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السبل والوسائل الكةيه بتعزيز سنةاذ انون المنافس والدةوة سلي ا
مذكرة مقدم من أمان األونكتاد

موجز تنفيذي
يتناااول الفصااا األول ماان اااذا التلسيااس الساابا والولاااتا ال فيف ا ت زيااز فااا ق اوا
املنافس لدى وكاالت املنافس الفتي خاص  ،وخيفص ىل التنتاجات شأن ما تواجهه وكااالت
املنافس ا ماان تااديات عفااص اااذا الص ا يد ويتطااس الفصااا الناااي ،مسااتندا ىل جتااا ب وكاااالت
املنافس  ،ىل السبا اليت مي ن والطتها أن ت ازز وكااالت املنافسا أ شاطتها الدعويا الساميا ىل
ت زيز الوعي والنل يف أولاط اجلمهو اخلاص وال ام عفص السواء.
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مقدم
 -1تتااألف ليال ا املنافس ا ماان م ااو تيسااي  ،األول اااو قااا ون املنافس ا الااذي يتااألف
اادو م ماان قواعااد مولااوعي لفحااد ماان الساافوس املااا و لفمنافسا يف السااو  ،و ليا فااا يف ا ا
ل اافط م نيا ا املنافسا ا م اانال أم ااا امل ااون الن اااي ،ال ااذي ي تس ااي أ يا ا خاصا ا يف ال القا ا م ااو
()1
السيالات االقتصادي األخسى ،فيتمنا يف أ شط الدعوة ىل املنافس
 -2ول ااا ماان فااا قااا ون املنافس ا والاادعوة ىل املنافس ا دو فاااتد األ ي ا  ،حي ا ي ااد
أحااد ا ارخااس يف ناااء ظااام املنافس ا و دامتااه ا حظيااا اادعم مسااتوى عااال ماان النل ا املؤلسااي
واقرت ا ،يف أمنا األحوال ،مبجموع من السيالات الت ميفي
 -3كمااا أن ل ااا ماان اااذين اجلااا ب أ يا خاصا يف نييااو أ ظما قاوا املنافسا ف فااا
اللااا ون ف الي ا الااتنادا ىل ا اوى ملدم ا أو تسيااات قطاعي ا حم م ا يااؤدي ىل تنفيااذ قااا ون
املنافس ا ف فيااا و ناااء وموع ا مسج ي ا ماان الل اسا ات ،مااا ي ا عفااص تولااي م اازى اللااا ون ل اواء
لفجهات اللاتم عفاص فاا م أم للطااأل األعماال التجا يا  ،وي افي زااا حيوياا عفاص التشاسي ات
اجملااسدة وتش ا ا أ شااط اإل فااا يف الوقاات اتااه اختبااا ا للااد ات الوكاااالت اجلدياادة وتسااهم يف
ناتها ،كما تنشئ جتا ب اام وتساعد يف فو ة مما لات اإل فا وقاوا املنافسا يف املساج اات
الل اتي الالحل
 -4وت اازز الاادعوة ىل املنافسا ثااا فااا اللااا ون عاان سيااد الت سيااف واليا لاافط املنافسا
وعمفهااا والنتاااتحت الاايت تسزاااا عفااص طااا وال ااو ماار أن دو اااا أك ا ناار ماان وااسد م ت ااب
صحايف لسفط املنافس فالدعوة ىل املنافس هتدف ىل التوعي مبجموعا السيالاات الساميا ىل
ت زيز ال فاءة و ىل شاء ليالات اقتصادي تنطفد مان علفيا مؤيادة لفمنافسا وتتجااوز النطاا
ال اايد لالحت ااا وتس ا ص الاادعوة ىل املنافس ا ااذلة ىل ناااء ثلا املؤلسااات عمومااا مب اامون
قا ون املنافس ومساميه وجدوى فا م وصفه "قا و ا جيدا" وت برا عن احلوكم الس يدة
 -5وينلسم اذا التلسيس ىل جازأين ،اا :الفصاا األول ،الاذي يتنااول السابا والولااتا الايت
الااتمدمتها وكاااالت املنافسا لت زيااز فااا اللااا ون عفااص ماادى الساانوات اخلما املالااي  ،حيا
يااوىل ااتمااام خاااص يف اااذا الصاادد ىل وكاااالت املنافس ا الفتي ا وااللااتنتاجات املستمفص ا يف
ليا التحديات اليت تواجهها وكاالت املنافس يف عمفها املت فد اإل فا

__________

()1
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يتبىن األو تااد ااذا الاسأي ،كماا يت ا يف الوثيلا  TD/B/C.I/CLP/28مانال ،كماا تتبناام نيياو منظماات التنميا
ال ا ا ا ى النا ا ا ااط يف ميا ا ااداي الا ا اادعوة و نا ا اااء اللا ا ااد ات يف وا ا ااال قا ا ااا ون وليالا ا ااات املنافس ا ا ا ا ظا ا ااس أي ا ا ااا
البناة الادوو ومنظما الت ااون والتنميا يف امليادان االقتصااديA Framework for the Design and ،1998 ،
 ،Implementation of Competition Law and Policyالفصا السادس ،الصفح 93
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 -6وخيص ااص الفص ااا الن اااي لت زي ااز أ ش ااط ال اادعوة ىل املنافسا ا وا ااو يس ااتند ىل جت ااا ب
وكا اااالت املنافس ا ا عفا ااص ما اادى السا اانوات اخلم ا ا املالا ااي  ،ويتطا ااس ىل السا اابا الا اايت مي ا اان أن
تستمدمها وكاالت املنافس لت زيز األ الدعوة لديها من أجاا كااء الاوعي وت مياد النلا لادى
اجلمهو اخلاص وال ام عفص السواء
 -7ويس ااتمد ا ااذا التلسي ااس م اان ت اااتحت عم ااا فسي ااد اخلا ا اء احل ااومي ال اادوو امل ا ا لا اوا
وليال ااات املنافسا ا ش ااأن ف اليا ا وك اااالت املنافسا ا  ،وعم ااا املنظم ااات واملؤلس ااات األخ ااسى،
مبا فيها منظم الت اون والتنمي يف امليدان االقتصادي و ب املنافسا الدوليا ولافطات املنافسا
الو ني والوكاالت اإلقفيمي

أوالع -بهورة وانين وسياسات محكم بشأن المنافس
 -8يرتلخ قا ون املنافس يف والي ق اتي ما عندما يُدمحت اللا ون واي ا اإل فا اجلديدين
لاامن البيئ ا اللا و ي ا والتش اسي ي اللاتم ا ويساعيااان امل طيااات املوج اودة عفااص األ أ إ
ألااف ىل
لااة أن الطااا و امل لااد لل اوا املنافس ا وعالقتهااا ال اايل اااللوا األخااسى الاايت ُجتيااز الساافوس
املشا ااوم لفسا ااو ( ،)2يلت ا اايان دما اااا قا ااا ون املنافس ا ا لا اامن ا ااب ما اان السيالا ااات والل ا اوا
الت ميفي  ،واعتبا اا جزءا واحدا فلط من ليال أمشا شأن املنافس
 -9ويتطف ااب تص ااميم ظ ااام املنافسا ا م اان ظ تلييم ااا متأ ي ااا لفظ ااسوف االقتص ااادي واهلياك ااا
اللا و ي اللاتم قبا املبا سة اإلصالح ،و يالء عناي يلظ لسبا تنفيذ ليالات املنافس
 -10وي تم ااد اإل ف ااا اجلي ااد لفل ااا ون عف ااص ثالثا ا عناص ااس ،ا ااي :ج ااودة اللا اوا ( ،)3وكف اااءة
امللال ا اااة و ص ا ااافها م ا اان قب ا ااا وكالا ا ا ف ا ااا الل ا ااا ون ،وعدالا ا ا احملاكما ا ا أو املساج ا ا ا الل ا اااتي
وكفاءهت ااا( )4وق ااد ح اادثت تط ااو ات ااما ا عف ااص صا ا يد ا ااذم ال ناص ااس النالثا ا نيي ااا يف م ظ اام
الواليات الل اتي عفص مدى السنوات اخلم املالي
__________

()2

()3
()4

4

عفص السمم من ا دام وموع حمددة من السيالات املرتا ط فيما ينها ،فا ن ال القا ا قاا ون املنافسا و اتفا
ماان الل اوا اجلناتي ا واإلدا ي ا اااي عالق ا موثل ا جياادا فلااا ون املنافس ا يتفاعااا مااو احملظااو ات اجلناتي ا التالي ا :
قا اوا اال تش اااء وم افحا ا الفس اااد كل ااا ون ع ااام ،وق ااا ون الس ااندات ،و اااألخص األح ااام املت فلا ا التالع ااب
األل اوا والت ااداول م اان ال ااداخا ،كل ااا ون خ اااص أمااا النس ااب لفل ااا ون اإلدا ي ،فيتفاع ااا ق ااا ون املنافس ا م ااو
اللواعااد املت فل ا املشاارتيات واإلعا ااات احل ومي ا واناااس عالق ا موثل ا عمومااا أي ااا ا قااا ون املنافس ا احملفااي
وتستيبات التجا ة احلسة النناتي واملت ددة األ ساف
يشار مصاطف "اللاا ون اجلياد" ىل وعيا اللاا ون ويف حا ال يوجاد مفهاوم قااا وي حمادد لفلاا ون اجلياد ،مي اان
اف ارتاأ أن ج ااودة اللااا ون ت استبط هساان صاايامته واي فتااه وعالقتااه احملااددة ول ااوح م ااو الل اوا األخ ااسى ال اايت
يتلا و م ها ،ولهول وصول اجلميو ليه
لد ال ا ا ا ا ا أكنا ا ا ا ااس مشا ا ا ا ااوال حا ا ا ا ااول ف الي ا ا ا ا ا لا ا ا ا اافطات املنافس ا ا ا ا ا  ،ا ظا ا ا ا ااس الا ا ا ا ااوثيلت TD/B/COM.2/CLP/59 :
وTD/B/C.I/CLP/8
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 -11ويف م ظم احلاالت ،يتوقف ولو تشسي ات جيادة وُظام فاا ف الا عفاص وجاود توافاد
ليالي مؤيد لتب اقتصاد لو يتميز مبنافس قويا وماا ي يتاوفس ااذا املناان ،فا ن مان املساتب د
تلس احل وما قاوا وُظماا قويا  ،وت ا ّ املاو ف املاؤاف  ،ومتان لافط املنافسا االلاتلاللي
أن ّ
الالزما وكنارا مااا تشا ا اااذم املسااأل تااديا ،خصوصااا يف االقتصااادات الناميا والاايت متااس مبسحفا
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
قا ون ولفط م سل هلذا ال سأ لذا ،يش ا ولو لي ف ال للا ون املنافس م ف يص ب
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
حنااو ف ااال ،قااد ق ااا ف ااسة قااا ون وليال ا املنافس ا سمتهااا فاقاادة لفمصااداقي لااذا ف ا ن الاانهحت
التصاعدي او املف ا يف اذا امل ما

