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 خمطط الفصل العاشر من قانون املنافسة النموذجي -أولا  
 :دارة وصالحياهتاإلوظائف السلطة القائمة اب  

 ،يضننا اإلعلننس يننبيا ا، دارة وصننالحياهتإلميكننن  ت ملننما وظننائف السننلطة القائمننة اب -1
 :يلي ما

 يف ذلك نتيجة ملقي شكاوى؛ حترايت وحتقيقات، مبا إجراء ( ) 
مقند  موصنية لنذلك إ   يف ذلنك رنرج جنااءات  و اختاذ القرارات الالزمة، مبنا (ب) 

 ؛املعين يف احلكومة وزيرال
 جراء درايات ونلر مقارير ومورري معلومات للجمهور؛إ (ج) 
 خطارات؛إليجالت ل صدار ايتمارات ومسك يجا  وإ (د) 
 لوائح وإصدارها؛العداد إ )ه( 
للنن ت  ملنريعات للن ت املمارينات التجارينة التقييدينة  واملسناعدة علنس إعنداد  )و( 

علننس معننديا هننذه التلننريعات  يتصننا  ننا مننن لنناست السيايننة التنسيميننة وييايننة املنارسننة  و مننا
 علس إعادة النسر ريها؛  و

 معايا مبادل املعلومات مع الدول األخرى. )ز( 
 السرية -2

احلصنننول عليهنننا منننن مؤيسنننات منننورري اننننماوت معقولنننة للمعلومنننات الننن  ينننتم  ( ) 
 جتارية ملروعة حلماية يريتها؛متضمن  يراراً األعمال وال  

محاية هوية األشخاص الذين يقدموت معلومات إ  السلطات املعنينة ابملنارسنة  )ب( 
 والذين حيتاجوت إ  السرية حلماية  نفسهم من اسنتقام اسقتصادي؛

 غري املكتملة لعد. ابألمور اجلارية  ويتعلق  محاية مداوست احلكومة ريما )ج( 

 التعليقات على الفصل العاشر والُنهوج البديلة يف التشريعات القائمة -اثنياا  
 مقدمة -ألف 

الننن  حتوزهنننا  والصنننالحياتقائمنننة ابلوظنننائف  ابملنارسنننةمضنننع معسنننم التلنننريعات املتعلقنننة  -1
ومنرد يف الفصنا العاشنر منن لعملياهتنا.  عامناً  مبهامها، وال  منورر إاناراً لالانطالع  املنارسة يلطة

 املنارسننة. ومتصننا يننلطةقننانوت املنارسننة النمننوذجي قائمننة إيضنناحية ابلوظننائف النن  مضننطلع  ننا 
إاننار وكالننة إنفنناذ  مجينع هننذه الوظننائف ابألنلننطة النن  قنند مسننتحدثها السننلطة املعنيننة ابملنارسننة  و

 ومنن السنمات امللن،كة،ادة لالانطالع مبهامها. ع متتلكهااملنارسة، وكذلك الويائا ال  مكوت 
، اإلجنننننراءات القانونينننننة الواجبنننننةمراعننننناة علنننننس مبننننند   املنارسنننننة وظنننننائف ينننننلطةمقنننننوم  ت  وجنننننوب

 .اللفاريةو  واإلنصاف، وعدم التمييا، واملساءلة،
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 ىملقي شكاو  يف ذلك نتيجة جراء حترايت وحتقيقات، مباإ ) ( 
مماريننة  لوجننود فينندمؤشننرات معينننة م  ت متننالع منهننا  وجيننوز للسننلطة  ت متصننرف مببننادرة  -2

. ومننأ  لموعنة منلالً  مؤيسنة  عمنال نتيجة شكوى مقدمة منن  ي شنخأ  ومانعة للمنارسة، 
 ت مسننتحد  ينبغنني  علننس  نننه 6-األمننم املتحنندة املتعلقننة ابملنارسننة يف الفقننرة هنناء مبننادو وقواعنند

 ملكارحننةملعلومننات النن  مكننوت انننرورية صننول مننن مؤيسننات األعمننال علننس اللحإجننراءات  النندول
ن اإلجراءات املعمول  ا علس حنو رعال،  و ملماريات التجارية التقييديةا  . ت حتس ِّ
لتقند  املؤيسنات  صنالحية إصندار  وامنر لاشنخاص  و السنلطة  ت متلك  يضاً  ينبغيو  -3

 معلومات وواثئق واسيتدعاء لللهادة وملقيها.
 منر مفتني   قد يكوت منن املناينا احلصنول علنسذه املعلومات، عدم مقد  ه ة حالويف -4
 األمناكن مر من احملكمة، حسا اسقتضاء، يستوجا مقد  املعلومات و/ و يسنمح لندخول   و

 ،األرجنتنننو  ،ريهنا اسحتنناد الرويني كلنري مننن البلندات، مبننا الن  يعتقند لوجننود املعلومنات ريهننا. ويف
وهنغننناراي، وكنننذلك يف  ،والنننروي  ،(1)، واملكسنننيكولنننريو ،وابكسننتات ، وإيطالينننا،و ملانينننا ،ينن،اليا و 

 لتقننند  ت أتمنننر مؤيسنننات األعمنننال  صنننالحية ابإلدارةلسنننلطة القائمنننة يكنننوت لاألورويب،  اسحتننناد
)ما ُيسنمس  عن املعلومات ذات الصلة حبلاً األماكن وظفيها لدخول حد م ت أتذت ألو معلومات، 

 .لعمليات التفتي  املباغت(
، النمسا منلالً   ملانيا  و  و األرجنتن . رفيقد خيضع للروط معينة األماكنغري  ت دخول  -5

احتمنال عرقلنة  يف مركينا، رفني حالنة عرقلنة  و  منا .يلام ايتصندار  منر منن احملكمنة لندخول املسناكن
صننكوأ  خننرى، ميكننن  ت  كتننا  و واثئننق  و التفتنني  يف املوقننع للحصننول علننس صننور معلومننات  و

حنناست اسيننتعجال القصننوى يف لولننندا، حينن  يوجنند  لقااننني اجلنننائي  مننراً ابلتفتنني . ويفيصنندر ا
اشنننتباه مننندر يف حننندو  انتهننناأ خطنننري لقنننانوت املنارسنننة، و اصنننة إذا كنننات منننن احملتمنننا  ت ينننؤدي 
الت خري إ  امن  األدلنة، ميكنن احلصنول علنس إذت ابلتفتني  منن احملكمنة اااصنة ابملنارسنة ومحاينة 

يف  ي وقنت خننالل التحقينق. وجيننوز ملكتنا املنارسننة ومحاينة املسننتهلك يف لولنندا مفتنني   املسنتهلك
املباين واللقق وويائا النقا وغري ذلك لناًء علس الا من مفواننية اسحتناد األورويب عنندما مواجنه 
هذه املفوانية مقاومة منن  ي شنخأ يُطلنا مننه مقند  واثئنق ومعلومنات و دلنة  خنرى  ثنناء إجنراء 

ق مبوجا اللوائح التنسيمية للجماعة األورولية؛ وجيوز ململلي املفوانية  يضناً امللناركة يف مفتني  حتقي
 املنل ة عندما يقوم املكتا  ذا التفتي  لناًء علس الا املفوانية.

يف ذلننننك غرامننننات  وهننننناأ العدينننند مننننن الننننوسايت القضننننائية النننن  مفننننرج عقننننوابت، مبننننا -6
، يف حالننننة معمنننند االفننننة  وامننننر التحقيننننق الصننننادرة عننننن وعقننننوابت ابلسننننجن يف لعنننن  احلنننناست

يتعلق جبمع األدلة، مقوم إحدى املماريات الفضلس يف لال إنفناذ إانار املنارسنة  السلطة. وريما
يتسن  لنه  ميكنن منن الوقنائع كيمنا علس وجود ار،اج قوي أبت املدعس عليه يُيطَلع علس  كلر ما

يتعلنننق  تعامنننا لنننن ينننلطة املنارسنننة واملننندعس علينننه ريمننناإعنننداد دراعنننه ابلكامنننا. ل إت مواصنننا ال
__________ 

ُمنحنننت ينننلطة املنارسنننة يف املكسنننيك صنننالحيات إاننننارية للقينننام أبعمنننال التفتننني  املباغنننت مبوجنننا إصنننال  القنننانوت  (1)
، 2018 (. انسنر منسمنة التعناوت والتنمينة يف امليندات اسقتصنادي،2014وقانوت املنارسة اسحتادي اجلديد ) 2011 يف

Investigative power in practice  املكسننيك )اللجنننة اسحتاديننة )يننلطة إجننراء التحننرايت يف املماريننة(: مسننا ة مننن
ملننننرين اللنننناين/نورمد، متننننا  علننننس  28، (DAF/COMP/GF/WD(2018)28)للمنارسننننة اسقتصننننادية(، اجللسننننة الرالعننننة 

 .https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF/WD(2018)28/en/pdf الرالط التايل:

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF/WD(2018)28/en/pdf
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ابسدعاءات واألدلة ال  مدعم هذه اسدعاءات منن شن نه  ت يكفنا إلقناء املندعس علينه علنس علنم 
لننني  رقنننط أبدلنننة اإلداننننة و دلنننة النننداءة الننن  مقنننوم علنننس  ياينننها القضنننية املعرواننننة علنننس ينننلطة 

ئعيننة للقضننية وابلتحليننا اسقتصننادي والقننانوين الننذي املنارسننة، وإ ننا  يضنناً لتفاصننيا األينن  الوقا
 .(2)يلكا األياس لنسرية اسنتهاأ

 ويرد  دوه حبُ  النُنُهوج البديلة يف لال  ياليا التحقيق: -7
  1اجلدول 

 نظم التحقيق - الُنهوج البديلة يف التشريعات القائمة
 اسمتلالاجلااءات املفروانة يف حال عدم  صالحيات السلطة البلد

 يلي: جيوز للمفوانية ما اسحتاد األورويب
 املطالبة لتقد  معلومات؛ ) (
 دخول األماكن ومفتيلها؛ )ب(
رحننأ الواثئننق والسننجالت و خننذ  )ج(

 نسخ منها؛
السنننننننجالت  إغنننننننالن األمننننننناكن  و )د(

 لف،ات زمنية حمددة؛
مطالبننة  ي شننخأ لتقنند  مفسننري  )ه(

 واثئق معينة. لوقائع  و

اسمتلنننننال إ  رنننننرج غرامنننننات  ينننننؤدي عننننندم
يف املائننة مننن لمننوع  1جيننوز  ت متجنناوز  س
 عمال السنة السالقة ملؤيسنة األعمنال  رقم

 املخالفة.

ينننننراه  جينننننوز مللننننن  املنارسنننننة  ت يطلنننننا منننننا مركيا
انرورايً من املعلومات من املؤيسات العامنة 
واملنسمننات ومؤيسننات األعمننال والرالطننات 

هننننذه الكينننناوت التجاريننننة. واملسننننؤولوت عننننن 
ملامننننننننوت لتقنننننننند  املعلومننننننننات الضننننننننرورية يف 

 غضوت الف،ة ال  حيددها املل .

ميكننن  ت يُعاقنننا علنننس اسمتننناع عنننن مقننند  
مقننننننند  معلومنننننننات  املعلومنننننننات املطلولنننننننة  و

 خاائة لغرامة مالية حمددة.

منننن قنننانوت محاينننة املنارسنننة،  15وورقننناً للمنننادة  
حتقيقننات حيسننس للنن  املنارسننة لسننلطة إجننراء 

يلن،ط مقند   يف املوقع دوت يالق إعالت. وس
ررضنننت مؤيسنننة األعمنننال  إذا إذت قضنننائي إس

 املعنية السما  لعملية التفتي  املباغت.

وميكننن  ت يُعاقننا علننس عرقلننة إجننراء حتقيننق 
يف املوقننع لغرامننة نقديننة حمننددة عننن كننا يننوم 

 االفة.

