؤولي  اإلنياليااا  أو املشااارتك  عااان لااافط  املنافسااا   كمااااا 

 ا ي  واملساءل  املبا سة عن املساتا اجلواسي  يفصا م ظمها    املهام اإلد
وينطوي دو  الوزيس املسؤول عن قا ون املنافس  عفص تدياد األااداف السيالاي  املتوخااة  -51

من ليال  املنافس   شا ا  تيساي، مباا يف  لاة التنلاي  املناتظم للاا ون املنافسا  ومساتوى السقا ا  
ل ديااد ماان الواليااات الل اااتي  دو ا  لفااوزيس يف وموعاا  اإلدا ياا  عفااص لاافط  املنافساا   كمااا يتااوخص ا

حمددة من الل ايا  ات الب د السيالي  وقد يشتما دو  الوزيس يف ااذم احلالا  عفاص صاالحيات 
خاص  لفموافل  عفص عمفي  ا دماا أو مشسوأل مشرتس أو أي  وأل  خس من الت ااون قاد ال يانج  

 فااااد  املصاااافح  ال اماااا ، أو املوافلاااا  عفااااص كااااا تالت يف اجتياااااز االختبااااا  امل يااااا ي، العتبااااا ات تت
يبطااا قااسا  لاافط  املنافساا   وتشاا ا أملا يااا  أ ااه ال  ااد ماان لاامان  اافافي  أي قااسا األزمااات  ماار 

 يف اذا الصدد  مناال  جيدا  

__________ 

  TD/B/COM.2/CLP/44ا ظس الوثيل   (17)
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ومن املهم أن ُتصاس السافطات التلديسيا  لفاوزيس  ولاوح يف قاا ون املنافسا  لامن  طاا   -52
الايت تنطااوي عفاص وااالت  ااديدة احلسالاي ، كاااألمن اللاومي أو اخلاادمات  الت اماا ماو احلاااالت

ال اماا  األلالاااي   كمااا ينب اااي تليياااد اهلااامش التلاااديسي لفاااوزيس مبوجااب قاااا ون  دا ي أو دلاااتو ي 
            عااااام، مااااا يتااااي  لفمنافساااا  فسصاااا  الط اااان يف قااااسا م عفااااص ألاااا   دا ياااا  أو دلااااتو ي  أمااااام أعفااااص 

 احملاكم احملفي  
 االستقاللي  والنةوذ  

تساتند  ىل مث   قسا  عام  أن اللسا ات الايت تتماذاا السافطات امل نيا   املنافسا  ينب اي أن  -53
كماا ينب اي باادمل الساو ،  تبادي احرتاماا   الاما  ملينب اي هلاذم السافطات أن أدل  مولاوعي ، وأ اه 

             لااااسأي  ىل منطااااد مفااااادم أ ااااه ويسااااتند اااااذا ا عمفياااا  اختااااا  اللااااسا ات  احلياااااد والشاااافافي   أن تتساااام
 الااايت تتماااذااال مي ااان تلياااد  تااااتحت  قا يااا  يف واااال السيالاااات ال امااا   ال   ا كا ااات اللاااسا ات 

  لفط  املنافسا  مار مسيسا  ومار قاتما  عفاص التميياز أو عفاص أااداف لايل  جلماعاات املصااح
السقا ا  عفاص املهاام وعمفياات اختاا  أن تتمفاص لسافط  املنافسا  عان  ذلة يتوجب عفص احل وم  و 

نياعااات املصاااح ماان  م ا ياا  مما لاا  أي  حسمااانمبا ااسة    ويرتتااب عفااص  لااةاللااسا ات اليومياا 
   ولاتا احلصول عفص م امف  تف يفي وجتسيداا منل وط عفص الوز اء 

 يد أن عمفيات اختا  اللسا  احملايدة والشفافي  تتوقف من جه  عفص متتو لفط  املنافس   -54
مبا ي في من االلتلاللي  لتفادي تدخا املصاح اخلاص  ومن جه  أخسى عفص املساج   الل اتي  
الف الااا  للاااسا ات السااافط  ولااامان ماااا ي فاااي مااان احللاااو  اإلجساتيااا  لفتااادقيد يف ااااذم اللاااسا ات  

، ينب ااي لفتشااسي ات التم ينياا  أي ااا  أن ت اافي م ااىن لاافط  املنافساا اف   ىل تديااد اي ااا و اإللاا
 تحديااد و اتفهااا وصااالحياهتا و سيلاا  ت ياا   لساافط  املنافساا قا و يااا  عفااص االلااتلالل التنفيااذي 

متويفهااا  كمااا يت اا  أن أع اااء  دا هتااا ومو فيهااا، وماادة  اا ا مناصاابهم و ااسوط عاازهلم، و سيلاا  
  السفطت  التنفيذي  والتشسي ي شسي ات   ا ال الق     لفط  املنافس  و تدد الت

ويف ح  قد تتفاوت  سوف التلاللي  الوكاالت    الدول األع اء جساء االختالفات  -55
 ااا   ُظمهاااا اللا و يااا  والسيالاااي  واالقتصاااادي ، فااا ن الاااتلالل لااافط  املنافسااا  مي ااان قيالاااه عفاااص 

 املستوى النوعي 
ن ال واما احلاف  يف اذا الصدد مستوى ووترة التدخا الاوزا ي يف عمفهاا، وال القا  وم -56

اهلسميااا   ااا  املساااؤول  احل اااومي  واملاااو ف  املاااد ي  يف لااافط  املنافسااا ، ومااادة  ااا ا مناصاااب 
املو ف  واإلدا ي ، وختصيص امليزا ي  وتنظيمهاا  وانااس عواماا أخاسى خفيا ، كالنلافا  اإلدا يا ، 