ألف -العناصر المو ري لهقانون
 -12الااتمس االجتااام حنااو دماااا قااا ون املنافسا يف توليف ا الل اوا االقتصااادي ال ام ا  ،خااالل
الس اانوات اخلما ا املال ااي  ،وواص اافت الوالي ااات الل اااتي ال اايت ل ااديها قا اوا لفمنافسا ا ت يي ااف
قوا ينهااا وُظاام فا اااا و فو هتااا ،كمااا تواصاافت مساااعي مواءما قاوا وليالااات املنافسا حااول
ال اي من حي النطا والت طي واإل فا
 -13وال زالت ال واما املسا يف اذا االجتام اي التالي :
(أ)

االجتام املستمس حنو تسيس األلوا واعتماد ليالات لفمنافس ؛

(ب) ازدي ا اااد الرتكي ا ااز يف أح ا ااام ق ا اوا
املستهفة وال فاءة واللد ة عفص املنافس ؛

املنافس ا ا أو تطبيله ا ااا عف ا ااص أا ا ااداف ف ا ااام

(ا)

ازدياد الرتكيز عفص التحفيالت االقتصادي و س اإل فا وزيادة التشا ه ينها؛

(د)

اإلدا ال املي لفمما لات التوا ؤي ؛

(ا)

التش ّدد يف اإل فا ؛

(ز)

ت زيز املشاو ات والت اون يف املساتا املت فل املنافس  ،عفص الص يد الدوو

ي ااالء دو أ ااسز لس اافطات املنافسا ا يف ال اادعوة ىل تطبي ااد مب ااادمل املنافسا ا يف
(و)
السيالات احل ومي األخسى؛
 -14ومث ا عامااا لااايف جديااد حالاام يتمنااا يف شااوء عهااد جديااد ماان االتفاقااات التجا ي ا
اإلقفيمي ال ى اليت تت من أح اما عن التحداث قوا املنافس ومواءمتها وت زيزاا
 -15وتظا اناس ،مو لة ،فسو اام
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(أ)
قوا

(ب)
املنافس ؛
(ا)
(د)

مدى تلدمي ليال املنافس عفص السيالات األخسى؛
مدى يالء األ ي ألاداف خالف فاام املساتهفة أو ال فااءة يف ال دياد مان
النُا ُهحت اللا و ي املتب يف م افح املما لات املا

لفمنافس ؛

ألاليب التحفيا املستمدم ؛

(ا) اللواعااد املولااوعي السااا ي وجااه خاااص عفااص الليااود السألااي  ،ولااوء الااتمدام
مسكز اهليمن  ،وعمفيات اال دماا ،واملشا يو املشرتك  ،وال مفيات املتداخف ؛
(و) اي ا أو طا أح ام جتاوز احل ّد األدىن لإلعفاءات املتصاف املف يا الف سيا
أو مراا من أ واأل اإلعفاءات؛

املنافس ؛

(ز)

قد ات اإل فا وقوة اإل فا الف في ؛

(ح)

املذااب اللا و ي اليت تُطبَّد يف ا اا قوا

املنافس خا ا اإلقفيم الو ؛

(ط)

اللد ة الف في عفص تطبيد اللوا

(ي)

حلااو املاادعص عفاايهم واللااد ة عفااص الااتئناف اللاسا ات الاايت تصااد اا لاافطات

(س)

مدى مشاك فدان خمتفف يف الت اون الدوو يف اذا اجملال؛

(ل)

الليود التنظيمي املفسول عفص دخول األلوا ؛

(م)
الو ني و/أو احملفي

أو وترة تطبيلها؛

م اادى ا طب ااا ق ااا ون املنافس ا عف ااص الس اافوس امل ااا و لفمنافس ا م اان احل وم ااات

 -16وقااد اعتماادت ااا الل اوا يف البفاادان النامي ا واالقتصااادات الاايت متااس مبسحف ا ا تلالي ا
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
 -17ي يزل اهلدف الستيسي لفمنافسا ااو تلياد التوزياو األمناا لفماوا د عان سياد التئصاال
املما لااات امللياادة لفمنافسا  ،واااو مااا يظااا اهلاادف األفااص للاوا املنافس ا يف م ظاام الواليااات
()5
الل اتي
__________

()5

6
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 -18ماار أن ق ااا ون املنافس ا كن ارا مااا يلت ااص مساعاااة اعتب ااا ات ماار اقتص ااادي أو اعتب ااا ات
ليالااي أو اجتماعي ا م ين ا وتشااما االعتبااا ات ماار االقتصااادي مساااتا اي ا املسااتهفة الاايت
تتجاااوز النهااوأ سفااام املسااتهفة وت زيااز ال فاااءة االقتصااادي ( )6واناااس ااادف مشاارتس إلدماااا
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
 -19ومث ا أاااداف أخااسى مشاارتك ساابيا اااي ت زيااز املؤلسااات الص ا رة واملتولااط احلجاام،
وتلييا ا ااد الرتكا ا ااز ما ا اار امل ا ا ا لفلا ا ااوة االقتصا ا ااادي  ،ولا ا اامان املنافس ا ا ا النزيه ا ا ا وأما ا ااا األاا ا ااداف
املتصااف املصاافح ال ام ا  ،الاايت قااد ال ختفااو ماان أ ي ا لألاااداف اإلياتي ا  ،فهااي تظااص ا تشااا
م ل ا ااول يف البف ا اادان الناميا ا ا  ،ل نه ا ااا توج ا ااد أي ا ااا يف قا ا اوا املنافسا ا ا امل تم ا اادة ل ا اادى ا ااا
البفدان املتلدم
نفاق االنفباق
 -20فيماا يت فاد النطاا الل اااتي للاا ون املنافسا  ،ال تازال م ظاام الوالياات الل ااتي تطبااد
قوا املنافس لديها داخفيا وخا جيا ،كفما تسبب لفوس ما و لفمنافس ألاسا حمفيا كافيا (،)8
( )9
وفلا لفسوا د الل اتي احملفي شأن ا طبا قا ون املنافس خا ا احلدود اإلقفيمي لفدول
الممارسات المحظورة :أفقياع ورأسياع
 -21يست سأ اللا ون النمو جي شأن املنافس عددا مان اللياود التجا يا الستيساي يف فصافه
النال ويتناول حظس لاءة التمدام مسكز اهليمن يف فصفه السا و
 -22وتت من الليود اجلواسي يف اذا الصدد :اتفاقات تنبيت األل ا  ،وال طاءات التوا ؤيا
(التالعااب يف ال طاااءات) ،وتلالاام األل اوا أو الز اااتن ،والليااود اجلماعي ا عفااص اإل تاااا أو البيااو
__________

()6

()7

ماان لااة ماانال ال ا ط السيالااي الااذي افااد الااتحداث قااا ون اارمان ( )1890ماان أجااا التصاادي لفل ااوة
االحت ا ي ا املتنامي ا لفصااناديد االتتما ي ا يف الواليااات املتحاادة األمسي ي ا  ،لااي يف اجملااال االقتصااادي فحسااب
و يااا عفااص الص ا يد السيالااي أي ااا وأُد جاات مااادة خاص ا املنافس ا يف م اااادة اجملموع ا األو و ي ا توخيااا ملنااو
الرتتيبااات اخلاص ا ماان عااادة صااب احل اواجز التجا ي ا الاايت أل ياات يف مااا يُ ااسف اليااوم املااادة  34ماان امل اااادة
اخلاصا تسااير االتااد األو وم كمااا يشاار قاا ون منافسا جنااوب أفسيلياا ولااوح ىل ت زيااز مف يا السااود ا ظااس
احلا ي  8أد ام
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

()9

النساب لفوالياات املتحادة ،ا ظاسHartwood Fire Insurance Co. v. California 509 U.S. 764 (1993) :؛
و النسب لالتاد األو وم ،ا ظس الل ايا اجملم :

