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ا ق ن ا نم ذوي شأن ا من فسة ( - )2010ا فصل ا ما
األفعال أو التصرفات اليت تشكل إساءة استعمال ملركز قوة سوقية مهيمن
أولا-

حظر األفعال أو التصرفات اليتيت تنطيتو عىيتإ إسيتاءة اسيتتعمال ملركيتز قيتوة سيتوقية مهيتيمن
أو عىإ احتياز مركز قوة سوقية مهيمن وإساءة استعمال هذا املركز

فرض حظر عىإ األفعال أو التصرفات اليت تنطو عىإ إساءة استعمال ملركز قيتوة سيتوقية
مهيمن أو عىإ احتياز وإساءة استعمال هلذا املركز:
(أ) عندما تكون مؤسسة أعمال ما ،سواء حبد ذاهتيتا أو االرتيتكام ميتض ا يتض مؤسسيتات
أعم يتيتال أ يتيتر  ،م وهل يتيتض يس يتيتمى هل يتيتا االس يتيتيطرة عى يتيتإ س يتيتو ذات يتيتىة لس يتيتىعة أو دم يتيتة معين يتيتة
أو جملموعات معينة من السىض أو ا دمات؛
(ب) عندما حتد أفعال أو تصرفات مؤسسيتة أعميتال مهيمنيتة ميتن إمكانييتة الو يتول إس سيتو
ذات ىة أو تقييتد املنافسيتة عىيتإ آيتو ت يتر تقيييتداا مفرطيتاا ،فكتيت أو حيتميتل أن ترتيت تثيتا اا هليتا ة عىيتإ
التجا ة أو التنمية القتصادية.
ثانياا -األفعال أو التصرفات اليت تعترب إساءة استعمال
(أ) التصيترفات الفكاسيتيتية إزاء املنافسيت ،،مليتيتل اسيتتخدات التسيتيتع ا قيتل ميتيتن التكىفيتة لىق يتيتاء
عىإ املنافس،؛
(ب) التس يتيتع التميي يتيتز أو األحك يتيتات أو الش يتيترو التمييزي يتيتة (أ املم يتيتايزة ايت يت م يتيترب ) م
تو ييتيتد أو رت يتراء السيتيتىض أو ا يتيتدمات ،ليتيتا م ذليتيتن ميتيتا ييتيتتم عيتيتن طرييتيتع انتهيتيتا سياسيتيتات تسيتيتع م
الصفق يتيتات الت يتيتع تدعق يتيتد ايتيت ،مؤسسيتيتات األعميتيتال املنتسيتيتبة حتيتيتدد أسيتيتعا اا أعىيتيتإ أو أدم ميتيتن السيتيتعر
العيتيتاد لىسيتيتىض أو ا يتيتدمات املشيتكاة أو امليتيتو ةدة ااملقا نيتيتة ااألسيتيتعا املتعاميتيتل ايتيتا م يتيتفقات اثىيتيتة
أو مشااة تدعقد ا نطا مؤسسات األعمال املنتسبة؛
( ) حتدييتيتد األس يتيتعا ال يتيتيت كيتيتن ا يتيتا أن يع يتيتاد اي يتيتض الس يتيتىض املبيع يتيتة ،ل يتيتا م ذل يتيتن الس يتيتىض
املستو دة واملصد ة؛
(د) فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ اسيتيتت اد سيتيتىض سديتيتجىت عىيهيتيتا اشيتيتكل قيتيتانوم م ا يتيتا ع م يتيتة
جتا ي يتيتة مطااق يتيتة أو اثى يتيتة لىع م يتيتة التجا ي يتيتة ا مي يتيتة فيم يتيتا يتعى يتيتع اس يتيتىض مطااق يتيتة أو اثى يتيتة م البىيتيتد
املستو د حيت ،تكيتون الع متيتان التجا يتيتان املعنيتيتان ميتن نفيت ،املصيتد  ،أ ىكهميتا ماليتن واحيتد
أو تستخدمهميتا مؤسسيتات أعميتال يوجيتد اينهيتا تيترااط اقتصيتاد أو تنظيميتع أو إدا أو قيتانوم،
وح ،يكون الغرض من هذه القيود هو إاقاء األسعا عالية اشكل مفتعل؛
(ه) عن يتيتدما ل يك يتيتون القص يتيتد هل يتيتمان حتقي يتيتع أث يت يتراض جتا ي يتيتة مش يتيتروعة ،مل يتيتل ا يتيتودة
أو الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:
‘ ‘1الرفض ا زئع أو الكىع لىتعامل االشرو التجا ية املعتادة ملؤسسة األعمال؛
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‘ ‘2جعيتيتل تو ييتيتد سيتيتىض أو يتيتدمات معينيتيتة متوقفيتاا عىيتيتإ قبيتيتول قييتيتود عىيتيتإ توزييتيتض أو يتيتنض
سىض منافسة أو سىض أ ر ؛
‘ ‘3فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ إعيتيتادة اييتيتض أو تصيتيتدير السيتيتىض امليتيتو دة أو سيتيتىض أ يتيتر  ،وذليتيتن ميتيتن
حيث املكان املراد إعادة ايعها أو تصديرها إلييته ،أو ا هيتة املرسيتل إليهيتا أو رتيتكل
هذه السىض أو كمياهتا؛
‘ ‘4جعل تو يد سىض أو دمات معينة متوقفاا عىإ رتراء سىض أو دمات أ ر من
املو د أو ن يعينه؛
ثاللاا -الك يص أو الستلناء
جي يتيتوز ت يتيتر يص أو اس يتيتتلناء األفع يتال أو املما س يتيتات أو الص يتيتفقات ال يتيتيت ل حيظره يتيتا الق يتيتانون
حظراا ااتاا ،وذلن إذا مت اإل طا اا ،عىإ النحو املب ،م امليتادة  ،7قبيتل تنفييتذها ،وإذا كدشيتفت
اصد مجيض الوقائض ذات الصىة ااملوهلوع لىسىطات املختصة ،وإذا تيتوفرت لططيتراا املتيت ثرة فر يتة
لىتعب يت عيتيتن أيهيتيتا ،وإذا تقيتيتر حينيتيتذام أن السيتيتىوم املقيتيتك  ،اعيتيتد تغي يت ه أو تنظيميتيته عنيتيتد القت يتيتاء،
يتمشإ مض أهداا القانون.

ا ملنق ت على ا فصل ا ما وا نُؤ ُهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة
أولا -حظر األفعال أو التصرفات اليت تنطو عىإ إساءة اسيتتعمال ملركيتز قيتوة سيتوقية مهيتيمن أو
عىإ احتييتيتاز مركز قوة سوقية مهيمن وإساءة استعمال هلذا املركز
فرض حظر عىإ األفعال أو التصرفات اليت تنطو عىإ إساءة استعمال ملركز قيتوة سيتوقية
مهيمن أو عىإ احتياز وإساءة استعمال هلذا املركز:
(أ) عنيتيتدما تكيتيتون مؤسسيتيتة أعميتيتال ميتيتا ،سيتواء حبيتيتد ذاهتيتيتا أو االرتيتكام ميتيتض ا يتيتض مؤسسيتيتات
أعم يتيتال أ يتيتر  ،م وهل يتيتض يس يتيتمى هل يتيتا االس يتيتيطرة عى يتيتإ س يتيتو ذات يتيتىة لس يتيتىعة أو دم يتيتة معين يتيتة
أو جملموعات معينة من السىض أو ا دمات؛
(ب) عنيتيتدما حتيتيتد أفعيتال أو تصيتيترفات مؤسسيتيتة أعميتيتال مهيمنيتيتة ميتيتن إمكانييتيتة الو يتيتول إس
سو ذات يتىة أو تقيةيتد املنافسيتة عىيتإ آيتو ت يتر تقيييتداا مفرطيتاا ،فكتيت أو حيتميتل أن ترتيت تثيتا اا
هلا ة عىإ التجا ة أو التنمية القتصادية.

مق مة
 -1م يتيتن أكل يتيتر املس يتيتائل إث يتيتا ة لىج يتيتدل م ق يتيتانون املنافس يتيتة مفه يتيتوت إس يتيتاءة اس يتيتتعمال اهليمن يتيتة.
وتتفاوت مس لة حتديد الظروا اليت كن أن تعترب فيها رتركة ما مهيمنة ميتن اىيتد إس ت يتر ،وقيتد
يتوق يتيتف عى يتيتإ أه يتيتداا ك يتيتل نظ يتيتات م يتيتن نظ يتيتم املنافس يتيتة ( ف يتيتاه املس يتيتتهىن ،الكف يتيتاءة ،اي يتيتة العمىي يتيتة
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التنافس يتيتية) وعى يتيتإ م يتيتد مراع يتيتاة ق يتيتيم أ يتيتر  -كالعدال يتيتة  -أو اس يتيتتبعادها م حتىي يتيتل املنافس يتيتة.
ويىخيتيتص هيتيتذا الفصيتيتل املعيتيتاي العاميتيتة املتعىقيتيتة اتحدييتيتد وجيتيتود اهليمنيتيتة .ويت يتيتمن أي يتا قائميتيتة ث يت
حصرية ااألفعال اليت كن اعتبا ها خمىة ااملنافسة.
 -2واهليمنيتيتة معناهيتيتا ا سيتيتة قيتيتوة سيتيتوقية كب يت ة .وهيتيتع تعيتيتد ميتيتن منظيتيتو اقتصيتيتاد  ،قيتيتد ة أ رتيتيتركة
(أو قد ة جمموعيتة ميتن الشيتركات املتصيترفة معيتا) عىيتإ فيتض األسيتعا وا افظيتة عىيهيتا فيتو املسيتتو اليتذ
يدفيتكض أن يكيتيتون سيتيتائدا م ظيتيتل املنافسيتة وعىيتإ ميتيتد فيتيتكة طويىيتيتة ميتن اليتيتزمن .ول يعتيتيترب جميتيترد اكتسيتيتاب
مركيتيتز مهيتيتيمن خميت ا ااملنافسيتيتة؛ وكيتيتذلن الشيت ن االنسيتيتبة إلحيتراز اهليمنيتيتة ميتيتن يت ل املنافسيتيتة القائميتيتة عىيتيتإ
ا يتيتدا ة .اي يتيتد أن ا س يتيتة اهليمن يتيتة أو إس يتيتاءة اس يتيتتعمال مرك يتيتز مه يتيتيمن ق يتيتد ي يتيتؤد إس (أ) ف يتيتض الن يتيتات
وا تفيتيتاع األسيتيتعا ؛ (ب) تراجيتيتض نوعييتيتة ا يتيتدمات/املنتجات وتنوعهيتيتا؛ أو ( ) احليتيتد ميتيتن الاتكيتيتا  ،األميتيتر
الذ يعترب خم ا ااملنافسة.
 -3ويتفاوت اشكل كب األسىوب الذ تعاجل اه قوان ،املنافسة مس لة تقرير ما إذا كانت
هذه الشركة أو تىن تعتيترب مهيمنيتة .فهنيتام عيتدد ميتن قيتوان ،املنافسيتة ل تيتنص عىيتإ تعرييتف عمىيتع
لىهيمن يتيتة ،وإمن يتيتا تعتم يتيتد عى يتيتإ احلك يتيتم القتص يتيتاد لىس يتيتىطة املعني يتيتة ااملنافس يتيتة .وا يتيتذلن يتع يتيت ،عى يتيتإ
السىطة املعنية ااملنافسة أن تقيةم العديد من العوامل اليت تيتؤثر م حتدييتد اهليمنيتة ،عىيتإ أسيتاك كيتل
حاليتيتة عىيتيتإ حيتيتدة .فحصيتيتة السيتيتو املرتفعيتيتة تعيت ةد أحيتيتد املؤرتيترات اليتيتيت تسيتيتاعد عىيتيتإ البيتيتت م ميتيتا إذا
كانيتيتت مؤسسيتيتة ميتيتا مهيمنيتيتة م السيتيتو  .ث يت أن جميتيترد حييتيتازة حصيتيتة عالييتيتة م السيتيتو ل يكف يتيتع
إلثبات اهليمنة ،م العدييتد ميتن الولييتات الق يتائية ،حييتث تتسيتم اعيتض األسيتوا اا تفيتاع مسيتتو
املنافسيتيتة عىيتيتإ اليتيترثم ميتيتن قىيتيتة العنا يتيتر الفاعىيتيتة فيهيتيتا نسيتيتبيا .كميتيتا أن يتيتة مؤرت يترات سيتيتوقية أ يتر
ينبغع أ ذها م العتبا  ،ومنها احلواجز املانعة لد ول السو  ،واملنافسون الفعىيون وا تمىيتون،
وميتيتد اسيتيتتدامة حصيتيتة السيتيتو املرتفعيتيتة ،والقيتيتوة الش يترائية ،ووفيتيتو ات احلجيتيتم ،والو يتيتول إس أس يتوا
التو يد والتكاميتل الرأسيتع ،ومسيتتو ن يت /حيوية السيتو  ،والو يتول إس املنتجيتات اهلاميتة ،وامليتوا د
املالية لىشركة ومنافسيها.
 -4وتيتيتنص ولييتيتات ق يتيتائية أ يتيتر عىيتيتإ طيتيتر خمتصيتيترة إلثبيتيتات اهليمنيتيتة عيتيتن طرييتيتع اسيتيتتخدات
امليت يت ذات اةمن يتيتة القائم يتيتة عى يتيتإ عتب يتيتات حص يتيتص الس يتيتو كنقط يتيتة اداي يتيتة لىب يتيتت م وج يتيتود هيمن يتيتة.
فإذا كانت رتركة ما ل متىيتن حيتدا أدم ميتن حصيتة السيتو  ،فإاليتا ل تعتيترب رتيتركة مهيمنيتة .أميتا إذا
كانت متىن حصة دنيا ،فإن السىطة املعنية ااملنافسة تقوت اتحىيل اقية العوامل  -كما هيتو مبيت،
أع ه  -لتقر ما إذا كانت املؤسسة مهيمنة أت ل.
 -5ومض ذلن تفكض وليات ق ائية أ ر أن املؤسسة مهيمنة إذا جتاوزت عتبة معينة من
حصيتيتة السيتيتو  .وتىقيتيتع ه يتيتذه الولي يتات اع يت ء إثب يتيتات انعيتيتدات القيتيتوة الس يتيتوقية عىيتيتإ كاهيتيتل الش يتيتركة
املتهميتة حامليتيتا يلبيتيتت أن الشيتيتركة متىيتن حصيتيتة السيتيتو املطىوايتيتة .وإذا تتحميتل الشيتيتركة املتهميتيتة هيتيتذا
الع ء ،فإالا تعترب رتركة مهيمنة.
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 -6ويؤد اسيتتخدات عتبيتات احلصيتة السيتوقية  -ةإميتا إلقاميتة دعيتو ظيتاهرة الوجاهيتة ،واالتيتا
حتويل ع ء اإلثبات ،أو لنفع اهليمنة  -إس تعزيز إنفاذ السيتىطة املعنييتة ااملنافسيتة ويتيتيى قيتد ا ميتن
اليق ،القانوم لرواد األعمال .ومض ذلن ،فإن عتبات احلصة السوقية تنطو عىإ طيتر اإلفيترا
أو التف يتريط م تقيتيتدير أ ييتيتة احلصيتيتة السيتيتوقية م اعيتيتض احليتيتالت ،ميتيتا ييتيتؤد ميتيتن إل إس اإلف يترا م
اإلنفاذ أو التفريط فيه .لذلن ،ل يدستحسن أن ينص قانون املنافسة اصيتو ة قطعييتة عىيتإ أن هيتذه
الشركة أو تىن مهيمنة عندما تبىغ عتبات معينة من احلصة السوقية.
 -7وميتيتن العواميتيتل األ يتيتر اليتيتيت جي يت مراعاهتيتيتا لتقرييتيتر ميتيتا إذا كانيتيتت هيتيتذه املؤسسيتيتة أو تىيتيتن
مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة عيتيتام املنافسيتيتة م د يتيتول السيتيتو ومنافسيتيتة اليتوا دات .فيتيتإذا كيتيتان د يتيتول مشيتيتروع
جتيتيتا أو أكليتيتر إس إحيتيتد األسيتوا سيتيته ا ،فيتيتإن أ واوليتيتة تقيتيتوت ايتيتا رتيتيتركة قائميتيتة ميتيتن أجيتيتل فيتيتض
األس يتيتعا أو ف يتيتض الن يتيتات ل يتيتن يك يتيتون س يتيته ا اس يتيتب ال يتيتدا ى ،ا يتيتدد .وتتق يتيتر س يتيتهولة ال يتيتد ول
حس يت مسيتيتتو احل يتواجز اليتيتيت تعيتيتو ال يتيتد ول .ول ط يت ع عىيتيتإ حتىي يتيتل يتيتا ،ايتيتاحلواجز ،انظ يتيتر
اإلطيتيتا  .1/4و كيتيتن اعتبيتيتا منافسيتيتة اليتوا دات رتيتيتك ا ا يتا ميتيتن أرتيتيتكال اليتيتد ول عنيتيتدما تشيتيترع
الشركات األجنبية م ايض املنتجات املنافسة م السو ا ىية .وهكذا ،كن أن تشكل الوا دات
مصد منافسة مهم ،وينبغع أ ذها م العتبا عند تقييم اهليمنة.
اإلطا 1-4
ا اوز ا ي ألم م دخ ل ا س ق في ق ن وتسن تس ت ا من فسة
تش يت احل يتواجز اليتيتيت تعيتيتكض د يتيتول السيتيتو إس عيتيتدد ميتيتن العواميتيتل اليتيتيت قيتيتد متنيتيتض أو تع يتو
د يتيتول رتيتيتركات جدييتيتدة إس سيتيتو ميتيتا حيتيتيت م احليتيتالت اليتيتيت حتقيتيتع فيهيتيتا الشيتيتركات القائميتيتة أ ااحيتا
طائىة .وقد تتفاوت حواجز الد ول تفاوتيت ا رتاسيتع ا وفقيت ا ملسيتتو ن يت السيتو أو منوهيتا .و كيتن
تصنيف حواجز الد ول إس فئات خمتىفة.
ف اوز ا هنكلنؤة اليتيت تعيتكض د يتول السيتو تنشيت عيتن صيتائص الصيتناعة األساسيتية
مل يتيتل التكنولوجي يتيتا والتكىف يتيتة والطى يت  .وهن يتيتام اع يتيتض ا يتيتدل ح يتيتول العوام يتيتل ال يتيتيت تش يتيتكل حيت يتواجز
هيكىي يتيتة ذات يتيتىة .ويشيت يت التعري يتيتف األوس يتيتض إس أن احليت يتواجز ال يتيتيت تع يتيتكض ال يتيتد ول تنشيت يت ع يتيتن
املمايزة ايت ،املنتجيتات ،ومزاييتا الكىفيتة املطىقيتة اليتيت تتمتيتض ايتا الشيتركات القائميتة ،ووفيتو ات احلجيتم.
فاملمايزة ا ،املنتجات تتيى مزايا لىشركات القائمة ألنه يتع ،عىإ اليتدا ى ،ا يتدد التغىيت عىيتإ
مشيتيتكىة ت يتراكم إتيتيتاوات الع م يتيتات التجا ي يتيتة لىمنتجيتيتات القائم يتيتة .ومزاي يتيتا الكىفيتيتة املطىق يتيتة تع يتيتد أن
الدا ى ،ا دد سيتكبدون م د وهلم تكاليف أعىإ لكيتل وحيتدة ميتن وحيتدات اإلنتيتا  ،وهيتو ميتا
يرجض لا إس تدم مستو تكنولوجياهتم .أما وفو ات احلجم فتقيد عدد الشركات اليت كن أن
تعميتيتل عىيتيتإ أسيتيتاك احليتد األدم ميتيتن التكىفيتيتة م سيتيتو ذات حجيتيتم معيتيت .،وهنيتيتام تعرييتيتف أهليتيتيف
لىح يتواجز اهليكىي يتيتة ال يتيتيت تعيتيتكض د يتيتول الس يتيتو قدميتيته ج يتيتو س يتيتتيغىر وأنصيتيتا مد س يتيتة رت يتيتيكاثو
لتحىيل مكافحة الحتكا  .فهؤلء يعتربون أن احليتواجز اليتيت تعيتكض اليتد ول ل تنشيت إل عنيتدما
يتع ،عىإ الدا ى ،ا دد أن يتكبدوا تكاليف ل تتكبدها الشيتركات القائميتة .واالتيتا فيتإن هيتذا
التعرييتيتف يسيتيتتبعد وفيتيتو ات احلجيتيتم ونفقيتيتات الدعاييتيتة فيت يعتربهيتيتا ميتيتن احليتواجز (ااعتبيتيتا أاليتيتا تشيتيتكل
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تكيتيتاليف تع يت ة ،عىيتيتإ الشيتيتركات القائميتيتة أن تتكبيتيتدها ميتيتن أجيتيتل الو يتيتول إس املركيتيتز اليتيتذ حتتىيتيته م
الس يتيتو ) .ويش يتيتدد عىم يتيتاء اقتص يتيتاد ت يتيترون أي يت يتا عى يتيتإ أ ي يتيتة التك يتيتاليف ثيت يت القااى يتيتة ل س يتيتكداد
ااعتبا ها حاجزا يعكض د ول السو  .فاهلطرا اليتدا ى ،ا يتدد إس تكبيتد هيتذه التكيتاليف اليتيت
س يتيتبع أن تكب يتيتدهتا الش يتيتركات القائم يتيتة ،ينشيت يت ح يتيتاجزا يع يتيتكض ال يتيتد ول .إهل يتيتافة إس ذل يتيتن ،ف يتيتإن
التكاليف ث القااىة ل سيتكداد حتيتد ميتن القيتد ة عىيتإ ا يترو واالتيتا فهيتع تفيترض خميتاطر إهليتافية
عىإ الدا ى ،ا تمى.،
وتش يت ا ؤ ؤ اوز االتسؤ ؤ ماألنجنة ال يتيتيت تع يتيتكض د يتيتول الس يتيتو إس س يتيتىوم الش يتيتركات القائم يتيتة.
وعىإ وجه ا صو ،،قد تتصرا الشركات القائمة عىإ آو يؤد إس تفيتاقم حيتدة احليتواجز اهليكىييتة
اليتيتيت تعيتيتكض اليتيتد ول أو قيتيتد هتيتيتدد االنتقيتيتات ميتيتن اليتيتدا ى ،ا يتيتدد إذا ميتيتا د ى يتوا االفعيتيتل .إل أن هيتيتذه
التهديدات جي أن تتسيتم ااملصيتداقية ،أ أنيته جييت أن يكيتون ليتد الشيتركات القائميتة حيتافز لتنفييتذها
إذا حيتيتد اليتيتد ول االفعيتيتل .وكل يت ا ميتيتا تنطيتيتو ح يتواجز اليتيتد ول الس يتكاتيجية عىيتيتإ مبيتيتاد ة الشيتيتركات
القائمة اتصرا استباقع ،من قبيل منض تقدمي التسهي ت ا ن ترفض الشيتركة طاقتهيتا اإلنتاجييتة عىيتإ آيتو
يه يتيتدد اإرت يتيتعال ح يتيترب أس يتيتعا إذا م يتيتا ح يتيتد ال يتيتد ول فعيت يت ا .وق يتيتد يش يتيتكل تقيي يتيتد اهلياك يتيتل األساس يتيتية
ال رو ية أي ا ،ملل مرافع النقل واملوان  ،حاجزا اسكاتيجي ا يعكض د ول السو .

