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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 ي المعني بقوانين وسياسات المنافسةالحكومي الدولفريق الخبراء 
 الدورة الخامسة عشرة

 2016تشرين األول/أكتوبر  21-19جنيف، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت3البند 

قةوانين لالمشاورات والمناقشات المتعلقةة بعمليةات اسةتعرال النءةراء 
والدراسةةةةات  ؛واسةةةةتعرال القةةةةانوج النمةةةةو  ي ؛وسياسةةةةات المنافسةةةةة

 متصلة بأحكام مجموعة المبادئ والقواعدال

 تعزيز قدرات القطاع الخاص على االمتثال في مجال المنافسة  
 (1)مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
لهههههدّ تايبهههههدحا بهههههال والق التنايميههههه  والاهههههوا   املت  اههههه   ،تسهههههسس مؤاسههههها  األعمهههههال 

باملنافسهه  ع عمههس األاههواة بسيفاهه ، وع اابتتههاة وايف تاجيهه ، وع عم يهه  التنميهه  كتههس وع 
التنمي  املستدام  والشهام   ل مميه و ويتتسهال اامت هال لاهوا   املنافسه  أضيه  أيأها  مهن أجهس 

اامت هال ل اها ون عدم أن ب ض مؤاسا  األعمال حتبذ  حتايق أحداف التنمي  املستدام و إاب 
ةغهس اتتمههال أن يههؤكي ىللهها إ  عواقههال اهه بي  و،يمهه و وع يههت، تأههي   السهه يا  التنايميهه  
بههههدوة أاااههههع ع تشههههمي  وإ فههههاىل اامت ههههال ل ههههوالق التنايميهههه و لتههههن السهههه يا  تواجههههت عههههد  

  لتنايمي  ع جمال املنافس وحتديا  فيما يت  ق بت زيز اامت ال ل اوا   وال والق ا
وتبحهههذ مهههذكر  امل  ومههها  األاااهههي  حهههذا ع كوافههه  اامت هههال وعهههدم اامت هههال لاهههوا    

املنافس ، وع األكوا  الشال   املستخدم  لتشهمي  أو ت زيهز امت هال املنامها  ل اها ونو وااهتناكا  
سهههبس لت زيهههز خمت هههف ال  ع إ  حت يهههس حهههذا الهههدواف  واألكوا ، تناهههر مهههذكر  امل  ومههها  األاااهههي

   اامت ال ع كس من الاياع اخلاص والس يا  التنايمي و
__________ 

رَّة حذا الوثيا  ةمسيا و (1)    مل حتح
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 الوالية  
لألعمههال املت  اهه  بسيااهها  املنافسهه  ومهها يت ههس املنسهها  جسهه  األمههس املتحههد  األو تتههاك حههو  

( 1980، 35/63 بهذلا مهن يايه  املسهتس او وقهد تههدك  الم يه  ال امه  وايه  األو تتهاك )الاههراة
ع جمموع  املباكئ والاواعد املن ف  املتفق ع يسا اتفاقا  مت دك األطراف مهن أجهس متافحه  املماةاها  

   التماةي  التاييدي ، اليت يشاة إليسا عاك   مبمموع  األمس املتحد  ملباكئ املنافس و
م وبغيههه  حتايهههق أحهههداف جمموعههه  األمهههس املتحهههد  ملبهههاكئ املنافسههه ، كح  هههف األو تتهههاك باملسههها 

األاااهههي  التاليههه ت )أ( تزويهههد الهههدول األعأهههاا فيهههت مبحفهههس ل حهههواة وبنهههاا توافهههق  ةاا ع ههه  املسهههتّو 
و)ب( إجههراا البحههول والتح ههييف  ع حههذا  ؛احلتههومع الههدوجم ع جمههال قههوا   وايااهها  املنافسهه 

ت هههاون ا  املنافسههه ، و/أو بالاجملهههال ل هههال الهههدول األعأهههاا فيهههت والشهههبتا  الدوليههه  امل نيههه  بسيااههه
و)ج( تشهمي  ااهتخدام قهوا   وايااها  املنافسه  كهلكوا  لتحايهق الاهدة  التنافسهي  ا  يه   ؛م سا

وعهههيفو  ع ههه  ىللههها، كح  هههف األو تتهههاك بهههدعس الب هههدان الناميههه  ع  هههياغ  وتنفيهههذ قهههوا    و(2)والدوليههه 
هههد ك  حهههذا  و(3)وتيسهههب تبهههاكل اخلههه ا  وأفأهههس املماةاههها  بههه  املنهههاطق املخت فههه  ؛املنافسههه  وقهههد جح

 و  (4)ع الدوة  ال ال   عشر  ملؤمتر األمس املتحد  ل تماة  والتنمي  ع الدوت  2012الواي  ع عام 
ع الهههدوة  األ،هههب  لفريهههق اخلههه اا احلتهههومع الهههدوجم امل ههه  باهههوا   وايااههها  أو هههت و  

ابس ت زيهز اامت هال ع جمهال ، بلن جيري األو تتاك حب ا  ع 2013املنافس  امل اوك  ع متوز/يوليت 
املنافسه و وع حههذا ال ههدك، أعذهد  مههذكر  امل  ومهها  األاااهي  حههذا مههن أجهس تيسههب املههداوا ، 

  وتباكل اخل ا  وأفأس املماةاا  بشلن حذا املوضوعو

 مقدمة -أوالا  
"املنافسهه  عن ههر  ههوةي ع عمههس األاههواة، وحههع تشههم  اابتتههاة وايف تاجيهه  والنمههو،  -1

ىلا  م هههال جمموعههها  بيهههد أن األاهههواة تتهههللف مهههن  و(5) سههها تولبهههد ال هههرو  وحتهههدب مهههن الفاهههر"ومجي
هح  ومؤاسها  أعمهال متواطوه  وجسها  م نيه  أ،هّر تسه    شخ ي  وشركا  اتتتاةي  متتسذ

مسهيمن، مها يهؤكي إ  فهرص غهب متتافوه  حتهول كون املنافسه و وقهد تهؤكي مركهز إ  احلفاظ ع   
لهههه  إ  ااههههتب اك املنافسهههه  وااههههتغيفل املسههههتس ت و وبالتههههاجم، فهههه ن قههههوا   حههههذا امليههههز  غههههب ال اك

__________ 

  وTD/442، ع الوثيا  104، الفار  ال اين الف سا ار اتفاة أكرا،  (2)

   )ه( و)ز(و104املرج   فست، الفارتان  (3)

  وTD/500/Add.2ع الوثيا   ،)م(56واي  الدوت ، الفار   (4)

 Why is competition important for growth and،2008منامه  الت هاون والتنميه  ع امليهدان ااقت هاكي،  (5)

poverty reduction  الهراب   ع ه ، وثيا  من وثالق املنتهدّ ال هاملع بشهلن اااهت ماة الهدوجم، متاته  3، ال فح
 16ع جههههههههّر ااطههههههههيفع ع يهههههههههت ) http://www.oecd.org/investment/globalforum/40315399.pdfالتههههههههاجمت 

   (و2016 ب/أغسيس 
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وغبحهها مههن الاههوا   ىلا  ال هه   تسههاعد ع هه  احلفههاظ ع هه  عم يهه  املنافسهه  وتشههمي ساو  املنافسهه 
تيبَّههق حههذا الاههوا   ع األاههواة، ف  هها تايبههد أ شههي  مؤاسهها  األعمههال الههيت تههؤكي إ   وعنههدما

د مؤاسا  األعمال بشلن كيفي  الت رف وال مس ع األاواةو (6)من ف منافس  غب    وتحرشذ
رة الاا ون با د أو كون ق د، فاد ياسر ىللا ع شتس عواقال خمت ف  ع ه   -2 وعندما ُيح

السا  امل نيه ، مبها ع ىللها الشهركا  واألفهراكو ومهن حهذا ال واقهال ال اوبها  املاليه ، وت هذبة تيبيهق 
كاةيهه  واااتشههاةي ، واألوامههر الزجريهه ، وكعههاّو األضههراة اليفتاهه  بههالغب، ااتفاقهها ، والتتههاليف ايف

والدعايهه  السهه بي ، وتنحيهه  املههديرين، والسههمن ع تههاا  م يبنهه 
وقههد تههؤكي حههذا ال اوبهها  إ   و(7)

كعاي  ايو ، وإ  إحلاة ضرة بالغ بالسم  ، ومهن ا تمهس أن تشهتبس ،يهرا  تايايها  ع ه  ااهتمراةي  
عمالو وبالتاجم، قد يتون اامت ال لاوا   املنافس  أو اعتماك اياا  ليفمت هال واهي    مؤاسا  األ

ف الههه  ل حمايههه  مهههن حهههذا املخهههاطر، لتهههن كهههس مؤاسههها  األعمهههال، وا اهههيما ال هههغب  واملتواهههي  
الاههدة  ع هه  اامت ههال ل اهها ون، مهها ي ربضههسا اتتمههال ،رقههت ول  واقههال امل تبهه  ا مت هها احلمههس منسهها، 

  ىللاو ع  
وتناقش حذا الوةق  ايفجهرااا  املمتهن اذاىلحها لت زيهز اامت هال لاهوا   املنافسه  ع الايهاع  -3