C-89/85, C-104/05, C-116/85 and C-125/85 Woodpulp

(1989), ECR-I 1307
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(مبا يف لة فسأ احلصص) ،واالتفا عفص فا الشساء أو التو يد ،والسفا اجلماعي إلم ا ي
اال مام ىل تستيب أو ا ط ال مىن عنهما لتف يا املنافس (مسفد حيوي)
 -23وت ااو م ظاام الواليااات الل اااتي قاتم ا املما لااات امللياادة لفمنافس ا طبي تهااا أو الاايت
يُستب د شدة عفص األقا أن تستفيد من اعتبا ات ال فاءة وتشما الليود املشددة املتفاد عفيهاا
عاملي ا ااا تلسيب ا ااا الت ا ااتالت االحت ا يا ا ا (ال ا ااا تالت) والتالع ا ااب يف ال ط ا اااءات وف ا ااسأ ألا ا ا ا
عادة البيو
 -24وقد ُحمصت مما لات وقطاعات جديدة م ين خالل السنوات اخلم املالي يف ا
م افحا ا االحت ااا  ،مبا ا ا يف ل ااة تش ااديد ف ااا ق ااا ون املنافسا ا يف قطاع ااات اخل اادمات املاليا ا
أو فاسأ قيااود عفااص ت ففا األياادي ال امفا أو التاادقيد يف اإلعا ااات احل وميا لفاانُظم ال اسيبي يف
الدول األع اء يف االتاد األو وم
سساءة استخدام مركز ال يمن
ُ -25اختااذت خطاوات ااما خااالل الساانوات اخلما املالااي  ،فيمااا يت فااد لاااءة الااتمدام
مسكااز اهليمنا  ،صاادف صااوا مفهااوم اهليمنا السااوقي يف ااا منااان اقتصااادي داتاام الت اار ،وات ا
وجاود اا الفاوا الشالا ا الوالياات الل اااتي ال ا ى عفاص صا يد تدياد مفهاوم اهليمنا
وملالاة احلاالت املت فل صا يف االقتصاد اجلديد
اإلةةاءات واالستثناءات
 -26تنطوي اتفاقات م ين عفص م ا ات م ززة لف فاءة عفص حنو مسافّم اه مناذ أماد ياد
ويلا ّاس اللااا ون النمااو جي شااأن املنافسا ااسو ة تاحا اإلم ا يا إلعفاااء أ اواأل م ينا ماان الليااود
مر املشددة ناء عفص خطا مسبد لسفط املنافس
 -27وتتي نييو قوا املنافس التنناءات و عفاءات وفلا رثا اا امل ززة لف فاءة أو هسب
أولويااات ليال اااتي م ين ا ومتي ااا ل اافطات املنافس ا ىل شااس توجيه ااات ع اان ل اابا تطبي ااد ا ااذم
االلتنناءات
 -28وتت فااد اإلعفاااءات وااللااتنناءات خصوصااا ارثااا امل ااززة لف فاااءة الناجت ا عاان الت اااون
عفااص ا ا مشااا يو مشاارتك (يف عمفيااات اإل تاااا ،والبح ا والتطااويس ،والتوزيااو) أو مراااا ماان
أ ال الت اون
 -29ع ااالوة عف ااص ل ااة ،ف ااال ت ازال ااا الوالي ااات الل اااتي تطب ااد عف اااءات ل اامي عف ااص
قطاعات سمتها عندما ت ون مث اعتبا ات ليالي عفص احملة
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مرا ب ةمهيات االندماج
 -30ااهدت األعاوام اخلمسا األخاارة ت ارات ااما يف عمفيااات اال اادماا واالحتياااز ال امليا
يف ا األزم املالي ال املي وأزم الديون السيادي األو و ي اليت ت بداا االقتصاد ال ااملي قباا أن
()10
يتجاوزاا
 -31وفيم ااا يت ف ااد ااالت رات اجلواسي ا يف التش اسي ات احلاكم ا ل مفي ااات اال اادماا ،كم ااا يف
تشاسي ات االتاااد األو وم ماانال ،تواصاافت مواءما التشاسي ات ،حيا ا ت اادت أملا يااا عاان اختبااا
"السا اايطسة السا ااوقي " التلفيا اادي ( )Marktbeherrschungstestلت ا اايف اختبا ااا "ال ا اااتد الستيسا ااي
لفمنافس ا ا " املطبا ااد عفا ااص الص ا ا يد األو وم ،والا ااذي يشا اابه اختبا ااا "عاما ااا اإلل ا ا اف الستيسا ااي
لفمنافس ا " املسااتمدم يف أمسي ااا الشاامالي و ااسزت الص ا يف الوقاات اتااه كالعااب ي اااأل يف
لاااح عمفيااات اال اادماا ،وأحاادثت صاادى كب ارا تاادخالهتا البااا زة عفااص الص ا يد اإلقفيمااي ااا
()11
وحىت م امالهتا اخلا جي
 -32وأم ااا عف ااص الس اااح الدولي ا  ،ف ن ارا م ااا تتطف ااب عمفي ااات اال اادماا املت ااددة الوالي ااات
الل اااتي تلاادمي فبااات مت ااددة ،حااىت يف احلاااالت الاايت ال تنطااوي عفااص ثااا حمفيا ااما أحيا ااا
سكات أجنبي منال) ،سبب ا تفاأل عتبات قم األعمال احملفي
(كما يف حاالت اال دماا
و تيج ا لااذلة ،اختااذت ااب املنافس ا الدولي ا ومنظم ا الت اااون والتنمي ا يف املياادان االقتصااادي
تاادا ر ااما لت زيااز مواءما م اااير اإل ا ا ات و جساءاهتااا ،خصوصااا فيمااا يت فااد احلااد األدىن ماان
ارثا اليت ينب اي أن تفحلهاا صافل ماا الواليا الل ااتي قباا أن يصاب مان املنالاب أن يشارتط
البفااد امل ا صاادا خطااا و ج اساء مساج ا وت ااطفو لاافط املنافس ا يف اهلنااد اادو يتوافااد مااو
النل ااا املتن ااامي هل ااذا البف ااد يف االقتص اااد ال اااملي من ااذ ف ااا ق ااا ون مساقبا ا عمفي ااات اال اادماا يف
عااام  2011فلااد تناولاات الساافط قسا ا  160حال ا ا اادماا منااذ عااام  ،2011ووافلاات عفااص
نييااو احلاااالت وي تفااسأ ااسو ا ال يف ثااالث منهااا كمااا ااددت الساافط مفاايمهااا يف ثالث ا
جوا ااب ماان النظااام اخلاااص مفيااات اال اادماا ،مبااا يف لااة مفهااوم املساقب ا وعمفاات ال ازي ااا
واالتاااد السولااي وجنااوب أفسيليااا كااذلة عفااص تو يااد ظمهااا اخلاصا اال اادماا وال زالاات ت مااا
جبد عفص ت زيز ظام اإلخطا هاالت اال دماا

__________

( )10ا ظ ا ا ا اس منا ا ا ا ا ا اال الصفلا ا اات التالي ا ا ( AT and T/Diect TV :ال زال الت سالااها جا يااا)؛ Glencore/Xstrata؛
( Publicis/Omnicomأل ياات الصاافل )؛ Chquitta/Fyffes؛ Lafarge/Holcim؛ ( P3 Allianceي تااتم املوافل ا
عفيهااا)؛ Microsoft/Nokia؛ ( Deutsche Börse/New York Stock Exchange Euronextي تااتم املوافل ا
عفيها)
( )11عالن وزا ة التجا ة الصيني قم  ،46/2014املؤن  17حزيسان/يو يه  ،2014شأن عمفي ()P3 Alliance
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المزاءات
 -33تتساام اجلازاءات يف م ظاام الاادول األع اااء طااا و دا ي أو ق اااتي ،حيا تُنفااذ ااا
الواليات الل اتي علو ات جناتي هد الشسكات املمالف أو علو ات فسدي
 -34وقااد ازدادت شا ا كباار خااالل الساانوات اخلما املالااي قيما ُ ال سامااات املفسول ا يف
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
ولجفت قيم ال سامات الفسدي واجلماعي قما قياليا يف الص واالتاد األو وم
 -35وياادو لااال حاليااا يف االتاااد األو وم شااأن مااا ا كااان مسااتوى ال سامااات املصاامم
صاادف دأل ا تهاكااات قااا ون املنافس ا  ،ن ي ي اان امل اقب ا عفيهااا ،ال ي ازال دا ي الطااا و فمااو
ا اامام االت اااد األو وم ىل احمل م ا ا األو و ي ا ا حلل ااو اإل س ااان ،اكتس ااب ا ااذا النل ااال زا ااا
متجااددا فيمااا يت فااد مباادى توافااد ج اساءات اإل فااا يف االتاااد األو وم مااو ااسط اتباااأل األصااول
()13
اللا و ي الواجب الذي تلت يه املادة  )1(6من قا ون احمل م
السهوك المانع لهمنافس من ج ات كومي
 -36ال يلااا ال ااس الااذي مي اان أن يفحلااه الساافوس احل ااومي املنافسا عاان اس الناااجم عاان
ل اافوس اللط اااأل اخل اااص امل ااا و لفمنافس ا وينش ااأ ل ااة ،يف ال دي ااد م اان احل اااالت ،جا اساء مطالبا ا
ااسكات خاص ا  ،تس طهااا عااادة صااالت تا خيي ا اجلهااات التنظيمي ا  ،اعتماااد ل اوات أو تش اسي ات
ت س املنافس ويف حاالت أخاسى ،تُ طاص اسكات تا ا لفدولا ومنافإسا يف األلاوا التجا يا ،
مزاي ااا خاصا ا م اان خ ااالل اإلعا ااات احل وميا ا ول اافط م اان الرتاخ اايص أو م اان خ ااالل ال ااسوا ط
الفالاادة واناااس حاااالت أخااسى أي ااا قااد ي ااون تفساار اااذا الساافوس فيهااا ياادا ،كمااا اادث
عن اادما ختف ااد اجلها ا التنظيميا ا  ،أثنا ااء لا ا يها لتحلي ااد ا اادف مش ااسوأل ،يف تل ااديس أث ااس جساءاهت ااا
عفص السو

__________

( )12يف ب/أمس ااط  ،2014فسل اات الصا ا أكا ا مساما ا نياعيا ا يف تا خيه ااا عف ااص كا ت ااا احت ااا ي م اان ل ااب
مص اانّ يا ااا ي للط ااو مي ااا الس اايا ات مببفا ا  832مفي ااون ( 135.3مفي ااون دوال أمسي ااي) وازداد وما اوأل
ال سام ااات اجلماعي ا يف االت اااد األو وم خ ااالل الف اارتة ا ا ع ااام  2010وأيفول/ل اابتم  2014ليبفا ا 8.587
مفيااون يااو و ،ااد أن كااان  7.947مفيااون يااو و يف فاارتة الساانوات األ ااو السااا ل و املنااا ،فُسلاات أكا مسام ا
نياعيا يف تااا يخ االتاااد مببف ا  1.4مفيااون يااو و يف عااام  2012عفااص ع ااو كا تااا أ ا يااب األ ا ال اتودي ا
كمااا فُسلاات ثال ا أك ا مسام ا يف تااا يخ االتاااد عفااص أع اااء كا تااا  EURIBORيف عااام  2013وي ا
وموأل ال سامات املذكو ة يف اذم الو ق حال ال سامات املفسول حىت  3أيفول/لبتم 2014
( )13ا ظاسD Slater, S Thomas and D Waelbroeck, 2008, Competition law proceedings before the :
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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 -37ومبااا أن ال يا ااات الساايادي هلااا احلااد يف تنظاايم الساافوس االقتصااادي ،ف ا ن اااذم املسااأل
تش ا ا م ااف لساافطات املنافس ا ففااي ااا البفاادان ،منااا االتاااد السولااي ،يساام اللااا ون
صساح فا قا ون املنافس لد اجلهات الفاعف التا لفدول مار أن فادا ا أخاسى ،كاالتااد
األو وم ،تطب ااد أ ظما ا خاصا ا لفنظ ااس يف اإلعا ااات احل وميا ا املش ااوا لفمنافسا ا وق ااد يتوق ااف
الس ااماح ف ااا ق ااا ون املنافسا ا يف ا ااذم احل اااالت عف ااص م ااا ا كا اات الدولا ا تتص ااسف ص اافتها
التجا ي أم السيادي
 -38ويف احلاااالت الاايت تتصااسف فيهااا الدول ا صاافتها الساايادي  ،ف ا ن مث ا أداة واحاادة مي اان
تفويا وكال املنافس التمدامها ،واي صالحي دعاوة اجلهاات التنظيميا والتشاسي ي ووحادات
احل وم احملفي ىل تب ليالات حم م يف وال املنافس

