
GE.16-14255(A) 



 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت )أ(3البند 

بشاااا    المشاااااورات والمنا شااااات المتعلقااااة باستعرا ااااات الن ااااراء
 ا ااااوانين وسياسااااات المنافسااااةا وباسااااتعراج القااااانو  النمااااو  ي

  والدراسات المتصلة ب حكام مجموعة المبادئ والقواعد

رة التجزئااةق  يااايا المنافسااة فااي إنفااا  سياسااة المنافسااة فااي   ااا   جااا  
 الغذائية بالتجزئة بيع المواد سلسلة

 من أمانة األونكتادمذكرة   

 تنفيذي موجز  
علددم مدددث ال سنددا اددنل املا دديل، وا  الذذاييددل حد كددد كبدد  تطددوق قطدداز توايدد  املددلقددد  

وأ ث هذا حد نظم تسويق جديدة تسدل  كودول املسدتللعا علدم ةايفدل أواد  مدن املنت دا  
تركددز  حد عمليددلتطدوق  العدد ث املتداجرو  العدد ث س  الت اقيددلاملدء حنشددا لعدن .منخفضددل بأادااق

وأادفر  هددذل الامليددل  .ا  قيجددذ تذيدد ا   واملودناا وادداق الت زيدل نت ددااملبددا  القدوث عسقددل  غد  
األمريعيددل وباددن بلدددا  عددن نتددايب اددلبيل ا باددن البلدددا  املتقدمددل، ا ادديما الوايددا  املت دددة 

واداق  املدوق ينبا  ثتفاو  القو وأ ث  .الاديد من البلدا  الناميل ر اأوقوبا الذربيل، وبدأ  تؤن
مدددن  دددسل قدددانو  املنا سدددل، ا يودددال التوددددي  دددالت زيدددل حد ساقادددا  تاسدددفيل وغددد  عا لدددل 

ووقفلددا العدد ث  متدداجرالقددوة السددوقيل للبذيددل  ددد حد اعتمددا  تددداب  تنظيميددل  تلفددل أ ضددم  سددا
   .ر ال املستللعابعرقلل املنا سل واإل راق  نع
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الت دديا  الددو تواجللدا املنا سددل الاا لدل ا قطدداز بيد  املددوا   (1)وتب د  هدذل املددذكرة 
املنا سددل  مددن أجدد  تشدد ي ، القطدداز لتنظدديم الذذاييددل بالت زيددل وباددن اإلجددراءا  التودد ي يل

 .املستللعا ا هنايل املطاف فايدةالاا لل ا السوق ل
 

 

__________ 

   .تودق هذل الونيقل  و  حترير قمسي (1)
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 مقدمة -أولا  
كفالدددل تدددد ق املنت دددا  مدددن املتم لدددل ا  الوظيفدددل ااقتودددا يل  بأنددد ميعدددن تاريدددف التوايددد   -1

معددا  كاددواق  لأل فلددول ااقتوددا يأكددد الطددرق الددو يطباددق  ددا املوهددو  .اإلنتدداإ حد اااددتلس 
ض أ  يسو وبالتايل،  .الطلليلتقي  ي  الارض و  ، لعن هذل الشركا املبدأ األاااي حلريل  يُفَتر

توايددد  ا ينددددقإ الوا هدددذا السدددياق،  .احلريدددل سددداقا  دددمن احلددددو  املنودددوو عليلدددا ا القدددانو 
حد  الشدددركا  لو دددول شدددروت متسددداويلنطددداق تطبيدددق قدددانو  املنا سدددل، الدددذي يلددددف حد  دددما  

الشدركا  الااملدل ا وبالتدايل تتمتد   .ا الوقدت نفسد  املساعدة علم محايل املستللعاو األاواق 
، م لمددا ترغددلالاقددو    ددياغلو  اهوااددَتاتي يا اقطاعددا  م دد  ادداقة الت زيددل يريددل تنظدديم شددبعاه

 .تذ  قواعد املنا سلأ   و  
ا املراكدددد  األوليدددددل  بددددا األنشددددطل ااقتودددددا يلمهددددزة الو ددددد   وهدددددو - توايدددد ويشددددع  ال -2

الو دول حد األادواق النلاييدل عدن ةريدق املدواعا مدن ا سعدا املنت دا ا  أاااديا  أمر  - والنلاييل
، من با قطاعا  أ درث، الت زيلااقة قطاز ول .ملستللعااباتوال مباشر الذين يعونو  علم 

السددل  ةايفددل وااددال مددن الو ددول حد حمعانيددل حيددد  مبددا أندد  نوعيددل كيدداة املددواةنا  اتددأن  كبدد  
اداق الت زيدل مد  وا املراكد  األوليدل، يتفاعد   .لا منت ا  ااكتياجدا  األودواخلدما ، مبا  ي

 ،وشدركا  اللوجسدتيا  ، ، وشدركا  النقد و املدوق لم  دي ناملودل ل، مبدةايفل وااال من أ د ا  
تشذي  هذا القطاز أنر  مؤنرة اأي تداب  ينتب عن و  .مج  النفايا أو  ومقدمو  دما  الطاقل

أ  تراعددي  ولددذلي ينبذددي .بعدد  منلددا انيددلعلددم األنشددطل ااقتوددا يل األ ددرث واالددا  الفاعلددل امل
تددأن  الشددام  لادددة قطاعددا  واألنددر الئل عددن التفاعدد  بددا القطاعددا  لت ددديا  الناشدداااددت ابل ل

 . سسا  ااقتوا يلعلم الالاال 
تاددرض  بعوندد  لدداا  بالت زيددل بيدد  املددوا  الذذاييددل  ، يتميددزومددن بددا مجيدد  لدداا  التوايدد  -3
 قدد ظلدر   .ال سندا املا ديل - الاشدرينالسنوا   هيع  السوق ا الو شلدها هم التذ ا أل

ا ظد  توجد  ، ملدوا  البقالدل ملسدتللعادث الد املفضدللالت زيل لتوبح قناة الشراء بالع ث املتاجر 
حد ادرض والطلدل لل لمتزامند عوامد وأ   نسندل  .إ املت در اادام مندو   حندو ا هذا اجملدالطلل ال

 ، علم الن و التايل:هذل الامليل
لعا، الددذين حتولددوا حد التسددوق ااددام  التذيدد ا  ا عددا ا  املسددتل - الطلددل )أ( 

 ؛ا ماظم األكيا  بسبل القيو  الزمنيل
الددددذي أ ث حد اابتعدددداق ا تعنولوجيددددا  اللوجسددددتيا  والتوايدددد ،  - الاددددرض ) ( 

 ؛ فن تعاليف التواي  وحتسا ح اقة املخزونا 
هدذل السسادد  تواد   ومددا ينطدوي عليد  ك دم اساد  املتداجر العد ث، ايدا ة )إ( 

 .تنوي  لسقتوا ا احل م و  ا و وقا  من
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املتاجر الع ث علم حمس  البقالل التقليديدل واملتخوودل عن  لي، غ   غلبل  و ضس   -4
املدوق ين  اا  كبد  ا   ومن املرجح أ  تدؤنر تدأن   ا ،جذقيا  تذي   البقاللاإلمدا  بتواا  القوث ا السلل 

ومددددن املاددددَتف بدددد  علددددم نطدددداق واادددد  أ  هددددذا التذيدددد  ا يعلددددي  .اددددواءكددددد واملسددددتللعا علددددم 
كد أ  قدراقا  املتداجر العد ث املتالقدل بد  قاإ أمسداء ااقتوا ي يتسم  يمنل املتاجر الع ث حد 

املدددوق ين املددددقجا ا وعلدددم ااادددتمراقيل املاليدددل للمددوق ين،  ا تددؤنرمددوق ين ا قوايملدددا ميعدددن أ  
ث وا بادن البلددا ، أ دب ت املتداجر العد   .املتداجر العد ث تدزال بشدروتاالا  أيضد تلي القوايم

اادتخدال املالومدا  الت اقيدل السدريل لودا   تسديءوق يلدا وقدد مل لا  املنا سلاا الضخمل أقوث
ومدددن د قدددد اددد   شدددروت  .لاعر دددةريقدددل و املنت دددا  تذليدددف قليدددد ت كددددالت اقيدددل، حد  اعسماهددد

املستقلا علم تذذيل الاسما  الت اقيل املنا سل  م اخلا ل  ذل املتاجر  املتاجر الع ث املوق ين
ا هددذا الشددعاوث القانونيددل ومدد   لددي، تعددا  تنادددل  .العدد ث، ا عمليددل تتسددم بتفدداو  القددوث

 .لمأك  اباين يرغبو  ا حاعاإ  املوق ين ا أل الود 
ةلبددا  وقددد ُو ددفت املتدداجر العدد ث عددا ة بأهنددا مؤاسددا  ااقيددل حمايدددة توجدد  ببسدداةل  -5

 ددا مددن مشدداك  متوددلل باملنا سددل  رتبطلقددوة ااقتوددا يل ومددا يددواعتُدد   ا .املسددتللعا حد املددوق ين
علدم ، األقبدا  والعفداءة ااقتودا يلو دالا كد  مدن الشدركا  وااقتودا يا املانيدا بمفاهيم لر ة 

لعدن ا السدنوا  األ د ة، وا اديما ا اساد  متداجر الت زيدل ا البلددا  املتقدمدل، بدا   .التوايل
ا اانتشددداق وتطدددوق  هدددذل ا  آ دددذا  تشدددذي  عدددد  مدددن املدددس  الت اقيدددل حلسدددا  مدددواز واكدددد أمدددر 

 ومد  .يزال ملما   املماقال علم كسا  قطاز مستق  لت اقة الت زيل آ ذ ا التقلص، وح  كا  ا
الفئدددا   ليقدددو  يلالت زيدددل الرييسددد متددداجرعدددد  حمددددو  مدددن ظلدددر  ،ل حمجددداا  الت زيددداددداقة قطددداز تادددز ا 

هياكد   نشدأ مد  مدروق الوقدت، و وبالتدايل،  .يلدالديمن علليح  مل يعدن األااايل من هدذا القطداز، 
 .املا ددي الددو كانددت موجددو ة اا ياكدد  اجملدزأة حد كددد كبدد   لت دد  حمدد اكتعاقيدل ا ادداقة الت زيددل 

 حااء يعدددن  قدددط قدددوة البددداي  اددداق الت زيدددل مل مدددن املدددرجح أ  مدددا اكتسدددب ادددياق هدددذل الامليدددل، وا 
لقطدداز ادداقة ي تقيدديم تنا سددي وبالتددايل، ا بددد أل .املددوق ين حااءاملشددَتي  قددوةا  أيضدد وحمنددااملسددتللعا 

ميعددن أ  يددؤنر  ددا كدد  والطريقددل الددو  شددعلا مددن القددوةتفاعدد  هددذين ال ةريقددلنظددر ا أ  يالت زيددل 
 .ل من السلل اإلمدا تالياملراك  املت أنناءاملنا سل ا ا  شع  مبفر ل أو الشعس  ما

وأ ث  . دددداةر للمنا سددددلا ا  أيضدددد تسددددببت لدددداحجيابيددددل لعنكفدددداءا  هددددذل الظدددداهرة  وولاددددد   -6
 حدلعدددد ث اسادددد  املتدددداجر ا ا  ددددوقا  احل ددددمو تعنولوجيددددا  التوايدددد  و و اللوجسددددتيا   اابتعدددداق ا
ومدد   .حتسددن األاددااق وايددا ة تددوا ر املنت ددا  بفضدد املسددتللعو ، منلددا العفدداءة ااددتفا  ا معااددل 

للمتداجر العد ث بو دفلا والددوق املتزايدد األمهيدل  ،ك م اسا  املتاجر الع ث تزايد قد يؤ ي لي، 
الر دددددال  تراجددددد ميعدددددن أ  تتسدددددبل ا  نا سدددددل ددددداةر علدددددم امل حد ،األادددددواق جلددددا  كاقادددددل لبوابدددددا 