والوةق  ماسم  إ  أةب   أجزااو ي رض الزا األول مادمه  مهوجز  عهن اامت هال ع جمهال  و(8)اخلاص
املنافس و ويبحذ الزا ال اين ع كواف  اامت ال وعهدم اامت هال، واألكوا  الشهال   الهيت تسهتخدمسا 

دبم الههزا السهه يا  امل نيهه  باملنافسهه  والايههاع اخلههاص مههن أجههس ت زيههز اامت ههال لاههوا   املنافسهه و وياهه
ال الههذ أم  هه  عههن اااهه اتيميا  واحلههوافز واخلههدما  الههيت تسههسس ع ت زيههز الاههدةا  ع هه  اامت ههال 

لتهس مهن السه يا  التنايميه  والايهاع اهبييف  ل مأهع قهدما  لاوا   املنافسه و وي هرض الهزا األ،هب 
  ل مناقش ومسالس اخلاص من أجس ت زيز اامت الو ويادبم حذا الفرع أيأا  

 قوانين المنافسة واالمتثال في مجال المنافسة  
السه يا  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسه ، أو اهه ي  عامه  متتام هه  )كمهها ع  تتههو ع ال هاك ،  -4

ت زيههز وإ فههاىل اامت ههال لاههوا   املنافسهه و وتنهها  بالسهه يا  ملفوضههي  األوةوبيهه (، أو ا ههاكس تالهه  ا
__________ 

  )حتديهههد األاههه اة، والتيفعهههال ع ههه  اهههبيس امل هههال،  اهههر قههها ون املنافسههه  ااتفاقههها  املخ بههه  باملنافسههه /التاةتيف (6)
وةفههض التوةيههد( وغبحهها ايفف ااههع ال مههيفا واألاههواة(، وااههتغيفل الاههو  السههوقي  )التسهه ب اااههس ال يههااا ، وتب

   من ااتفاقا  املخ ب  باملنافس  )فرض قيوك ع   املوةبكين/املوزبع (و

(7) Deloitte and Touche, 2007, The deterrent effect of competition enforcement by the Office of 

Fair Trading, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland،   الههراب  التههاجمت  ع هه متهها
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/repo

rts/Evaluating-OFTs-work/oft962.pdf  (و2016 ب/أغسيس  16)جّر ااطيفع ع يت ع   

ااهههتند  وثياههه  امل  ومههها  األاااهههي  حهههذا إ  م هههاكة أوليههه  ل م  ومههها  تشهههمس حبوثههها  أجراحههها متتهههال التمهههاة   (8)
املن هف  ع املم تهه  املتحههد ، الهذي أ ههبق اةن السهه ي  امل نيه  باملنافسهه  واألاههواة، ومنامه  الت ههاون والتنميهه  ع 

الدوليه و وتسهتند الوثياه  أيأها  إ  م  ومها  متاته  امليدان ااقت هاكي، وشهبت  املنافسه  الدوليه ، وغرفه  التمهاة  
   مواق  شبتي  تاب   لس يا  م ني  باملنافس  وأكبيا  أكاكميي  ع جمال اامت ال لاوا   املنافس و   ع
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 اا تساكهههها  ا تم هههه  ل اهههها ون، ومت هههها  ههههيفتي  فههههرض امل نيهههه  باملنافسهههه  مسههههؤولي  التحايههههق ع
الههزااا  أو وضهه  تههد ل تمههاوزا  الههيت ترتتبسهها مؤاسهها  األعمههال، ع تهه  تااضههع ا ههاكس 

وع م اهههههس  و(9)مهههههرتتت اا تساكههههها  ع جمهههههال اامت هههههال وتفهههههرض غرامههههها  وأتتامههههها  بالسهههههمن
 ههاكس م هها  يف فههاىل قههوا   املنافسهه ، وقههد الوايهها  الاأههالي ، ت مههس السهه يا  امل نيهه  باملنافسهه  وا

  أ بق من ال  ال أك ر فلك ر تفاكي عواقال عدم اامت الو
ب ههدا  ع مجيهه  أاههاا ال ههامل قههوا   يشههاة إليسهها عههاك  باههوا   املنافسهه   140ومي هها أك ههر مههن  -5

حهههذا الاهههوا   وحتاهههر  و(10)ااتتتهههاة، وأتيا ههها  باهههوا   تاةاههها  التمهههاة  املن هههف متافحههه  وقهههوا   
وحهههع تسهههه   إ   و(11)ااتفاقههها  واملماةاههها  والت هههرفا  الههههيت تهههؤثر ع املنافسههه  ع األاههههواة ا  يههه 

ضمان تتافؤ الفرص لمي  املشاةك  ع السوة، وتسهمق أيأها  ملؤاسها  األعمهال بتفهاكي عواقهال 
راا، أو املشهاةي  املشه ك ، الس وك املخسب باملنافس  أثناا تنفيذ أ شي  مهن قبيهس عم يها  اا هدماج والشه

أو ببساط  عنهدما تهداف  عهن وضه سا أو عم سها ع السهوةو ولتهع تتحاهق أحهداف املنافسه ،  ه  أضيه  
 ترج  ألن متت س مجي  مؤاسا  األعمال، بغض النار عن تممسا، امت اا   اةما  هلذا الاوا  و 

لاوا   با د أو كون لتن م  األاف، متيس ب ض مؤاسا  األعمال إ  ،رة حذا ا -6
ق هدو بينمهها تأه  مؤاسهها  أ،هّر ااهه اتيميا  متتبنسها مههن التا يهس إ  أكل تههد مهن اتتمههال 

التههههوة  ع اههههاوزا  قههههوا   املنافسهههه  ومههههن ال واقههههال امل تبهههه  ع هههه  السهههه وك املخههههسب باملنافسهههه 
و (12)

الت هههرض  تسهههاعد حهههذا اااههه اتيميا  مؤاسههها  األعمهههال ع ههه  التا يهههس إ  أكل تهههد مهههن وا
مسههباا  ل اههوا   فحسههال، بههس تسههاعد أيأهها  ع هه  حتديههد الاههروف الههيت قههد تاهه  فيسهها مؤاسهها  

و   األعمال ضحي  ت رفا  خم ب  باملنافس  من جا ال أطراف أ،ّر
وقد ينيوي اامت ال لاوا   املنافس  ع   ضروة  اذاىل قهراةا  اقت هاكي  وتانيه  م اهد و  -7

ا  األعمهههال ال ام ههه  ع وايههها  قأهههالي  خمت فههه  تفاوتههها  ع ف  ههه  اهههبيس امل هههال، تواجهههت مؤاسههه
حهذا تنشدحا جوا ال موضوعي  ومؤاسي  من قوا   املنافس ، وتىت بشلن األحداف ا دك  اليت 

وع يههههت، قههههد ذأهههه  إجههههرااا  مؤاسهههها  األعمههههال ع الوايهههها  الاأههههالي  الوطنيهههه   و(13)الاههههوا  
ل إىلا كا ههههت ايفجههههرااا  الههههيت تتخههههذحا مؤاسهههها  املخت فهههه  ل تههههدقيق ع هههه  ، فيهههه  عههههدم اامت هههها

األعمههال ع ىللهها الب ههد تههؤثر ع اههوة الب ههد املأههيفو وعههيفو  ع هه  ىللهها، فهه ن مهها قههد يشههتبس 
، وىللها بسهبال اا،تيففها  ع  امت اا  ع إتهدّ األاهواة ةمبها ا يتهون كهذلا ع اهوة أ،هّر

__________ 

تشههمس التمههاوزا  الههيت ترتتبسهها الشههركا  عههدم التايههد باههراةا  ا ههاكس، وا تسههاك التزاما هها مهه  الوكههاا  امل نيهه   (9)
نافسه ، وعهدم اامت ههال ألوامهر التوقهف والتههف، وألي شهتس  ،هر مههن أشهتال اا ت هاف ال ههاكة  مهن أجههس بامل

   تس قأي  م يبن و

(10) The Baker and McKenzie Global Competition Compliance Toolkit, 2013و  

(11) International Chamber of Commerce SME toolkit, 2013, Why complying with competition law is 

good for businessو  

(12) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.htmlو  

(13) Gal MS, Fox EM, 2014, Drafting competition law for developing jurisdictions: learning from 

experience, Paper 374, New York University Law and Economics Working Papers و 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/index_en.html


TD/B/C.I/CLP/39 

5 GE.16-14244 

دوك ع اةو ه  األ،هب   تيمه  أاهباب الاا ونو وقد برز  قأايا اامت ال لاهوا   املنافسه  عه  احله
منسا زياك  األ شي  ال ابر  ل حدوك بف س  ثاة ال ومل و وقد أكّ ىللا إ  زياك  ت ايد الت هاون ع 
الاأهههايا املت هههدك  الوايههها  الاأهههالي ، مههها قهههد يهههؤكي أتيا ههها  إ  عهههدم اتسهههاة ع الاهههراةا  وعهههدم 

 و (14)اا و ي الت رفا  غب الالي ن ع 

 دوافع االمتثال -ثانياا  
تسههسس عههد  عوامههس ع اامت ههال لاههوا   املنافسهه و ولههذلا، يسههاعد اكتسههاب فسههس جيههد  -8