باء -التصميم المؤسسق لوكال المنافس
م ام الوكال وسهفات ا
 -39ت ااو م ظاام التش اسي ات املت فل ا املنافس ا قاتم ا مبهااام وصااالحيات وكال ا املنافس ا يف
االلااطالأل مبهامهااا الستيسااي  ،حي ا تتااي اااذم اللاتم ا ااا ا عامااا ل مفياهتااا وت ا إسد يف الفصااا
ال ا س من اللا ون النمو جي شأن املنافس قاتما ي ااحي و ااتف الوكالا ومي ان أن تشاما
و اتف وصالحيات السفط اليت تديس املنافس ما يفي:
(أ )
(ب)
وزيس مسؤول؛

جساء تسيات وتليلات ،مبا يف لة ما ي ون تيج لتفلي

اوى؛

اختا اللسا ات الالزم  ،مبا فاي لاة فسأ جزاءات أو تلدمي توصاي اذلة ىل

(ا)

جساء د الات و شس تلا يس و تاح امل فومات لفجمهو ؛

(د)

صدا التما ات ومسة لجا لإلخطا ات؛

(ا)

عداد لوات و صدا اا؛

(و) املس اااعدة عف ااص ع ااداد أو ت ااديا أو مساج ا التش اسي ات املت فل ا املما ل ااات
التجا ي التلييدي أو ما يتصا صا من واالت التنظيم وليال املنافس ؛
(ز)

ت زيز تبادل امل فومات مو دول أخسى

 -40ومث ف مشرتك اي أن و اتف وكال املنافس قب أن ت تمد مبدأي األصول اللا و ي
الواجب ا والشاافافي  ،عفااص النحااو احملاادد يف امل اااير احملفي ا والدولي ا ويف م ظاام الواليااات الل اااتي
األو و ي  ،تسرت د األصول اللا و ي الواجب مبلت ايات املاادة  )1(6مان قاا ون احمل ما األو و يا
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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 -41ولفس اافط أن تتص ااسف م اان تفل اااء اهت ااا أو أن عف ااص أث ااس ج اساء ف ااي لتل اادمي الش ا اوى
أو مر لة من أ ال اإلخطا الصاد من سف ثال
تساان
 -42ويوصااي اللااا ون النمااو جي يف اااذا الساايا ااأن عفااص الاادول أن تسااتحدث أو ّ
ج اساءات حصااول مؤلسااات األعمااال عفااص امل فومااات ال ااسو ي مل افح ا املما لااات التجا ي ا
التلييديا ا عف ااص حن ااو ف ااال وينب ااي مت ا ا الس اافط امل ااديسة لفمنافسا ا ك ااذلة م اان ص اادا أوام ااس
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
 -43وينب ااي أن تس اافس تسي ااات وكال ا املنافس ا وتليلاهت ااا ع اان ق اسا ف ااي يُنش ااس يف اجلسي اادة
السفي  ،من قبيا الشسوأل يف جساءات أو فب وقف مما لات م ين  ،أو فا تسخيص عمفيات
تفلت خطا ا صا أو قبوهلا ،أو فسأ جزاءات ،حسب االقت اء وتتوقف صالحيات أي لفط
يف اختا اللسا ات عفص اي فها ويفمص الفصا التالو من اللا ون النمو جي ،مانال ،عاددا مان
اخليا ات املتاح لتحديد ت وين السفط املسؤول عن املنافس واي فها ومساؤولياهتا ،ومان لاة:
النمو ا الل اتي املتش ب ،ويو ا الوكاالت املتش ب  ،ويو ا الوكال املت امف
 -44وفيم ااا يت ف ااد نط ااا الت طيا ا  ،و ظا اسا لفمس ااتوى ال اااو م اان ختص ااص وك اااالت املنافسا ا
وخ هتا الفسيدة يف ميدان عمفها ،ف ن عددا متزايدا من اللوا أو الت اديالت اجلديادة يساند ىل
السفط مسؤولياات لافي  ،ك لداء املشاو ة شاأن مشاا يو اللاوا الايت قاد تاؤثس عفاص املنافسا ،
ود ال ا امللرتحااات املنالااب شااأن ت ااديا التش اسي ات املت فل ا املنافس ا وعسلااها عفااص احل وم ا
واو ما حدث منال يف ف ا يا ،عفص مستوى جلن اي املنافس ()14؛ ويف ال ت اال ،حيا يتساىن
جملف ا املنافس ا لااديها ااداء ار اء و لااداء املشااو ة وتلاادمي اإل اااد يف املساااتا املت فل ا سيال ا
املنافس ()15؛ ويف لبا يا ،عفص مستوى حم م اي املنافس ( )16وجهاز اي املنافس
 -45و لاف ىل لة ،يُ هد ىل ا وكاالت املنافس صالحيات وو اتف أولاو طاقاا،
ما اان قبيا ااا فا ااا ق ا اوا املنافس ا ا  ،و اي ا ا املسا ااتهفة ،وتنظا اايم اللطاعا ااات ،و اي ا ا البيا ا ااات،
و اي ا ا حلا ااو املف ي ا ا الف سي ا ا  ،و صا ااد املش ا ارتيات احل ومي ا ا وتُ ا ااسف منا ااا اا ااذم الوكا اااالت
الوكاالت اجلام
__________

اي ا ا املنافس ا ا ،

( )14النظا ااام األلالا ااي امل ا ااؤن  15تش ا اسين الن ا اااي /وفم  1991املت فا ااد تنظ ا اايم وأ شا ااط جلن ا ا
املادة )3(4
( )15اللا ا اا ون مبسل ا ااوم ق ا اام  93/371الا ا اامؤن  29تشا ا اسين األول/أكت ا ااو س  1993ش ا ااأن ايا ا ا وت زي ا ااز املنافسا ا ا ،
املادة ()1(13ب) و(ا) و(د)
( )16الل ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ون  1989/16امل ا ا ا ا ا ا ا ا ااؤن يف  17متوز /يولي ا ا ا ا ا ا ا ا ااه واملت ف ا ا ا ا ا ا ا ا ااد همايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا املنافسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  ،امل ا ا ا ا ا ا ا ا ااادة 26
ومي ا ا اان اال ا ا ااالأل عف ا ا ااص م فوم ا ا ااات ل ا ا ااافي عا ا ا اان ا ا ا ااذم املسا ا ا ااأل ل ا ا اادى حم م ا ا ا ا ال ا ا اادفاأل عا ا ا اان املنافس ا ا ا ا :
Tribunal de Defensa de la Competencia Memoria 1992: p. 66
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جيم -العال بين وكاالت المنافس وال يئات الحكومي والتنظيمي األخرى
 -46تتساام ال القا ا تنظاايم اللطاعااات وليالا املنافسا د جا عاليا ماان الت ليااد ظسيااا،
وت تمد ش ا كبر عفص البيئ اللا و ي واالقتصادي والتنظيمي احملفي يف واقو املما ل
 -47ويااذكس الفصااا السااا و ماان اللااا ون النمااو جي أن اللاسا ات التنظيمي ا  ،خصوصااا عناادما
ي ون هلا وقو عفص املنافس يف قطاأل م  ،ينب ي أن تُفحص من منظاو قاا ون املنافسا لتفاادي
أي ث ااا ما ا لفمنافس ا ال داع ااي هل ااا ولل ااا ون املنافس ا دو ا ااام أي ااا يف تنظ اايم اللطاع ااات
املمصمص حدينا وت ييفها ،من خالل تنظيم لفوكها يف السو
 -48وقااد لافّمت م ظاام الواليااات الل اااتي  ،خااالل الساانوات اخلما املالااي  ،احلاجا ىل
أن ت مااا الوكاااالت امل ني ا املنافس ا مااو اجلهااات املنظم ا اللطاعي ا ماان أجااا زيااادة فااو ة اخلااط
الفاصااا ا تنظاايم اللطاااأل وليالا املنافسا  ،وتوزيااو االختصاصااات شا ا منصااف ويف حا
تتبو ا الوالياات الل ااتي  ،كماا يف املمف ا املتحادة مانال ،يو جاا مت اامال تُف ّاوأ فياه مهاام
ف ااا ق ااا ون املنافس ا ا يف قطاع ااات م ين ا ا ىل اجله ا ا املنظم ا ا اللطاعي ا ا  ،ف ا ا ن م ظ اام الوالي ااات
الل اتي ت تمد هنجا مت امال يفصا تنظيم اللطاعات عن فا قا ون املنافس
 -49وينب ااي أن يسا ا ص املش ا ّاسعون جاا اادين ل اامان جت ااا السيال ااات ا ا واليا ا ل اافط
املنافس ا ووالي ا منظمااي اللطاعااات وقااد اختااا ت البفاادان يااا ا خمتفف ا إلقاااد اااذا التجااا
()17
ولما ه أ شط خمتفف الوكاالت
 -50وي طفو الوزيس احل ومي املساؤول عان فاا قاا ون املنافسا أو الوكالا املساتلف املساؤول
دو له أ ي خاص يف لمان فا قا ون املنافس ففي م ظام الوالياات الل ااتي  ،تتاوىل وزا ة
الش ااؤون االقتص ااادي أو وزا ة ال اادل املس ااؤولي اإلنياليا ا أو املش اارتك ع اان ل اافط املنافسا ا كم ااا
يفصا م ظمها املهام اإلدا ي واملساءل املبا سة عن املساتا اجلواسي
 -51وينطوي دو الوزيس املسؤول عن قا ون املنافس عفص تدياد األااداف السيالاي املتوخااة
من ليال املنافس شا ا تيساي ،مباا يف لاة التنلاي املناتظم للاا ون املنافسا ومساتوى السقا ا
اإلدا يا عفااص لاافط املنافسا كمااا يتااوخص ال ديااد ماان الواليااات الل اااتي دو ا لفااوزيس يف وموعا
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
يف اجتي اااز االختب ااا امل ي ااا ي ،العتب ااا ات تت ف ااد املص اافح ال اما ا  ،أو املوافلا ا عف ااص ك ااا تالت
األزمااات ماار أ ااه ال ااد ماان لاامان اافافي أي قاسا يبطااا قاسا لاافط املنافسا وتشا ا أملا يااا
مناال جيدا يف اذا الصدد
__________