مننننننننن قننننننننانوت مكارحننننننننة  39ورقنننننننناً للمننننننننادة  الصن
اسحتكننار، حيننق لسننلطة مكارحننة اسحتكننار 

 يلي: القيام مبا
دخول مكنات عمنا القنائمن علنس  ) (

املؤيسننننننننننة اااانننننننننننعن للتحقيننننننننننق 
 ي مكننننننننننات  خننننننننننر ذي صننننننننننلة   و

 ألغراج التحقيق؛
مطالبننننننننننننننة األاننننننننننننننراف اااانننننننننننننننعة  )ب(

للتحقيق ابلكلنف عنن املعلومنات 
 ذات الصلة؛

منننننننن قنننننننانوت مكارحنننننننة  52ورقننننننناً للمنننننننادة 
اسحتكنننار، ميكنننن رنننرج غرامنننات مالينننة يف 
حالننننننننة اسمتننننننننناع عننننننننن مقنننننننند  املعلومننننننننات 

قنننننننند  معلومننننننننات خاائننننننننة، م املطلولننننننننة،  و
غننري ذلننك مننن  نقلهننا،  و امنن   دلننة  و  و

 معطيلها.  شكال عرقلة التحقيقات  و

__________ 

(2) International Chamber of Commerce, 2010, Recommended framework for international best 
practices in competition law enforcement procedures, Document No. 225/666, 8 March. 
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 اسمتلالاجلااءات املفروانة يف حال عدم  صالحيات السلطة البلد

اساننالع علننس الواثئننق ذات الصننلة  )ج(
األعمنننننننال و خنننننننذ نسنننننننخ ملؤيسنننننننة 
 منها؛

مصننننننننننننادرة األدلننننننننننننة ذات الصننننننننننننلة  )د(
 واحتجازها؛

اسيتفسنننننننننننننار عنننننننننننننن احلسننننننننننننناابت  )ه(
املصننننررية للقننننائمن علننننس مؤيسننننة 

 األعمال اااانعن للتحقيق.

جينننننوز للمفواننننننية  ت مطلننننننا مقننننند  واثئننننننق  نيوزيلندا
)رهناً مببد  السنرية املهنينة( ومقند  معلومنات 

مطلنننا منننن األشنننخاص امللنننول  خطينننة، و ت
  مامها لتقد   دلة وواثئق.
احلصننننننننول علننننننننس  كمننننننننا ميكننننننننن للمفوانننننننننية

 مذكرات مفتي  )من احملكمة( ومنفيذها.

عنننندم اسمتلننننال لصننننالحيات التحقيننننق النننن  
متلكهننننننا اللجنننننننة يعننننننر ِّج املخننننننالِّف لغرامننننننة 

 مالية.

الوسايت 
 املتحدة

جيننننننننننوز للسننننننننننلطات مطالبننننننننننة  ي شننننننننننخأ 
 يلي: مبا
مننواد  معلومننات  و مقنند  واثئننق  و ) (

  خرى ذات صلة ابلتحقيق؛
 مقالالت؛إجراء  )ب(
اإلدسء إبرننننننننننننادة شننننننننننننفوية حتننننننننننننت  )ج(

 القَسم.
مُنفَّننذ هننذه التنندالري عننادًة مننن خننالل البننات 

ايننتدعاءات إلجننراء حتقيننق منندين. وحيننق   و
لوزارة العندل ابلنوسايت املتحندة  يضناً إجنراء 
حتقينننننننننق جننننننننننائي مسنننننننننتخدمًة صنننننننننالحياهتا 

 التحقيقية اجلنائية.

يلننننننكا عنننننندم اسمتلننننننال لطلننننننا التحقيننننننق 
سيتدعاء للحضور جرمينة يُعاقنا   واملدين 

 عليها ابلغرامة والسجن.

 برانمج التساهل -ابء 
ُيسنمس لندام   خالل العقد املااني، اعتمد عدد كبري من السنلطات املعنينة ابملنارسنة منا -8

كننننن داة حتقينننننق للكلنننننف عنننننن  خطنننننر  شنننننكال املمارينننننات املانعنننننة للمنارسننننننة،  ي   (3)التسننننناها
الكلنني مننن  م  التسنناها هننو نسننام معلنننل يقننوم علننس ياإلعفنناء اجلائنني  والكننارمالت القويننة. ولننرو

اجلننااءات النن  منطبننق عننادًة علننس عضننو مقالننا إلننالا وكالننة إنفنناذ إاننار املنارسننة عننن عضننويته يف 
. وقنند ثبننت  ت لننرام  التسنناها هنني (4) دلننة ذات صننلة ابلكارمنناي الكارمنا وماوينندها مبعلومننات  و
لكننارمالت. وميكننن لنننسم املنارسننة الناشننئة  ت مسننتفيد مننن لننرام   داة قويننة للكلننف عننن وجننود ا

التسنناها ابلنسننر إ   سننا مسنناعد علننس احلنند مننن املننوارد البلننرية واملاليننة املطلولننة لضننمات اسمتلننال 
 لقانوت املنارسة.

__________ 

 .TD/RBP/CONF.7/4لالاالع علس معلومات حمددة عن لرام  التساها يف البلدات النامية، انسر الوثيقة  (3)
(4) International Competition Network,2009,"Drafting and Implementing an Effective Leniency Program", 

Chapter 2 in Anti-Cartel Enforcement Manual :متنا  علنس النرالط التنايل ،www.internationalcompetitionnet 

work.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/ (2019نيسات/ لريا  22، )مت اساالع عليه يف. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/cartel/investigation-enforcement/
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التحديننند الوااننننح لفوائننند  واجلواننننا الرئيسنننية يف  ي نسنننام مسننناها هننني يف العنننادة: ) ( -9
إذا كات موظفو اجلهة املقد ِّمة للطلا قند ُمنحنوا احلصنانة منن  التحديد الواانح ملا و)ب(النسام؛ 

ابيعنننة ونطنننان املعلومنننات الننن  جينننا علنننس اجلهنننة املقد ِّمنننة للطلنننا  ت  املقاانننناة اجلنائينننة؛ و)ج(
وجنود إجنراءات متسنم ابللنفارية وقاللنة للتنبنؤ  نا يقنوم  مقدمها لكي مستفيد من التساها؛ و)د(

صدور ليات واانح يلبت  ت السلطة املعنية ابملنارسة لديها يجا متب ع مؤداه  (النسام؛ و)ه عليها
  ت مؤيسات األعمال معتد لروم  التساها قالاًل للتنبؤ له ومفيداً.

ويف إاننار نسننام التسنناها، جيننا  ت يبلننر عضننو الكارمننا عننن نفسننه لنفسننه و ت يسننتويف  -10
جيا  ت يع،ف  عضاء الكارمالت ابلوقنائع ذات الصنلة الن  شروااً  خرى معينة. وللكا عام، 

ملكا االفة وأبت يكفنوا عنن  نلنطة الكارمنا، و ت يتعناونوا للنكا كامنا يف مقند   دلنة مفيندة 
وكالنة إنفناذ قنانوت املنارسننة  للمسناعدة يف اإلجنراءات املتخنذة انند  عضناء الكارمننا اأخنرين.  منا

للتنبؤ لنه ومصنمم علنس حننو يتنيح حنارااً ألعضناء الكنارمالت  رهي ملامة ابمباع  ط جااءات قالا
 لتقد  البات للتساها ومطالَبة ابلتحلي ابللفارية واملصداقية.

ويف الوقننننت الننننراهن، يبلننننر عننننندد الننننوسايت الوانيننننة النننن  لنننننديها لننننرام  مسنننناها للننننن ت  -11
املتويننطة النندخا  . ومنعنندم هننذه النندام  لنندى معسننم البلنندات(5)وسيننة 60الكننارمالت  كلننر مننن 

والبلننندات املنخفضنننة الننندخا. وملنننكا للننندات كاسحتننناد الرويننني والدازينننا وجننننوب  رريقينننا وشنننيلي 
واملكسيك حاست ايتلنائية. ولرام  هذه البلدات مماثلة وموازية لدام  الوسايت املتحندة واسحتناد 

 كنند عنندد مننن البننات اإلرننادة  و ننا الوسيتننات القضننائيتات اللتننات حُيتمننا  سمننا متلقيننات - األورويب
 من التساها.

وقننند  جنننرت  ماننننة األونكتننناد حبلننناً مقننناروً يف اأوننننة األخنننرية موصنننا إ  حتديننند اللنننروط  -12
 هو مبن ريما يلي: الالزمة لتطبيق لروم  مساها رعال، كما

ينبغي  ت يكوت إنفاذ إجراءات مكارحنة الكنارمالت رعناًس لدرجنة كارينة حلمنا  ) ( 
يقنندموا البننات  ء الكارمننا علننس اسعتقنناد لوجننود خطننر كبننري مننن كلننفهم ومعنناقبتهم إذا م عضننا
 مساها؛
يقننندموت  ينبغننني  ت مكنننوت اجلنننااءات املفرواننننة علنننس  عضننناء الكارمنننا النننذين س )ب( 

البننات مسنناها كبننرية وقاللننة للتنبننؤ  ننا إ  حنند مننا. ويكننوت اجلننااء املفننروج علننس مقنندم الطلننا 
 اجلااءات املفروانة علس مقدمي الطلبات الالحقة؛ األول  خف لكلري من

يكفننني لتمكنننن  ينبغننني  ت يكنننوت لنننروم  التسننناها شنننفاراً وقنننالاًل للتنبنننؤ لنننه مبنننا )ج( 
 مقدمي الطلبات احملتملن من التنبؤ ابملعاملة ال  ييلقوسا؛

لكنني جيتننذب لننروم  التسنناها  عضنناء الكننارمالت الدوليننة، ينبغنني  ت ينطننوي  )د( 
يتعرج مقدم الا التساها إلجنراءات قضنائية يف األمناكن  اية كارية للمعلومات كي سعلس مح

 يقدموا هذه الطلبات؛ األخرى  كلر من األعضاء اأخرين الذين م

__________ 

(5) OECD, 2018, Challenges and coordination of leniency programmes (DAF/COMP/WP3(2018)1) ،5 
 .https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP3(2018)1/en/pdfحايرات/يونيه، متا  علس الرالط التايل: 

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP3(2018)1/en/pdf
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ينبغننني  ثنننناء عملينننة  لننند منننن اإلشنننارة إ  وجنننوب  ت مراعنننس كمنننا و خنننرياً، رنننال )ه( 
لواجبنننة، وهنننو رنننرج دينننتوري يف كلنننري منننن التحقينننق املبنننادو العامنننة وقواعننند األصنننول القانونينننة ا

 يف ذلك القواعد املتعلقة ابسمتياز املرمبط ابملهن القانونية، حسا اسقتضاء. البلدات، مبا

عننين يف املوزير الننمقنند  موصننية لننذلك إ   يف ذلننك رننرج جننااءات  و اختنناذ القننرارات الالزمننة، مبننا )ب( 
 احلكومة
مضننطلع لننه مننن حتننرايت وحتقيقننات،  ، نتيجننة ملننادارةابإلقنند يتعننن علننس السننلطة القائمننة  -13
ررننن   النننا وقنننف ممارينننات معيننننة،  و قنننرارات معيننننة ملنننا اللنننروع يف إجنننراءات  ومتخنننذ   ت
هنذا الصندد،  ويف ررج جااءات، حسا احلالة.  ا،  و ملقت إخطاراً  عملياتمرخيأ منح   و

انونيننة إبصنندار  مننر زجننري  طنني ميكننن  ت ملننما يننبا العننالج يف قضننااي املنارسننة قيننام حمكمننة ق
رننرج جننااءات نقديننة. وينبغنني  ت متننيح لموعننة ُيننُبا العننالج النن  يعتمنندها  وقننائي  و إلاامنني  و

نسام املنارسنة املروننة الالزمنة للسنلطة املعنينة ابملنارسنة لكني مواجنه لموعنة السنروف الن  منلن  يف 
 ييان قضية من قضااي قانوت املنارسة.