 ، أيق ددال املسددتللي علددم التددواا  بددا قددوتا ا منددو قطدداز املتدداجر العدد ث  أنيتوقددف تددو  .ااجتمدداعي
تواد   الناادل عدناااتفا ة من معاادل العفداءة بللمستللعا  تسمحقدق ماقول من املنا سل الو 

م د  املتداجر العد ث،  الت اقيدلاملدس  ااقة الت زيل احلدي ل )مبا ا  لي لموعدل متنوعدل مدن أشدعال 
 .وكوانيت احلي(ومتاجر التخفيضا  القووث، الضخمل، ماا  الت اقيل اجملو 
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لتاددددامس  املتدددداجر ت ليدددد  التقليدددددي املتودددد  باملنا سددددل يبقددددم التنظيمددددي،  منظددددوقومددددن  -7
اجر ويقدددل هدذا الت ليدد  املتدد .كت دداقاملتدداجر العد ث   علددم وجلدل نظددرا  قايمدداملدوق ين  العد ث مدد 

الع ث علم أهندا جلدا  تشدَتي منت دا  البقالدل ويدواا  بدا القددقة علدم شدراء كميدا   دخمل 
ملماقاا  املانال امركز مليمن و  لسوء ااتخدالقانو  املنا سل  ويتودث .واخنفاض أاااق الشراء

ا تنددددقإ ا حةددداق قدددانو   املبلدددن عنلدددا ماظدددم املماقادددا  الت اقيدددل غددد  الاا لدددل لعدددنللمنا سدددل، 
تاتمددد  لددذا،و  .ليسددت ا مركددز ملدديمن وحمنددا ا مركددز قددوياملنا سددل، أل  ماظددم االددا  الفاعلددل 

 بوادداي  منلددااملشددعلل، هددذل  تلفددل للتخفيددف مددن كدددة  كلددوا  ا الوقددت الددراهن باددن البلدددا  
اادددتخدال  أو بدددا الشدددركا الاسقدددا  ليشدددم  تطبيدددق تشدددرياا  محايدددل املسدددتللي نطددداق  وادددي ت

تاتمدد بادن الددول ، ا كدا تنظيميدلا  هن د ا ماظملدا تشدع لموعل متنوعل من الدنلب، الدو 
التنظيميددل،  ومددن الناكيددل .املشدداقكا ا السددوق ا أوادداتمبددا قا  التنظدديم الددذا   األ ددرث علددم

 .السنوا  القليلل املا يل  َتة تذ  كب شعلت 

 يدق منصات المتا ر الكبرىالنمو ج ال تصادي الجد -ثانياا  
فددي البلدددا    .مددن بلددد حد آ ددراملنا سددل ا قطدداز ادداقة الت زيددل احلدددي   ختتلددف  قجددل -8

ا   عددد  يمددا  ددص البوابددل الرييسدديل حد السددوق بشددع  متزايددد املتقدمددل، أ ددب ت املتدداجر العدد ث 
مقاقنددل مدد  ا  احلدي ددل حمدددو  ادداقة الت زيددلا يددزال  وق وا البلدددا  الناميددل،  .مددن املنت ددا ا  كبدد  

يددز ا   مدن املتوقد  أ  لعدن .أوقوبدا الذربيدل بلدددا  وقهدا ا بلددا  أ درث م د  الوايدا  املت ددة أو 
ك دددم الطبقدددل واكتشدددا   ،الدددد   الفدددر ياقتفددداز مندددو ااقتودددا ا ، و  توغددد  املتددداجر العددد ث مددد 

ث ااادددت ماق ا املتددداجر العددد  الادددرض بادددن عوامددد   قدددد ت دددبطوباإل دددا ل حد  لدددي،  .الوادددطم
 ،جر ااملددلاتددمتطددوير  شدد  لمنا سددل، وتاملارقلددل لالاقبددا   تزيدد اعتمددا  ايااددا  ولادد   .ومنوهددا

تطددددوير قطددداز املتدددداجر  ، قدددد يسددداهم ااحلدي ددددل مددددا املنت دددا  الطااجددددل ا اساددد  اإلوتددددمب 
 .الع ث ا هذل البلدا 

 .الت زيددل احلدددي ب قطدداز بيدد  بقالددلتنميددل  اتددؤنر  اددرض والطلددللل  تلفددل عوامدد  هنددا و  -9
 ،ك م الطبقل الوادطمو مادل الت ضر، و م   منو الد  ، جبانل الطلل  املتالقل اوام وتشع  ال

 روقيل لعنلا عوام   ،للمرأة(  ل الزمنيل بالنسبلتعلفل الفر لومشاقكل املرأة ا اوق الام  )كبدي  
 جباندل الادرض السياادا ، امللمدل املتالقدل اوام وتشم  ال .غ  كا يل لتواي  ااقة الت زيل احلدي ل

احلدي دددل ااملدددل  رجاتدددموتطدددوير ا ياكددد  األاااددديل، وحتددددي  اساددد  اإلمددددا  )مدددن  دددسل تطدددوير 
جبانددل  املتالقددلاوامدد  وتتسددم عددا ة ال .ركزيددل( ومسددتوث اااددت ماق املباشددر األجندد املوآليددا  الشددراء 

 .عليلا لعنلا ليست أق  أمهيل ح فاء الطاب  املنل يالارض بادل اانس أك  ويوال 
العد ث و سل السنوا  األ  ة، ظلر  ا البلدا  املتقدمل ا ماظم األكيدا  املتداجر  -10

هدا املتالقدل ب عددا  القدوايم و درا األ دناف تدؤنر ا ةريقدل ا  قراق كمنوا  وشبعا  قويدل، كيد  ح
ا املايدددل  70وتقددددق مودددا ق مسدددتقلل أ  مدددا يزيدددد علدددم  .تفاعددد  املدددوق ين واملسدددتللعا وُتعي فلدددا
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تُدتاخددذ عندددما يعددو  املسددتللي ا حمددد ة  عسمددا  ااقيددلشددأ  ب الشددراييل قددراقا  املسددتللي مددن
املسدددتللي حد ةلدددل  حمدددس  بيددد  حمايددددة حتيددد ونتي دددل  لدددي، مل تادددد املتددداجر العددد ث  .املت دددر

من  لدي ستلدي القددقة علدم   لي بدا   .الطلل بالطريقل األك ر كفاءة وتعف  تلبيل هذاملوق ين ا
التأن  ا ةلل املستللعا وا ةريقل و دول املدوق ين حد املسدتللعا وستلدي كدد القددقة علدم 

الت زيددل هددذا النمددو إ  العتابددا  املتالقددل بت دداقةكللددت قددد و  .حتديددد هددذا الطلددل وهددذل الطريقددل
 .(2)املتاجر الع ثك م امتدا   توو فا  مستفيض س  حتليااقتوا ي ااديد 

 او  .علددم كددد اددواء املتدداجر العدد ث اخلدددما  حد املسددتللعا واملددوق ينتقدددل  ا ،وكاليدد -11
 ا املتالقدددلمدددن  ددداةر عملياهدددا  متزايدددا  قددددق املتددداجر العددد ث ، حتددو ل مددد  املدددوق ين اددياق الودددفقا 

 لغدد  متواانددواتفاقددا  ق اتفاقددا  اخلدمددل املد وعددل األجددر، ت دداقة الت زيددل حد املددوق ين عددن ةريددب
واألكعددال  التااقديددلشددروت تت اهدد  ال انفرا يددلوساقاددا   ،املنت ددا  بشددأ  توقيدددبشددع  وا ددح 

الددد ول قاددول االددا  الشددريعل  ددا فددرض املتدداجر العدد ث و تعلددم اددبي  امل ددال، قددد و  .القانونيددل
 طلدددلقدددد تأو منت دددا  مت دددر كبددد  قايمدددل  اانضدددمال حداحلدددق ا الدددد ول أو لل ودددول علدددم 

وا الاسقدا  بدا  .الت زيل  تلف متاجرأاااق  مقاقنل سن  الزبو  من أغلفلو/أو  سيزةا  أك ام
 الواق ة أ نال:األنواز األقبال من املماقاا  الت اقيل حتدا  عا ة املوناا وااق الت زيل، 

 خددداةراملأو  التعددداليفأو بشدددع  غددد  عدددا ل ق دو  مددد  بدددةدددرف واكدددد حيدددو ل  )أ( 
السل  حد  درا ث حد الطرف اآل ر )علم ابي  امل ال، تسليم  املتالقل بتنظيم املشاقي  اخلا ل ب 

تقدددا املتدداجر العدد ث خلدددما  مركزيددل للتسددليم والتخددزين؛ والت ديددد  ا دد  أو املددس  الت اقيددل 
   ا   امل  الت اقي؛ وتقلص املنتب(؛ امل  الت اقي؛ وأنشطل الَتويب والتسويق

كدددا  ا   مدددن الطدددرف اآل دددر احلودددول علدددم مزايدددا ومندددا   أيدددةدددرف واكدددد يطلدددل  ) ( 
 نوعلا  و  تقدا أي  دمل متولل باملزيل أو املنفال املطلوبل؛

تذي ا  بشع  انفرا ي و/أو بأنر قجاي علدم عقدد، كدد ةرف واكد يُد    )إ( 
 شروت عا لل؛ حا عند ااتيفاءا  حتديد لو كا  الاقد ا يسمح بذلي

 .يلاأو يلد  ب هنا الاسقل الت اقيلمن غ  كق ةرف واكد ينلي  ) ( 
وعلدددم الدددرغم مدددن مجيددد  أنشدددطل حتويددد  املخددداةر املنودددوو عليلدددا ا الاقدددو ، قدددد تل دددأ  -12

حد ساقادددا   املتددداجر العددد ث، ح ا مل حتقدددق األقبدددا  الدا ليدددل املتوقادددل أو ح ا قغبدددت ا ااواهدددا،
وهعذا غ    .انفرا يل ااتخسو عايدا  من املوق ين حتت التلديد بر   أمسايلم من قوايملا

املتاجر الع ث نفسلا جوهريا  من جلا  مقدمل للخدما  حد عسما  ااقيل مستلقل للبقالدل، 
  .وهي تسام حد حتقيق أقبا  قووث من النفا  حد منواها واملنا سل  ا للا

__________ 

 Clarke, Davies, Dobson and Waterson, 2002, Buyer Power and Competition in Europeanانظدر  (2)

Food Retailing (Edward Elgar)عامل ، من أج  مناقشل. 
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 تلفدل مدن التدداب  ملوااندل اا دتسا  ا  وتستخدل ااقتوا ا  املتأنرة  دذل املشداك  أنواعد -13
وا ااحتدا  األوقو،، علدم ادبي  امل دال، كدد  ماظدم الددول األعضداء ماداي  لتاريددف  .ا األادواق

بددق القددوانا وتنط .احلدداا  الددو تددؤ ي حد املماقاددا  الت اقيددل غدد  الاا لددل ا قطدداز ادداقة الت زيددل
وميعدن أ   .ماظم الدول األعضاء علم الاسقا  با الشركا  ا مجي  مراك  السدلل اإلمددا  ا

حتددددمل املماقادددا  الت اقيدددل غددد  الاا لدددل ا كددد  مركلدددل مدددن هدددذل املراكددد ، ولدددذلي ينبذدددي للددددول 
ا األعضددداء الدددو مل تفاددد   لدددي بادددد أ  تنظدددر ا ادددن تشدددرياا  تذطدددي الاسقدددا  بدددا الشدددركا  

 دددما  أ  تذطددددي التشددددرياا  ا  وينبذددددي للددددول األعضدددداء أيضدددد .السدددل اإلمدددددا  الذدددذايي بأكمللددددا
 .(3)املتالدين من بلدا  غ  بلدا  ااحتا  األوقو،

 هيكل السوق والمنافسة -ثالثاا  
متداجر العد ث الرايددة قدوة للأ   بالت زيلالبقالل  بي هيع  ماظم األاواق الوةنيل ل يبا -14