 أي السيالي، وال القات الشمصي  اليت تؤثس عفص ال الق     املسؤول  والسفط  والس 
وي مااااااان التحااااااادي التنظيماااااااي لفمشاااااااّسع ، كماااااااا يف أي ملطاااااااو م لاااااااد مااااااان اللاااااااا ون  -57

االقتصااادي، يف تصااميم  ظااام إل فااا  قااا ون املنافساا  خيصااص مااا ي فااي ماان املساااح  السيالاااتي  
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سافط  املنافسا  الاتلالال  كافياا  لاللاطالأل   مفهاا   يادا  عان لفح وم  املنتمب ، يف ح   فا  ل
 تدخا املصاح اخلاص  

املنافس  ولفط  املنافسا  مان حا   ليال    ا التوتس    الوزيس املسؤول عنينشأ وقد  -58
جتاااوب لاافط  املنافساا  مااو  وماادى، هماااأدوا  ومسااؤوليات كااا من عاادم ولااوح ىل  خااس  تيجاا  

اإل فا  ال ام الذي يتوىل مساؤوليته الاوزيس أو أي  دا ة   رت يداملساتا املتصف  االجتام السيالي، و 
 ح ومي  أخسى  

ويف منااااا اااااذا الظااااسف، ماااان املهاااام أن يُساعااااي توزيااااو الساااافطات  اااا  الساااافط  التنفيذياااا   -59
ووكاالهتاااا و ااا  الل ااااء  ففاااي حااا  قاااد تتاااوىل السااافط  التنفيذيااا ، يف لااايا  اإلدا ة االعتياديااا ، 

سؤولي  كامف   عن أف ال اإلدا ات التا    هلا، فا ن الطاا و اخلااص للاا ون املنافسا   ظاس اعتمااد امل
اااذا الاانهحت  فاملساج اا  الف الاا  للااسا ات لاافط  املنافساا  ينب ااي أن تلااو عفااص عاااتد الل اااء، الااذي 

ت ييفااه يت اا  مت ينااه ماان مساج اا  اااذم اللااسا ات  أمااا النطااا  احملاادد لفمساج اا  الل اااتي  فيت اا  
حساااب احتياجاااات وقاااد ات كاااا واليااا  ق ااااتي  يف لااايا  املساج ااا  اللا و يااا  والوقات يااا  حلااااالت 

 وتفيالت اقتصادي  م لدة 
 االةتبارات الُقفري   

يتأثس   فا  قا ون املنافس   ىل حد   يد   دد من ال واما احملفي  اليت تشما، عفاص لابيا  -60
قتصااااادي ، والتشاااا يف  املؤلسااااي  واللا و ياااا ، وجااااودة   فااااا  املنااااال ال احلصااااس، مسااااتوى التنمياااا  اال

 اللا ون، والنظام السيالي، واملساح  اجل سافي  لفبفد 
 مستوى التنمي   

يؤثس مستوى التنمي  االقتصادي  واللا و ي  لفبفد تأثرا   اديدا  عفاص  ا ا قاا ون املنافسا   -61
احتياجات اإل فا  املستبط   ه  وتؤثس التنمي   األ سب العتمادم يف والي  ق اتي  ما، و دد من ظ

االقتصااادي  عفاااص  وعيااا    فااا  اللاااا ون ووفاااسة املااو ف  املاااؤاف ، كماااا أن هلااا تاااأثرا  والاااحا  عفاااص 
املشاااكا الاايت ي ا يهااا أي اقتصاااد يف وااال املنافساا  واللااوى السيالااي  الاايت تشاا ا اعتماااد قااا ون 

 املنافس  
 نوني العوامل السياسي  والقا  

يشاااا ا النظااااام اللااااا وي لفوالياااا  الل اااااتي  امل اااايف  واملسااااتوى اإلنياااااو إل فااااا  اللااااا ون  -62
واملساج   الل اتي  و وعيتهما عواما ألالي  يف ما يالقيه  ظاام املنافسا  مان  ااح  شا ا ياومي  

سيلااا   ىل ف فاااص لااابيا املناااال، مي ااان أن متياااا والياااات اللاااا ون املااادي الااايت متتفاااة مما لااا   دا يااا  ع
اعتماد هناحت   فاا  مسكازي يساتند  ىل  جاساء  دا ي خالاو لفمساج ا  الل ااتي   يف حا  ينب اي أن 
ت تمد واليات اللا ون ال ام، اليت ت تمد هنجا  حمو م احملاكم، هنجا  قاتما  عفاص التلالاي يساتدعي 

س املساج اا  مان لافط  املنافسا   فاو ق ااي  أماام حم ما  و نيا  والتصاادا  ح ام لصااحلها  وتنحصا
 الل اتي  يف اذم احلال  يف عمفي  االلتئناف االعتيادي  
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وت طفو البيئ  اللا و ي  األولو لألح ام الدلتو ي  وال اديا   شاأن احلسياات االقتصاادي   -63
 واإل صاف  دو   اام كذلة يف تديد  طا  قا ون املنافس  وألسه اللا و ي   

نال األ سز عفص  لاة يف اللاا ون ال اام، يف حا  يشاتما وت ّد قوا   م افح  الفساد امل -64
قااا ون السااندات احلاادي  عفااص قواعاااد ااماا  ماان اللااا ون اخلااااص ل اابط لاافوس أ ااساف الساااو  
               الفاعفااا  يف األلاااوا  املاليااا   و املناااا، ت اااطفو اللواعاااد اخلاصااا   املشااارتيات واإلعا اااات احل وميااا 

سااو ،  اادو  اااام يف تديااد البيئاا  اللا و ياا  األولااو ومفهااوم أو أي قواعااد أخااسى  شااأن لاافوس ال
 قا ون املنافس  

وكنرا  ما يُلفا من أ ي  ال واما السيالي  ك نصس حالم يف  اح  ظاام قاا ون املنافسا    -65
مااار أن لفااادعم وااللتااازام السيالاااي   اقتصااااد حاااس ومنصاااف عموماااا  دو ا  ألالااايا  كاااذلة يف ااااذا 