حيات احملدَّدة للسلطة يف لال صنع القرار علس هيكا السلطة وعالقتهنا ومتوقف الصال -14
إذا كاننت للسننلطة صننالحية  ابحلكومنة واحملنناكم )انسننر يف ذلنك الفصننا التايننع( وحتدينداً علننس مننا

متصنرف عنن  إذا كنات عليهنا  ت منا اختاذ القرارات التداًء )كمنا هنو احلنال يف اسحتناد األورويب(  و
 ا هو احلال يف الوسايت املتحدة(.اريق احملاكم )كم

 درايات ونلر مقارير ومورري معلومات للجمهور إجراء )ج( 
مكلينف جهنات  ،  وهني درايناهتايف إجنراء داء واسينتعانة  نميكنن للسنلطة إجنراء دراينات  -15

 ، ينننأ القننانوت علننس  ت يتننو  مكتننا القننواننخارجيننة إبجننراء هننذه الدرايننات. رفنني الدازيننا، مننلالً 
سحتكنارات. اة رحناكاسقتصادية التالع لوزارة العدل إجراء درايات وحبو  لقصد حتسن يياينات م

. وموجنند  يننباب شننء إلجننراء درايننات معينننةإجننراء لعنن  التلننريعات صننراحة مننن السننلطات ومطلننا 
 :يلي رقد ختتار السلطة ملالً إصدار مكليفات إبجراء درايات لل ت ما. درايات
إذا كانننننت موجنننند  يننننون يننننلع وخنننندمات معيننننة، لتحدينننند مننننا وقطننناع معننننن   ) ( 

 حواجا هيكلية معرقا املنارسة يف ملك السون؛
نلننناط اقتصنننادي معنننن )كتجمينننع السنننلع وااننندمات  ممارينننة جتارينننة معيننننة  و )ب( 

 ملاًل( لتحديد اسنعكايات اسقتصادية والتنارسية امل،مبة علس النلاط املعين؛
إذا كنات القنانوت حيقنق  لنريع املتعلنق ابملنارسنة، لتقينيم مناجانا من جوانا الت )ج( 

  هداره املعلنة لل ت السيايات العامة.
ويف نسم املنارسة األحد  عهداً، ملا نسام املنارسة ااناص ابجلماعنة الكاريبينة، حين   -16

مسننان مقضنني قننوانن املنارسننة أبت يمتخننذ النندول األعضنناء التنندالري التلننريعية الضننرورية لضننمات اس
، ومنننأ علننس  نننه يف السننروف النن  مكننوت ريهننا مؤيسننات اجلماعننة (6)واسمتلننال لقواعنند املنارسننةي

__________ 

ننئة للجماعننة الكاريبينة، مبننا (6) السنون واسقتصنناد املوحنندات للجماعننة يف ذلننك  معاهندة ملنناغواراماس لصننيغتها املنقَّحنة، املنلِّ
 ‘.1‘()ب(1)170(، املادة 2001) الكاريبية
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يف ذلنننك  ... مبنننا يابينننتحدا  وواننننع السياينننات والقواعننند املالئمنننة املتعلقنننة ابملنارسنننة مكلفنننة ل
لسننواء ، رإنننه يتعننن إجننراء درايننات قانونيننة واقتصننادية علننس ا(7)القواعنند اااصننة لقطاعننات معينننةي

لغية مقييم مستوى اإلصال  املطلوب لضمات امتلنال الدولنة الطنرف للتكليفنات املنصنوص عليهنا 
يف قننوانن املنارسننة اااصننة ابجلماعننة وصننياغة  ولننوايت اإلنفنناذ النن  متفننق مننع األهننداف والغنناايت 

 األيايية للجماعة املنصوص عليها يف املعاهدة.
ينيما يف البلندات الن  ُواننعت ريهنا قنوانن  منة للسنلطة، وسو خرياً، يتملا  حند األدوار ااا -17

املنارسنننة حنننديلاً، يف ملقينننف اجلمهنننور ولتمنننع األعمنننال للننن ت اأاثر امل،مبنننة علنننس قنننانوت املنارسننننة 
وحنندود السننلوأ القننانوين )ملننجيع املنارسننة(. واننذا الغننرج، ُمصنندر السننلطات املعنيننة ابملنارسننة يف  

 .وية، ابإلانارة إ  إعالوت عامة ومطوايت وورقات ملقيفيةكلري من البلدات مقارير ين

 خطاراتإليجالت ل صدار ايتمارات ومسك يجا  وإ )د( 
منننننأ علننننس نسننننام  خطننننار  حكامنننناً إملننننما قننننوانن معسننننم البلنننندات النننن  لننننديها إجننننراءات  -18
ايتعرااننناً ومنلننر املفوانننية األوروليننة علننس موقعهننا اللننبكي للتسننجيا جيننا  ت يتسننم ابللننفارية.  مننا

ومتسننك لعن  البلندات يننجالً عامناً ُمسننج ا  عامناً جلمينع حنناست ال،ك نا الن  متلقننس إخطناراً للن سا.
السنننجا العنننام يف  منننااايومكمنننن  ، ولننني  كلهنننا.املعلومنننات املقدمنننة عنننن ارينننق اإلخطنننارلعننن  رينننه 

ماريننات كننرادع ملؤيسننات األعمننال النن  مقننوم مب عمننا إ  حنند مننايميكننن  ت النلننر اسعتقنناد أبت 
لإلحاانة األشخاص املتضررين من هنذه املمارينات   نه يتيح الفرصة  مامعن  جتارية مقييدية، رضالً 

يننتم اإلخطننار لننه مننن معلومننات، و حنند  يننباب   نننه مننن غننري املمكننن مسننجيا كننا مننا . إس ننا علمنناً 
ذه األينرار هن وقد ينؤثر إرلناءيسمس ياأليرار التجاريةي،  مبا متصامعلومات معينة وجود ذلك هو 

  يننة املعلومننات منندى  ولنني  مننن املغنناسة يف شننيء أتكينندعلننس عمليننات مؤيسننة األعمننال املعنيننة. 
قطاع األعمنال  وياط  ييجعايريتها  انتهاأالتجارية احلساية ال  حتوزها يلطات املنارسة، ألت 

 .معلوماتابحلصول علس عن اسمتلال السريع للطلبات املعقولة معاف للدة 
مُيَسننك ريهننا يننجا، يكننوت مننن املهننم   احلنناست النن  ُيسننتخدم ريهننا نسننام إخطننار  وويف -19

النسر ريما إذا كات منن الضنروري مننح السنلطة املعنينة ابملنارسنة صنالحية اينتعراج مندى احلاجنة 
إذا كنات منن الضنروري، كبنديا عنن ذلنك، إدراج يشنرط الناوالي النذي حيند  منا إ  هذا النسنام  و
 ر،ة زمنية حمددة. اإلخطار لعد حد  حمدد  و من ايتخدام نسام

ابملمارينننننات التجارينننننة  وإصننننندار اينننننتمارات موحننننندة لإلخطنننننار لعملينننننات اسنننننندماج  و -20
التقييديننة ميكننن  ت يعنناز عمليننة صنننع القننرار يف السننلطة ويتننيح لااننراف املعنيننة اسمكانيننة جلمننع 

   السلطة.املعلومات الالزمة إلجراء مقييم للمنارسة قبا التوجه إ

 إعداد اللوائح وإصدارها )ه( 
ينبغنني  ت مكننوت للسننلطة  يضنناً صننالحيات إصنندار لننوائح منفيذيننة ملسنناعدهتا علننس إ نناز  -21

 صنوص إجنازة  - ونسراً إ  معقيد عملية صننع القنرار يف لعن  لناست قنانوت املنارسنة مهامها.
رنإت السنلطات مصندر عمومناً  - لالً عمليات اسنندماج ومنرخيأ املمارينات التجارينة التقييدينة من

__________ 

 .182معاهدة ملاغواراماس لصيغتها املنقَّحة، املادة  (7)
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املمارينننات، ومجننع املعلومننات، والتقينننيم،  لننوائح منفيذيننة حتنندد إجنننراءات اإلخطننار ابملعننامالت  و
 واختاذ القرارات.

 دلننة مطبيقيننة ومننذكرات  ومننن املهننم نلننر صننكوأ مفسننريية يف شننكا مبننادو موجيهيننة  و -22
لواننننو  إجنننراءات ومعنننايري التقينننيم الننن   للننن ت املمارينننات ونلنننرات ملنننر  قواعننند اإلنفننناذ وحتننندد

يتعن ايتخدامها لتقييم السلوأ املانع للمنارسة املدَّعس حدوثه والبت يف إجراءات اإلنفاذ. ومنن 
منننع  - املهنننم  يضننناً  ت حتننندد الوكالنننة قواعننند التعامنننا منننع السنننلطة املعنينننة ابملنارسنننة  ثنننناء التحقينننق

إذا كات اسمصال ييجري عنن  ت مستخدمها،  ي ماموانيح ويائا اسمصال ال  ينبغي للوكالة  
اسجتماعننات األوليننة  املننؤمترات  و ريننائا الدينند اإللكنن،وين  و اريننق ال،ايننا املكتننوب الر نني  و

جلسات اسيتماع. وينبغني  يضناً  ت حتندد السنلطة املعنينة ابملنارسنة لواننو  يف وثيقنة مكتولنة   و
س عليننه  ت يقنندم يف حنندوده الواثئننق، مننع احلننرص علننس  ت اإلاننار الننامين الننذي يتعننن علننس املنندَّع

يتا  للمدَّعس عليه الوقت الكايف للتحقيق يف نطان اسدعناءات، وجتننا رنرج حندود زمنينة غنري 
واقعيننة، هننذا رضنناًل عننن إتحننة الوقننت الكننايف عمومنناً ابلنسننر إ  درجننة معقينند املسننائا النن  مقننوم 

 عليها القضية.
مبنادو موجيهينة معنرج الُنهنوج الن   كلري منن البلندات لنلنر مقنارير  وومقوم  يضاً يلطات   -23

لل ت مقينيم  شنكال معيننة منن النلناط اسقتصنادي منن  متبعها السلطات لل ت إجراءات اإلنفاذ  و
مصدر السلطات املعنية ابملنارسة ملالً مبادو موجيهينة للن ت مقينيم  منسور قانوت املنارسة. ركلرياً ما

كاننت السنلطة املعنينة حتسنس  اج. وقد يكوت اذه املبادو التوجيهية قوة القنانوت )إذاعمليات اسندم
قننند موان نننح لبسنننااة الننننه  النننذي متبعنننه السنننلطة لتفسنننري التلنننريع  لصنننالحيات إصننندار اللنننوائح(  و
 .(8)يكوت اا القوة امللامة ال  متسم  ا القوانن املتعلق ابملنارسة ومطبيقه، ولكن س

اإلرصننا  الكامننا عننن قواعنند التقيننيم والتعامننا وإيرادهننا يف وثيقننة مُنلننر علننس  ومننن شنن ت -24
نطنننان واينننع  ت يكفننننا علنننم السنننلطة املعنيننننة ابملنارسنننة هنننني واملننندَّعس علينننه ابملسنننن لة انننوال رنننن،ة 

يتيح لكال الطررن اسانالع ابينتمرار علنس املسنائا اسقتصنادية والقانونينة منع مقند م  التحقيق، مما
الوقنننائع. ويتسنننم نلنننر القواعننند ابأل ينننة  يضننناً لتعاينننا اإلدارة السنننليمة اجليننندة داخنننا التحقينننق يف 

يقلننا إ   السننلطة املعنيننة ابملنارسننة، وهننو يتننيح  يضنناً درجننة مننن التننيق ن للنن ت نلنناط األعمننال ممننا
 احلد األدىن من التحدايت الفنية ال  قد مع،ج عملية اختاذ القرارات.