( )17ا ظس الوثيل
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 -52ومن املهم أن ُتصاس السافطات التلديسيا لفاوزيس ولاوح يف قاا ون املنافسا لامن طاا
الت اماا ماو احلاااالت الايت تنطااوي عفاص وااالت ااديدة احلسالاي  ،كاااألمن اللاومي أو اخلاادمات
ال ام ا األلالااي كمااا ينب ااي تلييااد اهلااامش التلااديسي لفااوزيس مبوجااب قااا ون دا ي أو دلااتو ي
ع ااام ،م ااا يت ااي لفمنافسا ا فسصا ا الط اان يف قا اسا م عف ااص ألا ا دا يا ا أو دل ااتو ي أم ااام أعف ااص
احملاكم احملفي
االستقاللي والنةوذ
 -53مث قسا عام أن اللسا ات الايت تتماذاا السافطات امل نيا املنافسا ينب اي أن تساتند ىل
أدل مولاوعي  ،وأ اه ينب اي هلاذم السافطات أن تبادي احرتاماا الاما ملباادمل الساو  ،كماا ينب اي
أن تتس اام عمفيا ا اخت ااا اللا اسا ات احلي اااد والش اافافي ويس ااتند ا ااذا الا اسأي ىل منط ااد مف ااادم أ ااه
ال مي اان تليااد تاااتحت قا ي ا يف وااال السيالااات ال ام ا ال ا كا اات الل اسا ات الاايت تتم ااذاا
لفط املنافسا مار مسيسا ومار قاتما عفاص التميياز أو عفاص أااداف لايل جلماعاات املصااح
ويتوجب عفص احل وم ذلة أن تتمفاص لسافط املنافسا عان السقا ا عفاص املهاام وعمفياات اختاا
الل اسا ات اليومي ا ويرتتااب عفااص لااة مبا ااسة حسمااان نياعااات املصاااح ماان م ا ي ا مما ل ا أي
ل وط عفص الوز اء وجتسيداا من ولاتا احلصول عفص م امف تف يفي
 -54يد أن عمفيات اختا اللسا احملايدة والشفافي تتوقف من جه عفص متتو لفط املنافس
مبا ي في من االلتلاللي لتفادي تدخا املصاح اخلاص ومن جه أخسى عفص املساج الل اتي
الف ال ا لل اسا ات الس اافط ول اامان م ااا ي ف ااي م اان احلل ااو اإلجساتي ا لفت اادقيد يف ا ااذم الل اسا ات
و اإللااف ىل تديااد اي ااا لاافط املنافسا  ،ينب ااي لفتشاسي ات التم ينيا أي ااا أن ت اافي م ااىن
قا و يااا عفااص االلااتلالل التنفيااذي لساافط املنافس ا تحديااد و اتفهااا وصااالحياهتا و سيل ا ت ي ا
أع اااء دا هتااا ومو فيهااا ،وماادة ا ا مناصاابهم و ااسوط عازهلم ،و سيلا متويفهااا كمااا يت ا أن
لفط املنافس والسفطت التنفيذي والتشسي ي
تدد التشسي ات ا ال الق
 -55ويف ح قد تتفاوت سوف التلاللي الوكاالت الدول األع اء جساء االختالفات
ا ُظمهااا اللا و ي ا والسيالااي واالقتصااادي  ،ف ا ن الااتلالل لاافط املنافس ا مي اان قيالااه عفااص
املستوى النوعي
 -56ومن ال واما احلاف يف اذا الصدد مستوى ووترة التدخا الاوزا ي يف عمفهاا ،وال القا
اهلسمي ا ا املس ااؤول احل ااومي وامل ااو ف امل ااد ي يف ل اافط املنافس ا  ،وم اادة ا ا مناص ااب
املو ف واإلدا ي  ،وختصيص امليزا ي وتنظيمهاا وانااس عواماا أخاسى خفيا  ،كالنلافا اإلدا يا ،
املسؤول والسفط
والسأي السيالي ،وال القات الشمصي اليت تؤثس عفص ال الق
 -57وي ما ا اان التحا ا اادي التنظيما ا ااي لفمشا ا ا ّاسع  ،كما ا ااا يف أي ملطا ا ااو م لا ا ااد ما ا اان اللا ا ااا ون
االقتصااادي ،يف تصااميم ظااام إل فااا قااا ون املنافسا خيصااص مااا ي فااي ماان املساااح السيالاااتي
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لفح وم املنتمب  ،يف ح
تدخا املصاح اخلاص