 ف ن أف ا ما مي ان ف فاه  لاا ون املنافسا  ااو  دماجاه لامن حزما  والا   مان امل ما   و التاو
 ااام  اقتصاااد السااو  احلاس  و اادد النظااام السيالااي الساامات اخلفياا  اللتاازام الليالاات املنافساا  وا

اهلامااا  لنظاااام قاااا ون املنافسااا ، مباااا يف  لاااة عالقاتاااه  السيالاااات األخاااسى والنفاااو  الاااذي ميا لاااه 
 يون أو حىت السيالات احلز ي  يف لفط  املنافس  املسؤولون احل وم

 المنافس بالمراجع  القضائي  لهقضايا المتعهق    
تشااا ا مساعااااة األصاااول اللا و يااا  الواجبااا  واللاااسا ات اإلدا يااا  املنصاااف  حجاااس الزاويااا  يف  -66

 احلوكم  اجليدة والزم  لنجاح أي  ظام من  ظم قوا   املنافس  
أ اساف ثالنا   حلاو  اللسا ات امل يب  يف ق ايا املنافس  حلو  امل نيا  صاا و قد تنتهة و  -67

بفااد  وماان ظ، لفتااأثرا  لاافبيا  عفااص النشاااط االقتصااادي  أي ااا   و  بااا ة أعاام قااد تااؤثس اااذم اللااسا ات
اللااسا ات الاايت  ت اامن   صاااف وقا و ياا وجااود  ليااات  األكنااس تطااو ا   يتطفااب   فااا  قااوا   املنافساا 

 املنافسا   ات تتصاالفم ني   لاسا   تُتاح  وينب ي أن )املساج   الل اتي (وكاالت املنافس  تتمذاا 
 حلوقهم  أ ه ينطوي عفص ا تهاس م ا ي  الط ن يف اللسا    ا   سوا  ،أي ا    ساف ثالن ألو مبا 
واملساج ااا  الل ااااتي   اااسط مااان  اااسوط مساعااااة األصاااول اللا و يااا  ولااايادة اللاااا ون، فهاااي  -68

حااىت  جااساءات الساافط  التشااسي ي   ىل حااّد  ااا  ااو  جااساءات الساافط  التنفيذياا  لسقا اا  الل اااء، ختُ 
أ ه قوز الط ن يف اللسا ات اليت تتمذاا اهليئات ال موميا  أو اإلدا ات احل وميا    لة ي  و ما  
ت أو الوكااااالت اإلدا يااا  عنااادما ت اااون اهليئااا  ال موميااا  قاااد تصاااسف اجلهاااات املنظمااا  اللطاعيااا أو 

ماار قا و ياا ، مااا ي  اا  الفصااا  اا  الساافطت  التنفيذياا  والل اااتي   ماار أ ااه ال  ااد ماان   صااو ة
يف  ُظُام اللاا ون  اإل ا ة، يف ااذا السايا ،  ىل أن املساج ا  الل ااتي  لل اايا املنافسا  جتاسي أي اا  

            لااااه  ال ااااام حياااا  تتمااااذ اللااااسا  األوو حم ماااا   اااادال  ماااان وكالاااا   دا ياااا  لفمنافساااا ، وماااان ظ فاااا ن
  ا  ا  ق اتيا  

 م ا ي  وينب ي أن تش ا وتنشئ املساج   الل اتي  حافزا  لت زيز أداء لفطات املنافس    -69
 ىل أداء لافط  املنافساا   يادفو ما  و ل اتااه يف هنايا  املطااف حاافزا  احملالط ان يف قاسا  م ياب أماام 
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ولي زز  لة، عفص األمناا،   حم متصادي وقا وي تلييم اق التنادا   ىلقسا اهتا و ناء عمفها  دق  
الازمن، وااو ماا ليسااعد عفاص  نااء ف ا   قا يا  ل ماا  عفاص ماسجودة اللسا ات املت فل   املنافسا  

 لفط  املنافس  
 مالك سهف  المنافس  وموارد ا المالي   

اخنفااأ األجاو  تااأثرا  لافبيا  يف فاسص تو ياف أصااحاب املهاا ات ال اليا  واحملافظاا   ياؤثس -70
  وال لاايما يف اجملاااالت املتمصصاا  ك  فااا  قااوا   وليالااات املنافساا  ،عفاايهم يف اخلدماا  ال اماا 

يف ااافون م ااااد ة اللطااااأل ال اااام  قااادفأصاااحاب ال فااااءات واملهاااا ات مااان ماااو في اخلدمااا  ال امااا  
 ال ما يف اللطاأل اخلاص  أ  ابيبهم ومؤاالهتم عندما قتذب تد  

فاألدلااا    م  اااف  عويصااا ويشااا ا خطاااس الفسااااد والااات الل النفاااو  يف البفااادان الناميااا   -71
تَمدة ماان واقااو التجس اا  ال تنباات  شاا ا قط ااي أن اخنفاااأ األجااو  يف اللطاااأل ال ااام يشااجو سااامل

دة األجااو  يف كااا احلاااالت  ىل احلااد الفساااد، كمااا أن التحفاايالت النظسياا  ال تتوقااو أن تااؤدي زيااا
  فاااا  قاااوا   املنافسااا ، ال لااايما يف البفااادان الااايت تسااات    اااأفساد مااان اللطااااأل ينااار و  مااان الفسااااد 

اخلاص لف ماا يف وفا  املفولا  عفاص ألااس عادم التفاسا،   اا الل اايا الشاات   فيماا يت فاد 
  نزاا  اؤالء األع اء والتلالهلم 