يتصنننا  نننا منننن  للننن ت منننا  و ملنننريعات للننن ت املمارينننات التجارينننة التقييدينننةاملسننناعدة علنننس إعنننداد  )و( 
 علس إعادة النسر ريها علس معديا هذه التلريعات  و لاست السياية التنسيمية ويياية املنارسة  و

إ  ارمفننناع مسنننتوى ختصنننأ السنننلطة القائمنننة ابإلدارة وخدهتنننا الفريننندة يف مينننندات  نسنننراً  -25
سنننند إ  السنننلطة مسنننؤولية التعنننديالت اجلديننندة يُ  متاايننند منننن القنننوانن  و عننندديوجننند املنارسنننة، 

دراينة  انارية عن إيداء امللورة لل ت ملاريع القوانن ال  قد مؤثر علس املنارسنة، وكنذلك عننإ
ابملنارسننة وعرانننها علننس احلكومننة. وهننذه اااصننة املق،حننات املنايننبة املتعلقننة لتعننديا التلننريعات 

__________ 

 Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the، 2004، اجلريندة الر ينة لالحتناد األورويبانسنر  (8)

Council Regulation on the control of concentrations between undertakings (2004/C 31/03)  مبننادو(
موجيهينننة للننن ت مقينننيم عملينننات اسنننندماج األرقننني مبوجنننا سئحنننة اسحتننناد األورويب املتعلقنننة مبراقبنننة عملينننات ال،كنننا لنننن 

 .مؤيسات األعمال(
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الدمغنننال، حيننن  يوجننند  ويف ؛(9)يف للغننناراي علنننس مسنننتوى جلننننة محاينننة املنارسنننة ،هننني احلنننال، منننلالً 
املتعلقننننة سننننائا امللننننداء اأراء وإيننننداء امللننننورة ومقنننند  اإلرشنننناد يف إللننن  املنارسننننة الننننذي ميكنننننه 

 ودائرة محاية املنارسة.، (11)يبانيا، علس مستوى حمكمة محاية املنارسةإ ؛ ويف(10)سياية املنارسةل

 معايا مبادل املعلومات مع الدول األخرى )ز( 
الندول  لينات  أبت منلن  مقضي لموعة مبادو وقواعند األمنم املتحندة املتعلقنة ابملنارسنة -26

منايننننبة علننننس الصننننعيدين اإلقليمنننني ودوت اإلقليمنننني لتعايننننا مبننننادل املعلومننننات للنننن ت املماريننننات 
إبدراجه إلدارة صالحية معايا هذا التبادل من املالئم ختويا السلطة القائمة ابو التجارية التقييدية. 

 .مهامها لوانو  انمن
وخيدم مبادل املعلومات  غرااناً متعددة ملنما إتحنة مقاينم ااندات، وملنجيع املواءمنة  -27

لننن معنننايري قنننوانن املنارسننة يف اتلنننف  حنننناء العننام، ودعنننم مبنننادل األدلننة. وللغنننرج األخنننري   ينننة 
يتسننم لننه كلننري مننن الكننارمالت. رالقنندرة علننس مبننادل األدلننة  النندويل الننذيمتااينندة نسننراً إ  الطننالع 

 مقا ها مساعد علس إنفاذ قوانن مكارحة الكارمالت لكفاءة.  و
وملننري  رضننا مماريننة يف هننذا املننال املتعلننق إبنفنناذ قننوانن املنارسننة إ   ت اسجتنناه احلننايل  -28

مفنان ثننائي. ولننذلك رقند  صنبح منن اللننائع  ت يتملنا يف حتديند شنروط التعناوت لننن البلندات يف ا
متضنمن امفاقنات التجنارة اللنائيننة  حكامناً مننأ علنس التعنناوت يف لنال مقاينم الواثئق/املعلومننات. 

وامفنننان اللنننراكة اسقتصنننادية املعقنننود لنننن  (12)(1994ة )امفنننان التجنننارة احلنننرة ألمريكنننا اللنننمالير
، منن وحينة، (13)الكارييب واحملنيط اانادوطقة البحر ومنحمفا منطقة البحر الكارييب لدول  رريقيا 

حيتوايت علس شروط وايعة النطان  (14)واسحتاد األورويب والدول األعضاء ريه من الناحية األخرى
 صنننوص التعننناوت يف لنننال قنننانوت املنارسنننة، ملنننما التعننناوت يف لنننال مبنننادل املعلومنننات ومقاينننم 

 الواثئق.
مبنننادل املعلومنننات وإجنننراء امللننناورات يف امفاقنننات ثنائينننة ومنننرد  يضننناً  حكنننام مننننأ علنننس  -29

معقننننودة لننننن الننننوسايت املتحنننندة و ينننن،اليا وإيننننرائيا و ملانيننننا والدازيننننا وكننننندا واملكسننننيك والينننناابت 

__________ 

 .(3)4 املادةتها، و نلط تنسيم جلنة محاية املنارسةعلق لاملت 1991ملرين اللاين/نورمد  15النسام األيايي املؤرخ  (9)
للننننن ت محاينننننة املنارسنننننة ومعاياهنننننا.  1993ملنننننرين األول/ كتنننننولر  29املنننننؤرخ  371/93 القنننننانوت مبرينننننوم رقنننننم (10)

 ()ب( و)ج( و)د(.1)13 املادة
وميكنننن اسانننالع علنننس معلومنننات . 26املنننادة  ،متوز/يولينننه واملتعلنننق حبماينننة املنارسننة 17املنننؤرخ  16/1989القننانوت  (11)

 Tribunal de Defensa de la Competencia Memoria:حمكمنة الندراع عنن املنارسنة إانارية عن هنذه املسن لة لندى

1992, p. 66. 
يلنني: ييعنن،ف كننا اننرف أب يننة التعنناوت والتنسننيق ريمننا لننن  ( مننن هننذا اسمفننان علننس مننا2)1501منننأ املننادة  (12)

معايا اإلنفاذ الفعال لقوانن املنارسة يف منطقة التجارة احلرة. ومتعاوت األانراف معناً يلطات هذه األاراف لغية 
يف ذلنننك املسننناعدة القانونينننة املتبادلنننة، واإلخطنننار،  للننن ت القضنننااي املتعلقنننة لسياينننة إنفننناذ قنننوانن املنارسنننة، مبنننا

 منطقة التجارة احلرةي.والتلاور، ومبادل املعلومات املتعلقة إبنفاذ قوانن وييايات املنارسة يف 
 .الكارييب واحمليط ااادوومنطقة البحر حمفا منطقة البحر الكارييب لدول  رريقيا  (13)
حمفا منطقنة البحنر الكنارييب لندول من امفان اللراكة اسقتصادية املعقود لن  128انسر علس يبيا امللال املادة  (14)

الن  مسنمح لتبنادل املعلومنات والتعناوت يف لنال اإلنفناذ ريمنا لنن ، لكارييب واحمليط اانادومنطقة البحر ا رريقيا و 
 اريف املعاهدة.
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، واننننمن امفنننان متعننندد األانننراف لنننن (16)، وكنننذلك لنننن ررنسنننا و ملانينننا(15)واملفواننننية األورولينننة
 .(17)  يسلندا والدا رأ والسويد والنروي

و ايً كانت اسمفاقات املتوصا إليها، رمن املهم لكا من ينلطة املنارسنة الطالِّبنة وينلطة  -30
يتعلننق ابلسننرية،  املنارسننة امليبننة  ت مكننوو علننس علننم كامننا ابلقننوانن الداخليننة للطننرف اأخننر ريمننا
املعنينة ابملنارسنة يف ومبد  كتمات السر املهين وانتهاأ حرمة احملكمة. ومن املهم  ت مكوت السنلطة 

وانننع يسننمح اننا ابلتحق ننق مننن  ت قننوانن السننلطة الطالِّبننة حتنن،م حننق النندراع وحتننار  علننس السننرية 
 الكاملة املكفولة مبوجا النسام القانوين للسلطة امليبة.

وريما يتصا ابلنقطة األخرية، رإت منسمة التعاوت والتنمية يف امليدات اسقتصنادي قند حنددت  -31
 وثيقننة عنندداً مننن  رضننا املماريننات يف لننال مبننادل املعلومننات الر يننة. وعننندما مكننوت اللننروط مننلالً يف

ال  حتكم مبادل املعلومات لنن وكناست املنارسنة حمندَّدًة يف اسمفاقنات املتعنددة األانراف، ينواءل  كنات 
ت انننمات  ت إلااميننة، يكننوت مننن الضننروري كمتالعننة اننذه اسمفاقننا ذلننك عننن اريننق مماريننات اوعيننة  و

 -يف التلنننريع النننواين  ينننواء يف معاهننندات  خنننرى  و -مقنننوم الوكننناست مبراجعنننة  ي عقبنننات موجنننودة 
 لغية الت كد من حتديد خريطة التعاوت الفعال مبوجا هذه اسمفاقات املتعددة األاراف.

وقند ذهبنت كلننري منن الندول إ  حنند إدراج قواعند التعناوت مننع الوكناست األخنرى املعنيننة  -32
، رمبننا يلننري إ  مننااب ييصننبح عمننا  ملنارسننة يف ملننريعاهتا املتعلقننة ابملنارسننة. وهننذا هننو اجتنناه متنننام 

قريا ممارية عامة يف لال إنفناذ قنوانن املنارسنة. وينرد ريمنا يلني ايتقصناء لنبع  النبهنوج املتبعنة 
 يف ملريعات املنارسة.

  2اجلدول 
 اسم املعلوماتتق - النُ ُهوج البديلة يف التشريعات القائمة

 النهوج البلد
نننن السنننلطة األيننن،الية  2007  قنننر  لرملنننات  يننن،اليا يف عنننام   ي،اليا التلنننريع النننذي ميك 

املعنيننة ابملنارسننة ومحايننة املسننتهلك مننن  ت متقايننم مننع كينناوت حكوميننة  جنبيننة وحمليننة 
 معلومات معينة حصلت عليها  ثناء حتقيقاهتا.

اوَّلة رقط الكلف عن املعلومات الن  حصنلت ويف السالق كانت املفوانية  
عليهنننا عننننن اريننننق صننننالحياهتا اإللااميننننة املتعلقنننة جبمننننع املعلومننننات عننننند  داء واجباهتننننا 

 الواجا كلفها مبقتضس القانوت. مهامها،  و  و

__________ 

 .www.internationalcompetitionnetwork، األعضنننناء، متننننا  علننننس الننننرالط التننننايل: 2018شننننبكة املنارسننننة الدوليننننة،  (15)

org/members (.2019نيسات/ لريا  22، )مت اساالع عليه يف 
انسنننر املنننؤمتر األملننناين الفرنسننني املعنننين ابملنارسنننة، النننذي ينعقننند منننرمن يف السننننة ويتنننناول املسنننائا املتصنننلة لقنننوانن  (16)

 www.bundeskداخنا البلندين وريمنا لينهمنا، متنا  )ابألملانينة( علنس النرالط التنايل:  املنارسة ال  قد ملور حتدينداً 

artellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franz 

oesischerwettbewerbstag_node.html ، (. انسننننر  يضنننناً ييننننلطة 2019نيسننننات/ لريا  22)مت اساننننالع عليننننه يف
املنارسننننننةي وياملكتنننننننا اسحتننننننادي املعنننننننين ابلتكنننننننتالت اسحتكاريننننننةي  و نننننننا السنننننننلطتات املعنيتننننننات ابملنارسنننننننة يف ررنسنننننننا 

 www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportالتننايل:  ، قننانوت ولينناوت املنارسننة، متننا  علننس الننرالط2016 و ملانيننا ،

competitionlawanddatafinal.pdf. 
-www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/nordic-agreement-on-cooperation-inانسر  (17)

competition-cases.pdf. 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/members
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/members
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/members
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/members
http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franzoesischerwettbewerbstag_node.html
http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franzoesischerwettbewerbstag_node.html
http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franzoesischerwettbewerbstag_node.html
http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franzoesischerwettbewerbstag_node.html
http://www.bundeskartellamt.de/DE/UeberUns/Veranstaltungen/Deutsch-FranzoesischerWettbewerbstag/deutsch-franzoesischerwettbewerbstag_node.html
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/nordic-agreement-on-cooperation-in-competition-cases.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/om-oss/nordic-agreement-on-cooperation-in-competition-cases.pdf
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 النهوج البلد
ومسنننننمح األحكنننننام اجلديننننندة للجننننننة لكلنننننف هنننننذه املعلومنننننات وغريهنننننا منننننن  