و ك يتيتن أن تنشيت يت ا ؤ ؤ اوز ا ق ن ؤؤة م يتيتن أحك يتيتات ال يتيتنظم القانوني يتيتة الوطني يتيتة .وم يتيتن أملى يتيتة
احليتواجز القانونييتيتة املانعيتة ليتيتد ول السيتو التعريفيتيتات واحلصيتص ،والىيتوائى املنظميتة لىمىكييتيتة الفكرييتيتة
والع مات التجا ية ،واحلقو احلصرية اليتيت نحهيتا القيتانون لشيتركات معينيتة/قوة الحتكيتا القانونييتة،
ف ا عن احلواجز اإلدا ية األ ر اليت تعرقل د ول السو .

 -8واصيتيترا النظيتيتر عيتيتن تعرييتيتف اهليمنيتيتة اليتيتذ يعتميتيتده أ قيتيتانون ميتيتن ق يتوان ،املنافسيتيتة ،فيتيتإن
تقيتيتدير ميتيتا إذا كانيتيتت رتيتيتركة مهيمنيتيتة أت ل يتوقيتيتف إس حيتيتد كبيت عىيتيتإ تعرييتيتف السيتيتو ذات الصيتيتىة.
وكقاعيتدة أساسيتيتية ،كىميتيتا كيتيتان نطيتيتا تعرييتيتف السيتو ذات الصيتيتىة هليتيتيق ا ،ازداد احتميتيتال متتيتيتض جهيتيتة
فاعىة واحيتدة اقيتوة سيتوقية كبيت ة م السيتو املعنييتة .وييترد تعرييتف السيتو ذات الصيتىة اشيتكل أكليتر
تفصي ا م التعىيقات عىإ الفصل اللام من القانون النموذجع اش ن املنافسة.
 -9واالنسبة لبعض الوليات الق ائية ،ل يش مفهوت اهليمنة إس احلاليتة اليتيت تتصيترا فيهيتا
مؤسسة أعمال من جان واحد فحس  ،ال يش كذلن إس احلالة اليت يكيتون فيهيتا ملؤسسيتت،
أو أكليتيتر ،متصيتيترفة مع يتا ،قيتيتوة سيتيتوقية أو حيتيتافز لىعميتيتل اشيتيتكل وثييتيتع مع يتا ليتيتا يكسيتيتبهما قيتيتوة سيتيتوقية
(هيمنة مشككة) .وتش هذه احلاليتة إس األسيتوا ذات الككييتز العيتا  ،حييتث تيتتحكم مؤسسيتتان أو
أكلر م حصة كب ة م السو  ،واذلن هتي لنفسها األوهلاع اليت متكنها ميتن اهليمنيتة عىيتإ السيتو
أو تعميتيتل فيه يتيتا ا يتيتنف ،الطريق يتيتة اليتيتيت ا س يتيتها ا تك يتيتر تقريب يتا .وق يتد اعتم يتيتدت املعي يتيتا نفس يتيته املفوهل يتيتية
األو واي يتيتة وا كم يتيتة الاتدائي يتيتة لىجماع يتيتات األو واي يتيتة( )1م احلك يتيتم الص يتيتاد م ق يتيتية في يتيتكو اي يتيتانو
__________

()1
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م إيطالي يتيتا( )2ال يتيتذ تىت يتيته ق يتيتية ان يتيتدما رت يتيتركيت نس يتيتتىه و ا يييت يته ( .)3ل يتيتذا ف يتيتإن األث يتيتر الكاكم يتيتع
لسيتيتتخدات ا سيتيتة ويتيتددة ،مليتيتل اتفاقيتيتات ت يت زت املبيعيتيتات ،قيتيتد ييتيتؤد االفعيتيتل إس إسيتيتاءة اسيتيتتعمال
مركز مهيمن.

ا نهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -إثب ت وو د ممكز مهنمن
املنطقة/البىد
أفميقن
جنوب أفريقيا

تق يتيتع امل يتيتادة  7م يتيتن ق يتيتانون املنافس يتيتة لع يتيتات  ( 1998ق يتيتم  )89ايت يت ن
رت يتيتركة م يتيتا تع يت يت ةد مهيمن يتيتة م س يتيتو م يتيتا إذا كان يتيتت حص يتيتتها م يتيتن ه يتيتذه
السيتو ( :أ) ل تقيتل عيتيتن  45م املائيتة؛ (ب) تبىيتيتغ  35م املائيتة عىيتيتإ
األقل ولكن ل تصل إس  45م املائة ،ما تلبت أاليتا ل متتىيتن قيتوة
سوقية؛ ( ) تقل عن  35م املائة ولكن لديها قوة سوقية.
وتيتيتنص امليتيتادة  8ميتيتن القيتيتانون نفسيتيته عىيتيتإ حظيتيتر قييتيتات رتيتيتركة مهيمنيتيتة
لا يىع:
(أ)

فرض أسعا مبالغ فيها عىإ حساب املستهىك،؛

(ب) ف يتيتض متك يتيت ،من يتيتاف ،م يتيتا م يتيتن الس يتيتتفادة م يتيتن تس يتيتهي ت
أساسية إذا كان ذلن كنا من الناحية القتصادية؛
( ) املشيت يتيتاكة م أ أفعيت يتيتال اسيت يتيتتبعادية ،ث يت يت تىيت يتيتن املبينيت يتيتة م
الفقيتيترة (د) ،إذا كيتيتان األثيتيتر املخيتيتل ااملنافسيتيتة املكت يت عيتيتن تىيتيتن األفعيتيتال
يفو املكاس عىإ عيد التكنولوجيا أو الكفاءة أو حفز املنافسة؛
(د) املش يتيتاكة م أ م يتيتن األفع يتيتال الس يتيتتبعادية التالي يتيتة ،م يتيتا
تلبت الشركة املعنية أن املكاسيت املكتبيتة عىيهيتا عىيتإ يتعيد التكنولوجييتا
أو الكفاءة أو حفز املنافسة ،تفو أثرها املخل ااملنافسة:
‘ ‘1مطالبيتيتة ميتيتوةد أو مسيتيتتهىن أو حتري يتيته عىيتيتإ عيتيتدت التعاميتيتل
مض طرا مناف،؛
‘ ‘2فض توف سىض ناد ة ملناف ،عندما يكون تو ييتدها كنيت ا
اقتصادي ا؛
__________

()2
()3
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املنطقة/البىد
‘ ‘3جعيتيتل اييتيتض السيتيتىض أو ا يتيتدمات موقوفيتا عىيتيتإ رتيتراء سيتيتىض
أو دمات منفصىة ل ىة هلا لوهليتوع العقيتد ،أو إ ثيتات
املشك عىإ قبول رتر ل ىة له لوهلوع العقد؛
‘ ‘4ايض سىض أو دمات ا قل من سعر تكىفتها احلدية أو
متوسط تكىفتها املتغ ة؛
‘ ‘5رت يتراء مؤونيتيتة نيتيتاد ة ميتيتن سيتيتىض أو م يتوا د وسيتيتيطة حيتاجهيتيتا
طرا مناف.،
زامبيا

ت يتيتنص امل يتيتادة  ،15ا يتيتزء اللال يتيتث م يتيتن ق يتيتانون املنافس يتيتة و اي يتيتة املس يتيتتهىن
لع يتيتات  ( 2010ق يتيتم  )24عى يتيتإ أن مرك يتيتز اهليمن يتيتة ييت يترتبط اتو ي يتيتد الس يتيتىض
وا يتيتدمات م إحيتيتد احليتيتالت ،التيتيتاليت( :،أ) إذا اسيتيتت ثرت مؤسسيتيتة واحيتيتدة
اتو ييت يتيتد أو حييت يتيتازة  30م املائيت يتيتة أو أكليت يتيتر ميت يتيتن هيت يتيتذه السيت يتيتىض وا يت يتيتدمات؛
(ب) إذا است ثر ميتا ل يزييتد عيتن ثيت مؤسسيتات اتو ييتد أو حييتازة 60
م املائة أو أكلر من هذه السىض أو ا دمات .
وتيتيتنص امليتيتادة  16عىيتيتإ حظيتيتر إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن مقيتيتر اة
أنيتيته يتعيتيت ،عىيتيتإ املؤسسيتيتات أن متتنيتيتض عيتيتن أ فعيتيتل أو تصيتيترا إذا
ةأد هذا الفعيتل أو التصيترا ،ميتن يت ل حييتازة أو إسيتاءة اسيتتعمال
مركيتز قيتيتوة سيتيتوقية مهيتيمن ،إس تقيييتيتد د يتيتول األسيتوا أو فيتيترض قييتيتودا
ث يت ذليتيتن عىيتيتإ املنافسيتيتة ،أو إذا كيتيتان ليتيته ،أو احتدميتيتل أن يكيتيتون ليتيته،
أثيتيتر هليتيتا عىيتيتإ التجيتيتا ة أو القتصيتيتاد اشيتيتكل عيتيتات  .وألث يتراض هيتيتذا
الفرع ،يشمل إساءة استعمال املركز املهيمن ما يىع:
(أ) فيترض أسيتيتعا رتيتراء أو اييتض ثيت عادليتيتة أو ثيت ذليتيتن ميتيتن
الشرو التجا ية ث العادلة ،سواء اشكل مبارتر أو ث مبارتر؛
(ب) تقيييت يتيتد اإلنتيت يتيتا أو املنافيت يتيتذ السيت يتيتوقية أو د يت يتيتول السيت يتيتو
أو السيتيتتلما أو التط يتوير التقيتيتد أو التقيتيتدت التكنوليتيتوجع أو الت يتيتييع
عىإ أ منها عىإ آو ي ر ااملنافسة؛
( ) تطبييتيتع رتيتيترو خمتىفيتيتة عىيتيتإ معيتيتام ت متكافئيتيتة ميتيتض
أطراا جتا ية أ ر ؛
(د) جعيتيتل إايترات العقيتيتود مرهونيتا اقبيتيتول األطيتراا األ يتيتر
رتروط ا إهلافية ل ىة هلا لوهلوع العقود سواء حبكم طبيعتهيتا
أو وفقا لىعرا التجا ؛
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املنطقة/البىد
(ه) حرميت يتيتان أ رتيت يتيتخص ميت يتيتن السيت يتيتتفادة ميت يتيتن تسيت يتيتهيل
أساسع؛
(و) فرض أسعا مبالغ فيها عىإ حساب املستهىك،؛
(ز) ايض السىض ا قل من سعر التكىفة احلدية أو املتغ ة.
آتسن /منطقة ا م نط ا ه دئ
الص،

يعيت ةيترا قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتا م مجهو ييتيتة الصيتيت ،الشيتيتعبية املركيتيتز
السيتيتوقع املهيتيتيمن ا نيتيته مركيتيتز سيتيتوقع حيتىيتيته متعهيتيتد أعميتيتال جتا ييتيتة قيتيتاد
عىيتيتإ ال يتيتتحكم م أسيتيتعا الس يتيتىض األساسيتيتية أو نوعيته يتيتا أو الظ يتيتروا
التجا ي يتيتة األ يتيتر م الس يتيتو ذات الص يتيتىة لعرقى يتيتة د يتيتول متعه يتيتد
األعمال التجا ية اة رين م هذه السو أو الت ث عىيه.
عيت وة عىيتيتإ ذليتيتن ،تيتيتنص امليتيتادة  18ميتيتن القيتيتانون عىيتيتإ العواميتيتل الرئيسيتيتية
الستة التالية لتحديد املركز السوقع املهيمن أل متعهد أعمال:
(أ) احلص يتيتة الس يتيتوقية ملتعه يتيتد األعم يتيتال ومرك يتيتزه التنافس يتيتع م
السو ذات الصىة؛
(ب) قيتد ة متعهيتد األعميتال عىيتإ اليتتحكم م سيتو املبيعيتات
أو سو اإلمدادات من املواد األولية؛
( ) الظروا املالية والتكنولوجية ملتعهد األعمال؛
(د)
املعام ت؛

ميت يتيتد اعتم يت يتيتاد متعه يت يتيتد األعميت يتيتال اة يت يترين عىي يت يتيته م

(ه) د جيتيتة الصيتيتعواة اليتيتيت يواجههيتيتا متعهيتيتدو األعميتيتال اة يتيترون
م د ول السو ذات الصىة؛
(و) العوام يت يتيتل األ يت يتيتر ذات الص يت يتيتىة اتحدي يت يتيتد املرك يت يتيتز الس يت يتيتوقع
املهيمن ملتعهد األعمال.
وتيتيتنص الفقيتيترة ( )1ميتيتن امليتيتادة  19عىيتيتإ وجيتيتود اف يتكاض هيمنيتيتة قاايتيتل
لىدحض ،عندما تستوم مؤسسة أعمال أيا من الشرو التالية:
(أ) عندما تعادل حصة متعهد األعمال نصف السيتو املعنييتة
أو أكلر؛
(ب) عنيت يتيتدما تعيت يتيتادل احلصيت يتيتة املشيت يتيتككة ملتعهيت يتيتد أعميت يتيتال ثىليت يتيتع
السو املعنية أو أكلر؛
GE.15-08180
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املنطقة/البىد
( ) عندما تعادل حصة ث ثيتة متعهيتد أعميتال ث ثيتة أ ايتاع
السو املعنية أو أكلر.
ث أنه لوج الشرو ا ددة م املادة  ،19إذا كانيتت حصيتة أ
ميتيتن متعهيتيتد األعميتيتال م السيتيتو تقيتيتل عيتيتن العشيتيتر ،فيتيتإن املؤسسيتيتة
املعنية ل تعترب ذات مركز مهيمن م السو  .ف ا عيتن ذليتن ،فيتإن
اف يتكاض وجيتيتود مركيتيتز سيتيتوقع مهيتيتيمن أل متعهيتيتد أعميتيتال يسيتيتقط إذا
استطاع متعهد األعمال املعد أن يلبت العك.،
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اهلند

تعرا املادة  4من قانون املنافسة اهلند لعيتات  2002املركيتز املهيتيمن
ة
ا نيتيته مركيتيتز قيتيتوة تتمتيتيتض ايتيته مؤسسيتيتة أعميتيتال م السيتيتو ذات الصيتيتىة عىيتيتإ
آ يتيتو كنه يتيتا م يتيتن :العم يتيتل مس يتيتتقىة ع يتيتن الق يتيتو التنافس يتيتية الس يتيتائدة م
الس يتيتو ذات الص يتيتىة؛ أو الت يت ث م منافس يتيتيها أو مس يتيتتهىكع س يتيتىعها أو
السيتيتو ذات الصيتيتىة ليتيتا ليتيتدت مصيتيتىحتها  .وتيتيتو نيتيتة املنافسيتيتة م اهلنيتيتد
العتبيتيتا الواجيت هليتيتذه العواميتيتل ،منفيتيتردة أو جمتمعيتيتة ،عنيتيتد التحقييتيتع فيميتيتا
إذا كانت هذه املؤسسة أو تىن ذات مركيتز مهيتيمن أت ل .وتيتنص امليتادة
نفس يتيتها عى يتيتإ أن ل يتيتي ،أل مؤسس يتيتة أو جمموع يتيتة أن تس يتيتعء اس يتيتتعمال
مركزه يتيتا امله يتيتيمن .ويش يت ةكل ف يتيترض مؤسس يتيتة م يتيتا ،اش يتيتكل مبارت يتيتر أو ث يت
مبارت يتيتر ،رت يتيتروط ا أو أس يتيتعا ا ث يت منص يتيتفة أو متييزي يتيتة عى يتيتإ رت يتراء س يتيتىض أو
يتيتدمات أو ايعهيتيتا ،ليتيتا م ذليتيتن األسيتيتعا الفكاسيتيتية ،إسيتيتاءة اسيتيتتعمال
لىمركز املهيمن.

منغوليا

وفق ا لقانون منغوليا اش ن املنافسة لعيتات  ،2010يعتيترب كييتان جتيتا
ميتيتا ذا مركيتيتز مهيتيتيمن عنيتيتدما يعميتيتل منفيتيتردا أو االرت يتكام ميتيتض كيانيتيتات
أ يتيتر أو م يتيتض كي يتيتان ذ يتيتىة ا يتيته ،م س يتيتو سيتيتىعة معين يتيتة ويس يتيتت ثر
حبصيتيتة اللىيتيتث أو أكليتيتر ميتيتن جمميتيتوع إنتاجهيتيتا وايعهيتيتا (امليتيتادة .)2-5
إهل يتيتافة إس ذل يتيتن ،ت يتيتنص الفق يتيترة  3م يتيتن امل يتيتادة  5عى يتيتإ أن أ كي يتيتان
جت يتيتا ل يس يتيتتوم الش يتيتر ا يتيتدد م الفق يتيترة  2م يتيتن امل يتيتادة نفس يتيتها،
ولك يتيتن ااس يتيتتطاعته احل يتيتد م يتيتن ف يتيتر ،الكيان يتيتات التجا ي يتيتة األ يتيتر م
د ول السو أو إ ثامهيتا عىيتإ ا يترو منهيتا ،يعتيترب ذا مركيتز مهيتيمن
م هذه السو  ،حس نطا املنت والنطا ا غرام لىسو والككيتز
السوقع والقوة السوقية.
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أورو (االأل د الورو ي)
ا مهو ية التشيكية

تنص الفقرة ( )1من املادة  10من القيتانون التشيتيكع املوحيتد اشيت ن
اية املنافسيتة ( )2001عىيتإ اعتبيتا مؤسسيتة واحيتدة أو أكليتر جمتمعيتةا
(هيمنيت يتيتة مشيت يتيتككة) ذات مركيت يتيتز مهيت يتيتيمن م السيت يتيتو ذات الصيت يتيتىة إذا
كانت قوهتا السوقية متكنها من أن تتصرا مستقىة ،إس حد كب ،
عيتيتن املؤسسيتيتات األ يتيتر أو عيتيتن مسيتيتتهىكع سيتيتىعها أو يتيتدماهتا .
ووفق يتا لىفقيتيترة ( )3ميتيتن امليتيتادة  ،10ل تعتيتيترب أ مؤسسيتيتة أو مؤسسيتيتات
حتظإ ايمنة مشككة م مركز مهيمن إذا تتجاوز حصتها  40م
املائة من السو ذات الصىة ل الفكة قييتد البحيتث ،ميتا يلبيتت
ا ذلن.