 ااا   لااد ة اااؤالء األع اااء ال ااامف  عفااص ألاااس عاادم التفااسا، الااذين أي الشااواماوتت فااد  -72
يش فون مناصب عفيا يف  سكات خاص ، عفص تليد املساتوى املطفاوب مان املولاوعي  واحملافظا  

مطسوحا  أي اا  يف البفادان املتلدما ،  وااي مشا ف  عفيه، و دو ام املازدوا يف احل وما  والصاناع  
 احلفلاا س حاادة يف االقتصااادات الصاا رة والفلاارة  ساابب لاايد ت ااون أكناا  ماام أن اااذم الشااواما

 اختيا  األفساد املنالب  منها   اليت مي ن
أمااا الااانلص ال اااام يف املهاااا ات فااال ياااؤثس يف لااافط  املنافسااا  فحسااب  اااا ياااؤثس أي اااا  يف  -73

 فاا  قاوا   ومبا أن    األولاط اللا و ي  واحللوقي ، وقطاأل األعمال، والل اء، والسفط  التشسي ي 
املنافسااا  عاااامال  حافاااا  ل ساااب  ىل السااافط   دعاااوةاملنافسااا  ال قاااسي يف فاااساا، فااا ن  لاااة ق اااا 

 املصداقي  وأولاط  مؤيدة هلا 
 تحديد األولويات وتخصيص الموارد كأداة لةعالي  الوكاالت  

ففاي ت طفو لفطات املنافس   واليتها  والط  ماو ف  وماوا د ماليا   اديدة التفااوت   -74
مفيااون دوال ، يت اا  عفااص مراااا أن  100حاا  تبفاا  ميزا ياا    ااا لاافطات املنافساا  أكنااس ماان 

تتااد س أمو اااا  أقاااا ماان  لاااة   ناار  كماااا يتفاااوت عاادد املاااو ف  وكفاااءهتم تفاوتاااا   ااديدا   ااا  
  (18)لفطات املنافس ،  أهنم  أن احملام  االقتصادي  اخلبرين واملدع  ال ام  املتمسل 

__________ 

  Global Competition Review Issue, 2014, 17(6):4لال الأل عفص تفيا مت اما صذا الشأن، ا ظس:  (18)
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وتواجااه لاافطات املنافساا  الفتياا  صاا و ات يف لاابط األلااوا  عناادما ت ااون املما لااات  -75
املا  اا  لفمنافساا  واياكااا السااو  االحت ا ياا  متفشااي   اا  عاادة قطاعااات وي ااون امتنااال قااا ون 
املنافس  متد يا  منذ البداي   ألإف  ىل  لة أن  لص احملام  اخلا اء يف اللطااأل اخلااص والل ااء 

 يفت من عزمي  املّدعص عفيهم فيما يت فد  امتنال قا ون املنافس  وأح امه  مي ن أن
وقاد أ اسزت هاوث األو  تااد حاجا  لاافطات املنافسا  الفتيا   ىل خاوأ جتاا ب ت فيمياا   -76

لتحساا  مها اهتااا يف د الاا  احلااااالت وولااو التشااسي ات امل تماادة عفاااص املما لاا   و تااا تدياااد 
املالياا  والبشااسي   ف الياا  مستباا  فاتلاا  األ ياا  جلميااو لاافطات املنافساا ،  األولويااات وختصاايص املااوا د

 مم ما هلا مان أ يا  خاصا  لالقتصاادات الصا رة والنا ائ   وينب اي مان ظ لفسافط  أن هتاتم عان  
كنااب  ااالتطو ات احلليلياا  يف األلااوا  احلسالاا   النسااب   ليهااا، ول ااا ماان املفيااد أن تسصااد اااذم 

 تحسيات السوقي  التطو ات عن  سيد ال
 سدارة المعار  والموارد البشري  من أجل سنةاذ  انون المنافس  بةعالي   

تشااا ا  دا ة املاااوا د البشاااسي  وامل اااا ف مظهاااسا  حافاااا  لنجااااح لااافط  املنافسااا  يف األماااد  -77
ويس الب يد  ويلت ي   فا  قا ون املنافس  وموع  م لدة مان املهاا ات اللا و يا  واالقتصاادي  والتطا

 امله  املستمس 
عااان  ويتطفااب تطااويس د اياا  حليليااا  يف وااال قااا ون املنافساا  لااانوات ماان اخلاا ة، ف ااال   -78

ختصص  ويا ومف م  التحاديات  وتشا ا مهاا ات م اجلا  احلااالت وم سفا  اللطاعاات عناصاس 
 ألالي  اللطالأل لفط  املنافس   واجباهتا 

أن تاااتم ن مااان اجتاااذاب أف اااا ال لاااول ومااان املهااام لسااافطات املنافسااا   شااا ا خااااص  -79
اللا و ياا  واالقتصااادي  وأكنساااا  بومااا  و تاحاا   فااا  مهنياا  جذا اا  و ويفاا  األمااد هلاام  وماان املهاام  
كااذلة حفاا  الااذاكسة املؤلسااي  والااتمدام املهااا ات املتمصصاا  واخلاا ات السفي اا  املسااتوى الاايت 

 ترتاكم مبسو  الزمن 
تناااف  الفااسص اجلذا اا  الاايت يتيحهااا اللطاااأل اخلاااص، وكااي يتسااىن لساافطات املنافساا  أن  -80

فاا ن عفيهااا أن ت ااسأ فااسص عمااا جذا اا  و ااامف  الجتااذاب املااو ف  املااؤاف  واحلفااا  عفاايهم  
وماان املت ااذ  عفااص لاافطات املنافساا  أن تتناااف  عفااص ألاااس الساتااب وحاادم  لااذا فاا ن مثاا  عوامااا 

 اا  ال مااا واحلياااة الشمصااي ، وال مااا أخااسى مي اان أن تساات ما الساتااب التنافسااي، منااا التااوازن 
 عفص حاالت منرة لالاتمام، وجو ال ما اجلماعي، واألمن الو يفي  