لوكنننناست وهيئننننات حمننننددة و شننننخاص املعلومننننات، النننن  مسننننمس يمعلومننننات حمميننننةي، 
حمننددين إذا اامنن ت رئنني  السننلطة إ   ت هنننذه املعلومننات يننتمك ن اايئننة املعنيننة منننن 

 مساعدها علس ذلك.  داء مهامها  و ممارية صالحياهتا  و
مننن قننانوت املماريننات التجاريننة  155AAAومننن اجلنندير ابسهتمننام  ت الفقننرة  

ة املعنية ابملنارسنة ومحاينة املسنتهلك لكلنف يسمح للسلطة األي،الي (18)1974 لعام
معلومنننات حممينننة ايئنننة حكومينننة  جنبينننة. ويتسننناعد هنننذه الصنننالحية اايئنننة األيننن،الية 

 علس منسيق التحقيقات مع نسرياهتا الدولية املعنية إبنفاذ القوانن.
 ومعتد املعلومات يحمميةي إذا كانت مستويف، يف مجلة  مور، اللروط التالية: 

قُنند مت إ  السننلطة لصننفة يننرية ومتصننا مبسنن لة ملننارة يف إاننار حكننم قننانوين  ) (
  يايي؛

منن قنانوت املمارينات التجارينة  155مكوت قد ُحصا عليهنا مبوجنا الفقنرة  )ب(
عننن اريننق صننالحيات التفتنني  واملصننادرة النن  متمتننع  ننا السننلطة ومتصننا   و

لت عليها اللجننة مبس لة ملارة يف إاار حكم قانوين  يايي؛ مكوت قد حص
يف إاننننننار صنننننننالحياهتا املختلفنننننننة املتعلقنننننننة جبمنننننننع املعلومنننننننات للننننننن ت قطننننننناع 
اسمصننناست السننننلكية والاليننننلكية ونسننننام الوصننننول إ  ويننننائا اسمصنننناست 

اجلنننناء   و XIBالسننننلكية والاليننننلكية، ومتعلننننق مبسنننن لة ملننننارة يف إاننننار اجلنننناء 
XIC من قانوت املماريات التجارية؛ 

ا هيئننة حكوميننة  جنبيننة إ  السننلطة املعنيننة ابملنارسننة لصننفة مكننوت قنند قنندمته )ج(
يرية ومتصا مبس لة ملنارة يف إانار حكنم منن األحكنام القانونينة لبلند  جننيب 

 ) و جاء من للد  جنيب(.
مننن الفننرع  7ومتسننق األحكننام اجلدينندة مننع الفلسننفة املعننرب عنهننا يف الفقننرة  

تعلقننة ابملنارسننة، ومتفننق مننع املبننادو هنناء مننن لموعننة مبننادو وقواعنند األمننم املتحنندة امل
التوجيهية ملنسمة التعناوت والتنمينة يف امليندات اسقتصنادي للن ت محاينة املسنتهلكن منن 

 املماريات التجارية اسحتيالية واملضللة.
مننننع احلكننننم )ز( مننننن الفصننننا العاشننننر مننننن قننننانوت  155AAAومتسننننق الفقننننرة  

أ علنس  يناس قنانوين لتبنادل املعلومنات املنارسة النموذجي. واملهم  ت هنذه الفقنرة منن
يف ذلنننك مبوجنننا اسمفاقنننات  لنننن السنننلطة ونسرياهتنننا الدولينننة يف السنننروف املناينننبة، مبنننا

 اللنائية ال  موقعها  ي،اليا.

 ي،اليا، وكندا، 
 ونيوزيلندا

متقاينننم اللجننننة األيننن،الية املعنينننة ابملنارسنننة واملسنننتهلك، واملفواننننية الكندينننة  
ابملنارسنة، وجلننة التجنارة يف نيوزيلنندا املعلومنات، ومتعناوت هنذه اايئنات النلال  املعنية 

 يف مساعي اإلنفاذ ورقاً ملذكرة مفاهم موقعة ريما لينها.
) ( مننن قننانوت مكارحننة القيننود علننس املنارسننة يف  ملانيننا مبننادَل 50جتيننا الفقننرة    ملانيا

مضنننمونة. وجبنننوز للسنننلطة املعنينننة دامنننت محاينننة االعهنننا السنننري  املعلومنننات السنننرية منننا
ابملنارسنة يف  ملانينا التعنناوت منع السنلطات األخننرى املعنينة ابملنارسنة لتقنند  األدلنة علننس 
انتهاكات قوانن املنارسنة، و اصنة ريمنا لنن  عضناء شنبكة املنارسنة األورولينة، وذلنك 

 من  جا املساعدة املتبادلة يف لال التحقيقات.
ميكنن إلنالا السنلطات األجنبينة املختصنة املعنينة ت البلجيكني، مبوجا القنانو   للجيكا

امفاقننات للنن ت املعاملننة مبوجننا مبسننائا املنارسننة ابلواثئننق واملعلومننات الالزمننة وذلننك 
 .)ب(ابمللا ريما يتصا ابملساعدة املتبادلة يف لال املماريات التنارسية

__________ 

  1(، اعتبننناراً منننن 2010( ليصنننبح قنننانوت املنارسنننة واملسنننتهلك )1974التجارينننة )مغنننري  اينننم قنننانوت املمارينننات  (18)
 .2011كانوت اللاين/يناير 
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 النهوج البلد
لنن  املنارسننة ويننلطات املنارسننة مُنلنن  اللننوائح اجلاائريننة إانناراً للتعنناوت لننن ل  اجلاائر

األجنبينننة،  ننندف اننننمات التنفيننننذ النننوايف لقنننوانن املنارسننننة الوانينننة واألجنبينننة ومطننننوير 
التعننناوت ومبنننادل املعلومنننات لننننن السنننلطات املعنينننة، رهننننناً ابلقواعننند املتعلقنننة ابلسننننيادة 

اإلاننار مننع الوانيننة والسيايننة العامننة )النسننام العننام( ومبنند  السننرية املهنيننة. ويتفننق هننذا 
سمفننان اللننراكة  5واملررننق  41األحكننام اااصننة ابلتعنناوت املنصننوص عليهننا يف املننادة 

 .) (املدم مع اسحتاد األورويب
املتويننننطي املنلنننن  للننننراكة لننننن اجلماعننننات األوروليننننة والنننندول األعضنننناء ريهننننا،  - اسمفننننان األورويب ) ( 

 (.2002نيسات/ لريا  22واجلمهورية اجلاائرية الدميقرااية اللعبية )
 )ب(.50قانوت محاية املنارسة اسقتصادية، املادة  )ب( 

 السرية -لثاا اث 
 مقدمة -ألف 

 مرد يف هذا الفرع مناقلة العناصر التالية من قانوت املنارسة النموذجي: -33
علومات ال  يتم احلصنول عليهنا من  جا محاية يرية املمورري انماوت معقولة  ) ( 

 ؛األعمال وال  منطوي علس  يرار جتارية ملروعةمن مؤيسات 
محاية هوية األشخاص الذين يقدموت معلومات إ  السلطات املعنينة ابملنارسنة  )ب( 

 ؛والذين حيتاجوت إ  السرية حلماية  نفسهم من اسنتقام اسقتصادي
 .غري املكتملة لعد يتعلق ابألمور اجلارية  و محاية مداوست احلكومة ريما )ج( 

مبننننادو وقواعنننند األمننننم املتحنننندة املتعلقننننة مننننن الفننننرع هنننناء مننننن لموعننننة  5ورقنننناً للفقننننرة  -34
لضنماوت املنطبقنة عنادة يف هنذا اب ملنمولة األيرار التجارية امللنروعة  ت مكوت، ينبغي ابملنارسة

 التلنريع النواين املتعلنق ابلسنرية ت ينطبنق  ميكنن للنكا عنام املال، و اصة حلماية ينريتها. كمنا
النن  حتصننا عليهننا هننذه السننلطة.  املعلومننات السننرية املقدمننة إ  السننلطة القائمننة ابإلدارة  وعلننس 

خاصننة للنن ت  متضننمن يف لعنن  البلنندات  حكامنناً املتعلقننة ابملنارسننة ومننع ذلننك، رننإت التلننريعات 
 .الدعوى ثناء يري  حُيصا عليهايرية األدلة ال  

ينة، مكنوت  رضنا املمارينات يف لنال إنفناذ قنوانن يتعلنق حبماينة املعلومنات التجار  وريما -35
 - املنارسننة، ريمننا يبنندو، مدروعننة ابحلاجننة إ  محايننة احلقننون األيايننية لااننراف يف اإلجننراءات

علننس  ينناس إلاامنني. و حنند البواعنن  األيايننية  يننواء  كانننت هننذه األاننراف متعنناوت اواعيننة  م
املنننال هنننو  ت مننننح الضنننماوت ومحاينننة  الرئيسنننية األخنننرى الننن  حتننندد  رضنننا املمارينننات يف هنننذا

املعلومات السرية يساعدات الوكالة املعنية ابملنارسة علس انمات معاوت اجلهات الفاعلة يف السنون 
وثقتها علس  يناس مسنتدام. ومعتمند الوكناست املعنينة ابملنارسنة علنس اجلهنات الفاعلنة يف السنون 

وقنننائع الننن  يتعنننن مطبينننق املعنننايري القانونينننة منننن  جنننا مقننند  معلومنننات قي منننة مسننناعدها يف مقينننيم ال
عليهنننا. واجلهنننات الفاعلنننة يف السنننون، وهننني عنننادة اجلهنننات املنارسنننة لللنننركة ااااننننعة للتحقينننق، 
ملكا املصندر الرئيسني لادلنة وهني الن  مكنوت قنادرة علنس مقند  معلومنات للن ت السنلوأ ذامنه 

لن  جينري التحقينق معهنا  يضناً مصنادر و ثر هذا السلوأ علس السون املعنينة. وملنكا اللنركات ا
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للمعلومات. وعلس يبيا امللال، رإت األدلة ال  معتمد عليها السلطات املعنية ابملنارسة موجند يف 
العنننادة يف اسمصننناست الداخلينننة )رينننائا الديننند اإللكننن،وين، وحمااننننر اسجتماعنننات، واملنننذكرات، 

مقنننم  املتعلقنننة مببيعنننات السنننلع(. وإذا م إ  ذلنننك( واينننتمارات نلننناط األعمنننال )اسمصننناست ومنننا
السلطة املعنية ابملنارسة لتورري احلماية للمعلومات املقدمة من اجلهات الفاعلة يف السون رإسا قد 

يننؤدي ريننه حننء  كلننر التنندالري قسننراً إ  احلصننول علننس معلومننات جدينندة  جتنند نفسننها يف وانننع س
 قييماً موانوعياً.متيح اا اسمكانية لتقييم القضية املعنية م

ولننذلك رمننن املهننم  ت مسننمح الوكالننة للجهننة املقد ِّمننة للمعلومننات لتحدينند الواثئننق النن   -36
منننرى  سنننا ينننرية ومقننند  األينننباب الننن  مننندعو إ  وجنننوب مطبينننق عالمنننة يالسنننريةي. ويتعنننن علنننس 

واألينناليا النن  الوكالننة لطبيعننة احلننال  ت مقنندم موجيهنناً حينندد معننايري معاملننة الواثئننق معاملننة يننرية 
  جااء منها. مستخدمها الوكالة لضمات يرية الوثيقة أبكملها  و

ولصورة عامة، يبدو  ت اايط العام الذي يرلط لن الوكاست يف هذا املال القانوين هو  -37
منح معاملة يرية للواثئق ال  مكلف عن معلومات حول نلاط األعمال الذي حُيتما  ت يضع 

منن الناحينة التجارينة.   وانع متضرر ريه اننرراً ملمويناً منن وحينة املنارسنة  ومؤيسة األعمال يف
يُنلننر مننن حمتواهننا علننس النسننخ احملننرَّرة علننس حنننو  وُمكَفننا محايننة املعلومننات السننرية عننادًة لقصننر مننا