ل  وامههس الههيت حتفههز مؤاسهها  األعمههال لتحايههق اامت ههال ع هه  فسههس التحههديا  الههيت تواجههت ت هها 
  ويسههاعد ىللهها أيأهها  ع هه  حتديههد اجملههاا و(15)املؤاسهها  ع اهه يسا ليفمت ههال لاههوا   املنافسهه 

ا تم   ل نسوض بادةا  الس يا  امل ني  باملنافس  والاياع اخلاص ع   ت زيز اامت ال وت ميس 
كوافه  مهن ب ض الهبرامج أك ر ف الي  وعم ي  ع جمال اامت الو وايسه   حهذا الفهرع الأهوا ع ه  

  ومستفيأ ابق أن أ،أ سا مؤلفون خمت فون لبحول اليت اامت ال وعدم اامت ال لاوا   املنافس  
ل ههال متتههال التمههاة   2007وتههويف ع عههام  ففههع إطههاة كةااهه  أجر هها شههرك  كي ويههت -9

املن ههههف  ع املم تهههه  املتحههههد  بشههههلن كوافهههه  اامت ههههال وعههههدم اامت ههههال لاههههوا   املنافسهههه ، أحجريههههت 
ماهههابيف  مههه   هههام  كا، يههه  مهههن شهههركا  كهههّ  وغهههبحس مهههن املخت ههه  الهههدا، ي  ع جمهههال 

املم ته  املتحهد  أو تهزاول ااة ها فيسهاو متمركز  ع اامت ال لاوا   املنافس  ع مؤاسا  أعمال 
،ههههرة قههههوا   ةواكع وبيبنههههت الدةااهههه  أن الغرامهههها  والدعايهههه  السهههه بي  وتنحيهههه  املههههديرين حههههع أحههههس 

ولتهههن عنهههدما طح هههال إ  املشهههاةك  ع املاهههابيف  أن يرتببهههوا تسهههال األضيههه   سههه   و(16)املنافسههه 
والغراما  وتنحي  املهديرين والدعايه  السه بي   عوامس خمت ف  تدف  ليفمت ال )وحع ال اوبا  النالي 

وكعهههاّو األضهههراة الشخ هههي (، اتفهههق كهههس مهههن ا هههام  والشهههركا  ع ههه  أن ال اوبههها  حهههع أحهههس 
الزااا  وكعاّو األضهراة الشخ هي  أق سها أضيه و وع املاابهس، منحهت الشهركا  تنحيه  املهديرين 

 و (17)غراما والدعاي  الس بي  أضي  أك  كدواف  ليفمت ال من ال
ل بحههول ل ههال السهه ي  امل نيهه   (IFF)وبيبنههت كةااهه  أ،ههّر أجر هها وكالهه   ي إف إف  -10

شرك  ،ا   مش تسا  1 201 عث  أن  2015ع املم ت  املتحد  ع عام  (18)باملنافس  واألاواة
__________ 

(14) http://www.oecd.org/daf/competition/challenges-international-coop-competition-2014.htmو  

(15) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284405/oft1227.pdf  و 
(16) Deloitte and Touche, 2007, The deterrent effect of competition enforcement by the Office of Fair 

Trading, United Kingdom،  متا  ع   الراب  التاجمت 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http:/www.oft.gov.uk/shared_oft/repo

rts/Evaluating-OFTs-work/oft962.pdf  (و2016 ب/أغسيس  16)جّر ااطيفع ع يت ع   
   واملرج   فست (17)

، وتولبهت اه ياتت 2013ن هف  ع عهام أ شوت السه ي  امل نيه  باملنافسه  واألاهواة لتحهس  هس متتهال التمهاة  امل (18)
   و2014ع عام 

http://www.oecd.org/daf/competition/challenges-international-coop-competition-2014.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284405/oft1227.pdf
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ف هس  الدةاا  اااتا الي  أفاك  بلن كواف سا ليفمت ال لاوا   املنافسه  حهع عوامهس الهذب، أي
، السم  ال واب أ،يفقيا ، واملشاةك  ع إطاة من تتافؤ الفرص، واكتساب ميز  ااةي ، وحتس  

وع املاابهههس، عهههزا أقهههس مهههن ث هههذ الشهههركا  امت الهههت إ  عوامهههس منفهههر ، أي انهههال ،هههرة الاههها ون، 
فهه  كاأحههس اعتحهه ذ ومههن بهه  عوامههس الههذب،  و(19)واتتمههال الت ههرض لغرامهها ، وامليفتاهه  الاأههالي 

ليفمت ال ف سح ال واب أ،يفقيها ، ع ته  اعتحه  التهزام مؤاسها  األعمهال باامت هال ل اها ون أحهس 
  و(20)ال وامس املنفر ، ي يت اتتمال كف  غراما 

وتتوقههف أضيهه  الغرامهها  كههداف  ليفمت ههال ع هه  شههد ا وتلثبحهها ع مؤاسهها  األعمههال،  -11
ع املاله   10ميتن أن تب غ الغراما  املفروض   سب  ع   او ما ياسر ع ااحتاك األوةويب تيذ 

ف  ه  اهبيس امل هال، فرضهت املفوضهي  األوةوبيه  ع  و(21)بي ا  ال املي  السنوي  ل شرك املمن تمس 
م يهههون يهههوةو ع ههه  شهههرك  مايترواهههوفت ل هههدم وفالسههها  561غرامههه  شهههديد  قيمتسههها  2013عهههام 

املت ههفق الشهههبتع تتهههيق هلهههس ا،تيهههاة مت هههفحسس  بالتزاما هها بتزويهههد املسهههتخدم  بشاشههه  ا،تيهههاة
ومهههن بههه  ال وامهههس الهههيت أح،هههذ  ع ااعتبهههاة ع تسهههاب الغرامههه  جسهههام ح  و(22)املفأهههس بسهههسول 

التمههاوز ومدتههت، وضههروة  ضههمان األثههر الههراكع ل غرامهه ، ع تهه  اعتحهه  ت ههاون شههرك  مايترواههوفت 
حايهههق ع املسهههلل  بفاع يههه ،  رفههها  مههه  املفوضهههي  وتاهههدميسا م  ومههها  اهههاعد  املفوضهههي  ع ههه  الت

وقههد أاههفر  جوا ههال أ،ههّر مههن ،ههرة قههوا   املنافسهه  أيأهها  عههن غرامهها  شههديد  ع  و(23)خمففهها  
السنوا  األ،ب و ففع إتدّ حذا الاأايا، فحرضت ع   منتم  لزجاج السياةا  مشهاةك  ع  

  (و1ة )ا ار ايفطا (24)ب يون يوةو 1.3كاةتس لتاااس األاواة غرام  قيمتسا 

 1ايفطاة  
االحتكةار  الموويةية األوروبيةة توةرل ةرامةة علةى منتجةين لز ةاا السةيارات تزيةد  مكافحة
 بليوج يورو الشتراكهم في كارتل لتقاسم األسواق 1.3على 

يهههوةو  1 354 896 000"فرضهههت املفوضهههي  األوةوبيههه  غرامههها  تب هههغ قيمتسههها ايفمجاليههه   
غوبان واوليفر )وحع شركا  لت هني  زجهاج السهياةا (  -ع   شركا  أااحع وب تنغتون واان 

لايامسا ب وة  غب قا و ي  بتاااهس السهوة وتبهاكل م  ومها  تسااه  ااةيها  بشهلن عم يها  تسه يس 
ا تسهههاك ل حاهههر الهههذي تفرضهههت م احهههد   وىللهههازجهههاج السهههياةا  ع املنياههه  ااقت هههاكي  األوةوبيههه ، 

__________ 

(19) United Kingdom businesses’ understanding of competition law , 2015, prepared for CMA by IFF 

Research  و 
   املرج   فستو (20)

(21) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901%2801%29&from=EN  و 
(22) European Commission, 2013, Antitrust: Commission fines Microsoft for non-compliance with 

browser choice commitments, press release،    الراب  التاجمت متا  ع 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-196_en.htm  (و2016 ب/أغسيس  16)جّر ااطيفع ع يت ع   

   املرج   فستو (23)

(24) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1685_en.htm?locale=enو  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0901%2801%29&from=EN
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ق باملنياههههه  ااقت هههههاكي  األوةوبيههههه  بشهههههلن التهههههاةتيف  ااتفهههههاة املت  هههههيفرضهههههت املفوضهههههي  األوةوبيههههه  و 
مههن ااتفههاة  53مههن م احههد  املفوضههي  األوةوبيهه  واملههاك   81واملماةاهها  التماةيهه  التاييديهه  )املههاك  
   املت  ق باملنيا  ااقت اكي  األوةوبي (و

 غوبهان السها  الفاع ه  الرليسهي  اله يفل ع -وتح دب شركا  أاهاحع وب تنغتهون واهان  
،  اقشههههت حههههذا الشههههركا  2003إ  مي هههه  عههههام  1998أوةوبههههاو وع الفهههه   مههههن مي هههه  عههههام 