عااااالوة عفااااص  لااااة، فاااا ن حفاااا  امل ااااا ف املؤلسااااي  ي تسااااي أ ياااا  الااااتنناتي  لتم اااا   -81
ظماا  املاو ف  الااذين يتناااولون احلااالت ماان االلااتفادة لاسي ا  ماان اخلاا ات املرتاكما  ف ااال  لاادى املن

  شأن أ واأل م ين  من املمالفات أو قطاعات م ين  أو حىت  سكات م ين  
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 سبل وأسالي  تعزيز الدةوة سل  المنافس  -ثانياع  
تتجاااوز الاادعوة  ىل املنافساا ، كمااا  ُكااس لااا لا ، وااسد ال مااا الصااحايف لساافط  املنافساا   -82 

السيالااات املت الاادة املوجهاا  حنااو وتشااما الاادعوة  ىل ليالااات املنافساا  يف   ااا  وموعاا  ماان 
السااو ، واملصاامم    ااسأ تصااحي  الساافوس املشااوم لفسااو  وقم ااه، وم اجلاا   خفاقااات السااو   
وهتدف أ شط  الدعوة  ىل املنافس  يف ارن  اته  ىل  ناء النل  املؤلسي  يف لافط  املنافسا  و ظاام 

   فا  قا ون املنافس  ك ا 
ىل   ااااساس وموعاااا  ماااان أصااااحاب املصاااافح  واجلمهااااو  ويااااؤدي اااااذا املنظااااو  األولااااو   -83

   (19)املستهدف تتجاوز  طا  األولاط امل ني  مبا سة
وُتساااااند  فااااادان عديااااادة كاااااذلة  ىل لااااافطات املنافسااااا  أو اهليئاااااات االلتشاااااا ي  السفي ااااا   -84

يادة اجلد حل وم   شأن  ثا  اللوا   ىل ا املشو ةمسؤولي  تلدمي املستوى املستبط   تفة السفطات 
يتسااااىن جلميااااو فااااي اهلنااااد ماااانال ، ف عفااااص املنافساااا   اإلجساتياااا  التشااااسي ي  احملفياااا والفااااوات   امللرتحاااا 

يف سيالا  املنافسا ، تت فاد   عند النظس يف مساتا مستويات احل وم  التماس  أي لفط  املنافس 
نافسا ، و ن  جلنا  املمبوجاب اللاا ون  طفاب  أي  ُمفازماحل م الذايت يف األ ادل    لابا يا  ح  أن

لفاوزيس أن يستشار وفا  كا ت   اؤاا مار مفزما  لفاوزيس  وكاذلة األماس يف تاو  ، حيا  مي ان 
تت فاااد املنافساا   شاااأن نيياااو امللرتحااات اجلديااادة املت فلااا   التشااسي ات و شاااأن أيااا  مساااتا أخاااسى 

   اء اذا اجملف  ُمفزإم  لفوزيس  مر أناملنافس ،  
أداة  لت زيااز االمتنااال الطااوعي والتنساايد يف وااال السيالاا  الاادعوة لفمنافساا  ومااا داماات  -85

، فاا ن  شااا ها الستيسااي يف البداياا ، و اصاا  لاادى لاافطات املنافساا  الفتياا  الاايت  تاااا فيهااا ال اماا 
أصحاب املصفح   ىل اإلحا    وجود قا ون جديد لفمنافس  و أادافه، او التوعي  و  كاء وعي 

التوتس املم ن  اليت قاد تنشاأ عان تادا ر ليالااتي  م ينا ، منهاا  ملس ي السيالات  أوجه التآز  أو
    شاء و/أو  اي  الشسكات  ات السمزي  الو ني عفص لبيا املنال ال احلصس، 

والشامف  واحدة من أقوى األدوات اليت متتف ها  املطو ةالرتاتيجي  االتصال وصذا ت ون  -86
وتبااا  جتاااا ب لااافطات  احلفاااا  عفيهاااا وتشاااجي ها ثلافااا  املنافسااا  و  لتألاااي لااافطات املنافسااا  

 أن مان  اأهنا  ف اليا ،   ا الاُتمدمتأن الارتاتيجي  االتصاال، ، منهاا والفتيا  النالاج  ،املنافس 
النلا اات  وتوّجاهاالمتناال للاوا   املنافسا ، أن ت ازز ، و   اساكهو  اجلمهاو عاما   تسهم يف تنليف

 املنافس  ن لفطات املت فل   السيالات، ومت ّ 

__________ 

قااد ة لاافط  املنافساا  عفااص   ااداء ت فيلاهتااا هسياا  والتوصااي    دخااال تسااينات عفااص السيالاا  ال اماا  وأ ظماا   ت اادّ  (19)
 عنصسا   خس من ال ناصس اليت ُتستمَدم يف تلييم االلتلالل التنفيذي لسفطات املنافس   ،اإل ساف والتشسي ات
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 تكييف استراتيميات الدةوة اإلةالمي   س  المم ور المست د  -ألف 
ت ااّد الاارتاتيجيات االتصااال املوجهاا  جلمهااو  حماادد، يف اااذا الساايا ، لااسو ي   إلحا اا   -87 

وموعات خمتفف    ما وكال  املنافس   وينب ي أن تسكز لفطات املنافس  عفص جوا اب خمتففا  مان 
دف  فااادعوة هأدوات وأ ااا ال االتصاااال املنالاااب  حساااب اجلمهاااو  املسااات عمفهاااا وأن تساااتمدم

، عفااص لاابيا السيالااي  وكبااا  مااو في اخلدماا  املد ياا  امل ففاا    اامان توافااد السيالااات  نياااال  
املنال، يتطفب الرتكيز عفص دو  ليالا  املنافسا  يف   اا  السيالاات االقتصاادي  اإلنياليا  لفبفاد، 