مالئننم مننن الواثئننق ولضننمات قيننام مننوظفي الوكالننة امللنناركن يف التحقيقننات لتقنند  إقننرارات حتننت 
لاغراج ال  متصنا علنس  ارات خطية يلتاموت ريها لعدم الكلف عن املادة السرية إسالقسم/إقر 

 حنو ملروع ابلتحقيق املعين.
وجتدر اإلشارة إ   ت الضماوت املتعلقة حبماية املعلومات السنرية ينبغني  ت ميتند العمنا  -38
ارسة وينبغي إتحتهنا  يضناً  ثنناء يتجاوز التحقيق يف املخالفات احملددة للتلريع املتعلق ابملن  ا مبا

 التحقيقات القطاعية.
  3اجلدول 

 محاية املعلومات السرية - النُ ُهوج البديلة يف التشريعات القائمة
 النهوج البلد

عنننننننندما  قنننننننر  الدملنننننننات األيننننننن،ايل جنننننننااءات جنائينننننننة لسنننننننلوأ الكنننننننارمالت يف    ي،اليا
قنننننانوت املمارينننننات التجارينننننة ،  دخنننننا يف الوقنننننت ذامنننننه معنننننديالت علنننننس 2009 عنننننام
( مرمي إ  معايا محاينة املعلومنات املتعلقنة ابلكنارمالت الن  مُقندم إ  السنلطة 1974)

األي،الية املعنية ابملنارسة، وال  مُعرف ابيم ياملعلومات احملمية املتعلقة ابلكنارمالتي. 
لتقند  املعلومنات إ   وقد يل م الدملات أبت املخدين/املبل غنن ينيكونوت  كلنر اينتعداداً 

 السلطة إذا ُعازت محاية املواد ال  يقدموسا.
ومُعننننر ف املعلومنننننات احملميننننة املتعلقنننننة ابلكننننارمالت أبسنننننا معلومننننات مُقننننندم إ   

املدنينة املتعلقنة  خنرن حمتمنا لاحكنام اجلنائينة  و السلطة لصفة ينرية ومتعلنق  نرن  و
 ابلكارمالت.
لكلنف املعلومنات احملمينة املتعلقنة ابلكنارمالت، والسلطة غنري مطالبنة عمومناً  

غننننري  نننننه جيننننوز اننننا القيننننام لننننذلك إذا  خننننذت يف احلسننننبات اعتبننننارات املصننننلحة العامننننة 
 املذكورة  دوه:

كننننوت السننننلطة قنننند حصننننلت لصننننفة يننننرية علننننس املعلومننننات احملميننننة املتعلقننننة  ) (
 ابلكارمالت؛

 عالقات  ي،اليا ابلبلدات األخرى؛ )ب(
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 النهوج البلد
جتننننننا معطينننننا اجلهنننننود الوانينننننة والدولينننننة املتعلقنننننة إبنفننننناذ القنننننوانن اننننننرورة  )ج(

 واسيتخبارات والتحقيقات اجلنائية؛
يف حالننننة احلصننننول علننننس املعلومننننات احملميننننة املتعلقننننة ابلكننننارمالت مننننن انننند،  )د(

 مراعس اسعتبارات التالية:
 األشخاص املرمبطن له؛ محاية يالمة املخد  و ‘1‘
وثيقنننننننة متضنننننننمن املعلومنننننننات احملمينننننننة املتعلقنننننننة  حقيقنننننننة  ت إصننننننندار ‘2‘

الكلف عنن هنذه املعلومنات قند ينؤدي إ  عناوف  ابلكارمالت  و
 املخدين عن مقد  ملا هذه املعلومات يف املستقبا؛

 املصاحل املتعلقة إبقامة العدل. )ه(
ايئننة قضننائية  ت مطلننا مننن السننلطة الكلننف عننن  غننري  نننه جيننوز حملكمننة  و 

للننن ت الكنننارمالت إذا  خنننذت يف اسعتبنننار عوامنننا املصنننلحة العامنننة معلومنننات حممينننة 
 املذكورة  عاله.

كما  ت النسام الذي ينطبق علس املعلومات احملمينة املتعلقنة ابلكنارمالت يقيند  
 ايتخدام هذه املعلومات يف اإلجراءات اللانوية.

  البننننود ومسننتند األحكننام املتعلقننة ابملعلومنننات احملميننة املتعلقننة ابلكننارمالت إ 
 الواردة يف املادة اللانية من الفصا العاشر من القانوت النموذجي.

من قانوت مكارحة اسحتكار يف الصنن علنس  ت وكالنة إنفناذ  41منأ  املادة   الصن
قانوت مكارحة اسحتكار وموظفيها مسنؤولوت عنن احلفنال علنس األينرار التجارينة الن  

 إنفاذ القانوت.حيصلوت عليها عند اسانطالع مبهام 
 رننراد إلننالا وكالننة إنفنناذ  مننن القننانوت نفسننه ألي هيئننات  و 38وجتيننا املننادة  

قنننانوت مكارحنننة اسحتكنننار أبي ينننلوأ احتكننناري ملنننتبه رينننه، علنننس  ت مُبقنننس الوكالنننة 
 علس هوية املخد يريًة. 

( علننننننس محايننننننة املعلومننننننات 2010مننننننن قننننننانوت املنارسننننننة ) 21منننننننأ  املننننننادة   ماليااي
 يلي: ) (. ونأ هذه املادة هو كما السرية
يستخدم  ي معلومنات ينرية متعلنق مبؤيسنة  عمنال   ي شخأ يكلف  و ) (

لنلننناط األعمنننال ااننناص لفنننرد جنننرى احلصنننول عليهنننا مبوجنننا  ي  معيننننة  و
 ؛حكم من  حكام هذا القانوت، يكوت قد ارمكا جرمية

املعلومنننات يف حينننول دوت الكلنننف عنننن  س يوجنند يف هنننذه الفقنننرة الفرعينننة مننا )ب(
 احلاست التالية:

 إذا مت الكلف مبوارقة اللخأ الذي قدم املعلومات؛ ‘1‘
ممارينننننننننة  إذا كنننننننننات الكلنننننننننف اننننننننننرورايً ألداء مهنننننننننام املفواننننننننننية  و ‘2‘

 صالحياهتا؛
إذا مت الكلنننف لصنننورة معقولنننة  ثنننناء  ي إجنننراءات متخنننذ مبوجنننا  ‘3‘

ي يننننتم الكلننننف علننننس حنننننو خيننننالف   هننننذا القننننانوت، شننننريطة  ت س
عننن حمكمننة الطعننوت املتعلقننة لقضننااي  موجينه صننادر عننن املفوانننية  و
 املنارسة ال  منسر يف الدعوى؛

جرمينة  انتهناأ  و إذا مت الكلف عن املعلومات يف ينيان حتقينق  و ‘4‘
 ملمولة  ذا القانوت؛

إذا مت الكلنننننننف ل،خنننننننيأ منننننننن املفواننننننننية إ   ي ينننننننلطة معنينننننننة  ‘5‘
لطلنننا مسننناعدة موجنننه منننن ملنننك  ابملنارسنننة يف للننند  خنننر اينننتجالة

 السلطة.
صنننناعية حبنننوزة  ي شنننخأ  ألغنننراج هنننذه املنننادة، معنننين ياملعلومنننات السنننريةي  ي معلومنننات جتارينننة  و ) (   

 معلومة لآلخرين للكا عام. مكوت متاحة  و مكوت اا قيمة اقتصادية وس
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 اتباع هنج مدروس عند اعتماد أفضل املمارسات -ابء 
اسيتقصننناء النننوارد  عننناله لصنننيغة قواعننند اإلنفننناذ لعنننَ  املمارينننات اللنننائعة و رضنننا يعكننن   -39

يتعلنننق أبيننناليا التحقينننق  املمارينننات اااصنننة ابلننننسم املعتمننندة إلنفننناذ قنننوانن املنارسنننة، وذلنننك ريمنننا
ومقايم املعلومات واحلفال علس السرية يف اإلجراءات. وقد لرهن ملالً كلري منن نسنم املنارسنة علنس  ت 

ود لنننروم  مسننناها يسننناعد السنننلطة املعنينننة ابملنارسنننة علنننس احلصنننول علنننس قننندر منننن األدلنننة  كننند وجننن
. زد علننس ذلننك  ت كلننرياً مننن (19)كننات يننيحد  عننادًة ابيننتخدام األينناليا التقليديننة جلمننع األدلننة ممنا

القانونينة املتبادلنة يف نسم املنارسة ملنما  حكامناً يف ملنريعاهتا املتعلقنة ابملنارسنة ميس نر مقند  املسناعدة 
لايل التحقيق يف حاست خرن قوانن املنارسنة وعالجهنا وذلنك لطنرن مبسَّنطة مسناعد علنس التعجينا 

. ورضنننالً عنننن ذلنننك، قننند يكنننوت اانننيط امللننن،أ لنننن  يننناليا التحقينننق الننن  متبعهنننا (20) نننذه العملينننة
  التحقينننق و يضننناً كوينننيلة السنننلطات املعنينننة ابملنارسنننة هنننو اينننتخدام  يننناليا قسنننرية كجننناء منننن مننننه

لننوح   حننا مصننحيحي مفننروج. وعلننس يننبيا امللننال، وكمننا للمعاقبننة علننس عنندم اسمتلننال للتحقيننق  و
 عننناله، مسنننتخدم نسنننم عديننندة عملينننات التفتننني  واملصنننادرة ك ينننلوب جلمنننع األدلنننة ورنننرج جنننااءات 

 غرامات مرمفعة يف حالة عدم اسمتلال للتحقيق. جنائية  و
ا اينننتخدام  يننناليا قسنننرية كننن دوات للتحقينننق يف انتهاكنننات قنننوانن املنارسنننة وميكنننن  ت ميلننن -40

يتعلنننق األمنننر لتصنننميم نسنننم إنفننناذ قنننوانن  واحننندة منننن املمارينننات الفضنننلس يف هنننذا الصننندد لقننندر منننا
املنارسننة. وابمللننا، رننإت مقايننم املعلومننات ريمننا لننن السننلطات املعنيننة ابملنارسننة قنند  صننبح  كلننر شننيوعاً 

. غنري  ت اإلجنراءات (21) مماريًة من  رضا املماريات يف لال إنفاذ قنوانن املنارسنةوهو يعك   يضاً 
التالية ميكن  ت مكوت موانع اعن قانوين: ررج جااءات جنائية يواء لسنبا عندم اسمتلنال للتحقينق 

االننط لننن  رننرج غرامننات كبننرية غننري عاديننة؛  و سرمكنناب خروقننات للتلننريع املتعلننق ابملنارسننة؛  و  و
ور جهة التحقيق وجهة املقااناة وجهة الفصا حتنت رعاينة ينلطة إدارينة؛ ولموعنة واينعة منن املهنام د

األخننننرى املسننننتوحاة مننننن املماريننننات الدوليننننة الفضننننلس. ولننننذلك ينبغنننني  ت ختضننننع  رضننننا املماريننننات 
اجلدينندة لالختبنار يف اننوء القننوانن احمللينة للبلند قبننا اعتمادهنا. ومنن املهننم  يضناً موجينه نسننر الوكناست 

مكفنننا دائمننناً احنننن،ام  املعنينننة ابملنارسنننة إ   ت  رضنننا املمارينننات معكننن  الننبُهنننوج اللنننائعة ولكنهنننا س
 اإلجراءات القانونية الواجبة، والعدالة الطبيعية، واملبادو الديتورية ال  ينأ عليها كا قانوت حملي.