األاهه اة املسههتسدف  وتاااههس األاههواة وتوزيهه  ال مههيفا ع ا سهه   مههن ااجتماعهها  واات ههاا  
و وكا ههت شههرك  اههوليفر الب ميتيهه  طرفهها  ع ب ههض حههذا املناقشهها  أيأهها و  غههب املشههروع  األ،ههّر

ع املالههه  مهههن الزجههههاج املسهههتخدم ع السههههياةا   90  األةبههه  ع تههههواجم وحتتمهههت حهههذا الشههههركا
الديههد  ع املنياهه  ااقت ههاكي  األوةوبيهه ، وع قيهه  الغيههاة األ هه ي  مههن زجههاج السههياةا  ع ت هها 

  التام   األ،ب ولتماوز اان  وقي  لذلا او ب يويني يوةو ع الف  ، وب غت الايم  الس
مهن م هدة  وشهاي وقد فتحت املفوضي  حتاياها  ع التاةتهس مهن ت اهاا  فسهسا ب هد وةوك  

ع املالهههه   60غوبههههان بنسههههب   - جمسههههولو وزاك  املفوضههههي  الغرامهههها  املفروضهههه  ع هههه  شههههرك  اههههان
اةتتبهههت حهههذا املخالفههه  مهههن قبهههسو وقهههدبمت شهههرك  أاهههاحع م  ومههها  إضهههافي  ل مسهههاعد   لتو ههها
ع املال  مبوجال إش اة التساحسو وتح دب حذا  50ت غرامتسا بنسب  كشف التماوز، فخحف أ ع  

تههاةتيف  ع هه  ايفطههيفة، اههواا ع هه  شههرك  مبفركحهها التفرضههسا املفوضههي  ع هه    أكهه  غرامههالغرامهه  
  غوبان( أو ع   كاةتس كامس"و -يوةو ع   شرك  اان  880 000 000)

 European Commission, 2008, Antitrust: Commission fines car glass producers over امل دةت

€1.3 billion for market sharing cartel, press release  الهههراب  التهههاجمت  ع ههه ، متههها
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1685_en.htm?locale=en  جهههههّر ااطهههههيفع ع يهههههت(

 (و2016 ب/أغسيس  16ع 

وك با  ما تؤكي الغراما  إ  أتهدال أ،هّر مهن ا تمهس أن تهؤثر ع ت هرفا  الشهركا   -12
لتم  سا متت س لاوا   املنافس  أو تتخذ إجرااا  تنايمي و ف    ابيس امل هال، مييهس املأهاةبون ع 
األاههههواة املاليهههه  إ  التا يههههس مههههن قيمهههه  أاههههسس الشههههركا  إىلا كا ههههت مؤاسهههها  األعمههههال عرضهههه  

، شهه ر مههدير  ههندوة 2014وحههذا يههؤثر ع ال والههد املسههتحيا  ل مسههاض و ففههع عههام لغرامهها ، 
بههاةز بههالا ق إزاا تههلثب الغرامهها  املفروضهه  ع هه  شههرك  حو ههغ كو ههغ وشههنغساي ا ههدوك  ل خههدما  
امل رفي  لتيفعبسا بلاواة ال ميف ، فباع وض  ال ندوة ع امل رف لتخوبفت من أن غرام  كبهب  

فسيهوي  قيمه  أاهسس امل هرف ب هد أن ااهتوعبت السهوة  و(25)زيهاك  أةباتهتف عهن قد ت هوة امل هر 
ويههؤثر اافههاض األةبهها  ع قههدة   و(26)ع املالهه  9تههلثب اخلههروة التنايميهه ، مهها ق ههن أةباتههت بنسههب  

مؤاسا  األعمال ع   منق املساض  عالدا  مرضيا  ع   ااات ماة )أةبها  أع ه ، وإعهاك  شهراا 

__________ 

(25) https://risk.thomsonreuters.com/sites/default/files/GRC01700.pdfو  

(26) http://www.theguardian.com/business/2014/nov/03/hsbc-warns-378m-potential-forex-rigging-fineو   
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 ىللهها(، ويشههتبس ،يههرا  ع هه  ةأ  املههال أو ااتتفههاظ باألةبهها  كا،ههس الشههرك و األاههسس، ومهها إ 
 وبالتاجم، من املرجق أن يؤثر ىللا ع ت رف مؤاس  األعمال من تيذ اامت ال ل اا ونو 

ويت ههزز اامت ههال لاههوا   املنافسهه  أيأهها  لههدّ وجههوك التههزام واضههق و ههاحر وشخ ههع مههن  -13
( أن مؤاسهها  األعمههال Wils ،2013ويههّر وي ههس ) و(27)مؤاسهها  األعمههال بف ههس ال ههواب

ااتتتهاة أل ها حهع الهيت تو بهف  متافح حع األقدة ع   احلي ول  كون تدول ااوزا  لاا ون 
األاه اة أو التفهاوض ع يسها أو إبهرام  لتحديهدال ام   وحتدك مستّو الس ي  املمنوت  ل مهو ف  
سؤول  أيأا  عن حتديد أحداف الهربق وأحهداف ال اوك أو التفاوض ع يساو ومؤاسا  األعمال م

لهذلا، يتوقههف مهدّ ااهت داك مؤاسها  األعمهال ل تايبههد  و(28)األكاا واحلهوافز املادمه  ل مهو ف 
 باوا   املنافس  ع   تاةاا ا ع جمال اامت الو 

ل وقههههوف ع هههه  فسههههس  2014أحجريههههت ع عههههام  (29)وبامل ههههس، كشههههفت كةااهههه  ااتا ههههالي  -14
مال ع املم ت  املتحد  لاوا   املنافس  عن أن التزام املسهتويا  ال  يها ع املنامه  مؤاسا  األع

باامت ال يسسس إ  تد ب يهد ع اامت هال ع املنامه  كتهسو ويسهاعد االتهزام باامت هال أيأها  ع 
 و(30)مزيهههد مهههن األعمهههال لتسهههالت زيهههز وضههه  املنامههه  كمؤاسههه  أعمهههال أ،يفقيههه  ويتهههيق فر ههها  

رف  التماةيه  الدوليه ، أاهسمت فر ه  إجهراا األعمهال بيرياه  أ،يفقيه  وإعيهاا ا يبهاع وحبسال الغ
وعهههيفو  ع ههه   و(31)ااتتتهههاة متافحههه مبنا هههر  قأهههي  وجيسههه  إاهههساما  قويههها  ع اامت هههال لاهههوا   

ىللا، تؤكد حبول متتال التماة  املن ف  بشهلن كوافه  اامت هال وعهدم اامت هال لاهوا   املنافسه  
 و (32)ايفكاة  ال  يا التزاما  قويا  باامت ال حو ال امس احلااس ع حتفيز اامت ال ع أعماهلا أن التزام

عههدم اامت ههال بالنسههب  لتههس مههن األفههراك  ك فهه ومههن األاههباب األ،ههّر ليفمت ههال اةتفههاع   -15
ومؤاسههها  األعمههههالو ويههههؤكي اتتمهههال تنحيهههه  املههههديرين كوةا  بهههالغ األضيهههه  ع اامت ههههال ل اواعههههد 
وال هههوالق التنايميههه  ع السهههوة مهههن أجهههس متافحههه  السههه وك املخهههسب باملنافسههه و وقهههد وضههه  متتهههال 

األفهههراك الأههال   ع ،ههرة قهههوا    التمههاة  املن ههف  ع املم تهه  املتحهههد  مبههاكئ توجيسيهه  لتلكيههال
وتشب حذا املباكئ التوجيسي  أيأا  إ  أن ع   ا تم  اليت تفرض ال اوب  أن تنار  و(33)املنافس 

فيمههها إىلا كهههان ت هههرف الشهههخن بو هههفت مهههديرا  ا جي  هههت أحهههيف  يفكاة  الشهههرك و وميتهههن أن يواجهههت 
جرميهه   أن ي م ههوا  ،يفهلههااههن  يح ههدب  15احا فهه   أق ههلت ههاقبسس ا ههاكس مههد  تنحيهه   ناملههديرون الههذي

__________ 

(27) International Chamber of Commerce SME toolkit, 2013, Why complying with competition law is good 

for businessو   

(28) Wils WPJ, 2013, Antitrust compliance programmes and optimal antitrust enforcement, Journal of 

Antitrust Enforcement, vol. 1, no. 1و  
(29) IFF Research, 2015, United Kingdom businesses’ understanding of competition lawو  

(30) Hodges C, 2015, Enforcement, compliance and ethics law and corporate behaviour: Integrating 

theories of regulationو  
(31) International Chamber of Commerce, Antitrust Compliance Toolkit, 2013 و 

(32) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284405/oft1227.pdfو   

(33) Company Directors Disqualification Act, 1986, s 9A, see 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/contentsو 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284405/oft1227.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/contents
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مههههديرين لشهههههرك ، أو قيبمهههه  ع ههههه  تت تهههها  شهههههرك ، أو أن يح نيههههوا أو يشهههههاةكوا ع الهههه ويج لشهههههرك  
  و(34)إ شالسا أو إكاة ا ب وة  مباشر  أو غب مباشر ، أو أن ي م وا خمت   ع جمال ايفعساة أو
بشهههلن  2015 ي إف إف ل بحهههول ع عهههام وأ سهههر  كةااههه  ااتا هههالي  أجر ههها وكالههه   -16