األكادمييااا  أو اللا و يااا  مي ااان أن تتطاااس   ىل تفاصااايا أكناااس تلنيااا    يف حااا  أن دعاااوة األولااااط
و ال   ، ف ن الدعوة ع  الولاتط اإلعالمي  قب أن يتصدى لفتحدي املاثا يف تسني  مفاايم 

 اقتصادي  وقا و ي  م لدة  ىل ل    سيط  منالب  لنشساا يف صحيف  يومي  
 مؤسسات الحكوم  المركزي   

املنافس  عفص احل وم  املسكزي  واي تا    هلا، ولي  فلط لفوزيس املسؤول  ت تمد لفطات -88
عاان ليالاا  املنافساا   وتااؤثس املبااادمل التوجيهياا  ال اماا  املت فلاا   السيالااات تااأثرا  كباارا  عفااص ثلافاا  
املنافس   ش ا عام  و التاو ف ن دعوة احل وم  املسكزي   ىل املنافس  ينب ي أن هتدف  ىل تولاي  

إلصاااااالحات املواتيااااا  لفساااااو  والااااادعوة  ىل قاااااا ون املنافسااااا   وصااااافه  كناااااا  مااااان أ كاااااان السيالااااا  ا
 االقتصادي  ك ا 

 الم ات المنظم  القفاةي   
ت اااااطفو اجلهاااااات املنظمااااا  اللطاعيااااا   ااااادو  ااااااام يف الظاااااسوف التنافساااااي  لف دياااااد مااااان  -89

ل هس اااء وال اااز والصااح   اللطاعااات احلسالاا  الاايت ت تسااي أ ياا  خاصاا  ل اماا  الناااس، كاملاااء وا
واي متا س  فو ا  كبرا  يف دو اا اذا،    تؤثس عفص األلا ا  الايت يادف ها املساتهف ون، كماا تاؤثس 

 عفص اامش     املشا يو أو عدد املنافس  النشط  يف قطاأل ما 
وقااااب أن تسكااااز دعااااوة اااااذم اجلهااااات  ىل املنافساااا ، مبااااا يتوافااااد مااااو اي فهااااا السيالااااي  -90

مي ال ام، عفص املنافو اليت تللها املنافس ، و ن أّدت يف   ا احلااالت  ىل فلادان  ايء والتنظي
   ماان لاافطتها األصاافي   وماان الاانُاُهحت اجلياادة إل ااساس اجلهااات املنظماا  اللطاعياا : املباااد ات املشاارتك 

  أو الد الات املشرتك   شأن الظسوف التنافسي ، صدف النهوأ  ف الي  اللطاأل  نياال  
 القضاة  

وتفسااار اللاااا ون  تساااهم احملااااكم يف لاااد الن اااسات الااايت ت ااارتي األح اااام ال سي ااا  مبااادتيا   -91
 االقرتان مو أح ام أخسى من اللا ون احملفاي، ومان ظ  دمااا قاا ون املنافسا  يف وموعا  اللاوا   
الو نيااا    لااااف   ىل  لاااة فااا ن مصاااادق  احملااااكم ال فياااا عفاااص قاااا ون املنافسااا  اجلدياااد يساااب  عفياااه 

ويلت اي فهماا  م ملاا    مصداقي  دلتو ي  اام   مر أن قا ون املنافس  يتسام  د جا  مان الت لياد
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وال  اااد مااان تاااد يب الل ااااة يف واااال األح اااام اجلواسيااا  للاااا ون املنافسااا  وال القاااات الدلاااتو ي  
  واللا و ي  األولو  طاقا  

وقد أعّد األو  تاد الرتاتيجي  إلحا   الل اة عن  سيد تبادل النظساء من خالل  سامحت  -92
امل اسوف  املنافس  و اي  املساتهفة ألمسي اا الالتينيا ، س امحت تبادل مو احملاكم األخسى، من قبيا 

(  ومااان املهااام كاااذلة تاااوفر تاااد يب لفل ااااة عفاااص ياااد خااا اء دوليااا  COMPAL الااام كومباااال )
وق اااة مااد    يف وااال تطبيااد قااا ون املنافساا  )كميااا  أمنااا( لتيساار  جااساء املساج اا  الل اااتي  

 ن املنافس   اعتبا م عنصسا  فاتد األ ي  يف   فا  قا و 
 مؤسسات األةمال  

هتادف ليالاا  املنافسا   ىل ت زيااز  م ا اات مؤلسااات األعماال ك ااا عان  سيااد  تاحاا   -93
فاااسص مت افئااا  ملنافسااا  حاااسة ومنصاااف  فيماااا  ينهاااا  ويشااا ا قاااا ون املنافسااا  يف ااااذا الصااادد أداة  

 ا قا و ي  متّ ن مؤلسات األعمال من التصدي لفسفوس اجملحف واملهدد ملنافسيه
وقااب أن تساا ص أي الاارتاتيجي  اتصااال تسااتهدف مؤلسااات األعمااال،  ىل أن تولاا   -94

كاااا الولاااوح أن ماااا تسماااي  لياااه ليالااا  املنافسااا  يف هنايااا  املطااااف ااااو احلاااد مااان التنظااايم ال اااام 
واللواعد اخلاص   اللطاعات لصاح تنظيم منصف يسكز عفص السو  وينحصس يف واالت السو  

فا مست صي   وقب أن تشدد الرتاتيجي  االتصال يف ارن  اته عفص اللياود اليت تشوصا أوجه خ
الاايت تفسلااها ليالاا  املنافساا  عفااص أ ااواأل م يناا  ماان لاافوس مؤلسااات األعمااال  وتساافيط ال ااوء 
عفااص  اااح أ شااط  اإل فااا ، و اصاا  يف م افحاا  الليااود املتأصااف  والساافوكيات البال اا  ال ااس ، اااو 