إستونيا

يقت ع إثبات اهليمنة م إستونيا أن تكون املؤسسة قاد ة عىإ العميتل
مسيتيتتقىة ع يتيتن املنافسيتيت ،وامل يتيتو دين والب يتيتائع ،،إس حيتيتد كب يت  .ويف يتيتكض
وجود هيمنة إذا كانت مؤسسة أو عيتدد ميتن املؤسسيتات حتظيتإ حبصيتة
س يتيتوقية تف يتيتو  40م املائ يتيتة م يتيتن إييت يترادات الس يتيتو ذات الص يتيتىة .كم يتيتا
تعترب املؤسسات املالكيتة حلقيتو ا يتة أو حصيترية ،أو املسيتيطرة عىيتإ
املراف يتيتع األساس يتيتية ،مؤسس يتيتات مهيمن يتيتة؛ انظ يتيتر امل يتيتادة  13م يتيتن ق يتيتانون
املنافسة لعات .2001

الحتاد األو ويب

حتظيتيتر امليتيتادة  102ميتيتن املعاهيتيتدة املنظميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد األو ويب إسيتيتاءة
اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن ،دون أن تقيتيتدت تعريفيتا ليتيته .أميتيتا م ا سيتيتة ا يتيتاذ
عرفيت يتيتت املؤسس يتيتات األو واي يت يتة اهليمنيت يتيتة ا ال يتيتا مركيت يتيتز قيت يتيتوة
الق يت يترا ات ،فقيت يتيتد ة
اقتصادية حتظإ اه مؤسسة عىإ آو ةكنها من منض قييتات منافسيتة فعاليتة
م السو ذات الصىة ،إذ يسيتبغ عىيهيتا القيتوة ال زميتة لىتصيترا إس حيتد
كبيت مسيتتقىةا عيتن منافسيتيها وعم ئهيتا ،وميتن إل عيتن مسيتتهىكع سيتيتىعها
و يتيتدماهتا( .)4وحت يتيتدد التوجيه يتيتات املتعىق يتيتة ا ولوي يتيتات اإلنف يتيتاذ لىمفوهل يتيتية
األو واي يت يتيتة م جم يت يتيتال تطبي يت يتيتع امل يت يتيتادة  82م يت يتيتن معاه يت يتيتدة إنش يت يتيتاء ا ماع يت يتيتة
األو واي يتيتة (امليت يتيتادة  102ميت يتيتن املعاه يتيتدة املنظميت يتيتة لعميت يتيتل الحتيت يتيتاد األو ويب
حالي يت يتا) عىيت يتيتإ السيت يتيتىوم التعسيت يتيتفع السيت يتيتتبعاد لىمؤسسيت يتيتات املهيمنيت يتيتة،
املعاي اليت جييت أن ت يتذها املفوهليتية األو واييتة م العتبيتا عنيتد تقييتيم
اهليمنة ،وتشمل عىإ وجه ا صو:،

__________

()4
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(أ) القييت يتيتود النامج يت يتيتة ع يت يتيتن اإلم يت يتيتدادات القائم يت يتيتة م يت يتيتن املنافس يت يتيت،
الفعىي يتيت ،ومركيت يتيتزهم م السيت يتيتو (املرك يتيتز السيت يتيتوقع لىمؤسسيت يتيتة املهيمنيت يتيتة
ومنافسيها)؛
(ب) القي يتيتود النامج يتيتة ع يتيتن ا ط يتيتر احلقيق يتيتع املتمل يتيتل م احتم يتيتال
توس يت يتيتض املنافس يت يتيت ،الفعىي يت يتيت ،م املس يت يتيتتقبل أو د يت يتيتول منافس يت يتيت ،ج يت يتيتدد
(التوسض والد ول)؛
( ) القيود النامجة عن القوة التفاوهلية لعميت ء املؤسسيتة (القيتوة
التعوي ية لىمشكين).
وتؤكد التوجيهات أن احلصص السيتوقية تتيتيى مؤرتيترا أولييتا مفييتدا عيتن
هيكل السو واأل ية النسبية ملختىف املؤسسات النشيتطة م السيتو .
اييتيتد أن املفوهليتيتية األو واييتيتة تفسيتيتر احلصيتيتص السيتيتوقية م هليتيتوء أوهليتيتاع
السيتيتو ذات الصيتيتىة ،واوجيتيته يتيتا ،م هليتيتوء دينامييتيتات السيتيتو وميتيتد
متايز املنتجات.
أملانيا

12

وفق يتا لىفقيتيترة  19م يتيتن القيتيتانون األمل يتيتام ملكافحيتيتة تقيي يتيتد املنافسيتيتة ،تك يتيتون
مؤسس يتيتة أعم يتيتال م يتيتا ،او يتيتفها م يتيتو دا أو مش يتيتكيا أل يتيتناا معين يتيتة م يتيتن
الس يتيتىض أو ا يتيتدمات التجا ي يتيتة م س يتيتو املن يتيتت والس يتيتو ا غرافي يتيتة ذات
الصيتيتىة ،مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة إذا يكيتيتن هليتيتا منافسيتيتون أو تكيتيتن معرهليتيتة
أل منافسة حقيقية؛ أو إذا كانت حتتل مركزا متفوقيتا م السيتو مقا نيتة
لنافس يت يتيتيها .وهل يت يتيتذا الغ يت يتيترض ،ينبغ يت يتيتع أن تؤ يت يتيتذ االعتب يت يتيتا عى يت يتيتإ وج يت يتيته
ا ص يتيتو ،حص يتيتتها م الس يتيتو  ،وقوهت يتيتا املالي يتيتة ،وإمكاني يتيتة و يت يتوهلا إس
اإلميتيتدادات أو األس يتوا  ،وع قاهتيتيتا ميتيتض املؤسسيتيتات األ يتيتر  ،واحل يتواجز
القانونية أو الفعىية اليتيت حتيتول دون د يتول اقييتة املؤسسيتات إس السيتو ،
واملنافس يتيتة الفعىي يتيتة أو ا تمى يتيتة ال يتيتيت متا س يتيتها املؤسس يتيتات القائم يتيتة هل يتيتمن
نطيتيتا تطبييتيتع هيتيتذا القيتيتانون أو ا جيتيته ،وقيتيتد هتا عىيتيتإ حتوييتيتل عرهليتيتها أو
طىبهيتيتا إس س يتيتىض أو يتيتدمات جتا ي يتيتة أ يتيتر  ،ف يت ا ع يتيتن ق يتيتد ة الط يتيترا
املقاايتيتل عىيتيتإ الىجيتيتوء إس مؤسسيتيتات أ يتيتر  .وتع يت ةد مؤسسيتيتتان أو أكليتيتر
مهيمنةا إذا انعدمت املنافسة احلقيقييتة اينهيتا فيميتا يتعىيتع ايت نواع معينيتة ميتن
الس يتيتىض أو ا يتيتدمات التجا ي يتيتة ،وكان يتيتت تس يتيتتوم جمتمع يتةا الش يتيترو املبين يتيتة
أع يت ه .ويفيتيتكض أن تكيتيتون مؤسسيتيتة ميتيتا مهيمنيتيتة إذا كانيتيتت حصيتيتتها م
السيتيتو ل تقيتيتل عيتيتن اللىيتيتث .ويفيتيتكض أن يكيتيتون عيتيتدد ميتيتن املؤسسيتيتات
مهيمن يتيتة إذا( :أ) ت لف يتيتت م يتيتن ثيت يت مؤسس يتيتات أو أق يتيتل تبى يتيتغ حص يتيتتها
املشيت يت يتيتككة ميت يت يتيتن السيت يت يتيتو  50م املائيت يت يتيتة؛ أو (ب) ت لفيت يت يتيتت ميت يت يتيتن يت يت يتيت،
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مؤسس يتيتات أو أق يتيتل تبى يتيتغ حص يتيتتها املش يتيتككة م يتيتن الس يتيتو اللىل يتيت ،،ميت يتا
تيتيتربهن املؤسسيتيتات عى يتإ أن ميتيتن املنتظيتيتر أن تيتيتؤد ظيتيتروا املنافسيتيتة إس
استمرا وجود منافسة قوييتة فيميتا اينهيتا ،أو أاليتا ل حتتيتل مركيتزا متفوقيتا م
السو االنسبة لبقية املنافس.،
ليتوانيا

لوجيت قيتانون املنافسيتة لعيتات  ،1999اليتيتذ دعيت ةدل ت يتر ميترة م عيتيتات
 ،2012ينطبع معىن املركز املهيمن عىإ املركز الذ حيظإ اه كيان
اقتصيتيتاد واحيتيتد أو أكليتيتر م س يتيتو معنييتيتة ل يتعيتيترض فيهيتيتا ملنافس يتيتة
مبارترة ،أو عىإ آو ةكنه من ا سة نفوذ حاسم من طرا واحيتد
م سو معينة عن طريع تقييد املنافسة فعىيا .وتنشيت حييتازة حصيتة
سيتيتوقية تقيتيتد انسيتيتبة  40م املائيتيتة افكاهليت ا اوجيتيتود هيمنيتيتة .إهليتيتافة إس
ذلن ،ينص القانون عىيتإ افيتكاض وجيتود هيمنيتة مشيتككة عنيتدما تبىيتغ
حصيت يتيتة أك يت يتيترب ث يت يت رت يت يتيتركات م السيت يتيتو  70م املائ يت يتيتة ميت يتيتن ه يت يتيتذه
السيتيتو  .وتيتيتنخفض عتبيتيتات احلصيتيتة السيتيتوقية املتعىقيتيتة ايتيتافكاض وجيتيتود
اهليمنة االنسبة ألسوا التجزئة ،حيث تبىغ  30م املائيتة لىكيانيتات
القتصيتيتادية الفردييتيتة و 55م املائيتيتة لىهيمنيتيتة املشيتيتككة لل ثيتيتة كيانيتيتات
اقتصادية أو أقل (املادة .))2(3

اولندا

وفق ا لىفقرة ( )10من املادة  4ميتن القيتانون البولنيتد اشيت ن املنافسيتة
و اييتة املسيتيتتهىن ،الصيتاد م  16رتيتيتبا /فرباير  ،2007ينطبيتع معيتيتىن
املركز املهيمن عىإ أ مؤسسة هلا مركز سيتوقع يسيتمى هليتا لنيتض قييتات
منافسة فعالة م سو معينة ،و ةكنها اذلن من التصيترا مسيتتقىة،
إس حد كب  ،عن منافسيها واألطراا املتعاقدة واملسيتتهىك .،ويدفيتكض
أن رت يتيتركة م يتيتا هل يتيتا مرك يتيتز مه يتيتيمن عن يتيتدما تتج يتيتاوز حص يتيتتها الس يتيتوقية 40
م املائة.

إسبانيا

ل يت يتيتمن قيتيتانون املنافسيتيتة اإلسيتيتبام تعريف يتا لىهيمنيتيتة .ووفق يتا ملما سيتيتة
ا يتيتاذ القيترا ات اليتيتيت تتبعهيتيتا السيتيتىطة اإلسيتيتبانية املعنييتيتة ااملنافسيتيتة ،تعتيتيترب
رتركة ما مهيمنة عندما تكون قاد ة عىإ التصرا مستقىة ،إس حد
كب  ،عن منافسيها وعم ئها ومستهىكع سىعها أو يتدماهتا ،فيكيتون
لقدو ها االتا تعديل أسعا املادة أو ا دمة أو أ من موا فاهتا
األ ر لا لدت مصىحتها ا ا ة.

أورو (غنم أعض ء االأل د الورو ي)
الحتاد الروسع

GE.15-08180

تعيت ةيترا الفقيتيترة ( )1ميتيتن امليتيتادة  5ميتيتن القيتيتانون الحتيتيتاد اشيت ن اييتيتة
املنافس يت يتيتة لع يت يتيتات  ،2006اص يت يتيتيغته املعدل يت يتيتة م ع يت يتيتات  ،2011املرك يت يتيتز
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املهيتيتيمن ا نيتيته حييتيتازة كييتيتان اقتصيتيتاد واحيتيتد أو أكليتيتر مرك يتزا م سيتيتو
س يتيتىعة معين يتيتة يت يتيتيى ل يتيته/هلا ا س يتيتة نف يتيتوذ حاس يتيتم م الش يتيترو العام يتيتة
لتيتيتداول هيتيتذه السيتيتىعة م السيتيتو ذات الصيتيتىة ،و/أو إزاحيتيتة الكيانيتيتات
القتصيتيتادية األ يتيتر ميتيتن هيتيتذه السيتيتو  ،و/أو منيتيتض د يتيتول الكيانيتيتات
القتصيتيتادية األ يتيتر إس سيتيتو هيتيتذه السيتيتىعة .وتت يتيتمن الفقيتيترة ()1
ميتيتن امليتيتادة  5افكاهليتا قيتيتاا ا لىيتيتدحض يتمليتيتل م انطبيتيتا يتيتفة اهليمنيتيتة
عىإ أ رتركة تزيد حصتها م السو عن  50م املائة.
ووفق يتا لىفقيتيترة  2ميتيتن امليتيتادة  ،5ل كيتيتن اعتبيتيتا أ كييتيتان اقتصيتيتاد
ل تتجيت يت يت يتيتاوز حصيت يت يت يتيتته السيت يت يت يتيتوقية  35م املائيت يت يت يتيتة كيان يت يت يت يتا مهيمن يت يت يت يتا ،إل م
احليتيتالت ا يتيتددة م البنيتيتود  3و 6و 1-6ميتيتن امليتيتادة نفسيتيتها .ووفق يت ا
لىبنيتيتد  1-6ميتيتن الفقيتيترة  2ميتيتن امليتيتادة  ،5فيتيتإن أ وحيتيتدة اقتصيتيتادية
تق يتيتل حصيت يتيتتها الس يتيتوقية عيت يتيتن  35م املائيت يتيتة ك يتيتن اعتبا هيت يتيتا مهيمنيت يتيتة
إذا توفرت الشرو التالية مجيعها:
(أ) إذا ك يت يتيتان لق يت يتيتدو الوح يت يتيتدة القتص يت يتيتادية منف يت يتيترد اة أن تلب يت يتيتت
مستو سعر السىعة وأن متا ك نفيتوذا حاايت ا عىيتإ الشيترو العاميتة لبييتض
هذه السىعة م السو ذات الصىة؛
(ب) إذا دمن يت يتيتض د يت يتيتول منافس يت يتيت ،ج يت يتيتدد إس س يت يتيتو الس يت يتيتىعة
املعني يتيتة ،ل س يتيتيما جيت يتراء قي يتيتود اقتص يتيتادية أو تكنولوجي يتيتة أو إدا ي يتيتة أو
ث ها من القيود؛
( ) إذا يتسن استبدال السىعة اليت تبيعهيتا الوحيتدة املعنييتة
أو حتوزها اسىعة استه كية أ ر  ،صو يت ا عنيتدما يكيتون اسيتته كها
ألثراض ناعية؛
(د) إذا ييتيتؤد تغي يت سيتيتعر السيتيتىعة إس الفيتيتاض الطى يت عىيهيتيتا
لا يعادل هذا التغي .
أمميك ا الألنننة
الربازيل
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تيت يتيتنص الفقيت يتيترة  2ميت يتيتن امليت يتيتادة  36ميت يتيتن القيت يتيتانون  529-12امليت يتيتؤ 30
تشيترين الليتيتام/نوفمرب  ،2011عىيتيتإ اف يتكاض هيمنيتيتة رتيتيتركة ميتيتا إذا كانيتيتت
رتركة أو جمموعيتة رتيتركات قيتاد ة ،منفيتردة أو جمتمعيتة ،عىيتإ تغييت أوهليتاع
السو أو تسيطر عىيتإ  20م املائيتة أو أكليتر ميتن السيتو ذات الصيتىة.
وقيتيتد تغيت سيتيتىطة املنافسيتيتة الربازيىييتيتة هيتيتذه النسيتيتبة املئوييتيتة لقطاعيتيتات ويتيتددة
من القتصاد.
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كولومبيا

تعيت ةيترا امليتيتادة  45ميتيتن املرسيتيتوت  2153لعيتيتات  1992املركيتيتز املهيتيتيمن
او يتيتفه إمكاني يتيتة الت يت ث اص يتيتو ة مبارتيتيترة أو ث يت مبارتيتيترة م أوهل يتيتاع
سو ما  .ويتقر املركيتز املهيتيمن عىيتإ أسيتاك كيتل حاليتة عىيتإ حيتدة.
ول ينص القانون عىإ أ عتبات م هذا الصدد.

كوستا يكا

تنص املادة  15من القانون  7472عىيتإ وجيتوب النظيتر م العواميتل
التالييتيتة لتحدييتيتد ميتيتا إذا كيتيتان لوحيتيتدة اقتصيتيتادية ميتيتا قيتيتوة حقيقييتيتة م
سو معينة:
(أ) مشاكة هذه الوحدة م السو املعنية وقد هتا عىإ تلبيت
األسعا ميتن طيترا واحيتد أو احليتد اشيتكل كبيت ميتن مسيتتو العيترض م
هيتيتذه السيتيتو  ،دون أن يكيتيتون ااسيتيتتطاعة الوحيتيتدات القتصيتيتادية األ يتيتر
مواجهة هذه القوة ،سواء م الوقت احلاهلر أت م املستقبل؛
(ب) وجود حواجز تعيتكض د يتول السيتو والعواميتل اليتيت قيتد
تغ هذه احلواجز م املد املنظو ومستو عرض املنافس ،اة رين؛
( ) وجود منافس ،ومد قوهتم؛
(د) اإلمكانيت يتيتات املتاحيت يتيتة أميت يتيتات الوحيت يتيتدة القتصيت يتيتادية املعنييت يتيتة
ومنافسيها لىو ول إس مصاد املد ت؛
(ه) سىوم الوحدة املعنية م املاهلع القري .

نيكا اثوا

ت يتيتنص امل يتيتادة  21م يتيتن ق يتيتانون تعزي يتيتز املنافس يتيتة ( ق يتيتم  )601عى يتيتإ أن
يستند تقرير ما إذا كان لوحدة اقتصادية ما مركز مهيتيمن م السيتو
املعنية إس النظر ،م مجىة أمو  ،م العوامل التالية:
(أ) وجيتيتود ح يتواجز تعيتيتكض د يتيتول سيتيتو السيتيتىض وا يتيتدمات،
سواء أكانت اقتصادية و/أو قانونية والعوامل اليت قد تغ هيتذه احليتواجز
م املد املنظو ومستو عرض املنافس،؛
(ب) اإلمكانيت يتيتات املتاحيت يتيتة أميت يتيتات الوحيت يتيتدة القتصيت يتيتادية املعنييت يتيتة
ومنافسيها لىو ول إس مصاد املد ت؛
( ) س يت يتيتىوم الوح يت يتيتدة املعني يت يتيتة م املاهل يت يتيتع القري يت يت إزاء الع يت يتيترض
والطى م السو ذات الصىة؛
(د) إمكاني يتيتة الستعاهل يتيتة أو املنافس يتيتة ا يتيت ،الع م يتيتات التجا ي يتيتة
أو املنتجات أو اراءات ال كاع م السو ذات الصىة؛
(ه) الق يت يتيتوة القتص يت يتيتادية أو املالي يت يتيتة أو التكنولوجي يت يتيتة لىوح يت يتيتدات
القتصادية املتنافسة املشاكة م املعامىة التجا ية.
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أمميك ا شم نة
كندا

وفقا لىفقرة الفرعية  )1(79من قانون املنافسة ،جي عىإ ا كمة،
كيتيتع تبيتيتت م وجيتيتود إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن ،أن ىيتيتص أولا
إس أن (أ) رتخصيت ا واحيتيتدا أو أكليتيتر يسيتيتيطر اشيتيتكل فعىيتيتع أو كاميتيتل
عىيتيتإ فئيتيتة أو أ يتيتناا ميتيتن األعميتيتال التجا ييتيتة ،م كنيتيتدا ارمتهيتيتا أو م
أ جزء منها؛ (ب) أن الشخص أو األرتخا ،املعني ،قد رتيتاكوا
أو يشيتيتاكون م ا سيتيتة أفعيتيتال خمىيتيتة ااملنافسيتيتة؛ و( ) أن هيتيتذه املما سيتيتة
كيتيتان هليتيتا ،أو ييتيترجى أن يكيتيتون هليتيتا ،أثيتيتر ليت ةيتل ااملنافسيتيتة أو حي يت ةد منهيتيتا
اشكل كب م سو معينة .
وتوهليتيتى املبيتيتادت التوجيهييتيتة املعدليتيتة إلنفيتيتاذ األحكيتيتات املتعىقيتيتة اإسيتيتاءة
استعمال مركز اهليمنيتة لىمكتيت الكنيتد املعيتد ااملنافسيتة (املادتيتان 78
و 79م يتيتن ق يتيتانون املنافس يتيتة) أن مفه يتيتوت الس يتيتيطرة الفعىي يتيتة أو الكامى يتيتة
مرادا لىقوة السوقية.