ويدددت عم ا هيعددد  األادددواق عدددد  مدددن السدددما  الدددو قدددد تادددزا و ددد  الشدددركا   .كبددد ةادددوقيل  
عددو  الَتكددز السددوقي وي .د مددن ساقاددل أنشددطل ماينددلحتددو  ،تايددق   ددول شددركا  جديدددةو القايمددل، 

 ،وقدد يعدو  لشدفا يل السدوق آنداق  داقة التواد ،الدد ول و  ند س الوواجز احل تسو و  ا ،عالي عا ة
 ا .عموم يُاتقد سا أك الت ول أمهيل  وتعاليفتللي املس ااتبقاءويعتسي 

 التركز العالي -ألف 
مشدد    و تلددف  دديذلا أمددرالت زيددل ادداقة السدداي حد التفددوق بددا  تلددف أشددعال ح   -15

الَتكددز املتزايددد ا أاددواق  يددؤ ي مددن أ ا  هنددا  قلقددلعددن للمنا سددل، ا  كددا ز باعتبدداقل للمسددتللعا 
نطدددداق املماقاددددا  املاناددددل للمنا سددددل، علددددم كسددددا  تواددددي  نا سددددل و  فددددن قددددوة املالت زيددددل حد 

 ضدخمل أ دس  شدركا  اداقة الت زيدل البامليا  اندماإ  عندما يتالق األمراملستللعا، ا ايما 
تندتب  وايدد مدن قدد و  .املباشدرة ك م املنا سدل تقلصالَتكز السوقي و تزيد بشع  كب  من الو قد 

لعدن ، لداتعاليف ندماإ هذل الو تسمح لألةدراف املندلدل ضفدنعن عمليا  اا العفاءة ناكيل
ةدددراف ايدددا ة القدددوة السدددوقيل لأل الددو تندددتب عدددناملانادددل للمنا سدددل  نفرا يدددلحااء اآلنددداق ااا  هنددا  قلقددد

 .حبددرال اتفدداق اندددماإاملتبقيددل باددد  لنا سددتبددا األةددراف امل أو/أو اآلندداق املنسددقل الددو تنشدد املندلددل
مدن القوة السدوقيل وآناق  العفاءة مدث تواا روف، يتطلل تقييم املنا سل حتلي  ظ  هذل الظ وا

 .لامليا  ااندماإ لحتديد النتايب الوا يأج  
املسدتوث  هدو علدم اسدعلم املستوث اإلقليمي أو امللي أك ر كدة الَتكز وبووقة عامل يعو   -16

  بسدددبل اعتبددداقا يدددلباادددَتاتي يل البقددد  النفط مسدددمي امددد اتبدددازالت زيدددل سيددد  حد  أل  متددداجرالدددوة ، 
لمملعدددددل املت ددددددة لتقريدددددر البقالدددددل وقدددددد  لدددددص  .(وااادددددتباق ااادددددَتاتي ي علدددددم األقجدددددحالعفددددداءة )

__________ 

(3) European Commission, 2016, Report from the Commission to the European Parliament and the 

Council on unfair business-to-business trading practices in the food supply chain. 
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، علدددم 2011 ادددبانيا لاددالوكددذلي تقريدددر البقالددل إل 2008لادددال الشددماليل ا  يرلنددددآالاظمددم و  ال يطانيدد
 .(4)املستوث الوة  ا هو علمالسوق املليل س ستوثعلم مأعلم بع    زابي  امل ال، حد أ  الَتك

تقييد املنا سل حد ا من  كاا  املطابقل من  سل َتكز تساعد مراقبل الوبوفل عامل،  -17
وقددد يُطلددل مددن  ا .علددم اددبي  امل ددال حنشدداء أو تازيددز مراكددز مليمنددل حمليددبطددرق منلددا كددد كبدد ، 

علدددم املسدددتوث احلدددد مدددن مسدددتويا  الَتكدددز بةدددراف األالسدددلطا  املانيدددل باملنا سدددل قبدددول التزامدددا  
 .ااقيلامللي الذي جيري عن ةريق حمس  

ا أغلدددل ا  قا عددد مراقبدددل عمليدددا  اانددددماإ ا قطددداز اددداقة الت زيدددلقدددد تشدددع   ا ،وأ ددد   -18
تازيددز بمراقبددل الَتكددز للسددلطا  تسددمح و مددن املنا سددل،  حتدددميعددن أ   الددو لامليددا أمددال ا األكيددا 

تاددزاا وا  رنسددا، علددم اددبي  امل ددال،  .ألاددواق، ا ادديما علددم املسددتويا  املليددلباالاامددل  تلددامار 
فددن اخلااندددماإ ا القطدداز، مبددا ا  لددي مددن  ددسل  مراجاددل عمليددا ا املنا سددل  وق اددلطل 

سلطل املانيدل هن لدا بشدأ  أ د ا  كدق نق ت الا  ومؤ ر  .بااندماإ اتبا  اإل طاقاإللزامي ل
مدن كيد  حتديدد ساقادل قاادخل ادواء حتليد  قطداز الت زيدل ويشدع   .اامتياا اخلا اا ملراقبتلدا

وقددد تددؤ ي عمليددا  اندددماإ املتدداجر العدد ث  .نا سددل علددم حنددو جيدددتقيدديم امل وأ امللمددلاألاددواق 
وا  .الدددو تُدددد   ملدددوق ي األغذيدددل حد ايدددا ة قدددوة ااكتعددداق )الشدددرايي( واخنفددداض األادددااقا  أيضددد

، أل  الاديدد مدن قندوا  التوايد  لليدحمو  لتدأن ا  وةنيدبالقطداز  ميدزعلدم ادبي  امل دال، يتال ااي ، 
أكدد وتشدع  مراكدز التوايد   .(5)تتدأنر بتو ديا  وةنيدلو اإلقليمدي وامللدي، سدتويا علم املُتشعا  

 .لوحملي لوةني وجلا  نظرينبذي حتليللا من لذلي املتذ ا  التنا سيل ا امل ا اوق الت زيل، و 

 حوا ز القانونيةال -باء 
عددن املددراقبا، احلددواجز  اددلطا  املنا سددل،  ضددس   ، ااددتنعر  قااددا  األاددواق اددياق ا -19

بيدد  البقالددل بالت زيددل ا أاددواق  حد الددد ولمددن نوعلددا الددو تقيددد  ددرو  القانونيددل الضددخمل والفريدددة
ق يدددالت زيدددل ميعدددن أ  تااددداقة لنشدددات  مدددن اللدددوايح التنظيميدددل عددددة أندددوازوهندددا   .والتواددد   ا للدددا

للتأكد من أ  الفوايدد ااقتودا يل تفدوق التعداليف  لااملنا سل الفاالل وينبذي النظر بانايل ا توميم
 : اجملاا  املستلد ل التاليل وتشم  هذل اللوايح التنظيميل .ااقتوا يل

__________ 

 .علددم املسددتويا الددوة  واإلقليمددي، األق دديل قدداا مبسددتوث املسدداكليُ الددذي تقريددر حاددبانيا  قجددل الَتكددز، يقدداق   (4)
املسدتوث القوة السوقيل علم ساتدال علم لا اململعل املت دة علم مزيب من عاملا  املانيل السلطلواعتمد  

 .املنا ساعد  قلي  من السوق و  ل منكول عالي املتم لل اامللي، 
بدالقيو  ا   دق اجمللدس، قهندوا، 2013لدي: ا عدال تت لم  قاال اجمللس اإل اقي للد از ااقتوا ي للسوق  يما ي (5)

وندتب عدن  ،Casas Bahiaو Pão de Açúcarوبدا  ،Ponto Frioو Pão de Açúcar بدا احتدا  علدماملفرو دل، 
 أنشددددأها لموعددددل شددددركل قابضددددلوهددددي  Via Varejo - الت زيددددل ا ال اايدددد  لت دددداقة شددددركلأكدددد  حنشدددداء   لددددي

Grupo Pão de Açúcar    ح اقة اساد مدن أجد Pão de Açúcar وCasas Bahia  للماددا  وشدركل للت داقة
ومدن أجد   .بلديدل 117وأنر ااحتدا  ا  .الاسما  ال سمل علم اإلنَتنتمجي  عن مبياا   لاإللعَتونيل مسؤول

  .بلديل 54ا ا  ااقيا  مركز  74علم بي   Via Varejoااات ابل للشروت وا قت شركل 
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هددذل قددد حتمددي و  .امللعيددل األجنبيددل  ددرض قيددو  علددماألجندد  و  اااددت ماق املباشددر )أ( 
الت زيدل ا البلدد، لعدن هدذا قدد أ  تظد  ملعيدل قطداز عفد  تو القايمدل الت زيدل الوةنيدل  القيو  متاجر

 اابتعاقيلالت زيل الدوليل  متاجرالو ول حد  رو تقييد سبل يعو  علم كسا  أاواق الت زيل ب
 للمستللعا؛ ك رأمزايا و  أك   ياقا  للز املنا سل املليل واوالفاالل الو ميعن أ  حتف

وقددد حتمددي هددذل  .و ددرض قيددو  علددم مددنح الَتا دديصالتخطدديط وتقسدديم املندداةق  ) ( 
متداجر ن  اكدف سو  - لبي  بالت زيللمنا ذ ا  مسبقالو أنشأ  القايمل الت زيل الوةنيل  متاجرالقيو  
ونشددر الت زيددل ااديدددة  متدداجرقددد سندد    ددول لعنلددا  - بيئيددلاعتُدد   مودددق شددواغ  ح ا  الت زيددل

موقدد  الددو تقيددد املفرو ددل علددم التخطدديط القيددو  ومددن أم لددل  لددي الت زيددل ااديدددة، ادداقة أشددعال 
 الت زيل احلدي ل؛متاجر الضخمل أو غ ها من أشعال ماا  الت اقيل اجملو الضخمل وك م املتاجر 

وقد حتمي هذل القيدو  كقدوق الامدال  يمدا يتالدق  .القيو  علم ااعا  الام  )إ( 
الت زيدل، ميعدن أ  ختد  متاجر  تلف علم بطريقل  تلفل لعن عندما تطباق باد  ااعا  الام  

 وُيسر التسوق؛ا تياق املستللي وتقيد باملنا سل 
أادااق وقد تسداعد  .و رض قيو  علم ختفيضا  األاااقالرقابل علم األاااق  ) ( 

لقيو  املفرو ل وميعن ل تسوقواملستللعا أينما وا  اعلم  ما  أاااق موكدة ل  ابتلال الت زيل
جوانددل غدد   ااملنا سدل أ  تشدد   التعلفددل(  بأقدد  مدن)م دد  مندد  البيد   علدم ختفيضددا  األادااق

، وت ددبط لعددن مددن املمعددن أ  حتمددي متدداجر الت زيددل غدد  الفاالددلوااددو ة(،  ل)م دد  اخلدمدد ادداريل
 العفاءة وتؤ ي حد اقتفاز األاااق بالنسبل للمستللعا؛ جلو  حتسا

 .اخلا ل يمايل املوق ين التنظيميل التبايل ااقتوا يل واللوايحقوانا  )ه( 

 حوا ز ال تصادية والسترا يجيةال - يم 
وحتقدق متداجر  .اقَتنت احلواجز ااقتوا يل عا ة بو دوقا  احل دم الدو حتققلدا الشدركا  -20

ا تعداليف أهدم عنودر  وهديتعداليف املدد س ، ا لدال  ةالعبد ة و دوقا  ك دم كبد   الت زيل
علددم ااددتذسل أنددواز أ ددرث مددن و ددوقا   ولدددث هددذل املتدداجر القدددقةالت زيددل، بيدد  البقالددل ب متدداجر

 :احل م ا اجملاا  التاليل
 ايا ة ختوص املديرين؛ - اإل اقة )أ( 
قاول الفايدة عند ااقَتاض من املوداقف  ختفين ااحلوول علم  - التموي  ) ( 