فا لسافط املنافسا الاتلالال كافياا لاللاطالأل مفهاا يادا عان

 -58وقد ينشأ ا التوتس الوزيس املسؤول عن ليال املنافس ولفط املنافسا مان حا
ىل خااس تيج ا عاادم ولااوح أدوا ومسااؤوليات كااا منهمااا ،وماادى جتاااوب لاافط املنافس ا مااو
االجتام السيالي ،واملساتا املتصف رت يد اإل فا ال ام الذي يتوىل مساؤوليته الاوزيس أو أي دا ة
ح ومي أخسى
 -59ويف من ااا ا ااذا الظ ااسف ،م اان امله اام أن يُساع ااي توزي ااو الس اافطات ا ا الس اافط التنفيذيا ا
ووكاالهت ااا و ا الل اااء فف ااي حا ا ق ااد تت ااوىل الس اافط التنفيذيا ا  ،يف ل اايا اإلدا ة االعتياديا ا ،
املسؤولي كامف عن أف ال اإلدا ات التا هلا ،فا ن الطاا و اخلااص للاا ون املنافسا ظاس اعتمااد
اااذا الاانهحت فاملساج ا الف ال ا للاسا ات لاافط املنافس ا ينب ااي أن تلااو عفااص عاااتد الل اااء ،الااذي
يت ا مت ينااه ماان مساج ا اااذم الل اسا ات أمااا النطااا احملاادد لفمساج ا الل اااتي فيت ا ت ييفااه
حسااب احتياجااات وقااد ات كااا والي ا ق اااتي يف لاايا املساج ا اللا و ي ا والوقات ي ا حل اااالت
وتفيالت اقتصادي م لدة
االةتبارات ال ُقفري
 -60يتأثس فا قا ون املنافس ىل حد يد دد من ال واما احملفي اليت تشما ،عفاص لابيا
املن ااال ال احلص ااس ،مس ااتوى التنميا ا االقتص ااادي  ،والتشا ا يف املؤلس ااي واللا و يا ا  ،وج ااودة ف ااا
اللا ون ،والنظام السيالي ،واملساح اجل سافي لفبفد
مستوى التنمي
 -61يؤثس مستوى التنمي االقتصادي واللا و ي لفبفد تأثرا اديدا عفاص ا ا قاا ون املنافسا
األ سب العتمادم يف والي ق اتي ما ،و دد من ظ احتياجات اإل فا املستبط ه وتؤثس التنمي
االقتصااادي عفااص وعي ا فااا اللااا ون ووفااسة املااو ف املااؤاف  ،كمااا أن هلااا تااأثرا والااحا عفااص
املشاااكا الاايت ي ا يهااا أي اقتصاااد يف وااال املنافس ا واللااوى السيالااي الاايت تشا ا اعتماااد قااا ون
املنافس
العوامل السياسي والقانوني
 -62يشا ا ا النظ ااام الل ااا وي لفواليا ا الل اااتي امل اايف واملس ااتوى اإلني اااو إل ف ااا الل ااا ون
واملساج الل اتي و وعيتهما عواما ألالي يف ما يالقيه ظاام املنافسا مان ااح شا ا ياومي
ف فااص لاابيا املنااال ،مي اان أن متيااا واليااات اللااا ون املاادي الاايت متتفااة مما ل ا دا ي ا عسيل ا ىل
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
مان لافط املنافسا فاو ق ااي أماام حم ما و نيا والتصاادا ح ام لصااحلها وتنحصاس املساج ا
الل اتي يف اذم احلال يف عمفي االلتئناف االعتيادي
GE.15-08322
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 -63وت طفو البيئ اللا و ي األولو لألح ام الدلتو ي وال اديا شاأن احلسياات االقتصاادي
واإل صاف دو اام كذلة يف تديد طا قا ون املنافس وألسه اللا و ي
 -64وت ّد قوا م افح الفساد املنال األ سز عفص لاة يف اللاا ون ال اام ،يف حا يشاتما
قااا ون السااندات احلاادي عفااص قواعااد اام ا ماان اللااا ون اخلاااص ل اابط لاافوس أ اساف السااو
الفاعف ا يف األل اوا املالي ا و املنااا ،ت ااطفو اللواعااد اخلاص ا املش ارتيات واإلعا ااات احل ومي ا
أو أي قواعااد أخااسى شااأن لاافوس السااو  ،اادو اااام يف تديااد البيئ ا اللا و يا األولااو ومفهااوم
قا ون املنافس
 -65وكنرا ما يُلفا من أ ي ال واما السيالي ك نصس حالم يف اح ظاام قاا ون املنافسا
ماار أن لفاادعم وااللت ازام السيالااي اقتصاااد حااس ومنصااف عمومااا دو ا ألالاايا كااذلة يف اااذا
امل ما و التاو ف ن أف ا ما مي ان ف فاه لاا ون املنافسا ااو دماجاه لامن حزما والا مان
ليالاات املنافسا وااللتازام ال ااام اقتصاااد السااو احلاس و اادد النظااام السيالااي الساامات اخلفيا
اهلام ا لنظ ااام ق ااا ون املنافس ا  ،مب ااا يف ل ااة عالقات ااه السيال ااات األخ ااسى والنف ااو ال ااذي ميا ل ااه
املسؤولون احل وميون أو حىت السيالات احلز ي يف لفط املنافس
المراجع القضائي لهقضايا المتعهق بالمنافس
 -66تش ا ا مساع اااة األص ااول اللا و ي ا الواجب ا والل اسا ات اإلدا ي ا املنص ااف حج ااس الزاوي ا يف
احلوكم اجليدة والزم لنجاح أي ظام من ظم قوا املنافس
 -67وقد تنتهة اللسا ات امل يب يف ق ايا املنافس حلو امل نيا صاا وحلاو أ اساف ثالنا
و بااا ة أعاام قااد تااؤثس اااذم اللاسا ات أي ااا تااأثرا لاافبيا عفااص النشاااط االقتصااادي لفبفااد وماان ظ،
يتطفااب فااا قاوا املنافسا األكنااس تطااو ا وجااود ليااات ت اامن صاااف وقا و يا اللاسا ات الاايت
تتمذاا وكاالت املنافس (املساج الل اتي ) وينب ي أن تُتاح لفم ني لاسا ات تتصاا املنافسا
و مبا أل ساف ثالن أي ا ،م ا ي الط ن يف اللسا ا سوا أ ه ينطوي عفص ا تهاس حلوقهم
 -68واملساج ا الل اااتي ااسط ماان ااسوط مساعاااة األصااول اللا و ي ا ولاايادة اللااا ون ،فهااي
ُخت ااو جاساءات الساافط التنفيذيا لسقا ا الل اااء ،ااا حااىت جاساءات الساافط التشاسي ي ىل ح ا ّد
ما وي لة أ ه قوز الط ن يف اللسا ات اليت تتمذاا اهليئات ال موميا أو اإلدا ات احل وميا
أو اجله ااات املنظم ا اللطاعيا ا أو الوك اااالت اإلدا ي ا عن اادما ت ااون اهليئ ا ال موميا ا ق ااد تص ااسفت
صااو ة ماار قا و ي ا  ،مااا ي ا الفصااا ا الساافطت التنفيذي ا والل اااتي ماار أ ااه ال ااد ماان
اإل ا ة ،يف ااذا السايا  ،ىل أن املساج ا الل ااتي لل اايا املنافسا جتاسي أي اا يف ُظُام اللاا ون
ال ااام حي ا ا تتما ااذ الل ا اسا األوو حم م ا ا ا اادال ما اان وكال ا ا دا ي ا ا لفمنافس ا ا  ،وما اان ظ ف ا ا ن لا ااه
ا ا ق اتيا
 -69وتنشئ املساج الل اتي حافزا لت زيز أداء لفطات املنافس وينب ي أن تش ا م ا ي
الط ان يف قاسا م ياب أماام احمل ما و ل اتااه يف هنايا املطااف حاافزا يادفو لافط املنافسا ىل أداء
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عمفها دق و ناء قسا اهتا التنادا ىل تلييم اقتصادي وقا وي حم م ولي زز لة ،عفص األمناا،
جودة اللسا ات املت فل املنافسا عفاص ماس الازمن ،وااو ماا ليسااعد عفاص نااء ف ا قا يا ل ماا
لفط املنافس
مالك سهف المنافس وموارد ا المالي
 -70ياؤثس اخنفااأ األجاو تااأثرا لافبيا يف فاسص تو ياف أصااحاب املهاا ات ال اليا واحملافظا
عفاايهم يف اخلدم ا ال ام ا  ،وال لاايما يف اجملاااالت املتمصص ا ك فااا ق اوا وليالااات املنافس ا
فأصااحاب ال فاااءات واملهااا ات ماان مااو في اخلدم ا ال ام ا قااد يف اافون م اااد ة اللطاااأل ال ااام
عندما قتذب تد يبهم ومؤاالهتم أ اب ال ما يف اللطاأل اخلاص
 -71ويشا ا ا خط ااس الفس اااد وال اات الل النف ااو يف البف اادان الناميا ا م ااف عويصا ا فاألدلا ا
تمدة ماان واقااو التجس ا ال تنباات شا ا قط ااي أن اخنفاااأ األجااو يف اللطاااأل ال ااام يشااجو
املسا َ
الفساااد ،كمااا أن التحفاايالت النظسي ا ال تتوقااو أن تااؤدي زيااادة األجااو يف كااا احلاااالت ىل احلااد
ماان الفساااد ويناار فااا ق اوا املنافس ا  ،ال لاايما يف البفاادان الاايت تساات ااأفساد ماان اللطاااأل
اخلاص لف ماا يف وفا املفولا عفاص ألااس عادم التفاسا ،اا الل اايا الشاات فيماا يت فاد
نزاا اؤالء األع اء والتلالهلم
 -72وتت فااد الشاواما أي ااا لااد ة اااؤالء األع اااء ال ااامف عفااص ألاااس عاادم التفااسا ،الااذين
يش فون مناصب عفيا يف سكات خاص  ،عفص تليد املساتوى املطفاوب مان املولاوعي واحملافظا
عفيه ،و دو ام املازدوا يف احل وما والصاناع وااي مشا ف مطسوحا أي اا يف البفادان املتلدما ،
ماام أن اااذم الش اواما ت ااون أكن اس حاادة يف االقتصااادات الص ا رة والفلاارة ساابب لاايد احلفل ا
اليت مي ن اختيا األفساد املنالب منها
 -73أمااا الاانلص ال ااام يف املهااا ات فااال يااؤثس يف لاافط املنافس ا فحسااب ااا يااؤثس أي ااا يف
األولاط اللا و ي واحللوقي  ،وقطاأل األعمال ،والل اء ،والسفط التشسي ي ومبا أن فاا قاوا
املنافس ا ال ق ااسي يف ف اساا ،ف ا ن لااة ق ااا دع ااوة الس اافط ىل املنافس ا ع ااامال حاف ااا ل س ااب
املصداقي وأولاط مؤيدة هلا
تحديد األولويات وتخصيص الموارد كأداة لةعالي الوكاالت
 -74ت طفو لفطات املنافس واليتها والط ماو ف وماوا د ماليا اديدة التفااوت ففاي
ح ا تبف ا ميزا ي ا ااا لاافطات املنافس ا أكنااس ماان  100مفيااون دوال  ،يت ا عفااص مراااا أن
تتااد س أمو اااا أقااا ماان لااة ناار كمااا يتفاااوت عاادد املااو ف وكفاااءهتم تفاوتااا ااديدا ا
()18
لفطات املنافس  ،أهنم أن احملام االقتصادي اخلبرين واملدع ال ام املتمسل
__________

( )18لال الأل عفص تفيا مت اما صذا الشأن ،ا ظس:
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 -75وتواجااه لاافطات املنافس ا الفتي ا ص ا و ات يف لاابط األل اوا عناادما ت ااون املما لااات
املا ا لفمنافس ا واياكااا السااو االحت ا ي ا متفشااي ا عاادة قطاعااات وي ااون امتنااال قااا ون
املنافس متد يا منذ البداي إ
ألف ىل لة أن لص احملام اخلا اء يف اللطااأل اخلااص والل ااء
مي ن أن يفت من عزمي امل ّدعص عفيهم فيما يت فد امتنال قا ون املنافس وأح امه

 -76وقاد أ اسزت هاوث األو تااد حاجا لاافطات املنافسا الفتيا ىل خاوأ جتاا ب ت فيميا
لتحس ا مها اهتااا يف د ال ا احلاااالت وولااو التش اسي ات امل تماادة عفااص املما ل ا و تااا تديااد
األولويااات وختصاايص املاوا د املاليا والبشاسي ف اليا مستبا فاتلا األ يا جلميااو لاافطات املنافسا ،
مم ما هلا مان أ يا خاصا لالقتصاادات الصا رة والنا ائ وينب اي مان ظ لفسافط أن هتاتم عان
كنااب ااالتطو ات احلليليا يف األل اوا احلسالا النسااب ليهااا ،ول ااا ماان املفيااد أن تسصااد اااذم
التطو ات عن سيد التحسيات السوقي
سدارة المعار والموارد البشري من أجل سنةاذ انون المنافس بةعالي