الوليات املتحدة
األمريكية

م الولييتيتات املتحيتيتدة ل يعيت ةيترا القيتيتانون السيتيتىطة الحتكا ييتيتة ،ولكيتيتن
تعرفها ا اكم عادة ا الا قوة التحكم م أسعا السو أو استبعاد
ة
املنافسة United States v. E.I. Du Pont de Nemours and Company,
 .)351 U.S. 377, 391 (1956واحلصيتة السيتوقية ليسيتت العاميتل الوحييتد
م تقرير ما إذا كانت هنام قوة احتكا ية.

ثانياا -األفعال أو التصرفات اليت تعترب إساءة استعمال
 -10كميتيتا ذدكيتيتر سيتيتااق ا ،ل حيظيتيتر قيتيتانون املنافسيتيتة التمتيتيتض لركيتيتز مهيمن/قيتيتوة سيتيتوقية كب يت ة ،وهيتيتو
ما يعد أن جمرد حيازة مركيتز مهيتيمن ليتي ،خميت ا ااملنافسيتة م حيتد ذاتيته ،وأن ميتن حيتع أ مؤسسيتة
مهيمنة أن تتناف ،عىإ أساك ا دا ة .وينطبيتع فيترض احلظيتر عىيتإ إسيتاءة اسيتتعمال مركيتز مهيتيمن
عندما تستغل مؤسسة مهيمنة قوهتا السوقية اطريقة تشوه املنافسة.
 -11واشيتيتكل عيتيتات ،تسيتيتعء رتيتيتركة ميتيتا اسيتيتتعمال هيمنتهيتيتا عنيتيتدما تقيتيتوت ا فعيتيتال تزييتيتد ميتيتن قوهتيتيتا
القتصيتيتادية ول تسيتيتتجي ملطاليت املسيتيتتهىك ،و/أو السيتيتو  .وميتيتن األملىيتيتة عىيتيتإ إسيتيتاءة اسيتيتتعمال
اهليمنيتيتة األفعيتيتال اليتيتيت تسيتيتتخدت لعرقىيتيتة املنافسيتيت ،ول تكت يت عىيهيتيتا مييتزات تعوي يتيتية لىمسيتيتتهىك.،
وتوسيتيتض اعيتيتض الولييتيتات الق يتيتائية نطيتيتا تعرييتيتف إسيتيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتيتة حلماييتيتة يتيتغا املنافسيتيت،
من الستبعاد ث العادل الذ متا سه الشركات املهيمنة األكلر كفاءة.

16

GE.15-08180

TD/RBP/CONF.8/L.2

 -12وإذ يستعصع تقدمي قائمة رتامىة لطفعال اليت كيتن أن تشيتكل إسيتاءة اسيتتعمال لىمركيتز
املهيتيتيمن ،فيتيتإن مفهيتيتوت إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن يشيتيتمل مجييتيتض األفعيتيتال اليتيتيت تنيتيتد هليتيتمن
التعريف املقدت م الفقرة السااقة .ومض ذلن ،ولتوجيه ا سة اإلنفاذ ،تقدت اعض قوان ،املنافسة
ق يتوائم ث يت حص يترية ااألفع يتيتال ال يتيتيت تعت يتيترب تعس يتيتفية ووظ يتيتو ة .و ك يتيتن أن تش يتيتمل ه يتيتذه األن يتواع م يتيتن
التصرفات طائفة كامىة من السكاتيجيات اليت تنفذها رتيتركات ايتدا إقاميتة حيتواجز ملنيتض د يتول
األسيتوا  .وييتيترد م الفصيتيتل الراايتيتض ( )2ميتيتن القيتيتانون النميتيتوذجع اشيت ن املنافسيتيتة اعيتيتض األملىيتيتة عىيتيتإ
أفعيتيتال إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز اهليمنيتيتة اليتيتيت تقيتيتوت ايتيتا رتيتيتركة مهيمنيتيتة ،وتيتيترد عىيهيتيتا اعيتيتض التعىيقيتيتات
أدنيتيتاه .وجتيتيتد اإلرتيتيتا ة إس أن ترتي يت األملىيتيتة املد جيتيتة م الفصيتيتل الراايتيتض ( )2ل يعكيتيت ،اال يتيترو ة
مد تواترهيتا أو د جيتة طو هتيتا فيميتا يتعىيتع ات ث هيتا املخيتل ااملنافسيتة .وينبغيتع الت كييتد أي يت ا عىيتإ
أن أفعالا من قبيل ا افظة عىإ أسعا إعادة البيض و اليتوا دات املوازييتة تدصيتنف حالييتا او يتفها
قي يتيتودا أس يتيتية وليسيت يتت أفع يتيتالا تش يتيتكل إس يتيتاءة اس يتيتتعمال لىهيمن يتيتة م ح يتيتد ذاهت يتيتا .وم يتيتض أن األفع يتيتال
امليتيتذكو ة قيتيتد تعيت ةد خمىةيتيتة ااملنافسيتيتة عىيتيتإ األ جيتيتى ،فإاليتيتا قيتيتد ل تكيتيتون كيتيتذلن اال يتيترو ة .ويتعيتيت ،عىيتيتإ
السىطة املعنية ااملنافسة أن تتقصإ كل حالة عىإ حدة لتحديد ت ث كل ا سة من املما سات.
 -13و يزل يتطو ليترو اليتزمن اإلطيتا د التحىيىيتع اليتذ تسيتتخدمه السيتىطات املعنييتة ااملنافسيتة
لتقيتيتدير ميتيتا إذا كانيتيتت اعيتيتض األفعيتيتال اليتيتيت تقيتيتوت ايتيتا املؤسسيتيتات املهيمنيتيتة تشيتيتكل إسيتيتاءة اسيتيتتعمال
لقوهتيتا السيتوقية .ويسيتيتتند عيتدد متزاييتيتد ميتن السيتىطات املعنييتيتة ااملنافسيتة الييتيتوت إس التقييتيم القتصيتيتاد
يسمإ النه القائم عىإ النتائ ) لىبت م ما إذا كان جي اعتبا ا سة معينة تقوت
السىيم (ما ة
ايتيتا سيتيتىطة مهيمنيتيتة ا سيتيتة تعسيتيتفية .وقيتيتد دأب عيتيتدد ميتيتن أنظميتيتة ق يتوان ،املنافسيتيتة عىيتيتإ اتبيتيتاع ال يت
رتيتيتكىع يتعيتيت ،لوجبيتيته عىيتيتإ السيتيتىطة املعنييتيتة ااملنافسيتيتة أن تقيت ةد ميتيتا إذا كيتان السيتيتىوم قييتيتد التمحيتيتيص
يطااع أحد األملىة القانونية املتعىقة االسىوم التعسفع ،دون إجراء تقييم اقتصاد رتامل.

(أ) التص يترفات الفكاس يتيتية إزاء املنافس يتيت ،،مل يتيتل اس يتيتتخدات التس يتيتع ا ق يتيتل م يتيتن التكىف يتيتة
لىق اء عىإ املنافس،؛
 -14يعيت ةد التسيتيتع الفكاسيتيتع أحيتيتد أكليتيتر أرتيتيتكال التصيتيترفات الفكاسيتيتية رتيتيتيوع ا ،ويشيت عموميت ا
إس قييتيتات رتيتيتركة ميتيتا اتسيتيتع منتجاهتيتيتا ا قيتيتل ميتيتن سيتيتعر التكىفيتيتة .وتكتفيتيتع الولييتيتات الق يتيتائية اىجيتيتوء
رت يتيتركة م يتيتا إس ف يتيتض األس يتيتعا السيت يتكاتيجع إلزاح يتيتة منافس يتيتيها ،اص يتيترا النظ يتيتر عم يتيتا إذا كانيت يتت
األسيتيتعا املخف يتيتة أدم ميتيتن سيتيتعر التكىفيتيتة أت ل .وقيتيتد تىجيت اعيتيتض مؤسسيتيتات األعميتيتال إس هيتيتذه
التصيتيترفات ليتيتدفض منافسيتيتيها إس النسيتيتحاب ميتيتن السيتيتو كره يت ا ،قصيتيتد احلفيتيتا عىيتيتإ املركيتيتز املهيتيتيمن
أو تدعيم يتيته .وت يتيتزداد ق يتيتد ة مؤسس يتيتة األعم يتيتال عى يتيتإ ا س يتيتة الس يتيتىوم الفكاس يتيتع كىم يتيتا ازداد تن يتيتوع
أنشطتها من حيث املنتجات واألسوا وزادت موا دها املالية.
 -15ويتفاوت من ولية ق ائية إس أ ر معيا التكىفة ال زت لىبت اوجود تسع افكاسع.
وتتفيتع معظيتيتم الولييتيتات الق يتيتائية عىيتيتإ أن التسيتع الفكاسيتيتع حييتيتد عنيتيتدما تدسيت ةيتعر املنتجيتيتات دون
GE.15-08180
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متوس يتيتط التكىف يتيتة املتغيت يت  .اي يتيتد أن يتيتة ج يتيتدلا اشيت يت ن م يتيتا إذا ك يتيتان التس يتيتع دون متوس يتيتط التكىف يتيتة
اإلمجيتيتا يشيتيتكل تسيتيتع ا افكاسيتيتيا أت ل .وإلثبيتيتات حيتيتدو إسيتيتاءة اسيتيتتعمال لىمركيتيتز املهيتيتيمن عيتيتن
طريع التسع الفكاسع ،تستىزت اعض الوليات الق ائية أن يكيتون ليتد املؤسسيتة املتهميتة فيتر،
معقوليتيتة أو احتميتيتال طيت لسيتيتكداد امليتيتال اليتيتذ سيترته م التسيتيتع دون التكىفيتيتة .ودون ذليتيتن
فإن ا سة فض األسعا قد تعزز فاه املستهىن م الواقض( .)5وتر وليات ق ائية أ يتر أن
الفيتيتر ،املعقوليتيتة أو الحتميتيتال ا ط يت ل سيتيتكداد ليس يتت هليتيترو ية إلثبيتيتات التسيتيتع الفكاسيتيتع(.)6
فقيات املؤسسة املتهمة االبيض ا قل من سعر التكىفة يكفع إلثبات ذلن.
 -16ونظيتيترا ألن فيتيتض األسيتيتعا ينطيتيتو عيتيتادة عىيتيتإ منيتيتافض لىمسيتيتتهىن ،فقيتيتد تيتيتكدد الولييتيتات
الق يتيتائية م احلكيتيتم عىيتيتإ هيتيتذا التسيتيتع ا نيتيته افكاسيتيتع .ويتعيتيت ،عىيتيتإ الولييتيتات الق يتيتائية ،حبس يت
هياكيتيتل أس يتواقها ،أن ت يتوازن ايتيت ،منيتيتافض هيتيتذه املما سيتيتات وم يتيتا ها .وتبيتيتدو الولييتيتات الق يتيتائية م
البىدان النامية أقل ترددا م إدانة التسع الفكاسع لشيتدة تركيتز أسيتواقها وا تفيتاع حيتواجز اليتد ول
فيه يتيتا ،م يتيتا جيع يتيتل إزاح يتيتة املنافس يتيت ،األ يتيتغر أم يترا أرت يتيتد هل يتيتر ا .وم يتيتن جه يتيتة أ يتيتر  ،ك يتيتن أن حيق يتيتع
املسيتيتتهىكون واملؤسسيتيتات التجا ييتيتة الصيتيتغ ة م البىيتيتدان النامييتيتة منيتيتافض أكليتيتر ميتيتن الفيتيتاض األسيتيتعا ،
وهيتيتو ميتيتا ييتيتؤد إس تىكيتيتؤ الوكيتيتالت م التيتيتد ل .وانيتيتاء عىيتيتإ ذليتيتن ،ينبغيتيتع السيتيتعع إس إجييتيتاد تيتوازن
ا ،املنافض واألهلرا م كل حالة عىإ حدة.
 -17ول يقتصر السىوم الفكاسع عىإ التسع  .فهنام أسالي أ ر كن اعتبا ها سىوك ا
افكاسي ا ملل احتياز سىض أو دمات ادا وقف أنشطة جهة منافسة .كميتا أن فيتض مؤسسيتة
أعمال هلا مركز مهيمن تو يد مادة هلرو ية لطنشطة اإلنتاجية لعميل قاد عىيتإ منافسيتتها ،كيتن
أن يعترب ،م ظل ظروا معينة ،سىوكا افكاسيا.

ا نُؤ ُهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -ا سل ك االف ماتسي
املنطقة/البىد
آتسن /منطقة ا م نط ا ه دئ
أسكاليا

__________

()5
()6
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يتن يتيتاول دحكم يتيتان م ق يتيتانون املنافسيت يتيتة و اي يتيتة املس يتيتتهىن لعيت يتيتات ،2010
مس يت يت لة التس يت يتيتع الفكاس يت يتيتع .فف يت يتيتع إط يت يتيتا امل يت يتيتادة  ،46يق يت يتيتع احلك يت يتيتم
( )1AAAا نه إذا قامت رتركة اتو يد سىض أو دمات عىإ ميتد فيتكة
زمنية طويىة اسعر أقل من تكىفة تو يد تىن السيتىض أو ا يتدمات ،فإاليتا
ق يتيتد تنته يتيتن ا يتيتذلن أحك يتيتات امل يتيتادة الفرعي يتيتة  ،)1(46ال يتيتيت تع يت ةيترا الق يتيتوة

Brooke Group Ltd. v. Brown and Williamson Tobacco Corporation, Supreme Court of the United
).States, 509 U.S. 209, 113 S. Ct. 2578, 125 L.Ed2d 168 (1993
Tetra Pak International SA v. Commission case T-83/91, [1994] ECR II-755. CFI aff’d Case C-

 ،333/94P [1996] ECR I-5951وكمة الحتاد األو ويب.
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املنطقة/البىد
السيت يتيتوقية ،حيت يتيتيت وإن كانيت يتيتت الشيت يتيتركة ل تسيت يتيتتطيض ،وليت يتيتن تسيت يتيتتطيض أايت يتيتدا،
اسكداد ا سائر اليت تكبدهتا عند تو يد تىن السىض أو ا دمات.
أما احلكم ( )1AAم املادة  46فينص عىإ ما يىع :يتعيت ،عىيتإ أ رتيتركة
حتظيتإ حبصيتة سيتوقية كبيت ة ألَّ تيتوةد أو تعيترض تو ييتيتد سيتىض أو يتدمات لفيتيتكة
زمنية طويىة اسيتعر يقيتل عيتن تكىفيتة تو ييتدها تىيتن السيتىض أو ا يتدمات ،أل
ثرض من األثراض التالية:
(أ) إزاحيتيتة منيتيتاف ،أو رتيتيتركة هليتيتا ع قيتيتة ايتيتا م السيتيتو املعنييتيتة أو
ث ها ،أو إحلا هلر كب اا؛
(ب) منض د ول رتخص إس السو املعنية أو ث ها؛
( )

دع أو منض رتخص من املنافسة م السو املعنية أو ث ها.

الص،

حتظ يتيتر امل يتيتادة  17م يتيتن الق يتيتانون الص يتيتيد ملكافح يتيتة الحتك يتيتا  ،امل يتيتؤ 30
تب/أثسيتيتط ،2007 ،أن تقيتيتوت رتيتيتركة مهيمنيتيتة ابييتيتض املنتجيتيتات اسيتيتعر أقيتيتل
من تكىفتها دون مرب معقول.

منغوليا

حتظر املادة  4-1-7ميتن قيتانون املنافسيتة م منغولييتا ،لعيتات  ،2010أن
تقيتيتوت أ مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة ابييتيتض املنتجيتيتات ا قيتيتل ميتيتن سيتيتعر تكىفتهيتيتا احلقيقييتيتة،
ادا منض د ول كيانات اقتصادية أ ر إس السو أو إ ثامها عىيتإ
ا رو منها.

أورو (االأل د الورو ي)
الحتاد األو ويب

GE.15-08180

وفقا لىمادة  102من املعاهيتدة املنظةميتة لعميتل الحتيتاد األو ويب ،يشيتكل
فيتيترض أسيتيتعا رت يتراء أو اييتيتض ث يت عادليتيتة ،اصيتيتو ة مبارتيتيترة أو ث يت مبارتيتيترة،
إساءة استعمال لىمركيتز املهيتيمن .وتوهليتى التوجيهيتات املتعىقيتة ا ولوييتات
إنف يتيتاذ املفوهل يتيتية األو واي يتيتة فيم يتيتا يتعى يتيتع اتطبي يتيتع امل يتيتادة  82م يتيتن معاه يتيتدة
إنشيت يتيتاء ا ماعيت يتيتة األو واييت يتيتة (امليت يتيتادة  102ميت يتيتن املعاهيت يتيتدة املنظميت يتيتة لعميت يتيتل
الحتاد األو ويب حالي ا) عىإ السىوم الستبعاد لىمؤسسات املهيمنيتة،
الكيفييتيتة اليتيتيت تقيتيتيةم ايتيتا املفوهل يتيتية األو واييتيتة السيتيتىوم السيتيتتبعاد الق يتيتائم
عىيت يتيتإ األسيت يتيتعا  ،ليت يتيتا م ذليت يتيتن التسيت يتيتع الفكاسيت يتيتع .وتتيت يتيتد ل املفوهليت يتيتية
األو واية عموما عندما تش اليتدلئل إس أن مؤسسيتة مهيمنيتة ميتا متيتا ك
س يتيتىوك ا افكاس يتيتي ا ايت يت ن تتعم يتيتد تكب يتيتد س يتيتائر أو إهل يتيتاعة أ ا يتيتا م األم يتيتد
القصيت يت يت  ،ك يت يتيتع تس يت يتيتتبعد أو يديت يتيترجى أن تس يت يتيتتبعد منافسيت يت يتا أو أكل يت يتيتر م يت يتيتن
منافسيها الفعىي ،أو ا تمىيت ،،امييتةا ايتذلن إس تعزييتز قوهتيتا السيتوقية أو
ا افظة عىيها ،عىإ آو ي ر ااملستهىك.،
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املنطقة/البىد
هنغا يا

حتظيتيتر امليتيتادة  ) (21ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيتة اهلنغيتيتا  LVIIلعيتيتات ،1996
الذ دعدل ت يتر ميترة م عيتات  ،2010حتدييتد أسيتعا منخف يتة جيتدا ل
تس يتيتتند إس تعزي يتيتز الكف يتيتاءة مقا ن يتيتة ااألس يتيتعا ال يتيتيت حي يتيتددها املنافس يتيتون،
وييتيترجى أن تيتيترثم املنافسيتيت ،عىيتيتإ ا يتيترو ميتيتن السيتيتو ذات الصيتيتىة أو أن
تعيع د وهلم إليها.

أمميك ا الألنننة
الربازيل

حتظيتيتر الفقيتيترة الفرعييتيتة  15ميتيتن الفقيتيترة  3ميتيتن امليتيتادة  36ميتيتن القيتيتانون 529-12
امليتيتؤ  30تشيترين الليتيتام/نوفمرب  ،2011أن تقيتيتوت أ مؤسسيتيتة هليتيتا مركيتيتز
مهيتيتيمن ابييتيتض سيتيتىض أو يتيتدمات اسيتيتعر أقيتيتل اصيتيتو ة ثيت معقوليتيتة ميتيتن سيتيتعر
التكىفة.

كولومبيا

ي يتيتنص املرس يتيتوت  2153لع يتيتات  1992عى يتيتإ أن التس يتيتع الفكاس يتيتع يعت يتيترب
إساءة استعمال لىمركيتز املهيتيمن حييتث يوجيتد .وتيتنص امليتادة  50اوهليتو
عىيتيتإ أن فيتيتض األسيتيتعا دون سيتيتعر التكىفيتيتة اغيتيترض إزاحيتيتة املنافسيتيت ،أو
منض د وهلم إس السو أو توسيض نطا نشاطهم يعتيترب إسيتاءة اسيتتعمال
لىهيمنة حيث توجد.