 وحمعانيل الو ول حد لموعل أك  من األ وا  املاليل؛
من النواتب ا أادواق اإلعسنا  علم لموعل أك  تعاليف  تواي  - التسويق )إ( 

 واايط اإلعسل؛
 .نتاإاإل  الل اعايدا  احل م  اااتفا ة من - التعنولوجيا ) ( 
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أهدددم ا تشدددعي  األادددواق املليدددل ا  وقا  احل دددم علدددم نطددداق السدددوق  وق و دددوقدددد تدددؤ ي  -21
أو  ةبيايق اكتعاكاا  املتاجر الع ث أقر  حد  وبحوا هذا الود ، قد ت .الشديدة الَتكز
ملتداجر بيد  املتاكدل الت اقيدل نددقة األقا دي ومن أم لل هذل احلاا ، عندما تدؤ ي  .اكتعاق القلل

ادد  املتنا سدا ا ليعدم الواقد  حد تقييدد التخطديط، علدم ا غيدا  قيدو   ، كدالبقالل بالت زيل
 .ماينل اوق حمليل

 شفافيةال -دال 
اإلجدراءا  مد  التعيدف السدري   هاأادااق وا  ددما  املتداجر العد ث ا شفا يل تسل  ال -22

 )اللددددددواال األااادددددديلبدددددداللواال املارو ددددددل قيمتلددددددا نا سددددددا، وا ادددددديما  يمددددددا يتالددددددق تمللاااددددددَتاتي يل 
واددلل منو جيددل مددن والسددل  املابددأة  ،اددااق(أعلددم باألا  وتسددتدعي وعيددشددَتث بوددوقة منتظمددل تُ  الددو

 .منت ا  البقالل

 استبقاء المستهلك -هاء 
ا  ا تذطيلددا  ايمددالددو  باددن السددما  الفريدددةيُدد ا شددراء منت ددا  البقالددل ا مت ددر جددام   -23

بق منددا إ مراعدداة السددار اا تزاليددل، ملمددا كانددت متطددوقة، السددلو  وا تطددا .الت لدديس  ااقتوددا يل
وااقة الزقاعددل واألغذيددل والبيئددل ا  أجرهددا قااددل أظلددر  علددم اددبي  امل ددال، و  .املسكددل للمسددتللي

ا املايدل مدن  83لمتداجر العد ث علدم الن دو التدايل: لتطوق واء املستللي  2010حابانيا ا عال 
املددس  الت اقيددل ا  التسددوقهنددم يفضددلو  ح قددالوا ييلاااتقودداالدقااددل لم تاملسددتللعا الددذين  لدد

يتسدددوقو  عدددا ة ا املدددس  الت اقيدددل األقدددر  حد أهنم هدددؤاء بدددا املايدددل مدددن  79.9وأ دددا   لا؛نفسددد
ا  58.4 أو دددح ،لانفسدددا املدددس  الت اقيدددل التابادددل للم موعدددل  تسدددوقو يمدددا يتالدددق بالبيدددوهم؛ 

يذ و  املدس  الت اقيدل ا املايل أهنم  23.2 أو ح لي القيال بذلي ا كا لو  املايل أهنم يفض
، ظلت هذل األققال نابتل، علدم الدرغم مدن األامدل ااقتودا يل 2005وكد عال  .من كا حد آ ر

 .(6)الو واجلتلا حابانيا ا السنوا  األ  ة

 الكبرى المتا ر  وة -واو 
بيدد  ا قطدداز املسكظددل الددو تعي ددف ادد  التوايدد  احلدددي  املشدداك  ا يعليددل  بددالنظر حد -24

، علدم مدرا  وتادزا نفسدلا بنفسدلاأقبد  مبقدداق املتاجر العد ث تتزايد قوة الت زيل، ب املوا  الذذاييل
 : الن و التايل

قليلددددل؛ والت لددددي بالشددددفا يل؛  )جلددددا   اعلددددل القلددددل اكتعدددداقحد يدددد  القطدددداز مي )أ( 
 ملااق  املليل؛بفض  ا ويُازاا القطازاعتما  املتبا ل(، باحقراق كام  ليل من السوق؛ و وكوص عا

__________ 

يتسدوقو  ا املد  ا املايدل مدن املسدتللعا  86أ  اااتقوداء  أجراهدا مالددا  أكددمل علدد قاادل ااتقوداييل أظلدر   (6)
 امل  الت اقي.القر  هو الاام  الرييسي ا ا تياق  أ األابوعيل الرييسيل، و الت اقي نفس  اقتناء مشَتياهم 
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الاددا ا (  قددوةاملتدداجر العدد ث ) ددرا ث املسددتللعو  حد حقامددل قوابددط قويددل مدد  مييدد   ) ( 
 ؛نوا تعاليف الضذوت التنا سيل علم هذل املتذ  العدل سان  املالوما  و  فف و 

 الو دول حد علم حمعانيللاسما  الت اقيل املستقلل لنمو إ الت اقي الياتمد  )إ( 
 والتطوير لب  ااتدامل منو إ النمو اإلجيا، ملبياا  امن املستللعا من أج  أك  عد  سعن 

 .املتدددداجر العدددد ثحتددددت قمحددددل الت دددداقي الاسمددددا  الت اقيددددل هددددذا النمددددو إ يضدددد  ، و واابتعدددداق
   وقة مندو موق   ساقة  ا كا قد حتو ل   بسلوللاااتاا ل عن موق  كب  ت ر  ملوكقاعدة، ميعن 

 السوق؛من  وامل تدهوق و روإ حد  محيدة
ا السددلل األغذيددل مددن  ددسل حنتدداإ وبيدد  عسماهددا ا  تندددمب املتدداجر العدد ث قأاددي ) ( 

 .للللاسما  الت اقيل املستقالت اقيل اخلا ل  ا، وبذلي أ ب ت جلا  منا سل قويل 
منت ددي  اا  عميقددا  تددأن  املتدداجر العدد ث الددو تتبالددا املماقاددا  املاناددل للمنا سددل وتددؤنر  -25

قد تتأنر املنت ا  الزقاعيل  دذل املماقادا  و  .الزقاعيل الذذاييل وا  ناعل املا ملنت ا  الزقاعيل و ا
  ااقيددل أو بدددوهنا حد بأمسدداء عسمدداا   فددي احلدداا  الددو يددوق   يلدا املنت ددو  اددلا .بطدرق  تلفددل

وا  .وشدددروة  املتدداجر العددد ث بشدددع  مباشدددر، قدددد يتار دددو  لت ددداواا  متالقدددل برادددول الدددد ول
ا الامليددا  الوددناعيل ويضدداو  عسمددا  ااقيددل، قددد ا  احلدداا  الددو يندددمب  يلددا املنت ددو  قأاددي
 باعتبداقهمبودوقة غد  مباشدرة ا   املنت دو  أيضدوقد ياداي .يتأنرو  باملماقاا  املبينل ا هذا الفرز

 فدددن و  تقليددددمندددو إ الكمدددا أ    .الزقاعيدددل الذذاييدددل وا  دددناعل املدددبالنسدددبل حد مدددوق ي املدددد س  
،  دددا علدددم األقجدددحا  وح  كدددا  مريددداملتددداجر العددد ث،  الدددذي تاتمددددل ا ماظدددم األكيدددا األادددااق 

منا سدددل  ا  ا يدددؤ ي حد اإلنتاجيدددل، سددد ق ددد اابتعددداق و علدددم  و/أو املدددوق يناملنت دددا شددد   ي ا
 .(7)كا يلألقبا   اكتمال عدل حتقيقلم ا  نظر ، حمولل  فريل

الزقاعددددل  عامددددل أاااددددديل تشدددددع  ا اددددديما البلدددددا  الناميددددل، وا الاديددددد مددددن البلدددددا ،  -26
ملاااددل املشدداك  املتوددلل ا  عددا ة أكعامددا تتضددمن بيددد أ  قددوانا وايااددا  املنا سددل  .لسقتوددا 

 يلدا وا ماظدم البلددا ، ح  مل يعدن  .الزقاعيدل الذذاييدل وا  ناعل املدو الزقاعل ي قطاع باملنا سل ا
علددم مسددتوث  ي وقددوة البدداي الَتكددز السددوق ماااددلمجيالددا، يقتوددر نطدداق تشددرياا  املنا سددل علددم 

ا يمنل، وهذا ا يااجل مشاك  املنا سل الناشدئل عدن مركز  تخدالاا حااءةاإلنتاإ مبوجل أكعال 
  تناقدا قطاز اقاعي مستدال وتنا سي، ينبذي للدول أ  تاداجل ااهدف ولت قيق  .املشَتي وةق

 .الذذاييل بالت زيل ا قطاز بي  املوا  التنا سيل

__________ 

(7) A Seth and G Randall, 1999, The Grocers: the Rise and Rise of the Supermarket Chains (Kogan 

Page Publishers). 
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 بيااع المااوادق المنافسااة فااي   اا  ياأ   ع المحتماالالممارساات الرئيسااية  -رابعاا  
 التنافسية تختنا اتالق الغذائية بالتجزئة

القطاعدا  الدو  حد جانل غ ها مدن - الضخمللمتاجر ل بااتمراق ملتزايدةالقوة ا أّ   -27
نظددم احل دددز و )م دد  شددبعا  بطاقددا  اايتمددا ،  لتنظيميدد  شددلد  منا سددل ااددتباقيل وتددد س

تنا سيل، علم الن و ا تناقا   مودق حدحد حتوي  هذل املتاجر  - وا واتف النقالل( ،احلااوبيل
أكد  مددن ا   ايمد اديعو  لمددوق ينلتفددَتض أ  اادتذسل املتداجر العد ث  اقتودا يلاملبدا ا نظريدل 

املندددددتب  يمدددددا  دددددص جتمددددداعي )الر دددددال اا حد املسدددددتللعا مدددددن منظدددددوق تُنقددددد أي  ايددددددة حمتملدددددل 
  قدط بد  باعتبداقل كزمدليقداا مدن كيد  السدار ا وح ا كا  ق ال املسدتللي  .(8)(ماا   املستلليو 

 دد اداواا  املتداجر العد ث هدو أ    ااادتنتاإوالسدار،  ،التندوزو ادو ة، اابتعاق وا منماقدة 
 .علم كد اواء جتماعي وق ال املستلليالر ال ااقوض ت لاملستقلالاسما  الت اقيل  موق ي

 الستبعاد -ألف 
، لددانا سددل  ا لحد منودداها واملمسددتقلل و ددول عسمددل ااقيددل املتدداجر العدد ث قددد تارقدد   -28

بطريقدل غد  عا لدل اادتذسل الشدركاء الت داقيا بمن  سل ساقاا   ا  باد أ قدي، لديس  قدط 
وجيري هدذا ااادتباا  باادتخدال  .أكد املنا سا من السوق بااتباا وأهم من  لي،  ا ،ب  أيض

 املماقاا  التاليل:
اقيددددل قددددملا الاسمدددا  الت تاملالومدددا  الت اقيدددل السددددريل الدددو  خدالاادددت ادددوء )أ( 

 عسما  املتاجر الع ث؛ علم حنو  دل مول لاملستقلل حد املتاجر الع ث 
  رض قاول الد ول، ومن  تواي  الاسما  الت اقيل املستقلل؛ ) ( 
الاسمدا  شدركا   الدذي يقدوض اادتمراقيل، معانيدل الدد ولاإلهناء املفاجئ إل )إ( 

 الت اقيل املستقلل؛
الاسمدددل الت اقيدددل املسدددتقلل الدددو ا  وابتعددداقا  الدددر ن املسدددبق لدددد ول منت ددد ) ( 

 .تنا س عسما  املتاجر الع ث
حبددددرال  املنودددا  الو دددول حداحلدددد مدددن  ددددرو ومدددن املماقادددا  الدددو ميعددددن أ  تدددؤ ي حد  -29