 رتاتيجي  اتصال تستهدف اذم اجملموع  عنصس حيوي   ن يف أي ال
ينب ااااي أن هتاااادف دعااااوة مؤلسااااات األعمااااال  ىل ت زيااااز االمتنااااال ال ااااام للااااا ون  وأخاااارا   -95

املنافساا ، ومت اا  مؤلسااات األعمااال وتشااجي ها عفااص الااتمدام اللااا ون كفمااا واجهاات أ شااط  
لاااتظفم أو التاااذ أل  أح اااام ما  ااا  لفمنافسااا ، والفجاااوء  ىل تااادا ر اإل فاااا  ال امااا  مااان خاااالل  ليااا  ا

اللااا ون يف أي دعااوى خاصاا  إلهناااء اتفاقااات تو يااد لااا ة أو الشااسوأل يف مطالبااات ت ااويا عاان 
 ال س  الواقو 

 المست هكون  
ت تسااي دعااوة املسااتهف    ىل املنافساا  أ ياا  حافاا  إل ااساز اجلوا ااب اإلقا ياا  يف قااا ون  -96

 اتااه  آليااات الااتظفم واجلاا  املتاحاا  يف   ااا  الوالياا   املنافساا   وينب ااي توعياا  املسااتهف   يف ارن
 الل اتي  لسفط  املنافس  

ولتحليد  لاة، يت ا  أن تنشائ لافطات املنافسا  مواقاو  ل رتو يا  ف الا  يساها فهمهاا  -97
لشسح واليتها  ف   ميساسة ل اما  اجلمهاو   كماا ينب اي النظاس يف الت ااون ماو حمطاات   اعا  وتففازة 

 لنجاحات احملسزة عفص ص يد اإل فا  خمتا ة ل سأ ا
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جببببدوى الدراسببببات أو التحريببببات القفاةيبببب  ألنشببببف  الببببدةوة وأنشببببف  اإلنةبببباذ  -باء 
 المستقبهي 

تنظاااس التحسياااات اللطاعيااا  يف الظاااسوف التنافساااي  للطااااأل م ااا  صااادف تدياااد املصااااد   -98
 املم ن  لليود املنافس  و لم صو ة والح  عن اللطاأل امل   

دي التحسيات اللطاعي  دو ا  ااما  من منظو  الدعوة، فهي تسفط ال اوء عفاص عماا وتؤ  -99
لفط  املنافس  وتتاي  لف اما  حملا  مبا اسة ومفهوما  عان عمفهاا  ومي نهاا  شا ا خااص أن تنشائ 

 صف  وثيل     املستهفة ولفط  املنافس   
الو نيا  يف  ايفي،    جتاسي ومن األمنف  اجليدة عفص  لاة ماا تلاوم  اه اهليئا  االقتصاادي   -100

تاااارتاوح ماااان الد الااااات  شااااأن ألااااوا  االتصاااااالت امل لاااادة  ىل  عاااادة د الااااات قطاعياااا  لاااانويا  
الد الااات  شااأن األلااوا  ماار املنظماا   وُتسااتمدم  تاااتحت اااذم الد الااات كااأداة دعوياا  لفتواصااا 

   يف السو  مو املستهف   عموما ، وإل  اد أصحاب املصفح  الستيسي   شأن  سوف املنافس
ملااي امل اا   ألا ا  الوقااود، حياا  د او األيااخاسى م تااب ال اا تالت الفومان األمنفاا  األ -101

ي ما "فسيد  افافي " م اسس عفاص  صاد لاو  الوقاود الايت ال ختفاو مان ت لياد  ويتواصاا امل تاب 
ن مبا ااسة مااو عامااا  الناااس  والاااط  تطبيااد مي ااان تنصاايبه عفااص اهلواتاااف الذكياا  ويتاااي   يا ااات عااا

س ملرت اااا    اااااألمس اإلدا ي 47السااااو  يلاااادمها ماااازودو الوقااااود يف الاااازمن احلليلااااي، عمااااال   املااااادة 
الصااااد  عااان وزا ة الشاااؤون االقتصاااادي  والطاقااا  يف أملا ياااا  وقاااد حظاااي الاااتحداث ااااذم الوصاااف  
الشااافاف   ت طيااا   عالميااا  والااا  ، ماااا لااااعد عفاااص   اااساز الصاااف   ااا   ايااا  املساااتهفة وليالااا  

، وعفص ت ميد ثل  املستهفة يف ااذا اللطااأل الفااتد األ يا  ومان ظ ت زياز النلا  املؤلساي  املنافس 
 د او  ييف م تب ال ا تالت الف

السااو  أ ياا  فاتلاا  يف   ااا الواليااات الل اااتي  ل شااف املما لااات  توت تسااي تسيااا -102
 كّففت املفولي  ال فيااالتوا ؤي   واو ما حدث يف حال  لو  نيو النفايات يف كولومبيا، حي   

لفصااناع  والتجااا ة األو  تاااد  اا جساء د الاا  قطاعياا  يف   ااا   س ااامحت كومبااال  والااتنادا   ىل  تاااتحت 
 اذم الد ال ،  سعت املفولي  يف تليد  في يف لو  نيو النفايات  بوموتا  

 دروس لهمستقبل: السبل الكةيه  بتعزيز سنةاذ المنافس  والدةوة سلي ا -ثالثا 
جتااااوزت  ُظاااام منافسااا  فتياااا  عدياااادة مسحفااا  يواااااا التأليسااااي األوو لتنشااائ  يئاااا  عمااااا  -103

  و امللا اااا، وجااادت وكااااالت 2010حليليااا ، مناااذ ا  لااااد ماااؤمتس االلااات ساأ الساااادس يف عاااام 
املنافساااا  النالااااج   فسااااها ولااااط  ااااب   متداخفاااا  ماااان االتفاقااااات النناتياااا  واملت ااااددة األ ااااساف، 