أمميك ا شم نة
الوليات املتحدة

ت يتيتر ا كم يتيتة العىي يتيتا لىولي يتيتات املتح يتيتدة أن يتيتة عنصيت يترين جييت يت أن جيتمع يتيتا
إلثب يتيتات وج يتيتود تس يتيتع افكاس يتيتع .فيت يت ولا ،جييت يت أن يك يتيتون الس يتيتعر موهل يتيتوع
الشكو أقل لقدا مناس ميتن التكىفيتة  ،وثانييتا ،جييت أن يكيتون ليتد
املن يتيتاف ،ال يتيتذ يتقاهل يتيتإ أس يتيتعا ا منخف يتيتة احتم يتيتال ط يت ااس يتيتكداد م يتيتا
اسيتتلمره م األسيتعا دون التكىفيتة ( Brooke Group Ltd. v. Brown and
Williamson Tobacco Corporation., 509 U.S. (1993). See also:

).)Cargill Inc. v. Monfort of Colorado Inc., 479 U.S. 104, 117 (1986
ووفقيت يت ا لىمحكم يتيتة العىي يتيتا ،م يتيتن امله يتيتم التميي يتيتز ا يتيت ،ف يتيتض األس يتيتعا املع يتيتزز
لىمنافس يت يتيتة والتس يت يتيتع الفكاس يت يتيتع املخ يت يتيتل ااملنافس يت يتيتة ألن ف يت يتيتض األس يت يتيتعا
م يتيتن أج يتيتل تعزي يتيتز النش يتيتا التج يتيتا ثالبيت يت ا م يتيتا يك يتيتون ه يتيتو ج يتيتوهر املنافس يتيتة
ذاته ( Matsushita Electric Industrial Co. v. Zenith Radio Corp., 475
).)U.S. 574, 594 (1986
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(ب) التسيتيتع التميييتيتز أو األحكيتيتات أو الشيتيترو التمييزييتيتة (أ املميتيتايزة ايت ميتيترب ) م
تو يد أو رتراء السىض أو ا دمات ،لا م ذلن ميتا ييتتم عيتن طرييتع انتهيتا سياسيتات تسيتع م
الصفقيتات التيتع تدعقيتد ا ،مؤسسات األعميتال املنتسيتبة حتيتدد أسيتعا اا أعىيتإ أو أدم ميتن السيتعر
العيتيتاد لىس يتيتىض أو ا يتيتدمات املش يتكاة أو امل يتيتو ةدة ااملقا ن يتيتة ااألسيتيتعا املتعام يتيتل ا يتيتا م يتيتفقات
اثىة أو مشااة تدعقد ا نطا مؤسسات األعمال املنتسبة؛
 -18ميتيتض أن التسيتيتع التميييتيتز  -وهيتيتو السيتيتىوم اليتيتذ تبييتيتض رتيتيتركة ميتيتا لوجبيتيته إنتاجيت ا أو دميتيتة
ا سيتيتعا خمتىفيتيتة اصيتيترا النظيتيتر عيتيتن تكيتيتاليف تو ييتيتد السيتيتىض  -نيتيتاد ا ميتيتا يكيتيتون خم يت ا ااملنافسيتيتة ،فإنيتيته
كن أن يشكل اسكاتيجية هدفها إزاحة املنافس ،ميتن السيتو اصيتو ة ثيت عادليتة .و كيتن اعتبيتا
تقاهليتيتع أس يتيتعا منخف يتيتة م يتيتن املس يتيتتهىك ،ع م يتيتة ميتيتن ع م يتيتات املنافس يتيتة ،وه يتيتو م يتيتا يفس يتيتر مل يتيتاذا
ل يعترب التسع التمييز خم ا ااملنافسة من وجهة النظر القتصادية إل فيميتا نيتد  .اييتد أنيته كيتن
يسمإ صومات
أن تكون املمايزة م األسعا متييزية إذا يكن هلا مرب جتا موهلوعع .فما ة
اليتيتولء ،عىيتيتإ سيتيتبيل املليتيتال ،قيتيتد تفتقيتيتر إس ميتيترب جتيتيتا موهليتيتوعع ،م حيتيت ،أن صيتيتومات احلجيتيتم
كيتن تربيرهيتا اوفيتو ات احلجيتيتم .اييتد أنيته ينبغيتيتع الت كييتد عىيتإ أن ا يتيتت ا األسيتعا كيتن أن ينشيت
من استجااة الشركة املهيمنة ملتطىبات السو  ،إذ لا جرت املفاوهلات م أوهلاع سيتوقية خمتىفيتة
أو لعيتيتل أحيتيتد العميت ء قيتيتد تفيتيتاوض لهيتيتا ة أكيتيترب ميتيتل ا .وليتيتذلن ،ينبغيتيتع لىسيتيتىطة املعنييتيتة ااملنافسيتيتة أن
حتر ،عىإ تقييم األثر التنافسع ملمايزة األسعا اعناية عىإ أساك كل حالة عىإ حدة.
 -19وتش يتيتكل ص يتيتومات ال يتيتولء اسيت يتكاتيجيات لىتس يتيتع التميي يتيتز يتيتنى لوجبه يتيتا ا يتيتائض م يتيتا
صما لىمشكين إذا اقتنوا نسبة مئوية كب ة من جممل مشكياهتم من املنت ذ الصيتىة ميتن البيتائض
نفس يتيته عى يتيتإ م يتيتد ف يتيتكة زمني يتيتة مرجعي يتيتة و يتيتددة .وق يتيتد تك يتيتون ه يتيتذه ا ص يتيتومات فعال يتيتة وتع يتيتزز ف يتيتاه
املستهىك ،عن طريع فض األسعا  .ايد أالا قد تؤد أي ا ،م ظل ظروا معينيتة ،إس هليتر
خميتيتل ااملنافسيتيتة عنيتيتدما متا سيتيتها رتيتيتركات ذات قيتيتوة سيتيتوقية .و كيتيتن أن تيتيتؤد الصيتيتىة ايتيت ،الشيتيترو
املؤهىيتيتة لىحصيتيتول عىيتيتإ ا صيتيتم واملكاف يت ة املتملىيتيتة م فيتيتض األسيتيتعا إس ا سيتيتة اسيتيتتبعادية خمىيتيتة
ااملنافسة .و كن أن يكون الت ث املخل ااملنافسة مرتبط ا االسيتىوم الفكاسيتع م اهليتام( ( قياسيت ا
عىإ الفكاك ) أو ادعم املبيعات املؤكدة إلاعيتاد املنافسيت ،ميتن األسيتوا املتنيتاف ،عىيهيتا ( قياسيتا
عىإ التجميض )(.)7
 -20ويشمل التسع التمييز أي ا احلالة اليت تطبع فيهيتا أ رتيتركة السيتعر نفسيته ثيتم تكبيتدها
تكيتيتاليف خمتىفيتيتة إلميتيتداد كيتيتل مسيتيتتهىن .وميتيتن األملىيتيتة عىيتيتإ ذليتيتن سيتيتعر التسيتيتىيم  ،أ البييتيتض اسيتيتعر
موحيتيتد اصيتيترا النظيتيتر عيتيتن املوقيتيتض (مهميتيتا كانيتيتت تكيتيتاليف النقيتيتل اليتيتيت يتكبيتيتدها البيتيتائض) ،واييتيتض نقطيتيتة
األسيتيتاك  ،حييتيتث ييتيتتم حتدييتيتد منطقيتيتة او يتيتفها نقطيتيتة أسيتيتاك (يتقاهليتيتإ لوجبهيتيتا البيتيتائض ميتيتن املشيتيتك
سوت النقل من تىن النقطة اصرا النظر عن نقطة الشحن الفعىية والتكاليف ذات الصىة).
__________
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 -21ويت من حظر التمييز أي ا األحكيتات والشيترو املتعىقيتة اتو ييتد أو رتيتراء السيتىض أو ا يتدمات.
فعىإ سبيل املليتال ،قيتد يشيتكل تقيتدمي تسيتهي ت ائتمانييتة أو يتدمات تكميىييتة متميتايزة م تو ييتد السيتىض
وا دمات متييزا أي ا.

ا نهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -ا سمنم ا مننزي
املنطقة/البىد
أسكاليا

كان يتيتت امل يتيتادة  49م يتيتن ق يتيتانون املما س يتيتات التجا ييت يتة األس يتكا لع يتيتات 1974
حتظيت يتيتر التسيت يتيتع التميييت يتيتز  ،قبيت يتيتل إاطيت يتيتال هيت يتيتذا احلظيت يتيتر لوج يت يت قيت يتيتانون إ يت يت
سياسيتيتات املنافسيتيتة لعيتيتات  .1995ول ينطيتيتو قيتيتانون املنافسيتيتة و اييتيتة املسيتيتتهىن
احليتيتا عىيتيتإ حظيتيتر يتريى لىتسيتيتع التميييتيتز  ،ث يت أن ا سيتيتة هيتيتذا التسيتيتع م
ظيتيتروا مواتييتيتة قيتيتد يشيتيتكل انتهاكيتا لىميتيتادة  46ميتيتن هيتيتذا القيتيتانون اليتيتذ حيظيتيتر
أي ا إساءة استعمال القوة السوقية.

كولومبيا

تعتيتيترب امليتيتادة  50ميتيتن املرسيتيتوت  2153لعيتيتات  1992أن األفعيتيتال التالييتيتة ذات
الطااض التمييز تعسفيةا ،إذا ثبت أن الكييتان التجيتا حيظيتإ لركيتز مهيتيمن:
فرض أحكات متييزية م معام ت اثىة عىإ آو ي ر لستهىن أو مو د ما
ااملقا نة مض مستهىن أو ميتو د ت يتر م ظيتل ظيتروا مشيتااة؛ واييتض أو تقيتدمي
يتدمات م أ مكيتان ميتن البىيتد اسيتعر لتىيتف عيتن السيتعر املطبيتع م مكيتيتان
ت ر منه إذا كانت النية أو النتيجة املتو اة هع احلد من املنافسة أو الق اء
عىيه يتيتا م ذل يتيتن املك يتيتان ،وإذا ك يتيتان الس يتيتعر ل يتناس يت م يتيتض تكىف يتيتة املعامى يتة؛
والبييتض إس مشيتيتك ميتيتا اشيترو تىيتيتف عيتيتن الشيتيترو املعروهليتة عىيتيتإ مشيتيتك ت يتيتر
انية احلد من املنافسة أو الق اء عىيها م السو املعنية.

او

ميتيتض أن التشيتريعات م ايت و تعتيتيترب التسيتيتع التميييتيتز مليتيتالا ميتيتن أملىيتيتة السيتيتىوم
التعسيتيتفع ،ف يتيتإن ا صيتيتومات واملكاف يت ت اليتيتيت متل يتيتل ا سيتيتات جتا ي يتيتة مقبول يتيتة
عموما واليت متنى م ظروا ا ة ملل الدفض املسيتبةع ،والكمييتة ،واحلجيتم وميتا
إس ذليت يتيتن ،ل تش يت يتيتكل إسيت يتيتاءة اس يت يتيتتعمال لىمركيت يتيتز امله يت يتيتيمن إذا منحيت يتيتت مي يت يتيتض
املستهىك ،اشرو اثىة (املرسوت التشيتريعع  1034املصيتد عىيتإ قيتانون قميتض
السىوم املخل ااملنافسة ،املادة (2-10ب)).

جنوب أفريقيا

ت يتيتنص امل يتيتادة  9م يتيتن ق يتيتانون املنافس يتيتة لع يتيتات  ( 1998ق يتيتم  )89عى يتيتإ حظ يتيتر
تطبيع رتركة مهيمنة التسيتع التميييتز  ،اصيتفتها ايتائض سيتىض أو يتدمات ،م
احلالت التالية:
(أ) إذا كان يدرجى أن يكت عىإ هذا الفعل أثر ليتل ااملنافسيتة أو
حي ةد منها اشكل كب ؛
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(ب) إذا كان التسيتع التميييتز يتعىيتع ابييتض سيتىض أو يتدمات ميتن نفيت،
املستو والنوعية إس مشكين خمتىف ،م سيا معام ت جتا ية متطااقة؛
( ) إذا انطيتيتو الفعيتيتل عىيتيتإ التميييتيتز ايتيت ،املش يتكين م أ ميتيتن اجمليتيتالت
التالية:
‘ ‘1السعر املطبع لقاء السىض أو ا دمات؛
‘ ‘2أ ص يتيتم أو اس يتيتتحقا أو ف يتيتيض أو ائتم يتيتان د يتيتنى أو يدس يتيتمى
اه م إطا تو يد السىض أو ا دمات؛
‘ ‘3تقدمي دمات م سيا السىض وا دمات املعنية؛
‘ ‘4ال يتيتدفض مقاا يتيتل ا يتيتدمات املقدم يتيتة م س يتيتيا الس يتيتىض وا يتيتدمات
املعنية.
ثيت أن السيتيتىوم اليتيتذ ينطيتيتو عىيتيتإ معامىيتيتة متميتيتايزة لىمشيتكين م أ جميتيتال
من اجمليتالت ا يتددة م الفقيترة ( ) ليتي ،وظيتو ا إذا أثبتيتت الشيتركة املهيمنيتة
أن هذه املعامىة املتمايزة:
(أ) ل تتعيت يتيتد حيت يتيتدود املراعيت يتيتاة املعقوليت يتيتة ل ت فيت يتيتات م التكىفيت يتيتة
أو التكىف يتيتة ا تمى يتيتة لىتصيت يتيتنيض أو التوزي يتيتض أو البييت يتيتض أو ال يتيتكوي أو التسيت يتيتىيم،
والنامجة عن ا ت ا األميتاكن أو األسيتالي أو الكمييتات اليتيت مت ايتا تو ييتد
السىض أو ا دمات إس خمتىف املشكين؛
(ب) تنجم عن أفعال ندفذت انية حسنة مل يتاهاة ميتا يقدميته منيتاف،
ت ر من أسعا أو مزايا؛
( ) تش يتيتكل اس يتيتتجااة لظ يتيتروا متغ يت ة ت يتيتؤثر عى يتيتإ س يتيتو الس يتيتىض أو
ا دمات املعنية ،لا م ذلن ما يىع:
‘ ‘1أ فعل يشكل استجااة لىتدهو الفعىيتع أو الورتيتين لسيتىض قااىيتة
لىتىف؛
‘ ‘2أ فعل يشكل استجااة لتسويع سىض قد ة؛
‘ ‘3أ ايض مكت عىإ إجراء تصفية أو مصاد ة؛
‘ ‘4أ ايض يتم حبسن نية جراء وقف التعاميتل التجيتا
ا دمات املعنية.

GE.15-08180
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( ) حتدييتيتد األس يتيتعا ال يتيتيت ك يتيتن ا يتيتا أن يع يتيتاد اي يتيتض الس يتيتىض املبيع يتيتة ،ل يتيتا م ذل يتيتن الس يتيتىض
املستو دة واملصد ة؛
 -22يطىع عىإ حتديد أسعا إعادة ايض السىض ،الذ يقيتوت ايته املصيتنةض أو ايتائض ا مىيتة عيتادة،
فرض أسعا إعادة البيض .ويعترب فرض أسعا إعادة البيض م عدد ميتن قيتوان ،املنافسيتة ثيت قيتانوم
م حد ذاته ،اينما تطبع نظم قوان ،منافسة أ ر قاعدة حتكيم العقل عىإ فرض أسيتعا إعيتادة
البييتيتض ميتيتن منطىيتيتع أنيتيته قيتيتد ينطيتيتو عىيتيتإ أثيتيتر معيتيتزز لىمنافسيتيتة .وعىيتيتإ سيتيتبيل املليتيتال ،كيتيتن أن يشيتيتكل
فيترض أسيتعا إعيتادة البييتض وسيتيىة لتشيتجيض السيتتلما م ا يتدمات واألنشيتطة الكوجيييتة ميتن جانيت
اائعع التجزئة ،والسيطرة االتا عىإ مشكىة املستفيدين دون مقاال .ث أن فرض أسعا إعادة
البي يتيتض ق يتيتد ييس يتيتر أي يتا عم يتيتل الك يتيتا ت ت ،ع يتيتن طري يتيتع مس يتيتاعدة أع يتيتاء الك يتيتا ت ت عى يتيتإ حتدي يتيتد
املصنةع ،الذين لف ون األسعا .
 -23وجييتيتد الت كييتيتد م هيتيتذا السيتيتيا  ،عىيتيتإ أن عيتيتددا ميتيتن ق يتوان ،املنافسيتيتة ل يصيتيتنف فيتيترض
أسعا إعادة البيض كنيتوع ويتدد ميتن أنيتواع إسيتاءة اسيتتعمال املركيتز املهيتيمن ،وإمنيتا يعيت ةده حاليتة ا يتة
من التفاقات الرأسية املخىة ااملنافسة.

ا نهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -فم أتسم ر إع د ا بن
املنطقة/البىد
أفميقن
جنوب أفريقيا

حتظ يتيتر امل يتيتادة  )2(5م يتيتن ق يتيتانون املنافس يتيتة لع يتيتات  ( 1998ق يتيتم )89
ا س يتيتة ف يتيترض س يتيتعر أدم إلع يتيتادة البي يتيتض .ث يت أن امل يتيتادة  )3(5م يتيتن
القيتيتانون تيتيتنص عىيتيتإ أن لىميتيتوةد أو املنيتيتت أن يو يتيتع ايتيتائض السيتيتىعة أو
ا دمة اسعر أدم إلعادة البيض ،رتريطة أن:
(أ) حير ،املوةد أو املنت عىإ أن يوهلى لىبيتائض أن هيتذه
التو ية ث مىزمة؛

آتسن
الص،
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(ب) تدسيتيتجل جنيت السيتيتعر امليتيتذكو عبيتيتا ة السيتيتعر املو يتيتإ
اه  ،إذا كان املنت حيمل سعرا.
حتظر املادة  14من قانون مكافحة الحتكا م الص ،،إايترات أ
ميتيتن التفاقيتيتات التالييتيتة ايتيت ،متعهيتيتد األعميتيتال واألط يتراا املتعامىيتيتة
معهم جتا ييت ا :تلبييتت أسيتعا إعيتادة اييتض السيتىض األساسيتية إس طيترا
ثال يتيتث ،أو تقيي يتيتد الس يتيتعر األدم إلع يتيتادة اي يتيتض الس يتيتىض األساس يتيتية إس
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طرا ثالث ،أو ثيت ذليتن ميتن التفاقيتات الحتكا ييتة عىيتإ النحيتو
الذ حتدده سىطة مكافحة الحتكا م إطا جمى ،الدولة.
أورو
(الحتاد األو ويب)

ل يص يتنف قيتيتانون املنافسيتيتة م الحتيتيتاد األو ويب فيتيترض أسيتيتعا إعيتيتادة
البييتيتض ااعتبيتيتا ه نوعيتا ويتيتددا ميتيتن أنيتواع إسيتيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتيتة ،وإمنيتيتا
كسيت يتيتمة ميت يتيتن ايت يتيتات التفاقيت يتيتات الرأسيت يتيتية املخىيت يتيتة ااملنافسيت يتيتة .ووفق يت يت ا
لىميت يتيتادة (4أ) اش يت يت ن اإلعفيت يتيتاء الفئيت يتيتو املتعىيت يتيتع افئيت يتيتات معينيت يتيتة ميت يتيتن
التفاقيتيتات الرأس يتيتية لع يتيتات  ،2010ل يتيتل فيتيترض أس يتيتعا إع يتيتادة البي يتيتض
تقيييتدا يتا ما يسيتيتتلد تطبييتع اإلعفيتاء الفئيتيتو عىيتإ التفيتا الرأسيتيتع
املعد .وهو يعيترا او يتفه تقيييتدا لقيتد ة املشيتك عىيتإ حتدييتد سيتعر
البييتيتض ،دون أن ليتيتل ذليتيتن اإمكانييتيتة فيتيترض امليتيتوةد سيتيتعر اييتيتض أقصيتيتإ
أو التو يتيتية اسيتيتعر لىبييتيتض ،رت يتريطة أل ييتيتؤد ذليتيتن إس تلبييتيتت سيتيتعر
البيض أو حتديد سعر أدم لىبيض نتيجة هلغط ا سه أحيتد األطيتراا
أو حوافز يقدمها.