ق د   علدم ادبي  امل دال، ا  رنسدا،و  .الشدراييلهدا زيدا ة قو ل الت زيدل متداجربدا  لاتفاقا  شراء مشَتك
كبدد ة لدددث متالدددين  وي وا  كبدد  تفاقددا   قجددل الَتكددز وأاددفر عددن قدددقة شددراييل  هددذل ااانتشدداق 
وااقة ااقتوددا  والوددناعل والشددؤو   مددن أجدد  عدددوا تقريددر أُ  .(9)الت زيددلبا مركلددل التوايدد  ا  مسددبق

مشدداك  متوددلل  عدددةاددلطل املنا سددل كددد   الرقميددل وانددل الشددؤو  ااقتوددا يل ا للددس الشدديو ، 
__________ 

(8) M Armstrong, 2006, Competition in two-sided markets, RAND Journal of Economics, 37(3). 
 ;Intermarché-Group Casino) مدن املشدَتين أقب  لموعا باألااا ا السوق  اما نتي ل  ذل ااتفاقا ،  (9)

Carrefour-Cora; Auchan-Système U; E Leclerc ا املايل من السوق 90(، الو تستأنر لتمال بنسبل.   
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 ساند  شدروت الشدراء؛؛ و هذل ااتفاقا  ا اجملاا  التاليل: تبدا ل املالومدا  تنطوي عليلاباملنا سل 
 لدددث باددن وتدددي ااددو ة أو احلددا ز تقلدديص اإلمدددا  طددر و احلددد مددن التنقدد   يمددا بددا الشددركا ؛ و 

 السدلطل لموعدل مدن التدداب  اختدذ و  .و طر ااتباا  موق ين املوق ين علم اابتعاق أو ااات ماق؛
ل دددواجز كبددد  ل  الراميدددل حد تفدددا ي ااواندددل السدددلبيل  دددذل ااتفاقدددا ، ا اددديما عدددن ةريدددق  فدددن

 ،أي اتفداق جديدد عدن بسغاإل، وحنشداء التدزال قدانوي بدالدو سند  الدد ول ا ادوق الت زيدلاملوجو ة 
 .(10)لتبايل ااقتوا يلل خدالاات أي اوءنبا  وجو  إلجراءا  اإلوتادي  

 سعريةغير الت السعرية و الممارسا -باء 
عددن ةريددق ساقاددا  ادداريل وغدد  ادداريل تارقدد  ا  قددد جيددري اااددتباا  مددن السددوق أيضدد -30

املتاجر أ   وم  .املنا سل  ا   املتاجر با عسما  املتاجر الع ث والاسما  الت اقيل املستقلل
الواقد   يعم تام  ما ا  غالبالت زيل حد املوق ين و  ااقة نق  ماظم  اةرقا قة علم تبدو الع ث 

عدن أ واقهدا ا لدال ا  قمسيد تتخد  هدذل املتداجر ، ملحلديلم  دما  مد وعل األجرك لا  تقدل 
مجيدد  املخدداةر مدد  حتمدد  مسددتللعا للحعددا ة البيدد  مددن أجدد  شددراء البيدد  )أي الالت زيددل أو  ادداقة

اق البيدد  بالت زيددل للاسمددا  أاددات عم ا زايددا تنا سدديل م دد  الددمب تتمتدد  مددا  امددت( ذلياملرتبطددل بدد
 ما يلي:  املماقاا  الساريل وغ  الساريلوتشم   .الت اقيل املستقلل

ميعن للقدقة علدم حتديدد األادااق أ  تقدوض بيدا  قيمدل عسمدل ااقيدل مسدتقلل  )أ( 
 للمستللعا بااتخدال األااليل التاليل:

وعسمدل املت ددر املسددتلد ل   ددوة اداريل بددا الاسمدل الت اقيددل املسدتقلل ا دطناز  ‘1‘ 
 قددط بدددأ  اددلطا  املنا سددل تب دد  اآلندداق املاناددل للمنا سددل ا  ومددؤ ر  .العبدد 

 ؛(11)املَتتبل علم م   هذل الف وا 
 توددددوقب علددددم حنددددو يضددددرّ  حتديددددد اددددار بيدددد  باخلسدددداقة لاسمددددل ااقيددددل مسددددتقلل ‘2‘ 

 وا تنشدددذ  ادددلطا  املنا سدددل بالضدددروقة مبسدددألل حهدددس  .املسدددتللعا او هدددا
تركدددز علدددم املنا سدددل   لدددي، البيددد  باخلسددداقةعسمدددا  ااقيدددل مدددن  دددسل أادددااق 

 أك ددر سددا تركددز علددم ا حةدداق الاسمددل الت اقيددل الواكدددة غدد  الديناميددل السدداريل
 با الاسما  الت اقيل؛ يما املنا سل الديناميل 

 أاددااق علددماملسددتقلل  الت اقيددل املددل الَتوجييددل للاسمددا أاددااق ا تطبيددقق ددن  ‘3‘ 
 ؛(12)الت زيلب بيالا

__________ 

(10) France Competition Authority, 2015, Joint purchasing agreements in the food retail sector. 
   .باقيسوبشأ   نلندا وحابانيا، شأ  ب كما يسكل، علم ابي  امل ال، ا تقاقير البقالل (11)
البقالدل ا اململعدل املت ددة حد حتقيدق التدواا  منت دا  توقيد املتالقل بمدونل املماقاا  حتاول علم ابي  امل ال،  (12)

عمليددل تروجييدددل ا سويدد  تعددداليف  أ  تشدددَتت علددم املدددوق ين املتدداجر العددد ث مددن منددد ا هددذا اجملددال مدددن  ددسل 
 مبلدد  ماقولددلا  ملددوق ين  طيدداباددد حشددااق  بدد جراء هددذل الامليددا  الَتوجييددلوحلددزال املتدداجر العدد ث  ماظددم األكيددا ،
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 كظر عمليا  الَتويب علم أغلفل منت ا  الاسما  الت اقيل املستقلل؛ ‘4‘ 
حمعانيل ااتخدال املماقاا  غ  الساريل لارقلل ا تياق املسدتللي  ا د  املد   ) ( 

 :(13)ت اقي بااتخدال األااليل التاليلال
 ا د  املد   اخلددما  املقدمدل حد الاسمدا  الت اقيدل املسدتقلل  فن مسدتوث ‘1‘ 

 ؛الت اقي
 ؛ ملت ر العباحتوي  تقنيا  التسويق لوا  عسما   ‘2‘ 
أو ختوديص   ملت ر العبدمنح أماكن أ ض  علم ق وف عرض السل  لاسما  ا ‘3‘ 

 ؛كيز مفرت  ا
 .املستلد ل لاملنا س الت اقيل الاسما  تقليد املت ر العب  ألغلفل ‘4‘ 

ميعددن اعتمددا  ومددن أجدد  التودددي  ددذل املماقاددا  الت اقيددل غدد  الاا لددل واااددتباا يل،  -31
 .تنظيميل كسل ااقتضاء وحجراءا  تو ي يللمنا سل لقوانا 

 األثر على األسواق والمستهلكين  
 الفدددروايدددا ة  مدددن كيددد سدددتللعا امل قدددد تدددؤنر املماقادددا  السددداريل وغددد  السددداريل ا -32

كا  بتأن  هذل القيو  ح ا  املستللعو  قد يشار و  .)اابتعاق( منت ا  جديدةوتوا ر )اا تياق( 
، حمددا كنتي ددل املنت ددا  جددو ة وابتعدداقو املنت ددا  بددا  تيدداق اا ا دددف منلددا هددو  فددن أو مندد 

الددو منا سدل املدوق ين، ل عرقلددل ا كدا( أو غدد  مباشدرة ادتباا مباشدرة للقيدو  )مدن  ددسل آنداق اا
 .ااات ماقتراج  شدة املنا سل با املنت ا  و/أو  اف عن  تسفر
الددو التذيدد ا  مددا ينددتب عددن  املفو دديل األوقوبيددلأجرهددا ت  قااددل ي ددوا هددذا الوددد ،  -33

 .أنددر اقتوددا ي علددم ق ددال املسدددتللعامددن  الت زيددل احلددددي بيدد  املددوا  الذذاييددل بقطدداز  يشددلدها
ا اددوق وق ين الت زيددل واملددترّكددز متدداجر ، علددم وجدد  اخلوددوو، حتديددد أنددر الدقااددل تسددتلدفو 

تندداول  عددن و ضددس   .(14)علددم  لددي املشددَتيا  علددم اا تيدداق واابتعدداق، وتددو   أ لددل اريبيددل قويددل
 لداوك م عوامد  أ درث م د  ندوز املتداجر ، تناولت الدقاادل بدالتقييمالت زيل واملوق ينمتاجر تركز 

اا تس دددا  ا يعليدددل الددددو قدددد تدددؤنر ا اا تيدددداق لتو دددديح  الدميذرا يدددل، اخلودددايص ااجتماعيدددلو 
مدددن قدددد اا   وأظلدددر  النتدددايب أ  اخليددداقا  املتاكدددل للمسدددتللعا ا املتددداجر املليدددل  .واابتعددداق

                                                                                                                                                                                                 
-https://www.gov.uk/government/publications/groceries-supply-code-of-practice/groceries )انظدددددددددددددددر

supply-code-of-practice). 
(13) A Fernández and M Gómez, 1999, Estrategias de las marcas de distribuidor, Distribución y 

Consumo, 45:30–49. 

(14) European Commission, 2014, Study on the economic impact of modern retail on choice and 

innovation in the European Union food sector. 
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، ومتدداجر الت زيددل احلدي ددل ل،ختلفددومددوق ي الاسمددا  الت اقيددل املكيدد  عددد  املنت ددا  البديلددل، 
 .(15)2012-2008ا الفَتة تراج  لعن عد  اابتعاقا  

فاي   اا  بياع التدابير الرامية إلاى معالجاة المشااكل المتصالة بالمنافساة  -تخامساا  
 التجزئة المواد الغذائية ب

 المنافسة بمو ب  انو  ةاإل راءات التصحيحي -ألف 
لتنظدديم بلددوايح لااددتعمال قددانو  وايااددل املنا سددل   ددروقةهنددا  عدددة عوامدد  تشدد  حد  -34

 : ما يلييشم   مبا الت زيل،قطاز بي  املوا  الذذاييل بااقتوا ي أو التنظيم الذا  ا 
هيعدد  اددوق أك ددر قدددقة مددن غدد  املتمدد  أ  يوددبح ا ااقتوددا ا  املتقدمددل،  )أ( 

  دول حمعانيدل ، تدتقلص ادواق الت زيدليتزايدد تركدز أا كدا و  .علم املنا سل ا املسدتقب  املنظدوق
 أو منو جلا   اعلل  ذ ة؛ جلا  جديدة

أ ضدد  مددن نظددال تنظيمددي مسددبق  مبوجددل نا سددل تناقددا  املقددد تعددو  ماااددل ا ) ( 
 قواعد املنا سل؛ وجلمبماااتلا 
تادددد  وتزامنلدددا و ، هاانتشددداق باملانادددل للمنا سدددل  املتددداجر العددد ث ساقادددا تتسدددم  )إ( 

 سوق؛هيع  اليش  حد ح فاق  ، سالاأوجل
حد  ااادتباا  الدو تاتمددها املتداجر العد ثو ااندماإ الرأادي  ساقاا تؤ ي  ) ( 

 دمن بادد واملتداجر العد ث  للبقالدل الاسما  الت اقيل باا  اابقالاسقا  الرأايل القايمل و   
تتندددا س الدددذين  ،املنا سدددامددد  تاامددد  بامل ددد  قدددايم علدددم الغددد   تسدددويق، أي اتفددداق أ قدددي جديدددد

 ؛ ا   حم  ااقي الاسما  الت اقيل املستقللعسماهم الت اقيل بشع  مباشر م  
 دد املودناا ا  حنفدا  قدانو  واياادل املنا سدل مت يدز كدا  منذ ادنوا  عديددة،   )ه( 