ادة أبسنا ينلطة قائمنة ابإلدارة يف  ولذلك، جيا علس السنلطة املعنينة ابملنارسنة، الن  مُعنرَّف عن -41
كلري من الوسايت الوانية،  ت ُمدهن علس وجود رصا لن مرحل  التحقينق يف الوقنائع والفصنا ريهنا، 
علس الرغم من صعولة هذه املهمة. ورضالً عن ذلك، يكوت منن الصنعا مدينر رنرج جنااءات جنائينة 

عنيننة ابملنارسننة مطالَبننة أبت منندر كننا ينننة لننوزارة وغرامننات مرمفعننة يف يننيان نسننم مكننوت ريهننا السننلطة امل
داخننا احلكومننة ايننتخدامها للمننوارد العامننة لننا و يننباب وجودهننا. ورضننالً عننن ذلننك، رمننن الصننعا 
اننننمات احلقنننون األياينننية للمننندَّعس علينننه )ينننواء  كاننننت هنننذه احلقنننون مسنننتمدَّة منننن ينننوالق قضنننائية 

 ة ابملنارسة مهام متعددة متعلق إبنفاذ القانوت.معاهدة( عندما مباشر الوكالة املعني ديتور  و  و
__________ 

لرام  التساها ال  اعُتمدت ملاًل يف الدازيا وجنوب  رريقيا واملكسنيك زادت يف نسنا  نا  إجنراءات اإلنفناذ  (19)
 .UNCTAD/RBP/CONF.7/4انسر  .لبلداتمقارنًة ابلسنوات ال  يبقت اعتماد لروم  التساها يف هذه ا

 ( وامفان اللراكة اسقتصادية(.2001) معاهدة ملاغواراماس لصيغتها املنقَّحة) اجلماعة الكاريبية (20)
(21) OECD, 2005, Best practices for the formal exchange of information between competition authorities in 

hardcore cartel investigations, OECD Competition Committee. 
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ولذلك ربينما قد يكوت إيناد صالحيات ومهام حمددة إ  السنلطة املعنينة ابملنارسنة هنو منن  -42
 ملننا  معكنن  ابلضننرورة  رضننا  و لننن  ينناليا اإلنفنناذ اللننائعة، رننإت هننذه الصننالحيات واملهننام قنند س

ميكننن مفسننريها، ابملعنن  الضننيق، علننس  سننا  ملنارسننة ومننن ل سإيننناد للصننالحيات إ  السننلطة املعنيننة اب
إذا  ُخنذ لدرجنة معيننة منن املنوازوت والضنوالط.  يتعلنق أبينلوب اإلنفناذ إس من  رضا املماريات ريما

التالعننة للمفوانننية األوروليننة  ملديريننة العامننة للمنارسنةوعلنس يننبيا امللننال، رنإت  ينناليا اإلنفنناذ اااصنة اب
تجارة اسحتادية التالعة للوسايت املتحدة قد مكوت غري مالئمة لالينتخدام يف نسنم املنارسنة للجنة ال  و

اجلدينندة والناشننئة حينن  ختتلننف القننوانن والنسننام القننانوين اختالرنناً ملحوظنناً عننن مليليهمننا لنندى اسحتنناد 
ة املتعلقنة ابملنارسنة يف الواقنع، رنإذا  ُلقينت نسنرة علنس السنوالق القضنائي األورويب والوسايت املتحندة. ويف

نسم املنارسة األحد  ملا ملك اااصة جبامايكا، لا وحء علنس السنوالق القضنائية الن  حندثت مننذ 
يننننوات عنننند لننندء العمنننا لننننسم ملنننا نسنننام  يننن،اليا، رإسنننا يتلنننري إ   ت اسلتننناام ابملمارينننة اللنننائعة 

 -نقنا ملنريعات لطريقنة النسنخ واللصنق  و  - رضا املماريات الدولية لصياغة القواعند اإلجرائينة   و
 جيعا من هذه القواعد درعاً حيمي من الطعن القانوين. لن
وإذا  لقينننننا نسننننرة علننننس ياألايم األو ي للسننننوالق القضننننائية املتعلقننننة ابملنارسننننة يف عنننندد مننننن  -43

نارسننة الننوسايت القضننائية الوانيننة، ينننتبن  كيننف  ت حتدينند صننالحيات ومهننام السننلطة القائمننة ابمل
دوت إينننالء اسعتبنننار الواجنننا ملننندى الفعالينننة القانونينننة انننذه الصنننالحيات واملهنننام يف السنننيان احمللننني 
املعين، يلري ملكالً كبنرياً. وعلنس ينبيا امللنال، رنإت مقاينم املعلومنات هنو قضنية مطروحنة إبحلنا  يف 

ء منننن التلنننريعات ينننيان إنفننناذ املنارسنننة وقننند  درجنننت وسايت وانينننة كلنننرية مقاينننم املعلومنننات كجنننا 
املتعلقننة ابملنارسننة. لينند  نننه مقايننم املعلومننات يلننري عنندداً مننن القضننااي احلسايننة. رمننلالً عننندما مكننوت 
اإلجراءات القضائية علس وشك اسنطالن يف قضية ملارة يف إاار قنانوت املنارسنة، هنا ميكنن إقنناع 

نارسننة يف للنند  خننر عننن اريننق ماوينندها وكالنة معنيننة ابملنارسننة لتقنند  املسنناعدة إ  السننلطة املعنيننة ابمل
ابلواثئق لغية املساعدة يف حتقيق مواز  يف البلد الطالِّا دوت اهتامها ابنتهاأ حرمة احملكمة؟ وابمللنا، 
رفننني ينننيان نسنننم قنننوانن املنارسنننة اإلقليمية/اااصنننة ابجلماعنننات اسقتصنننادية، ملنننا النسنننام ااننناص 

للجنننوب األرريقنني، هننا ميكننن للسننلطة املعنيننة ابملنارسننة يف  اجلماعننة اإل ائيننة ابجلماعننة الكاريبيننة  و
إحنندى النندول األعضنناء إجننراء حتقيننق مننواز  عننندما مكننوت هننذه املسنن لة منسننورة  مننام حمكمننة اجلماعننة 
اسقتصادية دوت التعر ج لندعوى علنس  يناس انتهناأ حرمنة احملكمنة؟ وقند جنرى منناول ينؤال مماثنا 

نند واننرف  خننر اننند األينن،الية يف قضننية يف األايم األو  لسننلطة املنارسننة  لننرامبلي  هولنندينغا ليميتِّ
 Brambles Holdings Ltd v. Trade Practices Commission andجلنننة املماريننات التجاريننة )

Another)(22) ومتعلننق هننذه القضننية ابلصننالحيات النن  متاريننها السننلطة األينن،الية املعنيننة ابملنارسننة .
( والنن  ختو اننا  ت مطلننا إ  شننخأ 1974املماريننات التجاريننة )مننن قننانوت  155مبوجننا املننادة 

كانننت املفواننية قنند لنند ت  احلضننور يف إانار حتقيننق جتريننه السنلطة. إذ واثئنق  و مقند  معلومننات  و
حتقيقاً سكتلاف املعلومات والواثئق املتعلقة لتحقيق جار  كنات يُلنتم  رينه موقينع جنااءات وإصندار 

من القانوت. وكانت الدعوى األيايية املقامنة يف إانار  45عوم للمادة  وامر زجرية لسبا خرن ما 
قنند وصنلت إ  مرحلننة نسنر املسنن لة يف احملكمنة. ومبننن للمحكمنة  ت املسننائا الن  كانننت  45 املنادة

السننلطة األينن،الية املعنيننة ابملنارسننة مسننعس إ  اكتلنناف األدلننة املتصننلة  ننا منسننورة يف ذلننك الوقننت 
وابلنسنننر إ   ت منننن مهنننام احملكمنننة البنننت يف املسنننائا املعرواننننة عليهنننا رنننإت التحقينننق  منننام احملكمنننة، 

__________ 

(22) [1980] 32 Australian Law Report 328. 
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إجنراءات السنلطة   املوازي الذي كانت السلطة جتريه كنات يلنكا انتهاكناً حلرمنة احملكمنة نسنراً إ   ت
نارسنة كانت ملكا مدخاًل يف السري املعتاد للعدالة. وحُيتما  ت كلرياً من النسم اجلديندة املتعلقنة ابمل

وال  اعتمدت امفاقات معاوت يلكا ريها مقايم املعلومات هدراً رئيسنياً قند جتند  نفسنها يف واننع 
مماثننننا حينننن  جيننننا اختنننناذ قننننرار لتقنننند  األدلننننة إ  يننننلطة قضننننائية  خننننرى يف حنننناست مكننننوت ريهننننا 

 .اإلجراءات جارية لدى القضاء احمللي
قواعنندها اإلجرائيننة يف األايم األو   وحننء اجلماعننة األوروليننة قنند واجهننت حتنندايت  صننوص -44

الن  منفنذ قواعنند املنارسنة اااصنة ابجلماعننة،  1/2003منن مطبينق سئحننة امللن  )اجلماعنة األوروليننة( 
زالنننت مواجنننه هنننذه التحننندايت. رقننند  شنننارت احملننناكم األورولينننة منننراراً، وخاصنننة احملكمنننة األورولينننة  ومنننا

نارسة ينبغي  ت حت،م املتطلبنات األياينية املنصنوص عليهنا حلقون اإلنسات، إ   ت إجراءات قوانن امل
زال ممارينو القنانوت يف  الوقنت النراهن، منا . ويف(23)منن اسمفاقينة األورولينة حلقنون اإلنسنات 6يف املادة 

مجيع  حناء اجلماعة األورولينة يعرلنوت عنن عندم ارميناحهم إزاء املديرينة العامنة للمنارسنة الن  متنارس مهنام 
 متعددة.
، الننن  حتننندد  يضننناً 1/2003كنننذلك رنننإت اإلجنننراءات املنصنننوص عليهنننا يف سئحنننة امللننن   -45

ملنننهد  ي  اإلجنننراءات الننن  مسنننري عليهنننا اجلماعنننة األورولينننة يف القضنننااي القانونينننة املتعلقنننة ابملنارسنننة، م
نننن منننن منننورري الضنننماوت اإلجرائينننة الننن  ننننودي  نننا منننراراً ومكنننراراً يف السنننوالق  القضنننائية معنننديالت متك 

. ومنع ذلنك يتطلنع كلنري منن الننسم اجلديندة والناشنئة املتعلقننة (24)املتعلقنة ابملنارسنة يف اجلماعنة األورولينة
ابعتبارها  وذجناً ميكنن  ت مضنع علنس  1/2003ابملنارسة إ  اإلجراءات الواردة انمن سئحة املل  

روليننة مُعننرج يف الواقننع علننس  سننا مننن  يايننه قواعنندها اإلجرائيننة، لننا إت القواعنند اااصننة ابجلماعننة األو 
 رضنننننا املمارينننننات يف لنننننال إنفننننناذ قنننننوانن املنارسنننننة. وميكنننننن  ت يلبنننننت  ت نتنننننائ  ايتنسننننناخ  رضنننننا 

ايننتخدام القواعنند املعمننول  ننا يف نسننم  خننرى علننس  سننا  ننوذج حُيتننذى هنني نتننائ  معننود  املماريننات  و
بيا امللنال،  دت ملنكلة متعلنق لتفنوي  ينيء ابلضرر علس السلطة اجلديدة املعنية ابملنارسة. وعلس ي

للمهننننام إ   ت مصننننبح السننننلطتات املعنيتننننات ابملنارسننننة يف جامايكننننا ولننننرابدوس مؤيسننننتن عنننناجامن يف 
قننرار ترخينني صننادر عننن  انتسننار إدخننال معننديالت لعننالج عيننوب إجرائيننة يف ملننريعات للننديهما. ويف

كلينة معيننة يف ملنكيا مفواننية التجنارة ، جنرى الكلنف عنن عينوب هي(25)حمكمة ايتئناف جامايكا
يعنن،ف مبننوظفن  يف ذلننك حقيقننة  ت قننانوت التجننارة املنصننفة يف جامايكننا س املنصننفة يف جامايكننا، مبننا

ننن  غنري املفوَّاننن  عضناء املفوانننية وس حيتنوي علنس صننالحيات مفنوي  السنلطة النن  منن شن سا  ت متك 
ق إ  موظفيها ومن إقامة يراصا قنويي لنن املنوظفن املفوانية من مفوي  صالحيتها املتعلقة ابلتحقي

املكلفننن ابلتحقيننق و ولئننك املكلفننن ابلبننت يف النندعاوى داخننا املفوانننية. وواجهننت مفوانننية التجننارة 
__________ 

 T-276/04, Compagnie Maritimeانسننر، علننس يننبيا امللننال، احلكننم الصننادر عننن احملكمننة اسلتدائيننة يف القضننية  (23)

Belge v. Commission of the European Communities ؛ 66، الفقنرة كينة انند املفواننية()اللنركة البحرينة البلجي
 C-338/00 P, Volkswagen v. Commission [2003] EC Rواحلكنم الصنادر عنن حمكمنة العندل األورولينة يف القضنية 

I-9189 (رولك  راغن اند املفوانية) 97، الفقرة. 
األورولينة متنيح لضنع اننماوت ، رنإت السنوالق القضنائية يف اجلماعنة 1/2003يطر   ي معديا علس قرار امللن   لينما م (24)

إجرائيننة وقواعنند حتنن،م حقننون النندراع. وكلننري مننن القواعنند النن  منطننوي عليهننا السننوالق القضننائية مننرد يف القواعنند اإلجرائيننة 
 الداخلية واإلعالوت ال  حتدد الكيفية ال  يتسري عليها اجلماعة يف حالة التحقيق يف انتهاكات قواعد املنارسة.