السويد

ا تيتيتا ت السيتيتويد تطبييتيتع ال يت اقتصيتيتاد إزاء مس يت لة فيتيترض أس يتيتعا
إعيتيتادة البييتيتض .وينيتيتد فيتيترض أسيتيتعا دنييتيتا تيتيتؤثر ت يت ث ا مىموس يت ا عىيتيتإ
املنافسيتيتة هليتيتمن نطيتيتا حظيتيتر التعيتيتاون املخيتيتل ااملنافسيتيتة ،عىيتيتإ النحيتيتو
املنصيتيتو ،عىييتيته م قيتيتانون املنافسيتيتة السيتيتويد لعيتيتات  .2008وتيتيتنص
امليتيتادة  7م يتيتن الفصيتيتل الل يتيتام ميتيتن الق يتيتانون حتدييتيتدا عى يتيتإ حظ يتيتر أ
إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ميتيتن طيتيترا أ مؤسسيتيتة جتا ييتيتة أو أكليتيتر هليتيتا مركيتيتز
مهيمن م السو  .وقد ينطو سيتوء السيتتعمال هيتذا عىيتإ فيترض
أسعا رتراء أو ايض ث عادلة أو رتيترو جتا ييتة أ يتر ثيت عادليتة،
اصيتو ة مبارتيترة أو ثيت مبارتيترة .اييتد أن حتدييتد أسيتعا قصيتو ليتيتي،
وظو ا عموم ا.

أمميك ا الألنننة
الربازيل

GE.15-08180

وفق ا لىمادة  36من ا زء العارتر ميتن قيتانون املنافسيتة الربازيىيتع قيتم
 529-12امل يتيتؤ  30تش يت يترين الل يتيتام/نوفمرب  ،2011إذا قام يتيتت
أ مؤسسة هلا مركز مهيمن ،م سيا التجيتا ة م السيتىض وا يتدمات،
افيتيترض أ أسيتيتعا إلعيتيتادة البييتيتض ،أو صيتيتومات ،أو رتيتيترو دفيتيتض،
أو كميات دنيا أو قصو  ،أو هوام( اى ،أو أ رترو تسيتويع
25

TD/RBP/CONF.8/L.2

املنطقة/البىد
أ ر تتعىع االتعامل التجا ميتض األطيتراا اللالليتة عىيتإ امليتوزع،
وا يتيتائعع التجزئ يتيتة واململى يتيت ،التج يتيتا ي ،،ف يتيتإن ذل يتيتن يش يتيتكل انتهاكيت يتا
لىنظات القتصاد إذا كان القصد من هيتذه املما سيتة هيتو احليتد ميتن
املنافسيتيتة أو السيتيتيطرة عىيتيتإ السيتيتو املعنييتيتة أو زييتيتادة األ ا يتا اصيتيتو ة
تعسيتيتفية أو إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن ،عىيتيتإ النحيتيتو ا يتيتدد م
ترويسة املادة نفسها.
أمميك ا شم نة
كندا

كان قيتانون املنافسيتة الكنيتد سيتااق ا يعيت ةد فيترض أسيتعا إعيتادة البييتض
جر يت يتيتة يدعاق يت يت عىيهيت يتيتا القيت يتيتانون .ث يت يت أن هيت يتيتذا احلظيت يتيتر اسيت يتيتتدبدل م
ع يتيتات  2009حبك يتيتم قاا يتيتل لننف يتيتاذ م يتيتدنيا ةك يتيتن ا كم يتيتة الكندي يتيتة
لىمنافسة من حظر هذه املما سة فقط إذا كان هلا أثر هليتا عىيتإ
املنافسة (قانون املنافسة ،املادة  .)76ول ينطبع هذا احلكم عىيتإ
الشركات اليت هليتا مركيتز مهيتيمن فحسيت  ،وإمنيتا ينطبيتع كيتذلن عىيتإ
أ رتخص (أ) ا ك عم ا جتا يا يتملل م إنتا أو تو يد منت
م يتيتا؛ (ب) يق يتيتدت ائتمانيت يت ا اواس يتيتطة اطاق يتيتات ائتم يتيتان أو يق يتيتوت اعم يتيتل
ت يتيتر ليتيته يتيتىة ابطاقيتيتات الئتميتيتان؛ ( ) حيظيتيتإ حبقيتيتو وامتييتيتازات
حص يترية عيتيتن طرييتيتع ا يتراءة ا يتكاع أو ع ميتيتة جتا ييتيتة أو حيتيتع نشيتيتر أو
تصميم ناعع مسجل أو تصميم دا ة متكامىة مسجل .

الوليات املتحدة

قيتيتر ت ا كميتيتة العىييتيتا لىولييتيتات املتحيتيتدة أن فيتيترض أسيتيتعا إعيتيتادة اييتيتض
دنييتيتا ث يت قيتيتانوم م حيتيتد ذاتيتيته لوج يت امليتيتادة  1ميتيتن قيتيتانون رت يت مان،
املوزع االتقيد ا سعا ويتددة
ث أنه جي أن يكون هنام اتفا يىزت ة
(انظيتر Business Electronics. Corporation. v. Sharp Electronics.
) .)Corporation., 485 U.S. 717, 720, 724 (1988وليتيتا أن فيتيترض
حد أقصإ ألسعا إعادة البيض قد يؤد إس الفاض األسعا  ،فقيتد
قر ت ا كمة العىيا مؤ را أن فرض حد أقصيتإ ألسيتعا إعيتادة البييتض
ليتيتي ،جر يتيتة م حيتيتد ذاتيتيته .وقيتيتر ت ا كميتيتة عوهل يت ا عيتيتن ذليتيتن تطبييتيتع
التحىييتيتل القيتيتائم عىيتيتإ حتكيتيتيم العقيتيتل عىيتيتإ السيتيتىوم م هيتيتذه احلاليتيتة عيتيتن
طريع حتىييتل التفيتا لتحدييتد ميتا إذا كيتان خميت ا ااملنافسيتة فعىييتا (انظيتر
Leegin Creative Leather Products Inc. v. PSKS Inc. dba Kay’s

).)Kloset, 551 U.S. 877 (2007
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(د) فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ اسيتيتت اد سيتيتىض سديتيتجىت عىيهيتيتا اشيتيتكل قيتيتانوم م ا يتيتا ع م يتيتة
جتا ي يتيتة مطااق يتيتة أو اثى يتيتة لىع م يتيتة التجا ي يتيتة ا مي يتيتة فيم يتيتا يتعى يتيتع اس يتيتىض مطااق يتيتة أو اثى يتيتة م البىيتيتد
املستو د حيت ،تكيتون الع متيتان التجا يتيتان املعنيتيتان ميتن نفيت ،املصيتد  ،أ ىكهميتا ماليتن واحيتد
أو تستخدمهميتا مؤسسيتات أعميتال يوجيتد اينهيتا تيترااط اقتصيتاد أو تنظيميتع أو إدا أو قيتانوم،
وح ،يكون الغرض من هذه القيود هو إاقاء األسعا عالية اشكل مفتعل؛
 -24تشكل الوا دات املوازية أكلر أرتكال القيود رتيوعا ،وترد اإلرتا ة إليها م الفصل الراايتض
(()2د) ميتيتن القيتيتانون النميتيتوذجع اش يت ن املنافسيتيتة .وم حيتيت ،يطىيتيتع عىيهيتيتا مناوئوهيتيتا تسيتيتمية وا دات
السو الرمادية فيمكن و فها ا الا سىض أدنتجت حتت اية حع من حقو املىكية الفكرييتة،
ميتيتن قبييتيتل ع ميتيتة جتا ييتيتة أو ا يتراءة ا يتكاع أو حيتيتع نشيتيتر ،وعرهليتيتها م إحيتيتد األس يتوا ماليتيتن حيتيتع
املىكية الفكرية ،أو دعرهلت لوافقته ،إل مت است ادها إس سو ثانية دون تر يص ميتن ماليتن حيتع
املىكي يتيتة الفكري يتيتة ا ى يتيتع .ومال يتيتن احل يتيتع ه يتيتذا ه يتيتو ع يتيتادة ت يتيتاجر وى يتيتع م يتيتر ص ق يتيتد يس يتيتعإ إس من يتيتض
الوا دات املوازية ادا تفاد املنافسة هلمن الع مة التجا ية نفسها .ومن األملىة األ ر عىإ
املما س يتيتات ال يتيتيت أرت يتيتا إليه يتيتا ال يتيتنص أعيت يت ه املقت يتيتب ،م يتيتن الق يتيتانون النم يتيتوذجع اشيت يت ن املنافس يتيتة(،)8
استخدات ع مات جتا ية خمتىفة لنف ،املنت م اىدان خمتىفة م واولة لتفيتاد السيتتنفاد اليتدو
حلع التوزيض ومنض است اد املنت من اىد إس ت ر.
 -25وتتوقف قد ة اح احلع عىإ استبعاد الوا دات املوازية قانونيا من سيتو اعينهيتا عىيتإ
القوان ،املتعىقة ااملىكية الفكرية واملنافسة م الدولة املستو دة .فنظيتات املىكييتة الفكرييتة القيتائم عىيتإ
السيتيتتنفاد اليتيتوطد يتيتنى احليتيتع م منيتيتض اليتوا دات املوازييتيتة إس البىيتيتد ،م حيتيت ،جيعىهيتيتا نظيتيتات السيتيتتنفاد
اليتيتدو قانونييتيتة .ولوج يت مبيتيتدأ السيتيتتنفاد اليتيتوطد ،تسيتيتتنفد احلقيتيتو احلص يترية م التوزييتيتض اعيتيتد أول
عمىييتيتة اييتيتض م اىيتيتد ميتيتا ،ثيت أن ذليتيتن ل ييتيتؤثر عىيتيتإ وجيتيتود حقيتيتو توزييتيتض حصيترية م اىيتيتد ت يتيتر ،ميتيتا
يعطع أ حاب حع املىكية الفكرية ا ىي ،م ذلن البىيتد أو ثيت ه احليتع م منيتض اليتوا دات املوازييتة
ميتن اىيتيتد البييتيتض األول .أميتيتا لوجيت مبيتيتدأ السيتيتتنفاد اليتيتدو  ،فيتيتإن حقيتيتو التوزييتيتض تسيتيتتنفد إايتةيتان البييتيتض
__________

()8
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كانت هذه املما سة هع األساك اليتذ اسيتتند إلييته قيترا ا كميتة  .3/78 (1978) ECR 1823وم دعيتو قانونييتة
أقامتها رتركة سيتنكافا ت يب م ( )Centrafarm BVهليتد رتيتركة املنتجيتات املنزلييتة األمريكييتة American Home
 ،Products Corporationادعيتيتت األوس أنيتيته كيتيتان حييتيتع هليتيتا ،كمسيتيتتو د م يتواز ،أن تبييتيتض دون تيتيتر يص م هولنيتيتدا،
حتت السم التجا س يستا ( ،)Serestaعقيتاق منشيتؤها رتيتركة املنتجيتات املنزلييتة األمريكييتة دعرهليتت لىبييتض م
املمىكيتة املتحيتدة حتيتيتت السيتم التجيتا سيت ينيد د ( .)Serenid Dوادعيتت الشيتركة األمريكييتيتة حيتدو انتهيتيتام
حلقوقهيتيتا م املىكي يتيتة الفكرييتيتة ،م ح يتيت ،احتجيتيتت رت يتيتركة س يتيتنكافا ت ا يت ن العقيتيتا ين متطااق يتيتان ،وميتيتن إل يك يتيتون ح يتيتع
الشيتيتركة األمريكييتيتة م املىكييتيتة الفكرييتيتة قيتيتد اسيتيتتنفد ايتيتإط العقيتيتا م سيتيتو املمىكيتيتة املتحيتيتدة .وم هيتيتذه الق يتيتية،
حكميتيتت ا كميتيتة ا يت ن ا سيتيتة هيتيتذا احليتيتع كيتيتن أن تشيتيتكل فيتيترض قييتيتد يتيتوه عىيتيتإ التجيتيتا ة م ا ماعيتيتة القتصيتيتادية
األو واية إذا ثبت الىجوء إس ا سة استخدات ع مات خمتىفة لنف ،املنت  ،أو منض استخدات اسم ع ميتة جتا ييتة
عىإ سىض أدعيدت تعبئتها ،من أجل جتزئة األسوا وفرض أسعا عالية اشكل مفتعل.
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األول م أ مك يتيتان م الع يتيتا  ،ول ك يتيتن اس يتيتتبعاد اليت يتوا دات املوازي يتيتة( .)9وأ يت يت ا ،لوجيت يت نظ يتيتات
الستنفاد اإلقىيمع ،تستنفد حقو التوزيض احلصرية إاةان أول عمىية ايض لىسيتىض ا مييتة م منطقيتة
معينيتيتة ،ميتيتا يسيتيتمى ايتيتالوا دات املوازييتيتة ايتيت ،اىيتيتدان املنطقيتيتة ولكيتيتن ليتيتي ،ميتيتن ا جهيتيتا .وميتيتن ا يتيتدير
االيتيتذكر ،م ه يتذا السيتيتيا  ،أن مجييتيتض هيتيتذه اليتيتنظم تتمارتيتيتإ ميتيتض القاعيتيتدة اليتيتدنيا املنصيتيتو ،عىيهيتيتا م
املادة  6من اتفا جوان حقو املىكية الفكرية املتصىة االتجا ة.
 -26وحييتيتت املؤييتيتدون حلظيتيتر ال يتوا دات املوازييتيتة ا يت ن يتيتاح حيتيتع املىكييتيتة الفكرييتيتة ا ىيتيتع اليتيتذ
يتصيتيترا او يتيتفه تيتيتاجر جتزئيتيتة م منطقيتيتة الصيتيتة يك يتون أكليتيتر ميتيتي ا ل سيتيتتلما م دميتيتة العم يت ء
وتقيتيتدمي املشيتيتو ة قبيتيتل البييتيتض ميتيتل ا ،لطمئنانيتيته إس عيتيتدت وجيتيتود منيتيتاف ،قري يت كيتيتن أن يسيتيتتفيد ميتيتن
جهوده دون مقاال .وير املؤيدون أن من رت ن هذه احلوافز أن ترب حظر الوا دات املوازية.
 -27ةأميتيتا املعا هليتيتون حلظيتيتر ال يتوا دات املوازييتيتة فهيتيتم أكليتيتر انشيتيتغالا االت يت ث السيتيتىح لىحظيتيتر عىيتيتإ
املنافسيتيتة هليتيتمن الع ميتيتة التجا ييتيتة نفسيتيتها .وهليتيتذا السيتيتب عىيتيتإ وجيتيته ا صيتيتو ،،تسيتيتمى الولييتيتات
الق يتيتائية اإلقىيمي يتيتة ال يتيتيت هت يتيتدا إس تكام يتيتل األس يتوا  ،مل يتيتل الحت يتيتاد األو ويب ،ا يتيتالوا دات املوازي يتيتة
هليتيتمن سيتيتوقها املشيتيتككة .وميتيتن هيتيتذا املنظيتيتو  ،متليتيتل ال يتوا دات املوازييتيتة أداة هاميتيتة لكفاليتيتة الت يتوازن ايتيت،
اية احلقو احلصرية وحرية تدفع السىض.
ة أن النه التشريعع إزاء الوا دات املوازية يتفاوت حس أ اليترأي ،امليتذكو ين
 -28وا
أعيت ه هيتيتو املف يتيتل .اييتيتد أن ميتيتن ا يتيتدير االيتيتذكر أنيته م الولييتيتات الق يتيتائية اليتيتيت تسيتيتمى ايتيتالوا دات
املوازية ،ل تدصنف املساعع الرامية إس عرقىة هذه الوا دات او فها نوعا وددا من أنواع السيتىوم
التعسفع تقوت اه مؤسسة مهيمنة ،وإمنا تدصنف هلمن القيود الرأسية املخىة ااملنافسة.

ا نهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -فم

قن د على اتس نماد ا سل

املنطقة/البىد
كوستا يكا

يسمى نظات املىكية الفكرية م كوستا يكا االوا دات املوازية عن طريع
تطبي يتيتع مب يتيتدأ الس يتيتتنفاد ال يتيتدو  ،م يتيتا دام يتيتت ه يتيتذه ال يت يتوا دات ل ت يتيتؤثر
دون مسيت يت يتيتول عىيت يت يتيتإ الس يت يت يت الطبيع يت يت يتيتع ل يت يت يترباءة ال يت يت يتكاع أو ت يت يت يتيتؤد إس
اإلجحيت يتيتاا املف يت يتيتر ااملص يت يتيتاا املش يت يتيتروعة ملاليت يتيتن احل يت يتيتع أو امل يت يتيتر ص ل يت يتيته
ااسيتيتتخدامه (امليتيتادة  2-16ميتيتن القيتيتانون قيتيتم  6867اش يت ن ا يتراءات
ال يتكاع والتصيتيتاميم الصيتيتناعية ومنيتيتاذ املنش يت ت ،اصيتيتيغته املعدليتيتة ت يتيتر
مرة م عات .)2008

__________

()9

انظيتر:

”“Parallel imports in pharmaceuticals: Implications on competition and prices in developing countries

و)available at http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ssa ،Maskus K (2001

 _maskus_pi.pdfوجر الط ع عىإ الرااط م  19أيا /مايو .2015
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املنطقة/البىد
الحتاد األو ويب

وفقيتا ملبيتيتدأ السيتيتتنفاد عىيتيتإ نطيتا الحتيتيتاد األو ويب ،ل يسيتيتمى أل يتيتحاب
حع املىكية الفكرية اتقييد الوا دات املوازية دا يتل الحتيتاد األو ويب .وقيتد
أ بى ذلن حكم ا ثاات ا كمة الحتاد األو ويب ،منيتذ أن ا يتذت قرا هيتا
الش يتيته م ق يتيتية ،)10()Deutsche Grammophon/Metro) :وك يتيتان نص يتيته
كما يىع:
إن قي يتيتات يتيتاح ح يتيتع توزي يتيتض حص يتيتر مع يتيتكا ا يتيته قانونيت يت ا
حبظ يتيتر اييت يتيتض منتجيت يتيتات م اإلقىيت يتيتيم ال يتيتوطد يعرهليت يتيتها هيت يتيتو نفسيت يتيته أو
تدعرض لوافقته م سيتو دوليتة ع يتو أ يتر عىيتإ أسيتاك أن ذليتن
التوزيض يتم دا ل اإلقىيم اليتوطد ،هيتو تص ةيترا منيتاقض لىقواعيتد
اليتيتيت تيتيتنص عىيتيتإ حرييتيتة حركيتيتة املنتجيتيتات دا يتيتل السيتيتو املشيتيتككة.
وهيتيتذا احلظيتيتر ،اليتيتذ كيتيتن أن ي يتيتفع طيتيتااض الشيتيترعية عىيتيتإ عيتيتزل
األس يت يتوا الوطني يتيتة ،يتعيت يتيتا ض م يتيتض املقصيت يتيتد األساس يتيتع لىمعاهيت يتيتدة،
أل وهو توحيد األسوا م سو واحدة.

اليااان

ا يتيتذت الياا يتيتان ت يتيتداا م ع يتيتدد م يتيتن احل يتيتالت هل يتيتد املن يتيتض ث يت يت الع يتيتادل
لوا دات موازية من أدوات املائدة املصنوعة من ا زا الصيد ،أو تلت
البيانو ،أو امللىجات ،أو السيا ات.