 -77تش ا ا دا ة امل اوا د البش اسي وامل ااا ف مظها اسا حاف ااا لنج اااح ل اافط املنافس ا يف األم ااد
الب يد ويلت ي فا قا ون املنافس وموع م لدة مان املهاا ات اللا و يا واالقتصاادي والتطاويس
امله املستمس
 -78ويتطفااب تطااويس د اي ا حليلي ا يف وااال قااا ون املنافس ا لاانوات ماان اخل ا ة ،ف ااال عاان
ختصص ويا ومف م التحاديات وتشا ا مهاا ات م اجلا احلااالت وم سفا اللطاعاات عناصاس
ألالي اللطالأل لفط املنافس واجباهتا
 -79وماان املهاام لساافطات املنافس ا ش ا ا خاااص أن تااتم ن ماان اجتااذاب أف ااا ال لااول
اللا و ي ا واالقتصااادي وأكنساااا بومااا و تاح ا فااا مهني ا جذا ا و ويف ا األمااد هلاام وماان املهاام
كااذلة حف ا الااذاكسة املؤلسااي والااتمدام املهااا ات املتمصص ا واخل ا ات السفي ا املسااتوى الاايت
ترتاكم مبسو الزمن
 -80وكااي يتسااىن لساافطات املنافس ا أن تناااف الفااسص اجلذا ا الاايت يتيحهااا اللطاااأل اخلاااص،
فا ن عفيهااا أن ت ااسأ فااسص عمااا جذا ا و ااامف الجتااذاب املااو ف املااؤاف واحلفااا عفاايهم
وماان املت ااذ عفااص لاافطات املنافسا أن تتناااف عفااص ألاااس الساتااب وحاادم لااذا ف ا ن مثا عوامااا
أخااسى مي اان أن تساات ما الساتااب التنافسااي ،منااا التاوازن ا ال مااا واحلياااة الشمصااي  ،وال مااا
عفص حاالت منرة لالاتمام ،وجو ال ما اجلماعي ،واألمن الو يفي
 -81ع ااالوة عف ااص ل ااة ،ف ا ا ن حفا ا امل ااا ف املؤلس ااي ي تس ااي أ يا ا ال ااتنناتي لتم ا ا
املاو ف الااذين يتناااولون احلااالت ماان االلااتفادة لاسي ا ماان اخلا ات املرتاكما ف ااال لاادى املنظما
شأن أ واأل م ين من املمالفات أو قطاعات م ين أو حىت سكات م ين
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ثانياع -سبل وأسالي تعزيز الدةوة سل المنافس
 -82تتجاااوز الاادعوة ىل املنافس ا  ،كمااا ُكااس لااا لا ،وااسد ال مااا الصااحايف لساافط املنافس ا
وتشااما الاادعوة ىل ليالااات املنافس ا يف ااا وموع ا ماان السيالااات املت الاادة املوجه ا حنااو
السااو  ،واملصاامم ااسأ تصااحي الساافوس املشااوم لفسااو وقم ااه ،وم اجلا 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
 -83وي ااؤدي ا ااذا املنظ ااو األولا ااو ىل ا اساس وموع ا ا ما اان أص ااحاب املص اافح واجلمها ااو
()19
املستهدف تتجاوز طا األولاط امل ني مبا سة
 -84وتُسا ااند فا اادان عديا اادة كا ااذلة ىل لا اافطات املنافس ا ا أو اهليئا ااات االلتشا ااا ي السفي ا ا
املستوى املستبط تفة السفطات مسؤولي تلدمي املشو ة ىل احل وم شأن ثا اللوا اجلديادة
امللرتح ا ا والف ا اوات اإلجساتي ا ا التش ا اسي ي احملفي ا ا عف ااص املنافس ا ا ففا ااي اهلن ااد ما اانال ،يتس ااىن جلميا ااو
مستويات احل وم التماس أي لفط املنافس عند النظس يف مساتا تت فاد سيالا املنافسا  ،يف
ح أن احل م الذايت يف األ ادل لابا يا ُمفازم مبوجاب اللاا ون طفاب أي جلنا املنافسا  ،و ن
كا ت اؤاا مار مفزما لفاوزيس وكاذلة األماس يف تاو  ،حيا مي ان لفاوزيس أن يستشار وفا
املنافس ا شااأن نييااو امللرتحااات اجلدياادة املت فل ا التش اسي ات و شااأن أي ا مساااتا أخااسى تت فااد
املنافس  ،مر أن اء اذا اجملف ُمف إزم لفوزيس
 -85ومااا داماات الاادعوة لفمنافس ا أداة لت زيااز االمتنااال الطااوعي والتنساايد يف وااال السيال ا
ال اما  ،فا ن شااا ها الستيسااي يف البدايا  ،و اصا لاادى لاافطات املنافسا الفتيا الاايت تاااا فيهااا
أصحاب املصفح ىل اإلحا وجود قا ون جديد لفمنافس و أادافه ،او التوعي و كاء وعي
ملس ي السيالات أوجه التآز أو التوتس املم ن اليت قاد تنشاأ عان تادا ر ليالااتي م ينا  ،منهاا
عفص لبيا املنال ال احلصس ،شاء و/أو اي الشسكات ات السمزي الو ني

 -86وصذا ت ون الرتاتيجي االتصال املطو ة والشامف واحدة من أقوى األدوات اليت متتف ها
ل اافطات املنافس ا لتأل ااي ثلاف ا املنافس ا واحلف ااا عفيه ااا وتش ااجي ها وتب ا جت ااا ب ل اافطات
املنافس  ،النالاج منهاا والفتيا  ،أن الارتاتيجي االتصاال ،ا الاتُمدمت ف اليا  ،مان اأهنا أن
وتوجاه النلا اات
تسهم يف تنليف عاما اجلمهاو و اساكه ،وأن ت ازز االمتناال للاوا املنافسا ّ ،
املت فل السيالات ،ومت ّ ن لفطات املنافس 

__________

( )19ت ا ّد قااد ة لاافط املنافس ا عفااص ااداء ت فيلاهتااا هسي ا والتوصااي دخااال تسااينات عفااص السيال ا ال ام ا وأ ظم ا
ستمدم يف تلييم االلتلالل التنفيذي لسفطات املنافس
اإل ساف والتشسي ات ،عنصسا خس من ال ناصس اليت تُ َ
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ألف -تكييف استراتيميات الدةوة اإلةالمي

س المم ور المست د

 -87ت ا ّد ال ارتاتيجيات االتصااال املوجه ا جلمهااو حماادد ،يف اااذا الساايا  ،لااسو ي إلحا ا
وموعات خمتفف ما وكال املنافس وينب ي أن تسكز لفطات املنافس عفص جوا اب خمتففا مان
عمفه ااا وأن تس ااتمدم أدوات وأ ا ا ال االتص ااال املنال ااب حس ااب اجلمه ااو املس ااتهدف ف اادعوة
اامان توافااد السيالااات نياااال ،عفااص لاابيا
السيالااي وكبااا مااو في اخلدما املد يا امل ففا
املنال ،يتطفب الرتكيز عفص دو ليالا املنافسا يف اا السيالاات االقتصاادي اإلنياليا لفبفاد،
يف ح ا أن دع ااوة األول اااط األكادميي ا أو اللا و ي ا مي اان أن تتط ااس ىل تفاص اايا أكن ااس تلني ا
 ،ف ن الدعوة ع الولاتط اإلعالمي قب أن يتصدى لفتحدي املاثا يف تسني مفاايم
و ال
اقتصادي وقا و ي م لدة ىل ل سيط منالب لنشساا يف صحيف يومي
مؤسسات الحكوم المركزي
 -88ت تمد لفطات املنافس عفص احل وم املسكزي واي تا هلا ،ولي فلط لفوزيس املسؤول
عاان ليالا املنافسا وتااؤثس املبااادمل التوجيهيا ال اما املت فلا السيالااات تااأثرا كبارا عفااص ثلافا
املنافس ش ا عام و التاو ف ن دعوة احل وم املسكزي ىل املنافس ينب ي أن هتدف ىل تولاي
اإلصا ااالحات املواتي ا ا لفسا ااو والا اادعوة ىل قا ااا ون املنافس ا ا وصا اافه كنا ااا ما اان أكا ااان السيال ا ا
االقتصادي ك ا
الم ات المنظم القفاةي
 -89ت ا ااطفو اجله ا ااات املنظم ا ا اللطاعي ا ا ا اادو ا ا ااام يف الظ ا ااسوف التنافس ا ااي لف دي ا ااد م ا اان
اللطاعااات احلسالا الاايت ت تسااي أ يا خاصا ل اما الناااس ،كاملاااء وال هس اااء وال اااز والصااح
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
 -90وق ااب أن تسك ااز دع ااوة ا ااذم اجله ااات ىل املنافسا ا  ،مب ااا يتواف ااد م ااو اي فه ااا السيال ااي
والتنظيمي ال ام ،عفص املنافو اليت تللها املنافس  ،و ن ّأدت يف ا احلااالت ىل فلادان ايء
ماان لاافطتها األصاافي وماان الانُا ُهحت اجلياادة إل اساس اجلهااات املنظما اللطاعيا  :املباااد ات املشاارتك
أو الد الات املشرتك شأن الظسوف التنافسي  ،صدف النهوأ ف الي اللطاأل نياال
القضاة
 -91تسااهم احملاااكم يف لااد الن اسات الاايت ت اارتي األح ااام ال سي ا مباادتيا وتفساار اللااا ون
االقرتان مو أح ام أخسى من اللا ون احملفاي ،ومان ظ دمااا قاا ون املنافسا يف وموعا اللاوا
الو ني ا لاااف ىل لااة ف ا ن مصااادق احملاااكم ال فيااا عفااص قااا ون املنافس ا اجلديااد يسااب عفيااه
مصداقي دلتو ي اام مر أن قا ون املنافس يتسام د جا مان الت لياد ويلت اي فهماا م ملاا
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وال ااد م اان ت ااد يب الل اااة يف و ااال األح ااام اجلواسي ا لل ااا ون املنافس ا وال الق ااات الدل ااتو ي
واللا و ي األولو طاقا
 -92وقد أع ّد األو تاد الرتاتيجي إلحا الل اة عن سيد تبادل النظساء من خالل سامحت
تبادل مو احملاكم األخسى ،من قبيا س امحت املنافس و اي املساتهفة ألمسي اا الالتينيا  ،امل اسوف
الاام كومبااال ( )COMPALوماان املهاام كااذلة تااوفر تااد يب لفل اااة عفااص يااد خ ا اء دولي ا
وق اااة مااد يف وااال تطبيااد قااا ون املنافس ا (كميااا أمنااا) لتيساار ج اساء املساج ا الل اااتي
اعتبا م عنصسا فاتد األ ي يف فا قا ون املنافس
مؤسسات األةمال
 -93هتادف ليالا املنافسا ىل ت زيااز م ا اات مؤلسااات األعماال ك ااا عان سيااد تاحا
فااسص مت افئ ا ملنافس ا حااسة ومنصااف فيمااا ينهااا ويش ا ا قااا ون املنافس ا يف اااذا الصاادد أداة
قا و ي مت ّ ن مؤلسات األعمال من التصدي لفسفوس اجملحف واملهدد ملنافسيها
 -94وقااب أن تسا ص أي الارتاتيجي اتصااال تسااتهدف مؤلسااات األعمااال ،ىل أن تولا
ك ااا الول ااوح أن م ااا تسم ااي لي ااه ليال ا املنافس ا يف هناي ا املط اااف ا ااو احل ااد م اان التنظ اايم ال ااام
واللواعد اخلاص اللطاعات لصاح تنظيم منصف يسكز عفص السو وينحصس يف واالت السو
اليت تشوصا أوجه خفا مست صي وقب أن تشدد الرتاتيجي االتصال يف ارن اته عفص اللياود
الاايت تفسلااها ليالا املنافسا عفااص أ اواأل م ينا ماان لاافوس مؤلسااات األعمااال وتساافيط ال ااوء
عفااص اااح أ شااط اإل فااا  ،و اصا يف م افحا الليااود املتأصااف والساافوكيات البال ا ال ااس  ،اااو
عنصس حيوي ن يف أي الرتاتيجي اتصال تستهدف اذم اجملموع
 -95وأخا ارا ينب ااي أن هت اادف دع ااوة مؤلس ااات األعم ااال ىل ت زي ااز االمتن ااال ال ااام لل ااا ون
املنافس ا  ،ومت ا مؤلسااات األعمااال وتشااجي ها عفااص الااتمدام اللااا ون كفمااا واجهاات أ شااط
ما ا لفمنافس ا  ،والفجااوء ىل تاادا ر اإل فااا ال ام ا ماان خااالل لي ا الااتظفم أو التااذ أل أح ااام
اللااا ون يف أي دعااوى خاص ا إلهناااء اتفاقااات تو يااد لااا ة أو الشااسوأل يف مطالبااات ت ااويا عاان
ال س الواقو
المست هكون
 -96ت تسااي دعااوة املسااتهف
املنافس ا وينب ااي توعي ا املسااتهف
الل اتي لسفط املنافس