(25) Jamaica Stock Exchange v. Fair Trading Commission,  يننون األوران املاليننة اجلامايكيننة اننند مفوانننية(
 .92/97 التجارة املنصفة(، احملكمة العليا، ايتئناف مدين رقم
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املنصنننفة يف لنننرابدوس ملننناكا مماثلنننة ابلنسنننر إ   ت التلنننريع املعنننين يف لنننرابدوس هنننو نسنننخة مطالقنننة 
 .(26)للتلريع اجلامايكي

عنننن ذلنننك، رنننإت املنلننن  التنننارخيي للقنننانوت وللنسنننام القنننانوين لكلنننري منننن نسنننم املنارسنننة ورضنننالً  -46
اجلدينندة والناشننئة قنند  دى إ  اقتبنناس مبننادو ديننتورية ملننا مبنند  الفصننا لننن السننلطات، وهننو لصننورة 

يكنا رنرع منن  رئيسية مبد  من مبادو القانوت العام َخَلع معن  علنس   ينة يإينناد السنلطات اااصنة ل
حقيقنة األمنر، رنإت هنذا املبند  م،ينخ يف   الواقنع مسنتقلة. ويف وع احلكومة إ  هيئات اتلفنة لنا ويفرر 

كلننري مننن النننسم القانونيننة إ  درجننة التعبننري عنننه صننراحًة يف لعنن  الديننامري. رالفصننا لننن املؤيسننات 
يتعلنننق أبرضنننا  ا نفسنننها وإينننناد السنننلطات املناينننبة إينننناداً مالئمننناً إ  املؤيسنننات املناينننبة هنننو، ريمننن

املماريات،  رضا اريقة لضنمات احن،ام احلقنون األياينية املكفولنة للمنواانن يف ينيان إنفناذ قنوانن 
املنارسننة وكفالننة منسننيم العالقننة لننن املؤيسننات لطريقننة ُيسننتبعد معهننا اختنناذ القننرارات علننس حنننو معسننفي 

 موجه حنو حتقيق نتائ  معينة. متحيا  و متيياي  و  و
التوزينننننع األملنننننا للسننننلطات اااصنننننة ابايئنننننة املعنينننننة   يضننننناً مالحسنننننة  ت التصننننميم  ووجيننننا  -47

ابملنارسنننة ينننذها إ   لعننند منننن اننننمات الفصنننا لنننن السنننلطات ويتعلنننق  يضننناً مبسنننائا متطلنننا التقيننند 
مؤيسنة دانييلنا انند املفواننية ‘مببادو العدالة الطبيعية. رفي  ي،اليا، علنس ينبيا امللنال،  اثرت قضنية 

منن قنانوت  155 إذا كنات ممكنناً  ت مقنو ج املنادة مسن لة منا (27)‘الية للمنارسنة ومحاينة املسنتهلكاألي، 
املماريننات التجاريننة األينن،ايل اسمتينناز املننرمبط ابملهننن القانونيننة حبينن   ت القصنند الننذي مننن  جلننه مُتنننح 

املنذكور. وهنذه املننادة  يُبطلنه مننح اسمتيناز س 155السنلطات القسنرية املتعلقنة ابلتحقينق مبوجنا املنادة 
ميكننن  ت م،مننا عليننه االفننة للقننانوت املننذكور. واسمتينناز  مُلننام لتقنند  معلومات/ دلننة متعلننق مبسنن لة مننا

ويف الواقنننع القنننانوت املننندين والننننسم - املنننرمبط ابملهنننن القانونينننة هنننو  حننند املبنننادو املقدينننة للقنننانوت العنننام
مبااناً وثيقناً ابحلنق يف اسينتعانة مبحنام  وهنو مبند  جنوهري منن ال  منرمبط ار  -القانونية ااجينة يف العام 

مبادو العدالة الطبيعينة ويلنكا، يف نسنر كلنري منن القضناة، مبند ً  ياينياً منن مبنادو حقنون اإلنسنات 
، ر ت احملكمننننة العاليننننة ألينننن،اليا  ت السننننلطة دانييلننننايتعننننن كفالتننننه يف إجننننراءات التنفيننننذ. رفنننني قضننننية 

ختننننا  إاالقنننناً  س 155تننننع  ننننا السننننلطة األينننن،الية املعنيننننة ابملنارسننننة مبوجننننا املننننادة التحقيقيننننة النننن  متم
ابسمتيناز املنرمبط ابملهنن القانونينة. وقضنية كهننذه موان نح  ت مبنادو العدالنة الطبيعينة و ي حقنون  خننرى 

انوت مقويضنها لفعنا املعن  الضنمين لقن ميكنن لبسنااة اسينتغناء عنهنا  و منل  مبوجنا القنانوت العنام س
مهنننام ايئنننة معنينننة ابملنارسنننة مبوجنننا قننننانوت  منننا. ورضنننالً عنننن ذلنننك، رعنننند الننننأ علنننس ينننلطات  و

مكننوت يننليمة  سئحننة ررعيننة رننإت هننذه السننلطات، وإت كانننت ُمسننند إ  اايئننة للننكا صننريح، س و/ و
 عندما متقيد ابملبادو األيايية للنسام القانوين. قانونياً وغري معرانة للطعن إس

ياألايم األو ي، ملا قضنية ينون األوران املالينة يف جامايكنا، مُندهن  القضااي اااصة ل وهذه -48
علس  ت عدم اسلتاام ابملبنادو الدينتورية واملبنادو القانونينة اجلوهرينة عنند مقرينر اايكنا التنسيمني لوكالنة 

دف السننلطة إنفنناذ مننا، وكننذلك عننند موزيننع السننلطات داخننا هننذا اايكننا، ميكننن  ت يعرقننا حتقيننق هنن
حننء عننندما مكننوت هننذه السننلطة قنند اعتمنندت  ينناليا للتحقيننق متقينند أبرضننا املماريننات الدوليننة يف 
يننيان إنفنناذ قننوانن املنارسننة. واعتمنناد  رضننا املماريننات الدوليننة يف لننال إنفنناذ املنارسننة، يننواء  معلننق 

__________ 

  انسر قانوت املنارسة امللروعة اجلامايكي، اجلاء اللاين، متا  علس الرالط التايل: (26)
https://moj.gov.jm/sites/default/files/laws/The%20Fair%20Competition%20Act.pdf. 

 .2002ملرين اللاين/نورمد  7، 49، احملكمة العليا ألي،اليا  2002  (27)
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حيقنق رارقناً إجياليناً  منر لنن يناليا إجنراء التحقيقنات، هنو   لروم  مسوية،  و األمر لدوم  مساها  م
مرمكنننا ريهنننا  رضنننا املمارينننات هنننذه علنننس  ابلنسنننبة إ  السنننلطة املعنينننة ابملنارسنننة يف احلننناست الننن  س

 القواعد املنس ِّمة لتصميم املؤيسات ال  مستهدف ملبيت ييادة القانوت يف الدولة.
اجلدينندة ملنننا  حنننء مؤيسننات املوجنننة -ولننذلك، رإنننه جينننا علننس مجينننع مؤيسننات الدولننة  -49

 ت متقينند ابلقواعنند الديننتورية وابلقواعنند النن  منننسم النسننام القننانوين للبلنند  -السننلطات املعنيننة ابملنارسننة 
والن  مننأ علنس الكيفيننة الن  جينري  ننا إنلناء املؤيسنات وإينناد السننلطات إ  املؤيسنة. ومنن شنن ت 

احلقننون األيايننية النن  يكفلهننا  عنندم القيننام لننذلك  ت يسننفر عننن عمليننة لصنننع القننرارات مُنتهننك ريهننا
الدينتور وخُيننرن ريهننا مبنند  العدالنة الطبيعيننة وميكننن  ت مننؤدي إ  اختناذ قننرارات متجنناوز حنندود السننلطة. 

وكنذلك مصنميم الصنالحيات واملهنام  -ومعين هذه الضرورة  ت التصميم األملا لسلطة معنية ابملنارسنة 
صنالحيات واملهنام املمنوحنة لوكالنة معنينة ابملنارسنة هني، إذا كانت ال إ ا يعتمد علس ما -ال  متاريها 

 يف مجلة  مور، يليمة ديتورايً ومتتلا للعدالة الطبيعية.
ويتعن اأت علنس عندد معتند منن نسنم املنارسنة التفكنري يف إدخنال معنديالت علنس ملنريعاهتا  -50

لوكنناست يف حتدينند اإليننناد لكنني مننتخلأ مننن  ننة العجننا النن  متسننم  ننا حالينناً. ونقطننة البدايننة اننذه ا
املناينننا للصنننالحيات واملهنننام هننني دراينننة  ننناذج قنننوانن املنارسنننة الننن  ملننن،أ معهنننا يف األخنننذ لنسنننام 
قننانوين مماثننا. وعلننس يننبيا امللننال، ميكننن للنندول النن  يسننتند النسننام القننانوين ريهننا إ  القننانوت العننام  ت 

انينننا العسمنننس و يرلنننندا اللنننمالية للتحقنننق منننن اإلينننناد متطلنننع إ   يننن،اليا وكنننندا واململكنننة املتحننندة لديط
 املنايا للصالحيات واملهام للهيئة املعنية ابملنارسة.

 موجز ألفضل املمارسات يف جمال حتديد مهام اهليئة املعنية ابملنافسة وصالحياهتا -جيم 
ملنندَّعس عليهننا يسننمح للجهننة ا ينبغنني مصننميم قواعنند التعامننا مننع السننلطة املعنيننة ابملنارسننة مبننا -51

ابساالع ابيتمرار علس نسرية اسنتهاأ ال  أتخذ  ا السلطة املعنية ابإلدارة، مع احلنرص علنس جتننا 
 ررج حدود زمنية غري واقعية.

ينبغنني مصننميم مبنند  السننرية يف إجننراءات قننوانن املنارسننة علننس حنننو حيمنني احلقننون األيايننية  -52
 جبة، والعدالة الطبيعية، ومحاية امللكية التجارية.للفرد وحي،م اإلجراءات القانونية الوا

يف احلاست ال  جيري ريهنا واننع شنروط للتعناوت يف لنال مقاينم الواثئنق واملعلومنات، جينا  -53
التحقق من  ت حقون الدراع يف كا وسية قضائية حتسس ابسع،اف واسحن،ام املتبنادلن قندر اإلمكنات 

 من جانا األاراف املتعاونة.
ينبغنني مصننميم  نننواع الصننالحيات واملهننام النن  ُمسننند إ  السننلطة املعنيننة ابملنارسننة علننس حنننو  -54

يصمد للطعوت القانونية ومن ل حي،م املبنادو األياينية للنسنام القنانوين النذي يننسم إينناد املسنؤوليات 
 داخا الدولة.

    