نيوزيىندا

تعيت يت ةد اليت يتوا دات املوازي يتيتة قانوني يتيتة إذا اس يتيتتوفيت الش يتيترو ا يتيتددة م امل يتيتادة
(5(12أ)) ميتيتن قيتيتانون حقيتيتو النشيتيتر لعيتيتات  ( 1994قيتيتم  .)143وييتنص
احلكم املذكو عىإ ما يىع:
أ رت يتيتعء يس يتيتتو ده رت يتيتخص م يتيتا أو يق يتيتك اس يتيتت اده إس
نيوزيىنيتدا ل يشيتكل نسيتخة خمالفيتة ألحكيتات امليتادة الفرعييتيتة (()3ب)
إذا استوىف الشرو التالية:
يتن ح يتيتع النش يتيتر ،أو أ
(أ) إذا يتيتنض ذل يتيتن الش يتيتعء مال يت د
حع اثل من حقو املىكييتة الفكرييتة ،أو ديتنض لوافقتيته ،م العميتل
املشا إليه م البىد الذ نض فيه ذلن الشعء؛
(ب) إذا يكن هنام من ىن حيتع النشيتر ،أو أ حيتع
اثل من حقو املىكية ،م العمل املشا إليه م البىد الذ يتنض
فيه ذلن الشعء ،تنطبع إحد احلالت التالية:

__________

( )10وكمة الحتاد األو ويب ،القرا .78/70 (1971) ECR 487
GE.15-08180

29

TD/RBP/CONF.8/L.2

املنطقة/البىد
‘ ‘1انق اء مدة حية اية حع النشر (أو أ حع
اث يتيتل م يتيتن حق يتيتو املىكي يتيتة الفكري يتيتة) املمن يتيتو س يتيتااقا
لىعمل املشا إليه م ذلن البىد؛
‘ ‘2عيتيتدت قييتيتات الشيتيتخص املؤهيتيتل ملىكي يتة حيتيتع النشيتيتر (أو
أ حع اثل من حقو املىكية الفكرية) م العمل
املش يتيتا إلي يتيته م ذل يتيتن البى يتيتد اا يتيتاذ اع يتيتض ا طيت يتوات
القانونييتيتة املتاحيتيتة ليتيته لكفاليتيتة حيتيتع النشيتيتر (أو أ حيتيتع
اثيتيتل ميتيتن حقيتيتو املىكييتيتة الفكرييتيتة) م العميتيتل املعيتيتد
م ذلن البىد؛
‘ ‘3يشكل الشعء املعد نسخة ث ثية األاعاد ميتن عميتل
فد استغل ناعي ا م ذلن البىد عىيتإ النحيتو ا يتدد
م املادة )4(75؛
‘ ‘4دنض الشيتعء املعيتد م ذليتن البىيتد ميتن قبيتل يتاح
حع النشر م العمل املعد م نيوزيىندا أو لوافقته.
جنوب أفريقيا

وفق يت يت ا لىميت يتيتادة ()2(56ه) ميت يتيتن قيت يتيتانون ا يت يتراءات ال يت يتكاع لعيت يتيتات 1978
(القانون قم  ،)57اصيتيغته املعدليتة م عيتات  ،2002كيتن ميتنى صيتة
إلزامييتيتة إذا طدى يت اسيتيتت اد منيتيتت وميتيتع ا يترباءة ا يتكاع وكيتيتان املبىيتيتغ اليتيتذ
يطىبيته يتيتاح اليترباءة أو امليتيتر ص ليتيته أو وكيىيته لقيتيتاء املنيتت ا ميتيتع مفرطيتا
االنسيتيتبة لىسيتيتعر املطبيتيتع م البىيتيتدان اليتيتيت يصيتيتنةض فيهيتيتا املنيتيتت ا ميتيتع لوجيت
صة من اح الرباءة أو من يسبقه أو يعقبه عىإ الىق .

زمبااو

تيتنص امليتادة (24أ) ميتن قيتانون ايتراءات ال يتكاع عىيتإ السيتما ايتيتالوا دات
املوازي يتيتة إذا كان يتيتت تكىف يتيتة اس يتيتت اد املن يتيتت أق يتيتل م يتيتن تكىف يتيتة رت يت يترائه م يتيتن
اح الرباءة (.)11

__________

( )11املنظميتيتة العاملييتيتة لىمىكييتيتة الفكرييتيتة ،السيتيتتلناءات والقييتيتود عىيتيتإ حقيتيتو ال يترباءة :اسيتيتتنفاد حقيتيتو ال يترباءة 6 ،تش يترين األول/
أكتيت يتوار  ،)SCP/21/7( 2014مت يتيتا عى يتيتإ اليت يترااطhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21 :
 ،_7.pdfمتت زيا ة املوقض م  19أيا /مايو .2015
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(ه) عندما ل يكون القصد هلمان حتقيع أثراض جتا ية مشروعة ،ملل ا ودة
أو الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:
‘‘ 1

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

عامة ،واالتا فيتإن هليتا القيتد ة عىيتإ فيتض التعاميتل
 -29متىن الشركات حرية التعاقد كقاعدة ة
ميتيتض املؤسسيتيتات األ يتيتر  .وتقيت ةيتر الولييتيتات الق يتيتائية ا يت ن اللت يتزات االتعاميتيتل قيتيتد ييتيتؤد إس احليتيتد ميتيتن
الس يتيتتلما والاتك يتيتا  .اي يتيتد أن يتيته ف يتيتض التعام يتيتل ق يتيتد يدس يتيتتخدت ،م ظ يتيتل ظ يتيتروا معين يتيتة ،كوس يتيتيىة
لسيتيتتبعاد املنافسيتيت ،أو مليتيتنى مييتيتزة تنافسيتيتية ملؤسسيتيتة أ يتيتر  .وميتيتن امليتيترجى أن حييتيتد ذليتيتن اشيتيتكل
يتيتا ،عنيتيتدما متتىيتيتن مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة تسيتيتهي ا أساسيتيتيا ،أ عنيتيتدما متتىيتيتن مؤسسيتيتة ميتيتا تسيتيتهي ت
ل ثيتيتىن عنهيتيتا لىمنافسيتيت ،كيتيتع ا س يتوا نشيتيتاطهم التجيتيتا ول يتسيتيتىن استنسيتيتا ها اتكىفيتيتة معقوليتيتة
اقتصيتيتادي ا .وم هيتيتذه احليتيتالت ،ل كيتيتن أن تيتيترجى كفيتيتة تشيتيتجيض السيتيتتلما والاتكيتيتا عىيتيتإ كفيتيتة
اةثا السىبية لستبعاد املنافس.،
 -30ايد أنه ينبغع أل يدغفل عن كون ا سات فض التعامل ليست سىوك ا خم ا ااملنافسة م
حيتيتد ذاهتيتا ،وإمنيتيتا تشيتيتكل جيتيتزءا ل يتجيتزأ ميتيتن أسيتوا املنافسيتيتة .وينبغيتيتع عموميتا أن تكيتيتون الشيتيتركات
ح يتيترة م ا تي يتيتا التعام يتيتل ،وم م يتيتنى املعامى يتيتة التف يتيتيىية لىمشيت يتكين التقىي يتيتدي ،،واملؤسس يتيتات ذات
الصىة ،والتجا الذين يسددون ن مشكياهتم من السىض م املوعد ا يتدد ،أو اليتذين سيتيحافظون
عىيتإ جيتودة املنيتت واعتيته ،عىيتيتإ سيتبيل املليتال .وينطبيتع األميتر كيتيتذلن عنيتدما تعىيتن مؤسسيتة أعميتيتال
مسبقا عن الظروا اليت سكفض فيها البيض.

ا نهج ا ب يلة في ا شميم ت ا ق ئمة  -رفض ا م مل
املنطقة/البىد

GE.15-08180

الربازيل

تيتيتنص امليتيتادة  36ميتيتن الفصيتيتل احليتيتاد عشيتيتر ميتيتن القيتيتانون قيتيتم 529-12
لعيتيتات  ،2011عىيتيتإ أن فيتيتض اييتيتض سيتيتىض أو تقيتيتدمي يتيتدمات لقيتيتاء رتيتيترو
دفيتيتض تتوافيتيتع ميتيتض املما سيتيتات واألعيتراا التجا ييتيتة العتيادييتيتة يشيتيتكل انتهاكيتا
لىنظات القتصاد .

الص،

حتظيتيتر امليتيتادة  )3(17ميتيتن قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتا مهو ييتيتة الصيتيت ،الشيتيتعبية
عى يتيتإ متعه يتيتد أعم يتيتال ل يتيته مرك يتيتز مه يتيتيمن أن يس يتيتعء اس يتيتتعمال مرك يتيتزه الس يتيتوقع
املهيمن عن طريع فض التعامل مض طرا جتا دون مرب مقنض.

الحتاد األو ويب

تيتيتنص التوجيهيتيتات املتعىقيتيتة ا ولوييتيتات اإلنفيتيتاذ لىمفوهليتيتية األو واييتيتة م جميتيتال
تطبييتيتع امليتيتادة  82ميتيتن معاهيتيتدة إنشيتيتاء ا ماعيتيتة األو واييتيتة (امليتيتادة  102ميتيتن
املعاه يتيتدة املنظم يتيتة لعم يتيتل الحت يتيتاد األو ويب حالي يت ا) عى يتيتإ الس يتيتىوم التعس يتيتفع
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املنطقة/البىد

جنوب أفريقيا

الستبعاد لىمؤسسات املهيمنة ،عىإ أن ت ض املفوهلية ا سات فض
التو ي يتيتد أو ت يتيتييع اهليت يتوام( هل يتيتمن أولوي يتيتات اإلنف يتيتاذ إذا ت يتيتوفرت الش يتيترو
الل ثة التالية :إذا ا تبط الرفض لنت أو دمة هلرو ية موهليتوعي ا لىيتتمكن
م يتيتن التن يتيتاف ،اص يتيتو ة فعال يتيتة م س يتيتو منتج يتيتات الائي يتيتة ،وإذا ك يتيتان ال يتيترفض
سيتيتيؤد عىيتيتإ األ جيتيتى إس الق يتيتاء عىيتيتإ املنافسيتيتة الفعاليتيتة م هيتيتذه السيتيتو ،
وإذا احتدمل أن يىحع الرفض ال ر ااملستهىن.
حتظيتيتر امليتيتادة (8ب) ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيتة لعيتيتات ( 1998القيتيتانون قيتيتم )89
عى يتيتإ رت يتيتركة مهيمن يتيتة أن ت يتيترفض الس يتيتما ملن يتيتاف ،االس يتيتتفادة م يتيتن تس يتيتهيل
أساسع عندما يكون ذلن كن ا اقتصادي ا .إهليتافة إس ذليتن ،حتظيتر امليتادة
(8د)‘ ‘2أن تيترفض رتيتركة مهيمنيتيتة تو ييتد سيتىض نيتيتاد ة ملنيتاف ،عنيتدما يكيتيتون
تو يدها كنا اقتصاديا ،ما تلبيتت الشيتركة املعنييتة أن املكاسيت املتحققيتة
عى يت يتيتإ يت يتيتعيد التكنولوجي يت يتيتا أو الكف يت يتيتاءة أو ث ه يت يتيتا م يت يتيتن املكاس يت يت املع يت يتيتززة
لىمنافسة تفو األثر املخل ااملنافسة املكت عن هذا الفعل.

الولييت يت يت يت يت يت يت يت يت يت يتيتات
املتحدة

إن القيميت يتيتة الكب يت يت ة اليت يتيتيت منحناهيت يتيتا لىحيت يتيتع م فيت يتيتض التعاميت يتيتل ميت يتيتض الشيت يتيتركات
األ يتر ل يعيتد أن هيتيتذا احليتع ثيت مشيترو ( Aspen Skiing Company. v.
Aspen Highlands Skiing Corporation., 472 U.S. 585, 601, 105 S .Ct

) .)2847, 86 L.Ed.2d 467 (1985ففيتيتع ظيتيتروا معينيتيتة ،كيتيتن أن يشيتيتكل
فض التعاون مض املنافس ،سىوكا مانعيتا لىمنافسيتة ينتهيتن أحكيتات اامليتادة .]2
وقيتد كنيتيتا رتيتديد احليتيتذ م العيتكاا لليتيتل هيتذه السيتيتتلناءات ،وذليتن اسيتيتب
الف يىة ث املؤكيتدة لىتبيتادل القسيتر و يتعواة حتدييتد وتصيتحيى السيتىوم امليتانض
لىمنافسة من جان رتركة واحدة)...( .
قر أادا هذا املبدأ االتسهي ت األساسية] ( )...كما أننا ل نر من
و ند ة
ال يتيترو إق يترا ه هنيتيتا أو ف يتيته .ويكفيتيتع ،لطث يتراض احلالييتيتة ،م حظيتيتة أن
الشر األساسع ل حتجا اذا املبيتدأ هيتو انعيتدات إمكانييتة السيتتفادة ميتن
التسهي ت األساسية ؛ أما إذا كانيتت هيتذه اإلمكانييتة متيتوفرة ،فيتإن املبيتدأ
يصبى عدمي ا دو (.)12
__________

( )12فيميتا يتعىيتع حبيتالت فيتض التعاميتل ميتن جانيت واحيتد ،انظيتر:

United States v. Colgate & Co., Supreme

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

)( Eastman Kodak v. Image Technical Services Inc., 504 US 451 (1992القائيتيتل أن اميتيتت م حيتيتع
احتكا ليترفض التعاميتل ميتض منيتاف ،ميتا ليتي ،حقيتا مطىقيتا ،وينبغيتع السيتما هليئيتة ا ىفيت ،أن تقيتر ميتا إذا كانيتت
األسباب اليت تذ عت اا املؤسسة الراف ة لىتعامل أسبااا مزعومة).
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(ه) عندما ل يكون القصد هلمان حتقيع أثراض جتا ية مشروعة ،ملل ا ودة أو
الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:
ا]...
‘ ‘2جعيتيتل تو ييتيتد سيتيتىض أو يتيتدمات معينيتيتة متوقفيتاا عىيتيتإ قبيتيتول قييتيتود عىيتيتإ توزييتيتض أو يتيتنض
سىض منافسة أو سىض أ ر ؛
 -31ثالبيتا ميتيتا يكيتيتون السيتيتىوم امليتيتذكو أعيت ه مظهيترا ميتيتن مظيتيتاهر ترتيبيتيتات التعاميتيتل احلصيتيتر  ،و كيتيتن
و يتفه ا نيته ا سيتيتة جتا ييتة حتصيتيتل لوجبهيتا مؤسسيتة ميتيتا عىيتإ حقيتيتو حصيترية ،هليتمن إقىيتيتيم معيت ،عيتيتاد اة،
لشيت يتراء س يتيتىض أو يتيتدمات مؤسس يتيتة أ يتيتر أو ايعه يتيتا أو إع يتيتادة ايعه يتيتا .ولىحص يتيتول عى يتيتإ ه يتيتذه احلق يتيتو
احلصرية ،كل ا ما يشك البائض عىإ املشك عدت التعامل م السىض املنافسة أو تصنيعها.
 -32وم إطيتيتا هيتيتذه الكتيبيتيتات ،يتخىيتيتإ امليتيتوزع عيتيتن جيتيتزء ميتيتن حريتيتيته التجا ييتيتة مقاايتيتل احلماييتيتة
م يتيتن الس يتيتما لىمنافس يتيت ،ابي يتيتض املن يتيتت املع يتيتد .وتعك يتيت ،رت يتيترو التف يتيتا ع يتيتادةا املوق يتيتف التفاوهل يتيتع
لططراا املعنية.
 -33وتكيتون نتيتيتائ هيتيتذه القييتود اثىيتيتة لىنتيتيتائ ا ققيتة عيتيتن طرييتيتع التكاميتل الرأسيتيتع هليتيتمن كييتيتان
اقتصيتيتاد  ،حييتيتث ييتيتتحكم امليتيتوةد م منفيتيتذ التوزييتيتض ،دون أن يشيتيتكم امليتيتوزع م املىكييتيتة ،م احلاليتيتة
السااقة.
 -34وميتيتن ا يتيتدير االيتيتذكر أن عيتيتددا كبيت ا ميتيتن قيتوان ،املنافسيتيتة ل يتنيتيتاول فقيتيتط اتفاقيتيتات التوزييتيتض
احلصيتيتر م إطيتيتا حظيتيتر إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن ،وإمنيتيتا يتناوهليتيتا أي يتا م سيتيتيا الكتيبيتيتات
الرأسية املخىة ااملنافسة.

(ه) عنيتيتدما ل يكيتيتون القصيتيتد هليتيتمان حتقييتيتع أث يتراض جتا ييتيتة مشيتيتروعة ،مليتيتل ا يتيتودة أو
الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:
ا]...
‘ ‘3فيتيترض قييتيتود عىيتيتإ إعيتيتادة اييتيتض أو تصيتيتدير السيتيتىض امليتيتو دة أو سيتيتىض أ يتيتر  ،وذليتيتن ميتيتن
حييتيتث املكيتيتان امليتراد إعيتيتادة ايعهيتيتا أو تصيتيتديرها إلييتيته ،أو ا هيتيتة املرسيتيتل إليهيتيتا أو رتيتيتكل هيتيتذه السيتيتىض
أو كمياهتا
 -35ثالبيت يت ا م يتيتا تش يتيتمل الكتيب يتيتات ا يتيت ،امل يتيتو د وموزع يتيته تقس يتيتيم إقى يتيتيم و يتيتدد (تقاس يتيتم األق يتيتاليم)
أو نف ودد من العم ء (تقاسيتم العميت ء) ،أ حتدييتد أييتن وميتض ميتن كيتن أن يتعاميتل امليتوزع.
فقد دحيصر عمل املوزع ،مل ا ،م مبيعات املنت املعيتد اا مىيتة ،أو ايعيته مبارتيترة إس ويت ت البييتض
االتجزئة فقط .وعيتادة ميتا يهيتدا هيتذا التقيييتد إس التقىييتل إس أدم حيتد كيتن ميتن املنافسيتة هليتمن
الع مة التجا ية نفسيتها عيتن طرييتع منيتض التجيتا ة املوازييتة اليتيت تقيتوت ايتا أطيتراا ثالليتة .وتتجىيتإ تثيتا
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هذه القيود م األسعا ورترو البيض ،ل سيما إذا تكن هنام منافسة هليتمن الع ميتة التجا ييتة
م السو  .ومض ذلن ،فإن املنافسة هليتمن الع ميتة التجا ييتة قيتد تكيتون ييتدة أو معيتززة لىمنافسيتة
إذا كانت هنام منافسة رتديدة ا ،الع مات التجا ية م السو املعنية.
 -36و كيت يتيتن أن يتخيت يتيتذ تقاسيت يتيتم األقيت يتيتاليم رتيت يتيتكل إقىيت يتيتيم معيت يتيت ،حييت يتيتدده امليت يتيتو د لىميت يتيتوزع ،حبييت يتيتث
ل يدسيتمى لىميتيتوزع أن يبييتض املنيتيتت إس عميت ء يتا ذليتيتن اإلقىيتيتيم ،ول إس عميت ء كيتيتن أن يبيعيتوا
املنتجات ادو هم م منطقة أ ر من البىد.
 -37ويتعىع تقاسم العم ء ااحلالت اليت يشك فيها امليتو د عىيتإ املشيتك أن يبييتض فقيتط إس
فئيتيتة معينيتيتة ميتيتن العم يت ء ،ميتيتل ا لتجيتيتا التجزئيتيتة فقيتيتط .وميتيتن أسيتيتباب هيتيتذا الشيتيتر ثبيتيتة املصيتيتنةض م
ا افظيتيتة عىيتيتإ يتيتو ة املنيتيتت أو نوعيتيتيته أو تعزيز يتيتا ،أو ثبيتيتة امليتيتو د م أن حييتيتتفه لنفسيتيته لبيع يتيتات
ا مىيتيتة لكبيتيتا املش يتكين ،مليتيتل اي يتيتض املركبيتيتات ملس يتيتتخدمع األسيتيتاطيل ،أو البي يتيتض لىحكوميتيتات .وق يتيتد
يكون اهلدا من تقاسم العم ء حصر املبيعيتات النهائييتة م منافيتذ اييتض معينيتة ،مليتل جتيتا التجزئيتة
املعتمدين الذين يستوفون رتروط ا معينة .وقد يكيتون القصيتد ميتن تىيتن القييتود منيتض اإلميتدادات عيتن
جتيتيتا التجزئيتيتة اليتيتذين لف يتيتون األسيتيتعا أو جتيتيتا التجزئيتيتة املسيتيتتقى ،ميتيتن أجيتيتل ا افظيتيتة عىيتيتإ أسيتيتعا
إعادة البيض واحلد من منافذ املبيعات وا دمات.
 -38ويتملل اهلدا من الكتيبات املتعىقة اتقاسم األقاليم والعم ء م إنفيتاذ ترتيبيتات التعاميتل
احلصيتر اليتيت مت ةكيتن امليتو دين ،عنيتيتدما يكيتون هليتم مركيتز مهيتيمن فيميتيتا يتعىيتع ايتاملنت املعيتد ،ميتن عيتيتزل
أسيتوا معينيتيتة عيتيتن اع يتيتها اليتيتبعض واالتيتيتا تطبييتيتع أسيتيتعا متميتيتايزة حسيت املسيتيتتو اليتيتذ تتحمىيتيته
كيتل سيتو  .وعيت وة عىيتإ ذليتيتن ،ثالبيت ا ميتا هتيتدا نظيتم التوزييتيتض النتقيتائع إس منيتض إعيتادة البييتض عيتيتن
طري يتيتع التص يتيتدير إس يتيتا اإلقى يتيتيم ا يتيتدد ش يتيتية منافس يتيتة األس يتيتعا م املن يتيتاطع ال يتيتيت تدف يتيترض فيه يتيتا
مستويات أسعا أعىإ.
 -39وم هيتيتذا السيتيتيا  ،جييتيتد االيتيتذكر أن عيتيتددا كب يت ا ميتيتن نظيتيتم ق يتوان ،املنافسيتيتة يتنيتيتاول نظيتيتم
التوزيض احلصر والنتقائع لي ،فقط م إطا األحكيتات املتعىقيتة اإسيتاءة اسيتتعمال املركيتز املهيتيمن،
ال م إطا األحكات اليت حتظر التفاقات الرأسية املخىة ااملنافسة أي ا.