 قسددنظددال منا سددل غدد  متوااددتفا   املتدداجر العدد ث مددن  .لالت زيدد عددن ادداقا  ومدددا ان( ي)املددوق 
 أاااق حعا ة البي (؛ ت بيت )علم ابي  امل ال، كظر

__________ 

املنت دددا   بدددااا تيددداق واا   .2012-2008الفدددَتة  مقاقندددل مددد  2008-2004 الفدددَتةا أكددد  كاندددت الزيدددا ا   (15)
ا  2012-2004 الفددددددَتةا ا  ا املايددددددل ا املتواددددددط اددددددنوي 5.1علددددددم املسددددددتوث امللددددددي، بنسددددددبل قدددددداا املالبديلددددددل، 
و ددددسل  ددددَتة مددددا قبدددد  األامددددل  لدقااددددل.اشددددمولل بامل الددددو ااددددُتخدمت كاينددددا  ا مندددداةق تسددددوق املسددددتللعا املتدددداجر

 دددددَتة األامدددددل مندددددذ  سدددددا كدددددا  عليددددد   دددددسلا املايدددددل(  7.9)أعلدددددم ماددددددل النمدددددو السدددددنوي  كدددددا (،  2004-2008)
 2008-2006ا الفدددددددَتة قدددددددد اا  و لودددددددت الدقاادددددددل حد أ  عدددددددد  اابتعددددددداقا  (. ا املايدددددددل 2.4) 2008 عدددددددال

املسددد لل ا الفدددَتة  مددد  ااخنفا دددا عدددس  دددسل  دددَتة األامدددل، ااادددال عُ ( لعدددن هدددذا ا املايدددل ادددنويا   3.8+ )بنسدددبل
كوددل اابتعدداقا  ا تراجاددت و (. ا املايددل 5.3 -) 2012-2010 ا الفددَتةا املايددل( و  1.2-) 2008-2010

 .2012ا املايل ا املتواط ا عال  30حد  2006ا املايل ا عال  43الاد  اإلمجايل للمنت ا  باةرا  من 
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)م دد  نظددم  نا سددل تناقددا  املاشددلد تالتددد   احلعددومي ا قطاعددا  أ ددرث يبددا  )و( 
 ،بدددا شددبعا  ااتوددداا  املتنقلددل، وتدددو   حمعانيددل الو دددول حد اإلنَتندددتوالددربط احل ددز احلاادددوبيل، 

  روقي لقواعد املنا سل؛ عنور معم قتوا ي وتس ي  أمساء نطاقا  اإلنَتنت( أ  التنظيم اا
ساددتفا ة مددن ل اامدد  بددا منددو جا ادداقيااملتدداجر العدد ث معنتلددا مددن قددوث  )ا( 

 الاسمدا  الت اقيدل املسدتقلل حااءمقدمي  دما  ك التورف يعم الواق : اا، ومهممزايا ك  منل
 .الت زيل من  سل أ واقها الرمسيل كت اقا ااقة املنا سل  ا الوقت نفس  علم سيطرةالو  للبقالل

املااهدددة  املتالقتددا  باملنا سددل مددن 102و 101وعلددم اددبي  امل ددال، ا تتندداول املا تددا   -35
وقدد تناولدت  .مسداي  ا تناقدا  املنا سدل ا السدلل املدوا  الذذاييدل املنظ مل لام  ااحتدا  األوقو،

ااتفاقا  الرأايل قاول الد ول، وموق ي املنت دا   املبا ئ التوجيليل للمفو يل األوقوبيل بشأ 
القيدددا يا، واادددتباا  عسمدددا  ااقيدددل مسدددتقلل ومل حتدددد  أي كلدددول عمليدددل، ومددد   لدددي تاتددد  أ  
املتاجر العد ث ليسدت جلدا  منا سدل للاسمدا  الت اقيدل املسدتقلل عنددما تندتب عسمدا  ااقيدل 

كيددد  ا ينظدددر ا حجدددراء غددد  كددداف،  102املدددا ة  الدددذي تدددنص عليددد التدددد   و  .(16) ا دددل  دددا
ووجدو    دوة  املرتفادل  يلالسدوق لاادتنا  حد كوودبااهيمنل شركل واكدة، التد   حا ح ا نبتت 

ااحتدا  األوقو، ا وعدسوة علدم  لدي، ا يوجدد تشدري   .لمنا سدالسوقيل ال صوكب ة با احل
هندا  السدلل اإلمددا ا  الذذاييدل، و  عد  اا لل  يما با الشدركا املماقاا  الت اقيل غ  ال  د

تطبيددق تشددرياا  محايددل املسددتللي الددو واددات نطدداق باددن الدددول األعضدداء ا ااحتددا  األوقو، 
الت زيددل بيدد  البقالددل بوا  ددوء السددما  املددد ة ملددس   .بددا الشددركا الاسقددا  لعددي يشددم  

الددو  املتدداجر العدد ث ساقاددا  مراقبددلااقتوددا يل وااجتماعيددل، قددد يعددو  مددن الضددروقي  تلدداوأمهي
ادوء أكعدال تفسد  وينبذدي ل .تنظم الو ول حد املس  الت اقيدل واملنا سدل  ا للدا مراقبدل شداملل

 ا ادديماا سددل، ن وو دديا  ا تناقددا  امل أ  يراعدديقددوانا املنا سددل  واق ة اا يمنددل الدد خدالااددت
 .املشداقي  الودذ ة واملتوادطل احل دماأل ص وبد، تسم  ا شركا  عديدةالتبايل ااقتوا يل الو ت

الاسقدا  د النظدر ا ادن تشدرياا  تذطدي السدلل حالددول األعضداء  ذدرا  بهدذل القد   ات و 
املسدددتللعا الشدددركا  و محايدددل ابددداين  بذيدددلا السدددلل اإلمددددا ا  الذذاييدددل  بدددا الشدددركا  برمتلدددا

 .من اا تناقا  علم كد اواء النلاييا

 بمو ب اللوائح التن يمية ةاإل راءات التصحيحي -باء 
املنا سدددل بلدددوايح قدددانو  واياادددل حنفدددا   تعميددد   دددروقة بودددوقة متزايددددةبدددا  مدددن الوا دددح  -36

 .و/أو ااادتباا يل التودي للمماقاا  غ  الاا لدلمن أج   تنظيميل ا قطاز بي  البقالل بالت زيل
نظدال تنظيمدي  مبقتضدمقددقة املشدَتي وا تناقدا  املنا سدل من األ ض  مااال وأقر  السلطا  بأ  

__________ 

(16) European Union, 2010, Guidelines on vertical restraints. 
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عدن ا  مددا او/أو املدوق ين و  ودناا دد املا  حنفا  قانو  واياال املنا سل مت يدز  قد كا  ؛ (17)مسبق
السياادددا  األ دددرث اادددديرة ا  أيضددد ي أ  تراعددديااقتودددا  ، وميعدددن للدددوايح التنظددديمجر الت زيدددلاتدددم

سياادددل المدددن ا  هامدددا  تنظددديم النشدددات الت ددداقي عنودددر ويشدددع   .يدددلسياادددا  الزقاعالباحلمايدددل، م ددد  
حد  ددما  كفدداءة عمدد  األاددواق ااقتوددا يل، وتازيددز النمددو ااقتوددا ي والر دداء،  يددل الراميددلاحلعوم

و عدم األهدداف ااجتماعيدل  ها،التطوقا  ااقتوا يل وتقاام مثاق من املستللعا  ااتفا ةو ما  
أ  تقدددل منددا   تنظدديم األعمددال الت اقيددل  جيددري  ددالطريقددل الددو ميعددن لو  ا .وااقتودا يل األوادد  نطاقدد

وا هدذا  .بأبادا  أ درث ححلاق الضدرقعلم  طر لعن قد تنطوي  ،واكد أو أك رعلم مستوث باد 
بيدد  املددوا  الذذاييددل قطدداز  لددال تنظدديما املطروكددل  سدداي عددد  مددن املينظددر هددذا الفددرز ا السددياق، 
 .مااال املماقاا  املانال للمنا سلبذيل  بالت زيل

 الكبرى والمنافسة داتخل المحالت التجاريةإلى المتا ر  الوصول -1 
 .وماقولدددل وغددد  سييزيدددل عا لدددلبودددوقة العددد ث املتددداجر الو دددول حد ينبذدددي مدددنح حمعانيدددل  -37

ر أهدم عنا دعدي تذطدي علدم األقد   طيدل، لتوقيدد أ  تعدو  اتفاقدا  ال نودافيقتضي مبدأ اإلو 
 :ما يليهذا املبدأ عس ااانبا، ويشم  ل لكقوق والتزاما  متواان نص علمالاسقل التااقديل وت

 داةر األنشدطل  املسدتقللحد الاسما  الت اقيدل نق  املتاجر الع ث ت اينبذي أ )أ( 
 ؛وظايف متاجر الت زيل من  ندقإالو ت

قادول الددد ول ينبذددي تنظديم أ  تقدديم مدا ح ا كاندت  عوميدلينبذدي للسدلطا  احل ) ( 
 ؛(18)أو كظرها
يُاتمددد ا كددال اختددذ  املتدداجر العدد ث ي قددد ذمبدددأ الو ددول غدد  التمييددزي الدد )إ( 

قددد ميتددد حد ماددداي   الددذي ( أواملخفدددف )عدددل التمييددز تلا املتالقدددل بددالتنوي ااددَتاتي يبشددأ  ا  قددراق 
)عدددل ااقيددل علددم قوايملددا عسمددا   إل قاإ و تسددتخدملا املتدداجر العدد ثالدداإل قاإ ا القددوايم 

 (؛الب ت التمييز
الاسمدددددا  الت اقيدددددل و  عسمدددددا  املتددددداجر العددددد ثينبذدددددي تنظددددديم املنا سدددددل بدددددا  ) ( 
الاسمددددا  الت اقيددددل  و ددددول، لضددددما  وغددد  سييزيددددل لوماقولدددد لعا لددددبااددددتخدال مبددددا ئ املسدددتقلل 

 املتاجر الع ث بشروت منوفل؛ وا املستقلل حد من

__________ 

 هدياملدوق ين واملتداجر العد ث  الاسقدل الدو تدربط ا هدذا اجملدال أ  لاملسدبق ا َت ت اللدوايح التنظيميدلكد اآل ،  (17)
سمددا  الت اقيددل الاالددو اريلددا املتدداجر العدد ث مدد   (اددتذسليلل )اااملسدديئ لوددفقا عسقددل قأادديل وقكددز  علددم ا

(، الدد ول )م د  قادول سديئلأ  كظدر هدذل املماقادا  امل عوميدلسكل السدلطا  احلتقد لعن  .لبقاللل املستقلل
الاسمددا  الت اقيددل كددذف أو  د ولمندد  الدد هددو أمددر حمفددز علددماملتدداجر العدد ث،  ا ظدد  القددوة الددو تتمتدد   ددا

 . من قوايم املتاجر الع ث لبقالللاملستقلل 

وققددددددددددل  ضددددددددددراء أعدددددددددددها ااحتددددددددددا  األوقو، ومدونددددددددددل اددددددددددلو  ااحتددددددددددا  األوقو، )انظددددددددددر تقددددددددددَت  هددددددددددذا احلدددددددددد   (18)
http://www.supplychaininitiative.eu/). 
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 لاقولداملو  لاا لدينبذدي أ  يعدو  حنفدا  املبدا ئ ال، يلار سدالغد  ال املنا سدل ا ل )ه( 
س  املدد  ا دد  دما  فددن مسددتوث اخلدد يمددا يتالددق مبماقاددا  مددن قبيدد  وغدد  التمييزيددل مباشددرا  

وقد يعو  من  .األماكن األ ض  علم ق وف عرض السل تسويق وتواي  ال، والت ول ا الت اقيل
ا هددذا اجملددال، ا  ددوء الدددوق املددز وإ الددذي  د عمليددا  التقليدددحمددد   ددالضددروقي ح قاإ كعددم 