ىل املنافس ا أ ي ا حاف ا إل اساز اجلوا ااب اإلقا ي ا يف قااا ون
يف ارن اتااه آليااات الااتظفم واجل ا املتاح ا يف ااا الوالي ا

 -97ولتحليد لاة ،يت ا أن تنشائ لافطات املنافسا مواقاو ل رتو يا ف الا يساها فهمهاا
لشسح واليتها ف ميساسة ل اما اجلمهاو كماا ينب اي النظاس يف الت ااون ماو حمطاات اعا وتففازة
خمتا ة ل سأ النجاحات احملسزة عفص ص يد اإل فا
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باء -جب ببدوى الدراسب ببات أو التحريب ببات القفاةي ب ب ألنشب ببف الب ببدةوة وأنشب ببف اإلنةب بباذ
المستقبهي
 -98تنظ ااس التحسي ااات اللطاعي ا يف الظ ااسوف التنافس ااي للط اااأل م ا ص اادف تدي ااد املص اااد
املم ن لليود املنافس و لم صو ة والح عن اللطاأل امل
 -99وتؤدي التحسيات اللطاعي دو ا ااما من منظو الدعوة ،فهي تسفط ال اوء عفاص عماا
لفط املنافس وتتاي لف اما حملا مبا اسة ومفهوما عان عمفهاا ومي نهاا شا ا خااص أن تنشائ
املستهفة ولفط املنافس
صف وثيل
 -100ومن األمنف اجليدة عفص لاة ماا تلاوم اه اهليئا االقتصاادي الو نيا يف ايفي ،جتاسي
عا اادة د الا ااات قطاعي ا ا لا اانويا ت ا ارتاوح ما اان الد الا ااات شا ااأن أل ا اوا االتصا اااالت امل لا اادة ىل
الد الااات شااأن األلاوا ماار املنظما وتُسااتمدم تاااتحت اااذم الد الااات كااأداة دعويا لفتواصااا
مو املستهف عموما ،وإل اد أصحاب املصفح الستيسي شأن سوف املنافس يف السو
 -101ومان األمنفا األخاسى م تااب ال اا تالت الفياد او األملااي امل ا ألا ا الوقااود ،حيا
ي ما "فسيد افافي " م اسس عفاص صاد لاو الوقاود الايت ال ختفاو مان ت لياد ويتواصاا امل تاب
مبا ااسة مااو عام ا الناااس والااط تطبيااد مي اان تنصاايبه عفااص اهلواتااف الذكي ا ويتااي يا ااات ع ان
الس ااو يل اادمها م اازودو الوق ااود يف ال اازمن احلليل ااي ،عم ااال امل ااادة 47س ملرت ا ا اااألمس اإلدا ي
الصاااد عاان وزا ة الش ااؤون االقتصااادي والطاق ا يف أملا يااا وق ااد حظااي ال ااتحداث اااذم الوص ااف
الش اافاف ت طيا ا عالميا ا والا ا  ،م ااا ل اااعد عف ااص ا اساز الص ااف ا ا ايا ا املس ااتهفة وليالا ا
املنافس  ،وعفص ت ميد ثل املستهفة يف ااذا اللطااأل الفااتد األ يا ومان ظ ت زياز النلا املؤلساي
يف م تب ال ا تالت الفيد او
 -102وت تسااي تسيااات السااو أ يا فاتل ا يف ااا الواليااات الل اااتي ل شااف املما لااات
التوا ؤي واو ما حدث يف حال لو نيو النفايات يف كولومبيا ،حي كفّفت املفولي ال فياا
لفصااناع والتجااا ة األو تاااد ا جساء د الا قطاعيا يف ااا س ااامحت كومبااال والااتنادا ىل تاااتحت
اذم الد ال  ،سعت املفولي يف تليد في يف لو نيو النفايات بوموتا

ثالثا -دروس لهمستقبل :السبل الكةيه بتعزيز سنةاذ المنافس والدةوة سلي ا
 -103جت اااوزت ُظ اام منافسا ا فتيا ا عدي اادة مسحفا ا يوا ااا التأليس ااي األوو لتنش اائ يئا ا عم ااا
حليلي ا  ،منااذ ا لاااد م اؤمتس االلاات ساأ السااادس يف عااام  2010و امللا ااا ،وجاادت وكاااالت
املنافسا ا النال ااج فس ااها ول ااط ااب متداخفا ا م اان االتفاق ااات النناتيا ا واملت ااددة األ ا اساف،
ومبواجه احلاج ىل الت اون مو عدد متزايد من اللوى االقتصادي النا ئ اليت التحدثت قوا
لفمنافس يف السنوات األخرة و دأت ت زيز لبا فا اا
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 -104ويت عفص وكاالت املنافسا أن ت ياف وت ازز مما لااهتا عفاص صا يدي اإل فاا والادعوة
كا ا ااي يتسا ا ااىن هلا ا ااا االلا ا ااطالأل واليتها ا ااا ش ا ا ا ا مسا ا ااتمس وامل ا ا ااي يف ت زيا ا ااز ثلاف ا ا ا املنافس ا ا ا
يف فداهنا
 -105وينب ااي أن تسك ااز وك اااالت املنافسا ا الفتيا ا  ،يف لا ا يها ىل تسا ا وت زي ااز ف ااا قا اوا
املنافس  ،عفص األمو التالي :
تدي ااد وموع ا واق ي ا م اان ال ناص ااس اجلواسي ا واإلجساتي ا لل ااا ون املنافس ا م اان
(أ)
أهنا أن تتي ألالا تنفيذيا لوكال املنافس ؛
(ب)
واملساءل  ،ملا
(ا)

تص ااميم وك اااالت املنافسا ا عف ااص حن ااو ي ف ااا هل ااا ق ااد ا كبا ارا م اان االل ااتلاللي
احل وم املسكزي واملؤلسات األخسى؛
تطويس عالق عما قاتم عفص االحرتام املتبادل مو السفط الل اتي ؛

(د) املشاااك يف الت اااون الاادوو يف وااال فااا قااا ون املنافس ا مل افح ا االتفاقااات
()20
التوا ؤي السسي املت ددة اجلنسيات
 -106وعفص ص يد الدعوة ،ينب ي أن ت ون لفطات املنافس الفتي قاد ة عفص الليام مبا يفي:
(أ)

ولو الرتاتيجيات لفدعوة اإلعالمي ؛

(ب)

ولو م اير لتحديد أولوي اللطاعات ات األ ي عند ختصيص املوا د؛

(ا) د اس الد وس اليت مي ان أن تت فمهاا السافطات الايت تاأخست يف اعتمااد قاا ون
املنافسا ماان البفاادان الاايت لااديها ثلافااات الاام يف وااال املنافسا وينب ااي أن يؤخااذ يف االعتبااا
اعتماد عمفي ت يف يف اذا اجملال؛
(د) مطالبا األو تاااد تلاادمي مساااعدة يف وااال ناااء اللااد ات ألصااحاب املصاافح
ل مان ف الي الدعوة اإلعالمي ؛
(ه) د اس ل اابا الت ام ااا م ااو ال اادعوة ىل املنافسا ا عن اادما ت ااون ول اااتط اإلع ااالم
واحلسيات السيالي عفص احملة؛
__________

( )20تنشط املنظمات الدولي  ،مبا فيهاا األو تااد ومنظما الت ااون والتنميا يف امليادان االقتصاادي ،مناذ عهاد ياد يف
وااال د الا ال ااا تالت املهيمنا واإل ااالا عنهااا كمااا علااد ممنفااو الوكاااالت امل نيا املنافسا يف الساانوات السابو
املالااي اجتماعااا لاانويا ملناقشا ألاااليب فااا تاادا ر م افحا ال ااا تالت و ااسعت ااب املنافسا الدوليا يف
تنفيا ااذ س ا ااامحت لفتصا اادي لفتحا ااديات الا اايت تنراا ااا ال ا ااا تالت الدولي ا ا واحملفي ا ا يف وا ااال فا ااا تا اادا ر م افح ا ا
ال ا تالت ولت ون قد ة البفدان النامي عفص املشاك يف اذم احملافا الدولي حمدودة ،أللباب أ ساطها اللياود
ااح لف مااوم ،عفااص ااب اإل رت اات عااادة ومتنااا اااذم
املت فلا اااملوا د ماار أن م ظاام اواتحت عمااا اااذم احملافااا متا ُ
املوا د النسب لوكاالت املنافس األقا خ ة مصد ا منيا امل فومات
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(و) تطبيا ا ااد أف ا ا ااا ألا ا اااليب الت ا ا اااون الا ا اادوو يف وا ا ااال الا ا اادعوة صا ا ااف عام ا ا ا ،
وفيما يتصا ولاتط اإلعالم صف خاص
 -107ويف ح قد ت ا التوصايات أعاالم عان اجتاااات واحتياجاات ينب اي تسنيتهاا ىل حفاول
حمفي م يف حسب االحتياجات الفسدي  ،ف ن جساء الت ساأ مستلا اما للاا ون وليالاات
املنافسااات ماان ااأ ه أن يساااعد يف ت زيااز تلياايم واااالت التحس ا املم ن ا كااا عفااص حاادة ويف
اااذا الصاادد ،يتااي الاات ساأ النظ اساء الطااوعي لسيالااات املنافس ا الااذي قسيااه األو تاااد لط ا
ا ط ااال ااامف تس ااتند ىل تلي اايم م م ااد لتحدي ااد االحتياج ااات احمل ااددة لفبف اادان وينط ااوي ا ااذا
االلاات ساأ عفااص متحاايص ليالااات املنافسا عفااص النحااو الااذي جتساادم اللاوا وينظااس يف ماادى
ف الي املؤلسات والرتتيبات املؤلسي يف فا قوا املنافس
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