ع املالهه  مههن املشههاةك  ع الدةااهه   72فسههس مؤاسهها  األعمههال ع املم تهه  املتحههد  ل منافسهه  أن 
ميت  ون لاوا   املنافس  ذوبفا  من امليفتا  الاأالي 
ويسسس اخلوف من ايفضراة بسم   الشهرك   و(35)

اسهها  األعمههال لاههوا   املنافسهه  ألن الغرامهها  املفروضهه  أو الفههرك إاههساما  كبههبا  أيأهها  ع امت ههال مؤ 
مههن كههس ، أجههّر  2007وع عههام  و(36)ع هه  مؤاسهها  األعمههال فاهه  قههد ا تههركع املههديرين كههلفراك

ملن ههف  ع املم تهه  املتحههد  واملفوضههي  األوةوبيهه  ووزاة  ال ههدل ع الوايهها  املتحههد   متتههال التمههاة  ا
 (37) يهااا ، وأكّ التحايهق إ  فهرض غرامها بل  ع التيفعهال األمريتي  حتاياها  بشهلن كاةتهس ضها

أتتهههههام بسهههههمن ثيفثههههه  مسهههههؤول  تنفيهههههذي  اهههههابا  مهههههن إتهههههدّ الشهههههركا    هههههدوة وأيأههههها  إ 
 و (38)(2ايفطاة  )ا ار

 2ايفطاة  
 كارتل الخراطيم البحرية

املنتمهههها   "تحسههههتخدم اخلههههراطيس البحريهههه  ع حتميههههس الههههنف  اخلههههام احل ههههو أو امل هههها ي وغههههبا مههههن 
النفيي  من املنشآ  البحريه  )ع ه  اهبيس امل هال، ال وامها  و حاحهس ايف تهاج والتخهزين والتفريهغ ال المه ( 

 و(أ)إ  السفن وع تفريغسا ع املنشآ  البحري  أو ال ي  )ع   ابيس امل ال، ال واما  أو األة ف ("
، اعتمهههد  املفوضهههي  األوةوبيههه  قهههراةا  يت  هههق بهههدعاّو 2009كههها ون ال اين/ينهههاير   28ع  

 131غرامه  تزيههد ع هه  مبوجبههت مههن م احهد  ال منهه  األوةوبيهه  فرضهت  81مرفوعه  مبوجههال املهاك  
 م يون يوةو ع   ات  من منتمع اخلراطيس البحري و

أحكيههههن اههههت  مههههن منتمههههع اخلههههراطيس البحريهههه  باذههههاىل ترتيبهههها  خم بهههه  باملنافسهههه   مههههن جسهههه  أ،ههههّر 
ال يااا  وحتديد األاه اة وحتديهد احل هن وحتديهد شهرو  املبي ها  وتاااهس  تاااساشتم ت ع   

 األاواة جغرافيا  وتباكل م  وما  تساا  عن األا اة وتمس املبي ا  وعيااا  املش يا و
ول  تنفيهههذي  اهههابا  مهههن إتهههدّ الشهههركا  املتوةطههه  ع وقهههد فحرضهههت ع ههه  ثيفثههه  مسهههؤ  

التاةتهههس )شهههرك  ك  هههوب ا هههدوك  ل منتمههها  النفييههه  والبحريههه ( أتتهههام بالسهههمن ع املم تههه  
__________ 

(34) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324978/oft510.pdfو  

(35) IFF Research, 2015, United Kingdom businesses’ understanding of competition law،   متها  ع ه  الهراب
 /https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/429876 التهههههههههههههههههههههههههههههههاجمت

UK_businesses__understanding_of_competition_law_-_report.pdf و 

(36) Hodges C, 2015, Enforcement, compliance and ethics law and corporate behaviour: Integrating 

theories of regulation, p. 431 و 

(37) http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_2_12.pdfو  
(38) http://www.theguardian.com/business/2008/jun/12/corporatefraud.ukcrimeو  
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املتحهههد  تراوتهههت بههه  اهههنت  و  هههف السهههن  وثهههيفل اهههنوا  خلهههداعسس وزاة  الهههدفاع وجسههها  
  أ،ّر بشلن اخلراطيس البحري  املتخ   و

الهههههراب  التهههههاجمت  ع ههههه ، متههههها  European Union Competition Policy Newsletter, 2009 امل دةت
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2009_2_12.pdfو ،The Guardian, 2008 ،

 الراب  التاجمت  ع  متا  

http://www.theguardian.com/business/2008/jun/12/corporatefraud.ukcrimeو   
 وEuropean Union Competition Policy Newsletter, 2009, p. 53 (أ)

 دوافع عدم االمتثال  
حهذا يشهمس    عد  أاباب تدف  مؤاسا  األعمال ل هدم اامت هال لاهوا   املنافسه و و  -17

إ  ههاف االتزامهها  املف هه   ع الاههوا  ، والسههس بالاهها ون، مههدّ األمنهها  التنايميهه  والاا و يهه ، و 
 تزام الشركا  باامت ال لاوا   املنافس ، واملواةكو وال
ف ندما ي  ال فسس قوا   املنافس ، متيس مؤاسا  األعمال، بغض الناهر عهن تممسها،  -18

إ  خمالفتسا بسبال عدم فسمسا التزاما ا فسما  جيهدا و وحبسهال كةااه  أحجريهت ع املم ته  املتحهد  
 1 201 أ ههسع املالهه  فاهه  مههن  23نافسهه ، تبهه ب أن بشههلن فسههس مؤاسهها  األعمههال لاههوا   امل

ع املاله   77ي ه  أن  شرك  ،ا   شاةكت ع املاابيف  كا ت ع   ع س جيد باا ون املنافس و مها
وع اجملموعهه  الهيت كا ههت ع هه   و(39)مهن مؤاسهها  األعمهال اسههس بهدةجا  متفاوتهه  قهها ون املنافسه 

األعمال األكه  مت ها مسهتّو أع ه  مهن الدةايه  مهن  كةاي  جيد  باا ون املنافس ، كا ت مؤاسا 
ع املالههه  مهههن مؤاسههها  األعمهههال املتواهههي   37مؤاسههها  األعمهههال ال هههغب ، أي مههها ياهههرب مهههن 

 و  (40)ع املال  من مؤاسا  األعمال التبب  57احلمس و
وك هبا  مهها تسهتحدل السهه يا  امل نيهه  باملنافسه  لههوالق تنايميهه  جديهد  تتي ههال مسههاةا   -19

امت ههال مت فهه  ل غايهه ، وإجههرااا  ت ههحيحي  تسههتغرة وقتهها  طههوييف ، وميزا يهه  تشههغي ي و وع الوقههت 
 فست، أ بحت امليزا يا  التشغي ي  ملؤاسا  األعمال  هدوك ، وأ هبق مهن املتوقه  مهن إكاةا  

أو املههو ف  امل يَّنهه  لفشههراف ع هه  اامت ههال أكاا عمههس أك ههر مبههواةك أقههسو و اههرا  ل ايههوك  اامت ههال
ع هه  املههواةك الههيت ت ههاين منسهها م اههس السهه يا  التنايميهه  ومؤاسهها  األعمههال اخلا هه  )كههس مههن 

الهنان  املواةك البشري  واملالي ( ع الب دان املتادم  والب دان النامي  ع ه  السهواا )ع ه  اهبيس امل هال
احلاك ع املو ف  ىلوي املساةا  املنااب (، ا ينفَّهذ ك هب مهن أ شهي  اامت هالو ويح هزا ،هرة قهوا   
املنافس  ع جهزا منهت إ  عهدم الاهدة  ع ه  إشهاع  ثاافه  اامت هال لاهوا   املنافسه  ع بيوه  أعمهال 

 م اد  ومتغب و 
__________ 

(39) IFF Research, 2015, United Kingdom businesses’ understanding of competition law،   متها  ع ه
 _https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/429876/UKالههههراب  التههههاجمت 

businesses__understanding_of_competition_law_-_report.pdfو   

   املرج   فستو (40)
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ن متتهال التمهاة  املن هف  مهن أجهس حت يهس ع كةاا  أجر ا ك ي  لندن ليفقت اك بتت يهف مهو  -20
اامت هههال والهههركع ع جمهههال املنافسههه   تيمههه   اهههام املنافسههه  ع املم تههه  املتحهههد ، تبههه ب مهههن ،هههيفل كةااههه  
ااتا هههالي  أحجريهههت ع اهههياة الدةااههه  أن الهههداف  األحهههس ل هههدم اامت هههال لاهههوا   املنافسههه  حهههو السهههس 

ةكوك مههههن شههههركا   ههههغب  ع هههه  الدةااهههه   308ب  وةكا  مههههن شههههركا  كبهههه 501بالاهههها ونو وقههههد وةك 
ع املالهه  مههن اجمليبهه  مههن الشههركا  التبههب   85اااتا ههالي  الههيت أحجريههت ع اههياة الدةااهه ، وأشههاة 