 ؛(19)تاجر الع ثتضطل  ب  امل
باددددل ميعددن تطبيددق التددزال بدد جراء  ددفقا  عا لددل و ، يللددال املنا سددل السددار ا  )و( 

ي ينبذددي أ  ذ)الدد أنندداء الامليددا  الَتوجييددلت زيددل أاددااق الأاددااق ااملددل الَتوجييددل و  التمييددز علددم
 .(20)(أاااق الت زيل للاسما  الت اقيل املستقلل يت لم ا

سدداريل غدد  الاا لددل الددو ماقاددا  الامل جددراءاملنا سددل علددم آندداق مددا ينددتب مددن وبددالنظر حد  -38
ح ا كاندددت املتددداجر العددد ث املتددداجر العددد ث ادددال الاسمدددا  الت اقيدددل املسدددتقلل، ا اددديما  تتبالدددا

املنا سدا علدم اخلدروإ مدن السدوق، ميعدن للسدلطا   كدا ز إلجبداقوح ا كا  لدديلا ا  مندلل قأاي
 .أاااق حعا ة البي  ا بان احلاا عدل كظر ت بيت أ  تنظر ا  ياق 

 يمددا يتالدددق بالو دددول حد وغددد  التمييزيدددل  لاقولدداملو  لاا لدددومددن املمعدددن تطبيددق املبدددا ئ ال -39
احلدددو  بددا  تلدددف  تح ا كانددأاددل  ا  قدد ا دد  املددس  الت اقيددل تطبياملنا سددل و  العدد ث املتدداجر

وتدو ر د ول قاول الحمد ة )أي أ واقها ك لا  مقدمل للخدما  تفرض أ واق املتاجر الع ث 
مجيددد  جواندددل  تراقددلالسدددل  و تشدددَتي لت زيددل ل كمتددداجرمجيدد  أندددواز اخلددددما  املد وعددل األجدددر، و 

حتدتفل املتاجر العد ث قاول الد ول ح ا كانت  لي من  سل كظر   ا وميعن  .بيالا(حعا ة 
 .بأ واقها كمتاجر للت زيل

كودر املتداجر  عوميدل االسوق، قدد تنظدر السدلطا  احل التودي  ذا القووق اوبذيل  -40
لبقالدل لالاسما  الت اقيدل  يلا  خدما ، علم غراق اوق تد  لل لمقدمجلا   وق  االع ث 

 تسددوقاتفاعدد  مدد  املال لددا  يلدداميعنو  دددما  التوايدد    وددول علددمللمتذدد ة  أوليددل و/أوا  قاددوم

ك لدددا  متددداجر العددد ث،  وميعدددن لل .مددد  املتددداجر العددد ثوكالدددل مباشدددرة أو مدددن  دددسل اتفاقدددا  
واخلدددما   احليددز املخودص للسددل  علددم ق دوف الاددرض أ  تزايددد علدم أاددااقخدددما ، لل لمقدمد

 .ذلي  ا   امل  الت اقياملرتبطل ب
اددوء ااددتخدال ب تشددريايل  تلفددل ملاااددل الدددول األعضدداء ا ااحتددا  األوقو، هُنددولدددث  -41

تقتضدي أكعدال قانونيدل عامدل  لدديلاالنمسدا، و  بان الدول، م   أملانيا  .لااقتوا ي  اا تسا
ما ح ا كا  هندا  ا دتسل اقتودا ي كبد  بدا ملار ل تقييم علم أااا ك  كالل علم كدة  حجراء

ا  فدددرض أكعامدددعدددي يل مركدددزل اادددتخدالقدددد أاددداء  تالدددد األقدددوث، ومدددا ح ا كدددا  املانندددامتالددددين 
__________ 

(19) European Commission, 2010, Invitation to tender: Study on trade secrets and parasitic copying. 
 الرايدددة اددار الت زيددل بددا الاسمددا  الت اقيددل املسددتقللوا  املوددطنال ا الف ددا  أيضددكددد   اددلطا  املنا سددل  (20)

لعدي تددعم الاسمدا  األود الاسمدا  ال انيدل ايا ة هامش البي  بالت زيدل أي تاجر الع ث الرايدة )املوعسما  
 . نلنداو  حابانيا و رنسا احتقيقا  كدي ل بشأ  األاواق  (، ابشع  غ  مباشر
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 ول أ رث، م   ااملوقيل التشديعيل وادلو اكيا أما  .علم الطرف األ اف غ  منوفلا  شروة أو
 .املماقادددا  الت اقيدددل غددد  الاا لدددلا  تتنددداول حتديدددد أك دددر تفوددديس  تشدددرياا   قدددد ادددنت وهنذاقيدددا، 
لمماقادددا  الدددو تاتددد  غددد  عا لدددل بطبياتلدددا وبالتدددايل غددد  ل مستفيضدددلوانا قدددوايم عددددة قدددوتتضدددمن 

 .أااا ك  كالل علم كدة وباااتنا  حليلا ا يقيام عدل اإلنواف علم)قوايم او اء(،  لقانوني
س  املددد لدددا)مبدددا  ي الضدددخملالت زيدددل  متددداجرملنددد  ا  حمدددد ا  وادددنت مجلوقيدددل كوقيدددا قانونددد -42

ححلددداق  مدددناملندددزيل(  لتسدددوقلالددد امب التلفزيونيدددل الت اقيدددل العددد ث، واملتددداجر الضدددخمل، ومقددددمي 
 املتااقدين املوق ينب - األقوث تفاو يلال لااتخدال مواقفمن  سل ا - بووقة غ  عا لل الضرق

مدددن  لاألكعدددال الرييسددديويدددر  ا  .املتددداجرة ةدددرافمدددن األوغددد هم  املدددس  الت اقيدددل ومسدددتأجري
ادواء  اشدَُتيت بنداء مجيد  أو بادن السدل ، حعدا ة نودفل: املغ   اإلعا ة: "القانو  املذكوق ما يلي

مددا مل يعددن هنددا  حقددراق  ددذل اإلعددا ة كمماقاددل ، املادد ، حد املددوق  علددم ةلددل أو بشددع  مباشددر
ودف لقبدول غد  املن الدر ن ... ا ؛مسدبقو ا   طيدااقيل عر يل أو ساقال متفق عليلا بشدع  حمدد  

اددبل اددل : تددأ   أو ق ددن قبددول مجيدد  اإلمدددا ا  أو باددن منلددا علددم الددرغم مددن غيددا  أي 
حتويد  :  رض تعاليف غ  منوفل علم األنشطل الَتوجييل، وغ   لي ...  ؛حد املوقّ  عزولميعن 
 التعاليف حتوي و  ، غ  املتولل باملبياا  الَتوجييل  يما  ص السل  املوقا ة، وما حد  ليالتعلفل

 .(21)، وما حد  لي"مسبقبشع  د ة املغ  
مددددد   الت ربدددددل التنظيميدددددل لسحتدددددا  األوقو،ميعدددددن أ  تعدددددو  وعلدددددم الودددددايد اإلقليمدددددي،  -43

مااادددل  حيتدددذث بدد  ا ا قطاعددا  أ دددرث م دد  نظدددم احل ددز احلاادددوبيل م دداا   نا سدددلا تناقددا  امل
 .(22)الت زيلبي  املوا  الذذاييل بقطاز الو يشلدها الشواغ  

 أُ  د  تاددي  علدمالسلطا  املختول،  الام  الذي تقول ب  وا حةاقوا كواتاقيعا،  -44
مددن  ددسل محايددل املماقاددا  ااكتعاقيددل النسددبيل، مددن أجدد   2012ا عددال  التنظيميددل السي ددل

اقل ميعدن اعتبدو نشدأ ا حةداق املفاو دا  بدا املشدَتين واملدوق ين ي ذي قددتواي  تاريف السلو  الد
عقددد أو اتفدداق أو ترتيددل أو مددزيب  مددن  ددي أوا  السددلو  مسددتمدوح ا كددا   .(23)منا سددلللا  مانادد

اقتوددا ي، أو مندد  الو ددول أو حنشدداء مزايددا لوددا  شددخص واكددد أو  وكيدد  حباددا أنر أو بددذددرض ب
القدوة الت قدق مدن يتوقدف علدم حا أ  هذا األمدر  .الو  يااقل علي  القانو  حتديد، ميعن أك ر

 .ا السوق ا الواق  الاملي العب ة الو ميعن أ  مياقالا وكي 

__________ 

 .http://eng.ftc.go.kr/policyarea/competitionpolicy_practices.jsp?pageId=0201انظر  (21)

بشددأ  مدونددل  1989سوا/يوليدد   24 لاملؤق دد 2299/89اي ددل اجمللددس األوقو، ققددم كددد   علددم اددبي  امل ددال،  (22)
 ؛يلاحلاادوباحل دز تنظيميدل  يمدا يتالدق بالو دول حد نظدم  حجدراءا  تود ي يلقواعد السلو  لدنظم احل دز املوادبل 

 وشددركل النقدد  ااددوي القددانوي والددوظيفي بددا نظددال ك ددز كااددو، فودد نظددم احل ددز احلااددوبيل؛ اللددال املنا سددل ا 
   من جانل املفو يل األوقوبيل مبساعدة مراجاي كسابا  مستقلا.علم حنو  اال األل؛ والتوجي  واإلنفا  

   .من قانو  تش ي  املنا سل ومحايل املستللي محايل  االل 12املا ة  (23)
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 الكبرىالمتا ر فصل العالمات التجارية المستقلة عن أنش ة مبيعات  -2 
املتداجر العد ث  بشدع  منودف حدمن أج   ما  و ول الاسما  الت اقيل املستقلل  -45

 من متاجر الع ثلل ا بدتاجر الع ث، ملا م  عسما الاا لل  ا   املس  الت اقيل املنا سل و 
والاسمدددا  الت اقيدددل  ااحلفدددال علدددم كسدددابا  منفودددلل ملبيادددا  الاسمدددا  الت اقيدددل اخلا دددل  ددد

ا  املندلدل قأاديتلدي  ا اديما، املتداجر العد ثينبذي أ  ينطبق هذا االتدزال علدم مجيد  و  .املستقلل
 الت اقيدددل لاسمدددا لمدددن أجددد  محايدددل و دددو  االدددو  اابتعاقيدددل و  .لبقالدددللا الاسمدددا  الت اقيدددل 

ااددتخدال املالومددا  السددريل  مددن اددوءتدداجر العدد ث امل منااددبل ملندد  آليددا  حنشدداءاملسددتقلل، ينبذددي 
 .من الاسما  الت اقيل املستقللو تتلقاها ال

 سرية الشكاوى -3 
اف مدددن املسددداا باسقتددد  الطدددرف األ ددد دددوف مدددن مااادددل نظدددال حنفدددا   ادددال ألي  ا بدددد -46

 ميعددنو  .الاا لددلاملماقاددا  الت اقيددل غدد   بشددأ حد السددلطا   الت اقيدل ا كددال تقدميدد  شددعوث علنيددل
ساقاددا   الددذين يفر ددو السددوق  ن امتالددديلل حيددول  و  مااقبددل السددلطا  أ  هددذالاامدد  اخلددوف 

ويسدمح  .الشدعوث يد  تسدتطي لعدي مالوما  كا يدل حتتاإ حد السلطا   مبا أ ل، عا ل ااقيل غ 
هويدددل  ممدددحتُ وبدددذلي ، ادددريل شدددعاوث قمسيدددل بتقدددداالاديدددد مدددن الددددول األعضددداء ا ااحتدددا  األوقو، 

 حتمددي بشددع  أ ضدد شددعاوث لماددل  بتقدددا ول أعضدداء  ا كددا تسددمح عدددة دداكل الشددعوث، 
  أ ددد احيتددداإ ومدددن د ا  .تقددددا شدددعوثمدددن  ماددد أي ةدددرف  سعدددنالشدددعوث أو  ددداكل هويدددل 