(ه) عنيتيتدما ل يكيتيتون القصيتيتد هليتيتمان حتقييتيتع أث يتراض جتا ييتيتة مشيتيتروعة ،مليتيتل ا يتيتودة أو
الس مة أو التوزيض امل ئم أو ا دمة امل ئمة:
ا]...
‘ ‘4جعل تو يد سىض أو دمات معينة متوقفاا عىإ رتراء سىض أو دمات أ ر من
املو د أو ن يعينه.
 -40يدطى يتيتع عى يتيتإ ه يتيتذا الس يتيتىوم عموم يتا ال يتيتت زت والتجمي يتيتض  .وينط يتيتو التجمي يتيتض عى يتيتإ تق يتيتدمي
منتج يت ،أو أكل يتيتر مع يتا ،م يتيتن قبي يتيتل الس يتيتىعت ،أ وب .ويع يتيتد التجمي يتيتض ا يتيتالص أن املنتج يتيتات تب يتيتاع
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االت زت فقيتط (عىيتإ سيتبيل املليتال ،أ ب) ،فيميتا ينطيتو التجمييتض املخيتتىط عىيتإ اييتض املنتجيت ،معيت ا
(أ ب) أو عى يتيتإ ح يتيتدة (أ ،ب) ،حي يتيتث يدق يتيتدت املن يتيتت األول اس يتيتعر خمف يتيتض م كىت يتيتا احل يتيتالت- ،
ف يتيتيض الس يتيتىض اجملمع يتيتة .أم يتيتا ال يتيتت زت فه يتيتو ا س يتيتة مش يتيتااة تقت يتيتع أل يدع يتيترض املن يتيتت املطى يتيتوب
إل ا يت يتيتالت زت م يت يتيتض املن يت يتيتت املرا يت يتيتو  ،ال يت يتيتذ ك يت يتيتن رت يت يترا ه أي يت يت ا اص يت يتيتو ة منفص يت يتيتىة (أ ب ،ب).
وقد يكون املنت املراو عدمي الصىة ااملنت املطىوب أو يكون ميتن يتنف اثيتل .وترميتع ترتيبيتات
اليتيتت زت عيتيتادة إس تشيتيتجيض اييتيتض املنتجيتيتات البطيئيتيتة احلركيتيتة ،وخبا يتيتة تىيتيتن اليتيتيت تواجيتيته منافسيتيتة أرتيتيتد
هلراوة من منتجات اديىيتة .وحبكيتم املركيتز املهيتيمن لىميتوةد إزاء املنيتت املطىيتوب ،فبإمكانيته أن جيعيتل
ايعه متوقف ا عىإ قبول منتجات أ ر .
 -41وقد يكون ملما سة الت زت والتجميض أثر هلا عىيتإ املنافسيتة إذا ةأدييتا إس إزاحيتة األنشيتطة
املنافِسيتيتة وسيتيتا ا م ا افظيتيتة عىيتيتإ القيتيتوة السيتيتوقية أو تعزيزهيتيتا .وتقت يتيتع معظيتيتم الولييتيتات الق يتيتائية
أن تكشيتيتف الوكاليتيتة املعنييتيتة ااملنافسيتيتة عيتيتن اةثيتيتا املانعيتيتة لىمنافسيتيتة اليتيتيت تنش يت عيتيتن ترتيبيتيتات ت يت زت
املبيعيتيتات وجتميعهيتيتا ،اينميتيتا يقيتيتض عىيتيتإ كاهيتيتل الشيتيتركة املهيمنيتيتة عيت ء إثبيتيتات أن مسيتيتتىزمات الكفيتيتاءة
ترب سىوكها.

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

حتظر املادة (8د)‘ ‘3من قانون املنافسة ( قم  )89لعيتات  ،1998أن تبييتض
رت يتيتركة مهيمن يتيتة س يتيتىع ا أو يتيتدمات رت يتيتر رتيت يتراء س يتيتىض أو يتيتدمات منفص يتيتىة
ل ىة هلا لوهلوع العقد ،أو أن ترثم مشكيا عىإ القبول اشر ل يتصل
لوهلوع العقد.

آتسن
الص،

حتظ يتيتر امل يتيتادة  )5(17م يتيتن الق يتيتانون الص يتيتيد ملكافح يتيتة الحتك يتيتا أن يس يتيتعء
متعه يتيتد أعم يتيتال ل يتيته مرك يتيتز مه يتيتيمن اس يتيتتعمال مرك يتيتزه الس يتيتوقع امله يتيتيمن لىقي يتيتات
ا فع يتيتال م يتيتن قبي يتيتل ت يت زت املبيع يتيتات أو ف يتيترض رت يتيترو جتا ي يتيتة ث يت معقول يتيتة م
سيا املعامىة التجا ية دون مرب مقنض.

أورو
الحتاد األو ويب
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تيتيتنص الفقيتيترة (د) ميتيتن امليتيتادة  102ميتيتن املعاهيتيتدة املنظميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد األو ويب
عىإ حظر أ انتهام ينطو عىيتإ جعيتل إايترات العقيتود اهليتعا لقبيتول األطيتراا
األ ر التزامات إهلافية ل ىة هلا ،حبكم طبيعتهيتا أو وفقيت ا لىعيترا التجيتا ،
لوهل يت يتيتوع ه يت يتيتذه العق يت يتيتود .وتق يت يتيتع امليت يت يتواد  50-47م يت يتيتن التوجيه يت يتيتات املتعىق يت يتيتة
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ا ولوييتيتات اإلنفيتيتاذ لىمفوهليتيتية األو واييتيتة م جميتيتال تطبييتيتع امليتيتادة  82ميتيتن معاهيتيتدة
إنش يتيتاء ا ماع يتيتة األو واي يتيتة (امل يتيتادة  102م يتيتن املعاه يتيتدة املنظم يتيتة لعم يتيتل الحت يتيتاد
األو ويب حاليا) عىإ السيتىوم التعسيتفع السيتتبعاد لىمؤسسيتات املهيمنيتة ،ايت ن
عىيتيتإ الىجنيتيتة عموميت ا أن تتخيتيتذ إجيتراء لوجيت امليتيتادة  102ميتيتن املعاهيتيتدة املنظميتيتة
لعميتيتل الحتيتيتاد األو ويب عنيتيتدما حتظيتيتإ مؤسسيتيتة ميتيتا ايتيتدو مهيتيتيمن م سيتيتو تيت زت
املبيعيتيتات وتت يتيتوفر ااإلهل يتيتافة إس ذليتيتن الش يتيترو التالي يتيتة :عنيتيتدما تك يتيتون املنتج يتيتات
الرااط يتيتة واملراوط يتيتة منتج يتيتات منفص يتيتىة ،وعن يتيتدما ي يتيترجى أن ت يتيتؤد ا س يتيتة تيت يت زت
املبيعات إس استبعاد األنشطة املنافِسة.
أمميك ا الألنننة
الربازيل

أمميك ا شم نة

تعترب امليتادة  36ميتن القسيتم الليتامن عشيتر ميتن القيتانون قيتم  529-12لعيتات
 ،2011أن ارت يتكا اييتيتض سيتيتىعة ااحتييتيتاز أو اسيتيتتخدات سيتيتىعة أو دميتيتة أ يتيتر ،
أو ارتيتكا تقيتيتدمي دميتيتة ااحتييتيتاز أو اسيتيتتخدات سيتيتىعة أو دميتيتة أ يتيتر  ،يشيتيتكل
انتهاك ا لىنظات القتصاد .

عرفت ا كمة العىيا لىوليات املتحدة ترتيبات ت زت املبيعات ا الا موافقة
الوليات املتحدة ة
ط يتيترا عى يتيتإ اي يتيتض من يتيتت م يتيتا رتيت يتريطة أن يقت يتيتد املش يتيتك مع يتيته منتجيت يت ا خمتىفيت يت ا
(أو مراوط ا) ،أو أن يوافع عىإ األقل عىإ أل يشك ذلن املنت من مو د
ت ر (.)13
وحكم عىإ ترتيبات الت زت ا الا ث قانونييتة عنيتدما يسيتتغل البيتائعون قيتوهتم
د
السوقية املتعىقة لنت ما إلجبيتا املشيتكين كرهيتا عىيتإ اقتنيتاء منيتت ت يتر(.)14
وتكت املسؤولية عن ت زت املبيعات لوج املادة  1من قانون رت مان إذا
توفرت الشرو التالية:
(أ)

إذا انطوت عمىية الت زت عىإ منتج ،منفصى،؛

(ب) إذا ي يتيتتى امليت يت ةدعإ عىي يتيته لىعميت يت ء ي يتيتا ا س يتيتو رتيت يتراء املن يتيتت
املراو من أجل احلصول عىإ املنت الرااط؛
( ) إذا مشل ترتي الت زت حجما كب ا من التجا ة ا ،الوليات؛
__________

()13

Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 U.S. 1,5–6,78 S. Ct. 514, 518, 2 L.Ed.ed
).545 (1958

( )14انظيتر:

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

).Publishing Company v. United States, 345 U.S. 594, 605 (1953
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(د)
املت زمة .
()15

إذا ك يت يتيتان لىميت يت يت ةدعإ عىي يت يتيته ق يت يتيتوة س يت يتيتوقية م س يت يتيتو املبيع يت يتيتات

وقد أوهليتحت ا كميتة العىييتا لىولييتات املتحيتدة م ق يتية جيفرسيتون ايتا ي(
( :)Jefferson Parish ,466 U.S., at 12, 104 S. Ct. 1551أن ق يتايانا
ىصيتيتت إس أن السيتيتمة ال يتيترو ية لكتي يت ت يت زت ااطيتيتل تكميتيتن م اسيتيتتغ ل
البيتيتائض سيتيتيطرته عىيتيتإ املنيتيتت ال يترااط إلك يتراه املشيتيتك عىيتيتإ رت يتراء منيتيتت مرايتيتو
ل يرييتيتده أساس يت ا أو ليتيتا كيتيتان يف يتيتل رت يتراءه ميتيتن مكيتيتان ت يتيتر اشيتيترو اييتيتض
خمتىفيت يتيتة  .ث يت يت أن تشيت يتيتدد ا كميت يتيتة م فيت يتيتض ترتيبيت يتيتات ت يت يت زت املبيعيت يتيتات قيت يتيتد
ت يتيتاءل كل يت يت ا ل يتيترو الس يتيتن .،فف يتيتع اة اء ال يتيتيت تبنته يتيتا م اةون يتيتة األ يت يت ة،
تكت يت يتيتف ا كم يت يتيتة االفكاهل يت يتيتات وإمن يت يتيتا اقت يت يتيتت إثب يت يتيتات الق يت يتيتوة الس يت يتيتوقية
لىمؤسسة م ق ايا ت زت املنتجات(.)16
وم ق ية

Jefferson Parish Hospital District. No. 2 v. Hyde, 466 U.S.

) ،2, 104 S. Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984أكدت ا كمة العىيا الفرهلية
اللااتة ا نه إذا منحيتت احلكوميتة البيتائض ايتراءة ا يتكاع أو حيتع احتكيتا اثيتل
عىيتإ منيتت ميتيتا ،فيتإن ميتيتن املنصيتف افيتكاض أن عيتيتدت القيتد ة عىيتيتإ رتيتراء املنيتيتت
املعد من مكان ت ر يسبغ عىإ البائض قوة سوقية ( Id., at 16, 104 S. Ct.
 .)1551ويسيتيتتند اف يتكاض الق يتيتوة الس يتيتوقية ه يتيتذا ،املنطب يتيتع م س يتيا مكافح يتيتة
الحتك يتيتا عن يتيتدما جيع يتيتل الب يتيتائض رت يتراء منتج يتيته ا م يتيتع ا يترباءة ا يتكاع (املن يتيتت
الرااط) مرهونا اشراء منيتت ث (
يتان (املنيتت املرايتو ) ،إس مبيتدأ إسيتاءة اسيتتعمال
اليترباءات اللاايتت ق يتائي ا (انظيتر ق يتية United States v. Loew’s Inc., 371
) .)U.S. 38, 46, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962ثيت أن الكيتونغرك
ق ةيتوض هيتذا املبيتدأ اشيتكل كبيت م عيتات  ،1988عنيتدما عيت ةدل قيتانون ايتراءات
ال يتكاع حليتيتذا اف يتكاض القيتيتوة السيتيتوقية م حيتيتالت إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ا يتراءة
ال يتكاع (انظيتر ).)102 Stat. 4676, codified at 35 U.S.C. paragraph 271(d
وكانيتت املسيت لة املطروحيتة عىيتإ ا كميتة م ق يتية Illinois Tool Works Inc.
 ،v. Independent. Ink, Inc.هع ما إذا كان يتع ،،م إطا قانون مكافحيتة
الحتكا  ،تطبيع افكاض القوة السوقية م سيا منت ومع لوج اراءة
ا يت يتكاع ،اغيت يتيتض النظيت يتيتر عيت يتيتن إسيت يتيتقاطه م إطيت يتيتا قيت يتيتانون ا يت يتراءات ال يت يتكاع.
و ىصيت يتيتت ا كميت يتيتة إس أن جميت يتيترد كيت يتيتون املنيت يتيتت ال يت يترااط ومي يت يتا ا يت يترباءة ا يت يتكاع
ل يؤيد ملل هذا الفكاض(.)17
__________

(.Eastman Kodak Company v. Image Technical Services Inc., 504 U.S. 451, 461–62 (1992) )15
( )16انظيترIllinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28, 34–35, 126 S. Ct. 1281, 1286, :
).164 L. Ed. 2d 26 (2006
(Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 U.S. 28, 31, 126 S. Ct. 1281, 1284, 164 L. )17
).Ed. 2d 26 (2006
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ثاللاا -الك يص أو الستلناء
جيوز تر يص أو استلناء األفعال أو املما سات أو الصفقات اليت ل حيظرها القانون
حظراا ااتاا ،وذلن إذا مت اإل طا اا ،عىإ النحو املب ،م املادة  ،7قبل تنفيذها ،وإذا
كدشفت اصد مجيض الوقائض ذات الصىة ااملوهلوع لىسىطات املختصة ،وإذا توفرت لططراا
املت ثرة فر ة لىتعب عن أيها ،وإذا تقر حينذام أن السىوم املقك  ،اعد تغي ه أو تنظيمه عند
القت اء ،يتمشإ مض أهداا القانون.
 -42تسيتيتتطيض الس يتيتىطة املعني يتيتة ااملنافسيتيتة ،م اع يتيتض نظ يتيتم ق يتوان ،املنافس يتيتة ،أن ت يتيتر ص س يتيتىوك ا
ليتيتي ،خم يت ا ااملنافسيتيتة م حيتيتد ذاتيتيته عنيتيتدما تيتيترجى كفيتيتة املكاسيت اليتيتيت كيتيتن حتقيقهيتيتا عىيتيتإ مسيتيتتو
الكفاءة عىإ كفة األثر املانض لىمنافسة .وقد اتبيتض قيتانون املنافسيتة األو ويب هيتذا اليتنه فيميتا يتعىيتع
االتفاق يتيتات واملما سيت يتيتات املتف يتيتع عىيهيت يتيتا املخى يتيتة ااملنافسيت يتيتة ،ح يتيتيت عيت يتيتات  .2004ويع يتيتىن ذليت يتيتن أن
املفوهل يتيتية األو واي يتيتة تك يتيتن فق يتيتط خمول يتيتة لعتم يتيتاد اإلعف يتيتاءات الفئوي يتيتة ال يتيتيت توهل يتيتى الش يتيترو ال يتيتيت
لوجبهيتيتا تسيتيتتلىن فئيتيتات معينيتيتة ميتيتن العقيتيتود ميتيتن اعتبا هيتيتا خمىيتيتة ااملنافسيتيتة ،وإمنيتيتا صيتيتت أي يتا اعيتيتض
فراد العقود واملما سات املتفع عىيها اناء عىإ طىبات مقدمة من الشركات املعنية .ومتة التخىيتع
عن هذه اإلمكانييتة األ يت ة م عيتات  ،2004حييتث أ يتبى األميتر مكوكيت ا لفيتراد الشيتركات لتقيت ةد
إذا كان سىوكها موافق ا ملتطىبات قوان ،املنافسة.
 -43ث يت أن هيتيتذا التحيتيتول آ يتيتو التقييتيتيم اليتيتذا لىشيتيتركات يدعتم يتيتد ليتيتد مجييتيتض البىيتيتدان ال يتيتيت
اثت قوان ،املنافسة لديها عىإ ثرا قانون املنافسة لد الحتاد األو ويب .فعىإ سبيل املليتال،
لول عدد من قوان ،املنافسة م أفريقيا السيتىطة املعنييتة ااملنافسيتة ميتنى إعفيتاءات فردييتة ل تفاقيتات
واملما سات املتفع عىيها .ول ط ع عىإ املزيد من املعىومات اش ن هذه املس لة ،يرجيتإ الرجيتوع
إس التعىيقات عىإ الفصى ،اللالث وا ام.،
 -44ويد حه أن الكا يتيص والسيتتلناءات ل تتعىيتع عيتادة إل االتفاقيتات واملما سيتات املخىيتة
ااملنافسيتيتة .ث يت أنيتيته ل يدسيتيتتبعد أن تيتيتنص اعيتيتض نظيتيتم ق يتوان ،املنافسيتيتة أي يت ا عىيتيتإ هيتيتذه اإلمكانييتيتة
فيما يتعىع اإساءة استعمال مركز مهيمن.
 -45فعىيت يتيتإ سيت يتيتبيل املليت يتيتال ،تيت يتيتنص امليت يتيتادة  )4(16ميت يتيتن قيت يتيتانون املنافسيت يتيتة العادليت يتيتة لعيت يتيتات 2002
م ارايتيتادوك ،عى يتيتإ أل دحيكيتيتم عى يتيتإ مؤسسيتيتة م يتيتا ا ال يتيتا انتهكيتيتت مركزه يتيتا املهيتيتيمن إذا ثب يتيتت لىجن يتيتة
ما يىع:
أن سيتيتىوم املؤسسيتيتة املعني يتيتة يسيتيتتهدا حص يترا حتس يتيت ،إنتيتيتا السيتيتىض أو توزيعه يتيتا
(أ)
أو تعزيز التقدت التكنولوجع أو القتصاد وأن العم ء حيصىون عىإ حصة من األ اا الناجتة؛
املتفو ؛
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(ب)

أن األث يتيتر الفعى يتيتع أو ا تم يتيتل لس يتيتىوكها م الس يتيتو ه يتيتو نتيج يتيتة أدائه يتيتا التنافس يتيتع
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( ) أن املؤسسة متا ك حق ا قائم ا هلا ،لوج حع نشر أو اراءة ا كاع أو تصميم
مسجل أو ع مة جتا ية مسجىة ،ااستلناء عندما تتيقن الىجنة املعنية ااملنافسة العادلة أن ا سيتة
هذه احلقو :
‘‘1

ينطو عىإ أثر حي ةد اشكل كب من املنافسة م السو ؛

‘ ‘2يعرقيتل نقيتيتل التكنولوجييتيتا ونشيتيترها .ففيتيتع فرنسيتا ،تيتيتنص امليتيتادة  L.420-4ميتيتن قيتيتانون
التجا ة الفرنسع عىإ استلناءات من جر يت إساءة استعمال مركز مهيمن وإساءة اسيتتعمال مركيتز
اقتصاد مستقل .وتنطبع هذه الستلناءات عىإ املما سات التجا ية أو السىوم التجا الذ
ينطيتيتو عىيتيتإ أثيتيتر معيتيتزز لىتقيتيتدت القتصيتيتاد  ،ليتيتا م ذليتيتن ىيتيتع وظيتيتائف جدييتيتدة أو احلفيتيتا عىيتيتإ
الوظائف القائمة ،والذ نى املستهىك ،حصة عادلة ميتن األ ايتا الناجتيتة ،دون متكيت ،املؤسسيتات
التجا ية املعنية من إزاحة منافسيها م جيتزء كبيت ميتن سيتو املنتجيتات .وقيتد تشيتمل هيتذه املما سيتات
تنظيتيتيم السياسيتيتات التجا ييتيتة وكمييتيتات اإلنتيتيتا ونوعيتيتيته حتيتيتت نفيتيت ،الع ميتيتة أو السيتيتم التجيتيتا  ،م
املنتجات الز اعية.
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