ع املال  من اجمليب  من الشهركا  ال هغب  إ  أن مهن املهرجق، ك هبا  أو  وعها  مها، أن يزيهد السهسح  73و
وةغهس أن ب هض منتستهع الاها ون قهد يحاهدمون ف هيف  ع ه  اةتتهاب  و(41) هالبالاا ون اتتمالي عهدم اامت

جهههرالس عهههدم اامت هههال لس سهههس بالاههها ون ف  يههها ، فههه ن  ،هههرين يرتتبو ههها بسهههبال فاهههدان ال اههه  ع املشهههوة  
   الاا و ي ، أو ايفضال املت مد واملتسوة، أو الغيرا ، أو تىت ااعتااك بلن النشا  مربقو

ملتتههههال التمهههاة  املن هههف  بشههههلن كوافههه  اامت هههال وعههههدم اامت هههال لاههههوا   ويشهههب تاريهههر  -21
املنافس  إ  أن أي غموض أو عدم التهزام  هاحر مهن ايفكاة  باامت هال لاهوا   املنافسه  يهؤكي إ  

ت ههوبة ايفكاة  ال  يهها أن مههن املمتههن ااحههس  فهه نوعههيفو  ع هه  ىللهها،  و(42)اتتمههال عههدم اامت ههال
ويشههب  و(43)ع التشههمي  ع هه  عههدم اامت ههال يسههسس ن مواجسهه  عواقههال قا و يهه قههوا   املنافسهه  كو 

تاريههر ملنامهه  الت ههاون والتنميهه  ع امليههدان ااقت ههاكي بشههلن ت زيههز اامت ههال لاههوا   املنافسهه  أيأهها  
 ، إ  أن املسالس املت  ا  باامت ال ع جمال املنافس  ا حتا  بامل ام    فسهسا م هس جمهاا  أ،هّر

وك با  مها يهؤكي حهذا  و(44)بيس ال ح  والسيفم  أو احلماي  البيوي ، اليت اتذب احتماما  أك من ق
إ  ذ ين مواةك أقهس لوضه  ، الذي يحاسرا ب ض جمالس ايفكاة ااا اامت ال، املوقف اليفمباجم 

 برامج ليفمت ال وإ  ض ف التزام مؤاسا  األعمال بت زيز اامت الو 
وقههد تسههسس األوضههاع السههالد  ع السههوة حههع أيأهها  ع كيناميهها  عههدم اامت ههالو ف  هه   -22

اههبيس امل ههال، مههن املمتههن لسههوة تتههللف مههن عههدك  ههغب مههن السهها  الفاع هه ، و/أو ذ ههو مههن 
الشفافي  بشلن األا اة، و/أو تتما س فيسا املنتمها ، و/أو يتفشه  فيسها تبهاكل امل  ومها  به  

هههر املنافسههه ، و/أو تب  هههذ إشهههاةا  عامههه  عهههن املسهههتويا  املاهههرة  لألاههه اة و/أو النهههواتج أن تيسب
ومهههن ا تمهههس أن  و(45)املسيمنههه  املراكهههزالتواطهههؤ لهههدّ مؤاسههها  األعمهههال أو تسهههسس ع ااهههتغيفل 

املسيمنهه  )الههيت مت هها ت هه  كبههب  جههدا  مههن السههوة، وثههرو   املراكههزتههزاول مؤاسهها  األعمههال ىلا  
طال  ، وإمتا ا  فالأ  عن احلاج ، وضه فا  ع مرو ه  أاه اة الي هال( أ شهيتسا كون أن تراعهع 

 تنتسههاعميفاحهها ومنافسههيسا ومسههتس تع منتما هها، وك ههبا  مهها تتههون حههع  فسههسا املؤاسهها  الههيت 
ههس املسههؤولي  ب ههف  ،ا هه  عههن عههدم قههوا   املنافسهه  مههراةا  وتتههراةا  مهه  أ هها ، مااة هه  بغبحهها، تتحمب
 الأ وع ع ا وك يح ت  ااتغيفليا و

__________ 

(41) Office of Fair Trading, 2011, The impact of competition interventions on compliance and deterrence, 

Final Report  و 

(42) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/284405/oft1227.pdfو   
(43) United Kingdom Office of Fair Trading, 2010, Drivers of Compliance and Non-compliance with 

Competition Lawو  
(44) http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdfو  
(45) OECD, 2011, Policy roundtables: Promoting compliance with competition lawو  
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 و(46)عههههدم اامت ههههال لاههههوا   املنافسهههه مههههن أاههههباب " اههههبال  ،ههههر املههههاةقونواملو فههههون " -23
" حهههو شهههخن ي هههع متامههها  أ هههواع النشههها  الهههيت يحهههرجق أن تتمهههاوز الاههها ون، لتنهههت املهههاةةواملو ههف "

ع ه  الأهواب   املهاةقونالذي يتماوز الاا ون ع   أي تالو ويتحايس املو فون  يرتتال الت رف
 ومههىت كههان و(47)الدا، يهه  أو يتماوزو هها مبهها يههؤكي إ  عههدم اامت ههال ل اواعههد وال ههوالق التنايميهه 

 لهت ع ه  التغاضهع  ن تهاب ي  ،هر  قد يشم  مهو فف ن ىللا ع مستّو إكاةي، املاةة املو ف 
 الهههواا، أو اخلهههوف، أو ببسهههاط  اليفمبهههاا ، أو ااعتاهههاك بهههلن النشههها  مهههربقوعهههن اههه وكت بهههداف  

قهد يأهي  ون بهدوة كبهب ع املهاةق  وتشب اا تساكا  املتترة  لاهوا   املنافسه  إ  أن املهو ف  
  عرق   جسوك مؤاسا  األعمال لتحايق اامت الو

 المتثال لقوانين المنافسةاألدوات/األنشطة الشائعة المستخدمة لتعزيز ا -ثالثاا  
تسههتخدم الوكههاا  التنايميهه  ومؤاسهها  األعمههال جمموعهه  متنوعهه  مههن األكوا  لت زيههز  -24

التسههههاحس، والاههههراةا  /ومههههن حههههذا األكوا  الههههدعو ، وبههههرامج احلفههههز وأحههههداف اامت ههههال وحتاياسهههها
 وزااا  ع   الشركا الايفلزامي ، وفرض /ايفكاةي ، واخلي  اليوعي 

ع أ شي  الهدعو ، تركهز السه يا  الوطنيه  امل نيه  باملنافسه  ع ه  إىلكهاا الهوعع  والدعوة -25
ال ام بالوا ال املخت ف  من الس وك املخسب باملنافس  اليت ذالف الاها ون مهن كون ال مهوا ةليها  

وتتحاهههق الهههدعو  مم ههه  أمهههوة منسههها تناهههيس مهههؤمترا  تركهههز ع ههه  فوالهههد امت هههال مؤاسههها   وايف فهههاىل
عمههههال لاههههوا   املنافسهههه ، وتتأههههمن ت اهههها  كةااههههي  تدةيبيهههه  يفىلكههههاا الههههوعع بفوالههههد اامت ههههال األ

  وتدعيس ا وك اامت ال لدّ مؤاسا  األعمال/ولت زيز
، و شر ةاالس إ،باةي  أو  شهرا   هحفي   -26 وك با  ما يحستخدم ع جمال الدعو  املنشوةا ح

ااتتتاة وعن مسالس ايف فاىل والسيااها  افح  متعن تدابب من  أو تا يس فرص خمالف  قوا   
تاههاةير التاههاةير بشههلن مواضههي   ههدك ، و التوجيسيهه  يف فههاىل الاهها ون، و البههاكئ املع جمههال املنافسهه ، و 

املسههالس /ت ههرض األ شههي  الههيت اضههي  ت لهها الوكالهه  امل نيهه  باملنافسهه  وأحههس املواضههي الههيت سههنوي  ال
  واملت  ا  باملنافس 

السهههه يا  الوطنيهههه  امل نيهههه  باملنافسهههه  أيأهههها  الت ايههههف واملشههههوة  لههههدف  مؤاسهههها   وتسههههتخدم -27
مؤاسههها ذ األعمهههال  إىل تهههزوكح  واألعمهههال ع اااهههاا ال هههحيق فيمههها يت  هههق باامت هههال ع جمهههال املنافسههه 

 مب  وما  بشلن كيفي  الت امس م  املسالس املت  ا  باامت هال أو حباهالق مت ه   باهوا   املنافسه  ليتسهى
وع حههذا  وهلهها اكتسههاب فسههس أفأههس ل اههوا   تههىت عنههدما يتههون اتتمههال خمالفهه  الاهها ون غههب مههرجق

ال هدك، تبحهذ السهه يا  الوطنيه  امل نيه  باملنافسهه  ع ااهتخدام املواقه  الشههبتي  كهلكا  ت ايفيه  تفاع يهه  
عنهدما يهد،س قها ون وع تاا  م يبنه ، مه يف   ومن أجس تيسب إاداا املشوة  (48)متات  ل ممي  جما ا  

__________ 

(46) United Kingdom Office of Fair Trading, 2010, Drivers of Compliance and Non-compliance with 