الت اون مو عدد متزايد من اللوى االقتصادي  النا ئ  اليت التحدثت قوا    ومبواجه  احلاج   ىل
 لفمنافس  يف السنوات األخرة و دأت  ت زيز لبا   فا اا 
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ويت   عفص وكاالت املنافسا  أن ت ياف وت ازز مما لااهتا عفاص صا يدي اإل فاا  والادعوة   -104
                يف ت زياااااااز ثلافااااااا  املنافسااااااا كاااااااي يتساااااااىن هلاااااااا االلاااااااطالأل  واليتهاااااااا  شااااااا ا مساااااااتمس وامل اااااااي 

 يف  فداهنا 
وينب ااااي أن تسكااااز وكاااااالت املنافساااا  الفتياااا ، يف لاااا يها  ىل تساااا  وت زيااااز   فااااا  قااااوا    -105

 املنافس ، عفص األمو  التالي :
تدياااد وموعااا  واق يااا  مااان ال ناصاااس اجلواسيااا  واإلجساتيااا  للاااا ون املنافسااا  مااان  )أ( 

 لا  تنفيذيا  لوكال  املنافس ؛ أهنا أن تتي  ألا
ماااان االلااااتلاللي   كباااارا    تصااااميم وكاااااالت املنافساااا  عفااااص حنااااو ي فااااا هلااااا قااااد ا   )ب( 

 واملساءل ، ملا      احل وم  املسكزي  واملؤلسات األخسى؛
 تطويس عالق  عما قاتم  عفص االحرتام املتبادل مو السفط  الل اتي ؛ )ا( 
 يف وااال   فااا  قااا ون املنافساا  مل افحاا  االتفاقااات املشااا ك  يف الت اااون الاادوو )د( 

  (20)التوا ؤي  السسي  املت ددة اجلنسيات
 وعفص ص يد الدعوة، ينب ي أن ت ون لفطات املنافس  الفتي  قاد ة عفص الليام مبا يفي: -106

 ولو الرتاتيجيات لفدعوة اإلعالمي ؛ )أ( 
 األ ي  عند ختصيص املوا د؛ولو م اير لتحديد أولوي  اللطاعات  ات  )ب( 
الد وس اليت مي ان أن تت فمهاا السافطات الايت تاأخست يف اعتمااد قاا ون  د اس  )ا( 

  وينب ااي أن يؤخااذ يف االعتبااا  املنافساا  ماان البفاادان الاايت لااديها ثلافااات  الاام  يف وااال املنافساا 
 اعتماد عمفي  ت يف يف اذا اجملال؛

مساااعدة يف وااال  ناااء اللااد ات ألصااحاب املصاافح  مطالباا  األو  تاااد  تلاادمي  )د( 
 ل مان ف الي  الدعوة اإلعالمي ؛

 د اس لااابا الت اماااا مااااو الااادعوة  ىل املنافساااا  عنااادما ت ااااون ولااااتط اإلعااااالم  )ه( 
 واحلسيات السيالي  عفص احملة؛

__________ 

املنظمات الدولي ، مبا فيهاا األو  تااد ومنظما  الت ااون والتنميا  يف امليادان االقتصاادي، مناذ عهاد   ياد يف تنشط  (20)
بو يف الساانوات السااالوكاااالت امل نياا   املنافساا   علااد ممنفااوكمااا   املهيمناا  واإل ااالا عنهااا ال ااا تالتوااال د الاا  

و ااسعت  ااب   املنافساا  الدولياا  يف  افحاا  ال ااا تالت   فااا  تاادا ر م  ألاااليباجتماعااا  لاانويا  ملناقشاا   املالااي 
ال ااااا تالت الدولياااا  واحملفياااا  يف وااااال   فااااا  تاااادا ر م افحاااا   تنرااااااتحااااديات الاااايت لفتصاااادي لفتنفيااااذ  س ااااامحت 

اللياود  ، أللباب أ ساطهااملشا ك  يف اذم احملافا الدولي  حمدودة عفصالبفدان النامي   قد ة ولت ون  ال ا تالت
ومتنااا اااذم   عااادة   اتحت عمااا اااذم احملافااا متاااُح لف مااوم، عفااص  ااب   اإل رت ااتو  اام ظاام ماار أن   اااملوا د املت فلاا  

  املوا د  النسب  لوكاالت املنافس  األقا خ ة مصد ا  منيا   امل فومات
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               أف ااااااا ألااااااااليب الت اااااااون الااااااادوو يف وااااااال الااااااادعوة  صااااااف  عامااااااا ، تطبيااااااد  )و( 
 خاص   ما يتصا  ولاتط اإلعالم  صف وفي

ويف ح  قد ت ا  التوصايات أعاالم عان اجتاااات واحتياجاات ينب اي تسنيتهاا  ىل حفاول  -107
حمفي  م يف  حسب االحتياجات الفسدي ، ف ن  جساء الت ساأ مستلا  اما للاا ون وليالاات 

ناا  كااا عفااص حاادة  ويف املنافسااات ماان  ااأ ه أن يساااعد يف ت زيااز تلياايم واااالت التحساا  املم 
ااااذا الصااادد، يتاااي  الااات ساأ النظاااساء الطاااوعي لسيالاااات املنافسااا  الاااذي قسياااه األو  تااااد  لطااا  
ا طاااال   اااامف  تساااتند  ىل تليااايم م ماااد لتحدياااد االحتياجاااات احملاااددة لفبفااادان  وينطاااوي ااااذا 

 ماادىااللاات ساأ عفااص متحاايص ليالااات املنافساا  عفااص النحااو الااذي جتساادم اللااوا   وينظااس يف 
  ف الي  املؤلسات والرتتيبات املؤلسي  يف   فا  قوا   املنافس 

    