 .س للم قابطلعلم ابي  امل ال، أ  ب  من املمعن، شخوي، حد التورف بشع  الشعوث 

 تخاصةمبادرة ب ات حقيقإ راء التن يمية المستقلة وإمكانية  هيئاتال -4 
هيئددل مسددتقلل لددديلا يعددم بالت زيددل  بيدد  املددوا  الذذاييددلتنظدديم قطدداز ينبذددي أ  تضددطل  ب -47

 يئدددل كعوميدددل منشدددأة هدددذل املسدددؤوليل حمدددا ميعدددن حعطددداء و  .الت قيدددق والتذدددرا منودددبلا  دددسكيا 
وح ا   .ل م دد  اددلطل املنا سددلقايمددكدددث ا يئددا  الإلتنظيميددل كا يددل أو ولددديلا  ددسكيا  ا  كدددي 
أ  يعددو  لددث هدذل ا يئدل الوددسكيا  ينبذدي  ا ،ل منشدأة كددي هيئدد لتنظديما   ا دا قطدازال كدا 

أو الت عديم  تسدويل املنااعدا  ال ناييدلو  يدل؛نظيمولدوايح تتفسد يل توجيليل   داق مبا ئإل يلعا ال
والشروز ا اإلجراءا  املتالقل بالت اواا  أو ي  الشعاوث الدواق ة مدن األةدراف املتدأنرة  ؛لا ي

 .أو من الرابطا  الو س للا؛ و رض اب  انتواف وغراما 
حنفددا  وةنيددل  تلفددل هيئددا  حتددا  األوقو،  ول أعضدداء ا ااوعلددم اددبي  امل ددال، عينددت  -48

 أ  تعو  هدذل ا يئدا  حمدا ادلطا  وةنيدل مانيدلميعن و ملااال املماقاا  الت اقيل غ  الاا لل، 
 .كداا  األغذيدل ووكداا  معا  دل الذدشو املنا سل أو هيئا   وول، م   الوااقا  الوةنيل و ب
أ   مدن األ لدل علدمكلمدا كدا  هندا  مدا يعفدي   أوليدل حتقيقدا  لدث هذل ا يئدا   دسكيل  دتحو 

 بدددأو  .املظددوقة مبوجددل التشددرياا  الوةنيددللاا لددل تسددتخدل املماقاددا  الت اقيددل غدد  امددا شددركل 
عا لل علم ساقاا  ااقيل غ  تب  غراما  علم الشركا  الو تا  رض ماظم الدول األعضاء 



TD/B/C.I/CLP/38 

21 GE.16-14255 

امددا  مددن كيدد  األققددال املطلقددل، بينمددا كددد أقوددم للذر تطبيددق لقددانو  الددوة ، مدد  ا حنددو ينتلددي
ساقادا  اتبادت السنويل للشركل الدو  يرا ا ا  ول أ رث كنسبل مئويل من اإلحُتسرل الذراما  

تشدرف علم ابي  امل ال، ا اململعل املت دة، و  .(24) د شريي ااقي أ اف عا للااقيل غ  
علددم الاسقددل بددا  - لمسددتقلحتعدديم  وهددي هيئددل - لقددانو  البقالددهيئددل الت عدديم املنشددأة مبوجددل 

منودددفل مددد  بودددوقة قانونيددل و ضددخمل املتددداجر العددد ث الضدددما  تاامدد  املددوق ين لو  املتدداجر العددد ث
وا حادددبانيا، يوجدددد  .املنااعدددا  تضدددطل  بدددالت عيم اا الشدددعاوث و  حتقدددق، و املدددوق ين املباشدددرين

ومبا أ  هنا   ا ،وأ   . (25)قانو  جديد بشأ  التداب  الراميل حد حتسا ا  السل املوا  الذذاييل
مشددعلل كبدد ة متوددلل باملنا سددل تنشددأ عددن ااندددماإ الرأاددي ألنشددطل املتدداجر العدد ث والاسمددا  

س  الت اقيدل ا حةداق مندو إ اداقة الت اقيل للبقالل وحتعدم املتداجر العد ث ا املنا سدل  ا د  املد
 أُنشدئتالدو م   تلي راجال احلسابا  مللسلطا  الاامل أ  تنظر ا حنشاء آليل الت زيل، ميعن ل

 ددما  املنا سددل الاا لددل بددا شددركا   دددف ، 2299/89اي ددل اجمللددس األوقو، ققددم  مبوجددل
 . ز املوابل، ومحايل موا  املستللعااحلالنق  ااوي ونظم 

 المبادرات ال وعية لسالسل اإلمداد - يم 
الت زيدل،  تدت عم  يلدا متداجرالقيدو  الدو  بشدأ هندا  عدد  مدن الت قيقدا  ا امدل كا   -49

 .، علم الن و املبا ا الفقرا  التاليلبي  البقالل بالت زيل األ ص ا قطازبو 
كيدددد  ، السددددوق كدددداملا عددددنحتقيقددددا   املنا سددددلاددددلطل فددددي اململعددددل املت دددددة، أجددددر    -50

 لي، ونتي ل  .الت زيل متاجراملامول  ا الو تت عم  يلا قيو  ال من  تلفا  كب  ا   عد  كد  
يم لضددما  شددرف عليلددا هيئددل حتعددتاحلعومددل و  تدددعملا، ُو ددات مدونددل للمماقاددا  ا القطدداز

أي و حاددداءة اادددتخدال للقددددقة الشدددراييل لتددداجر الت زيدددل علدددم حندددو  ددداق باملنا سدددل عددددل وجدددو  أي 
  .عا لل )م   تأ   املد وعا  للموق ين  و  ابل وجي (اقاا  ااقيل غ  س

عا لددل ومنوددفل ااقيددل ساقاددا  ا مدونددل ساقاددا  هدددف حد  ددما  اعتمددد  أاددَتاليو  -51
 .القطازبا املشاقكا ا 

إلاداءة حمدد ة  كداا وجدد  كيد  أ درث حجراءا  أك در مسءمدل ا بلددا  اختذ  و  -52
 .واليابا  هنذاقيابلذاقيا و و  ، م   أملانيال القدقة الشراييل لتاجر الت زيلااتخدا

 يلددا أ ددرث، مبددا ا ا بلدددا  بشددأ  السددوق كددا  هنددا  عددد  مددن الت قيقددا  األ ددرث و  -53
وبالتدايل،  .هولندداو  وهنذاقيدا النمسداو  املعسدييو   نلنداو شيلي و  وقومانيا وحيطاليا وال تذال ابانياح

ملزيددد مدن اإليضدداكا   ميعددن ااعتمدا  عليلدامتزايدددة مدن الدقاادا  والقضددايا الدو هندا  لموعدل 
 .ا القدقة الشراييل لتاجر الت زيلالت قيق  يما  ص 

__________ 

ا الاديددد مددن  يددرا ا ا املايددل مددن اإل 10مددا يودد  حد و ا املايددل ا حكدددث احلدداا ،  0.05 مددا بدداتددَتاو   (24)
   .الدول األعضاء

 .https://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8554.pdf انظر (25)
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، سا الشركا   من السلل قيمتلل ملماقاا  املسؤوللامدونل ُو ات ا كواتاقيعا، و  -54
  اعلددل التنظدديم الددذا  مددن قبدد  جلددا  ل ختضدد ااقتوددا يا تالدددين مددن امل كبدد ةجادد  لموعددل  

 .(26)بينلم  يما وق د الاسقا  -  و   واملستللعو   واملوق و املنت  -السلل 
ا حةداق املنتددث الر يد  املسدتوث  اإلمددا السدلل بشدأ   ات مبدا قة ا ااحتا  األوقو،، وُ و  -55

وا دددف مددن هددذل املبددا قة  .(27)لمفو دديل األوقوبيددلالتدداب  لالسددلل اإلمدددا ا  الذذاييددل  ت سددا عمدد ل
، 2011ا عدال و  .السدلل اإلمددا ا  الذذاييدل امتددا هو ايا ة اإلنواف ا الاسقا  الت اقيل علدم 

املماقاددا  الت اقيددل ب الفريددق الاامدد  املادد  املشدداقكا ا ي السددوق لددسمجيدد  اتفددق ذل الذايددل،  ددا  حتقيقددو 
املدزاقعا، علدم لموعدل مدن مبدا ئ املماقادا  اايددة ا  وس لد ن  ديلملمنتددث، مبدالتداب  ل غ  الاا لدل

علدددم الدددرغم مدددن االدددو  العبددد ة الدددو بدددذ ا  لعدددن .الاسقدددا  الرأاددديل ا السدددلل اإلمددددا ا  الذذاييدددل
املدددزاقعا أل    ا السلسدددلل الذذاييدددل علدددم آليدددل حنفدددا  ةوعيدددل، و املشددداقكمل يتفدددق ، أ ددد ا  املودددل ل
، أُةلقدت 2013وا أيلول/ادبتم   .اداجل ادريل الشدعوثتا  ذل اآلليدلأ دا وا بدأ  هدوموناي الل ول 
ميعددن لفددرا ث و  . ةدداق ةددوعي لتنفيددذ لموعددل مددن مبددا ئ املماقاددا  اايدددةك،  مدددا مبددا قة السددلل اإل

تسددويل املنااعددا  هددذل املبددا قة، ميعددن  مبوجددلو  .للمبددا ئ امت ا دداملبددا قة باددد حد اتنضددم  أ الشددركا  
مبدا ئ توجيليدل إلنشداء  ت داوباإل دا ل حد  لدي، وُ  .عن ةريق الوااةل أو الت عيم با املتالدين

تلا الراميددل حد وأنشددط ،الدددا لي لدانظامو ، شددعي  املبددا قا  الوةنيددلمندابر وةنيددل، تذطددي جوانددل م د  ت
 عمليدل اعدَتاف متبدا ل بدا مبدا قة السدلل ميعن بددءوبناء علم هذل املبا ئ التوجيليل،  .ح كاء الوعي

 مددن هددذا القبيدد  منوددا وقددد أنشددئت  .بشددع  قمسددي حنشدداء منوددلبذيددل واملبددا قا  الوةنيددل،  مدددا اإل
 علددددم ةددددولمجايددددا  أ دددد ا  املوددددل ل تنددددوي ا أملانيددددا، و  .كددددد اآل  ا بل يعددددا و نلندددددا وهولندددددا

 .سانلل حنشاء منولاملزاقعا،  وس ل مبن  يلمالسلل اإلمدا ا  الذذاييل، 

 ستنتاجال -سادساا  
وبالنظر حد الدوق املليمن  .السلسلل الذذاييل قطازالت زيل جزء ملم من ااقة قطاز ح   -56

املنا سددددل تشددددع  املسددددتللي النلددددايي،  لتودددد  حدا توايدددد  املنت ددددا  الذذاييددددل  للمتدددداجر العدددد ث
للمنت ددا يل  ددرو متسدداو بددالن األمهيددل لضددما  ا  بالت زيددل أمددر  وا  الذذاييددلالاا لددل ا قطدداز بيدد  املدد

أادااق  تفدرض  يلدا املتداجر العد ثبيئدل وتفضدي  .السدلل التوايد  من أجد  الو دول حد واملوق ين
ا  أيضدد  سددل بدد  املدوق ين علددم  لدديس يلادلبحد آندداق ملددوق ين علددم ا غدد  عا لدلا  أو شددروة/وبيد  

ا أ  يساعد تنظيم القطاز ومن شأ   .ملستللعا  يما يتالق بأاااق املنت ا  واخلياقا علم ا
، هنايدددل املطدددافا    املنا سدددل الاا لدددل ا السدددوق لودددا  املسدددتللعاشددد يو  هدددذل احلالدددل،مااادددل 
 .ا السيااا  الزقاعيل من  سل  ما  شروت ااقيل عا لل لوذاق املنت ا الزقاعيا ويساهم

    
__________ 

 .http://www.aedcr.com/Documentos/Economico/Codigo_Practicas_Responsables.pdfانظر  (26)

 ./http://www.supplychaininitiative.euانظر  (27)