Competition Lawو   

(47) http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdfو  

((48 OECD, 2011, Policy Roundtables – Promoting compliance with competition lawو  
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منافسهه  جديههد تيههز النفههاىل، تههزوَّك مؤاسهها  األعمههال جما هها  بههآةاا ااتشههاةي  مؤقتهه  تبهه ب مهها إىلا كا ههت 
بههههه  تفاعههههس وحهههههذا النههههوع مهههههن ال و(49)ترتيبا هههها الاالمههههه  ع مزاولهههه  أعماهلههههها تنتسهههها األتتهههههام الديههههد 

 واتتمال عدم اامت المؤاسا  األعمال والس يا  امل ني  باملنافس  ضروةي ل حد من 
تسهتخدم السه يا  الوطنيه  امل نيه  باملنافسه  بهرامج التسهاحس  والتساهل/برامج الحوافز -28

ماابس اعتماك مؤاسا  األعمال برامج كا، ي  ااتباقي  و اةم  ل تايهيس الهذا ، وتسهتخدمسا ع 
ع ه  املب غه  وميتهن أن تشهمس بهرامج التسهاحس فهرض عاوبها  أقهس شهد   وة د أ شهي  اامت هال

عهههن املخالفههها  )أي أن يب هههغ مو هههف ايفكاة  ال  يههها ل منامههه  والسههه يا  امل نيههه  باملنافسههه  عهههن 
 وأ شي  عدم اامت ال( أو ع   مؤاسا  األعمال اليت ت  ف بالأه وع ع اه وك غهب أ،يفقهع
ةتههس ف  هه  اههبيس امل ههال، ميتههن ،فههض الغرامهها  أو إلغاتحهها إىلا اع فههت شههرك  كا ههت جههزاا  مههن كا

بأ وعسا ع أ شي  خم به  باملنافسه ، وكفبهت عهن املشهاةك  ع التاةتهس، وت او هت ت او ها  كهاميف  مه  
وب ف  عامه ، ا تسهتفيد الشهرك  مهن بهرامج  و(50)الس يا  ع التحاياا  م  املشاةك  اة،رين

سههه يا  مل  ومههها  الهههيت تاهههدبمسا ل سههه يا  ع ىللههها الب هههد ع تهههوز  المل تتهههن االتسهههاحس إاب إىلا 
وإىلا كان بر امج التساحس تسن الت ميس  ووضروةي  لتمت  الس يا  من وقف أ شي  التاةتس

اهههيما حتديهههد  فاهههد يشهههتبس أكا  مسمههه  لت زيهههز ايف فهههاىل الف هههال ع مواجسههه  أ،يهههر التمهههاوزا ، وا
 واألا اة ب وة  اربي  والتاةتيف  اليت تتاااس السوة

السه يا  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسه  إ  اتفاقهها  إكاةيهه  أتيا هها  ت مههل  والقةرارات ادداريةةة -29
أن مؤاسهها  األعمههال تت ههرف ع هه  اههو ميتههن يتأههق يف فههاىل اامت ههال ع جمههال املنافسهه  عنههدما 

وميتههن أن يتأههمن ااتفههاة التزامهها  مههن جا ههال مؤاسهه  األعمههال ع هه  شههتس  وأن ُيههالف الاهها ون
 وال  هههدك األتتهههام والشهههرو  املف ههه   ل اهههراةاتفههاة موقههه  بههه  السههه ي  الوطنيههه  ومؤاسههه  األعمهه

وتنيهههوي الاهههراةا  ايفكاةيههه  عمومههها  ع ههه  موافاههه  مؤاسههه  األعمهههال ع ههه  التهههف عهههن الت هههرف، 
وع حهذا احلاله ،  ووت ويض املتأرةين بسببت، واذاىل التدابب األ،هّر اليفزمه  لأهمان عهدم تتهراةا

ة سههه  إ هههداة قهههراة إكاةي ع تالههه  تتهههرب افمهههن غهههب املهههرجق أن تابهههس السههه ي  الوطنيههه  امل نيههه  باملن
  و(51)ت رف  دة ع شل ت قراة إكاةي اابق

تشهرع مؤاسها  أعمهال ك هب  ع ،يه  ل تناهيس الهذا   وادلزامي/خطط االمتثال الطوعي -30
وميتهههن أن  واليههوعع تسهههاعد ع ههه  التا يهههس إ  أكل تههد مهههن اتتمهههال عهههدم اامت ههال لاهههوا   املنافسههه 

تساعد حذا اخليه  ع ذفيهف ال اوبه  املفروضه  ع ه  مؤاسها  األعمهال عنهدما ي بهت إتيا ها اه وكا  
وأتيا هههها ، ت تمههههد الوكههههاا  امل نيهههه  باملنافسهههه  ،ييهههها  مسههههتند  إ  الاهههها ون تس شههههد  وخمههههيف  باملنافسهههه 

 و(52)ج ال ازي ع(ليفطيفع ع   النس 3 مؤاسا  األعمال ليفمت ال ل اا ون )ا ار ايفطاة لا
__________ 

 املرج   فستو (49)
(50) https://www.akzonobel.com/system/images/AkzoNobel_Competition_Law_Compliance_Manual_ 

tcm9-16085.pdfو 
(51) https://www.accc.gov.au/about-us/australian-competition-consumer-commission/compliance-enfo 

rce ment-policyو 
(52) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/icc_comparative_study_en.pdfو 
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 3ايفطاة 
 االحتكار في البرازيلكافحة نهج االمتثال المعتَمد في سلطة م

بشهههلن كيفيهههه  ت ههههميس توجيسهههها  ( 14/2004اهههها ون ال ازي ههههع )املراهههوم ةقههههس اهههدبم ال"ي 
ااتتتهههاة تافحههه  بههرامج اامت هههال، إىل  ههدك املتي بههها  والشههرو  الهههيفزم توفرحهها لتهههتمتن اهه ي  م

مهههن إ هههداة شهههساكا  اامت هههالو وشهههساك  اامت هههال حهههع ف  يههها  "عيفمههه  ووو ال ازي يههه  ىلا  ال ههه   
ههههنق إىلا كههههان بر ههههامج اامت ههههال متمشههههيا  مهههه  التوجيسهههها  الاا و يهههه  املههههذكوة  ع املراههههومو  جههههوك " متح

ااتتتهههاة  متافحههه لاههها ون  ليفمت هههالوت هههدبة الشهههساك  ع ههه  أن الشهههرك  رامل نيههه   تهههدير بر اجمههها  
ااتتتهههاةو متافحههه  وجيسههها  م يبنههه  لت زيهههز ثاافههه  أ هههدة  تالسهههاةي، وأن ايفكاة  ال  يههها رفيسههها  

ول ح هههول ع ههه  شههههساك  ) هههاحل  ملهههد  اههههنت (، يت ههه ب ع ههه  الشههههرك  أن تاهههدبم و هههفا  ل  اجمسهههها 
  يبنههه امليتشهههف عهههن امل هههايب وايفجهههرااا  الهههيت يتوجهههال ع ههه  ال هههام   رفيسههها  اتباعسههها واملهههديرين 

 لتنسيق أحداف ال  امج املا ت  وايفشراف ع يسا"و
 International Chamber of Commerce, Policy and Business Practices – Promoting antitrust تامل دة

compliance ، ع الهههههههراب  التهههههههاجمت متهههههههاhttp://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance 

/icc_comparative _study_en.pdf (و2016 ب/أغسيس  17ااطيفع ع يسا ع  )جّر   

 
ت مههل السهه يا  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسهه  إ  طالفهه   وفةةرل  ةةزاءات علةةى الشةةركات -31

ف  ه  اهبيس  وواا   من الزااا  اليت قد تشم  مؤاسا  األعمال ع   ت زيز أ شهي  اامت هال
امل ههال، ميتههن أن تشههمس الههزااا  املفروضهه  ع هه  الشههركا  الأههال   ع كههاةتيف  ع ال ازيههس، ع 
مج ههه  أمهههوة، من سههها مهههن التلحهههس ل ح هههول ع ههه  متويهههس ةمسهههع أو املشهههاةك  ع ال يهههااا  املت  اههه  

ع هه  اك بالسهه يا ، وترمههان املشههاةك  ع التههاةتيف  مههن إمتا يهه  اههداك الههديون املتههل،ر  ليفحتهه
وإلغهههاا احلهههوافز الأهههريبي  أو ايفعا ههها  ال امهههه  ك يههها  أو جزليههها ، وإجبهههاة املسهههاض  ع هههه  أقسههها ، 

الشرك  أو  اس السيير  ع   الشرك  إ  أطراف ثال  ، أو بيه  األ هول، أو وقهف اا سحاب من 
 و(53)األ شي  التماةي  جزليا  ك اوب  ع   ،رة قا ون من  ااتتتاة

 وااهههه اتيمي  واتههههد  تنااههههال الميهههه  لتشههههمي  اامت ههههال لاههههوا   املنافسهههه وا توجههههد  -32
املنافسهه ، م ههس ال منهه  امل نيهه  باملنافسهه  ويايهه  املسههتس ا ع بب ههض الوكههاا  امل نيهه   لت مهه إىل

زامبيههها، إ  ااهههتخدام جمموعههه  مهههن األكوا  لتشهههمي  وإ فهههاىل اامت هههال لاههها ون املنافسههه  )ا اهههر 
 و(54)(4 ايفطاة

__________ 

((53 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc351.pdfو 

((54 http://www.ccpc.org.zm/competition-compliance-and-role-of-ccpc/و 
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 4ة ايفطا

 زامبيا وحماية المستهلك،االمتثال في مجال المنافسة ودور اللجنة المعنية بالمنافسة 
ال منهه  امل نيهه  باملنافسهه  ويايهه  املسههتس ا "تناههر ع مههزيج مههن اااهه اتيميا  الههيت ترمههع  

إ  تشههههمي  اامت ههههال اليههههوعع وأيأهههها  ضههههمان اامت ههههال مههههن ،ههههيفل تيبيههههق مجيهههه  تههههدابب ايف فههههاىل 
اليفزم و وميتن الاول إن حهذا اليرياه  أك هر كفهاا  وتسهسس ب هوة  أكه  ع ت زيهز يايه  املسهتس ا 

و وىللها ألن الهركع عهن طريهق فهرض الغرامها  وال اوبها  قهد ا يتفهع، مبفهركا، ااجتماععاا والرف
ببسهههاط  ألن الههههركع ا يتنهههاول ت هههوةا  مؤاسهههها  األعمهههال التماةيهههه  وىللهههها لأهههمان اامت هههال، 

اجملتمهه  بشههلن "أ،يفقيهه " السهه وك امل هه ، وبالتههاجم ا ي ههزز ثاافهه  أ،يفقيهه  تايايهه  ع مؤاسهها   أو
 األعمالو
وقد وض ت ال من  امل ني  باملنافس  وياي  املستس ا مباكئ توجيسي  خمت ف  ع اه يسا  

ل وفهاا بوايتسهها املتم  ه  ع تشههمي  وت زيههز املنافسه  ويايهه  املسههتس ا ع ااقت هاك ل ههال شهه ال 
ومههههن بهههه  املبههههاكئ التوجيسيهههه  الرليسههههي  املبههههاكئ التوجيسيهههه  املت  اهههه  باليفلحهههه  التنايميهههه   وزامبيهههها

ل م يها  اا هدماج، فأهيف  عههن املبهاكئ التوجيسيه  املت  اه  بالغرامهها  واملبهاكئ التوجيسيه  املت  اهه  
ا ههدماج وتاههدبم املبههاكئ التوجيسيهه  راملت  اهه  باليفلحهه  التنايميهه   ل م يهها  ا وبهه جرااا  التسههوي 

مشوة  وإةشاكا  عم ي  بشهلن تيبيهق ايفجهرااا  وطهرة التايهيس ىلا  ال ه   املن هوص ع يسها ع 
أمها املبهاكئ التوجيسيه  املت  اه   وقا ون املنافس  وياي  املستس ا )الاا ون( وع اليفلح  التنايميه 

كا  بشهلن مها ب جرااا  التسوي  فتادبم ل مؤاسها  الهيت ضه  ت ع اه وك خمهسب باملنافسه  إةشها
ميتنسا اق اتت ع   ال من  امل ني  باملنافس  وياي  املسهتس ا مهن اهبس ل  هيفج وعاوبها   تيمه  

 و،رة الاا ون
وبايفضهههاف  إ  ىللههها، تهههناس ال منههه  تهههواةا  وتهههدةيبا  لتهههس مهههن الايهههاع اخلهههاص وال هههام  
تههواةا  ال هام املاضههع ف  ه  اهبيس امل ههال، أحجريهت  واملسنيهه   و عهن  الرابيهها  رالتماةيه  رفأهيف  

تههههدةيبا  ل اأهههها  واملههههو ف  ومش ههههت مهههه  مؤاسهههها  مش ههههت الرابيهههها  املسنيهههه  وةابيهههه  امل ههههنب  ، 
وبايفضاف  إ  ىللا، تنابس ال من  أيأا  تواةا  م  مؤاسا  الت  س، م س املداة   والاأالي 

ال منه  أيأها  إ   وتسه   وال ا وي  والت يا  والام ا  لدف ت زيز مستويا  اامت ال والوعع
  ومهها  أاههبوعيا  ع ال ههحف ا  يهه ضههمان اامت ههال وإشههاع  ثاافهه  املنافسهه  عههن طريههق  شههر امل 

وع ةاالس إ،باةي  ف  ي ، وعهن طريهق من ها  خمت فه  ل م  ومها ، مهن قبيهس  هفحا  املواقه  
 والشبتي  وفيسبوك وتوي 

 .http://www، متههها  ع ههه  الهههراب  التهههاجمتZambia Competition and Consumer Commission تامل دة

ccpc.org.zm/competition-compliance-and-role-of-ccpc/  ب/  17)جهههههههههههههّر ااطهههههههههههههيفع ع يهههههههههههههت ع 
 (و2016أغسيس 
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 ما هي سبل تعزيز االمتثال لقوانين المنافسة؟ -رابعاا  
عهههدم /وكوافههه  اامت هههاللت زيهههز اامت هههال اااهههتخدام يحاسهههر ااهههت راض لهههألكوا  الشهههال    -33

عم يهه  كا، يهه  ع هه  اامت ههال لاههوا   املنافسهه  أن الايههاع اخلههاص ي تمههد ع اامت ههال  مهها  ياههوم 
عواقههال ،ههرة الاهها ون، ع تهه  ت تمههد اخلشههي  مههن امل ههايب األ،يفقيهه  و تسههتند إ  مدفوعهه  ىلاتيهها  

  ع السهههوة ع ههه  التايبهههد السههه يا  الوطنيههه  امل نيههه  باملنافسههه   مههها  ياهههوم ع ههه  تشهههمي  املشهههاةك
  وب والق تنايمي  أو فرضسا ع يسس

ففيمهها  وغههب أن عوامههس ماي ههد ، م ههس  اههن املههواةك، ا ههس ب ههض حههذا الههنه سحج غههب ف الهه  -34
التتنولوجيه  واافهاض الياقا  البشري  والادةا  يت  ق بالس يا  التنايمي ، ي وة اافتااة إ  

تههاا  اامت ههال واات راضههسا والتحاههق منسهها، السهه يا  ع هه  ة هد   حههذا امليزا يه  التشههغي ي  قههدة 
والتحرك بسرع  وم هابر  ع التحايهق ع تهاا  عهدم اامت هال، والت هدي حلهاا  عهدم اامت هال 

  ووةكع حذا الس وك ع املستابس
ع هه   هه يد الايههاع اخلههاص، فهه ن  اههن املههواةك جي ههس مههن ال هه ال ل غايهه  ال مههس ع بيوهه  أمبهها  -35

، تسهههتحدل فيسههها السههه يا  امل نيههه  باملنافسههه  ب هههوة  متتهههرة  لهههوالق تنايميههه  غهههب أعمهههال م اهههد  ومت
جديههد  تتي ههال مسههاةا  امت ههال مت فهه  ل غايهه ، وإجههرااا  ت ههحيحي  تسههتغرة وقتهها  طههوييف ، وميزا يهه  

وينيبهههق حهههذا بوجهههت ،هههاص ع ههه  الشهههركا  األ هههغر تممههها ، الهههيت تتهههون ع الغالهههال ىلا   وتشهههغي ي 
 و يا   دوك  ا تسمق بت ي  ، اا ،اةجي  لسد ال غرا  فيما يت  ق بالنان ع امل اةفميزا
تاههدبم أن بنههاا الاههدةا  ع جمههال املههواةك البشههري  والتتنولوجيهه ، وت زيههز مهها وي تههال ع هه   -36

برامج الدعو ، ووض  م ايب أ،يفقي  عالي  ع مؤاسا  األعمال عنا ر مسم  ع ت زيهز أ شهي  
وي رض حذا الاسس السبس ا تم ه  الهيت ميتهن مهن ،يفهلها ت زيهز اامت هال ع الايهاع اخلهاص،  وت الاام

 وفأيف  عن السبس اليت متتبن الس يا  التنايمي  من حتس  السوك الرامي  إ  ت زيز اامت ال

 التدريب  
اههههوا   لوة كمهههها ىلحكههههر اههههاباا ، مي بههههس  اههههن املههههو ف  املسههههر  اههههببا  ةليسههههيا  حلههههدول ،ههههر  -37

ومههههن السههههبس ال م يهههه  لتحسهههه  مسههههاةا  ال ههههام   تههههوفب تههههدةيال ل مههههو ف  لتحسهههه   واملنافسهههه 
ويههؤكي تههدةيال املههو ف  إ  النسههوض مبسههتّو  و، فيهها س الت  يميهه  األكاكمييهه وتتميههس م ههاةفسس 

س، الفسههس ع هه  مسههتّو الشههركا  لتههلثب تيبيههق قههوا   املنافسهه  ع واجبهها  املههو ف  ومسههؤوليا 
وملاحيهه  ال رق هه  مبوجههال الاههوا  ، ولتيفيهه  ةتيهه  ال يفمهها  الههيت تههدل ع هه  أن مؤاسهها  أعمههال 

ااوزا  ل اا ون، وميتبن التدةيال أيأا  مؤاسا  األعمهال مهن املأهع قحهدما  ب اه   التتأ،ّر تر 
 الادة  ع   املنافس وع تيبيق الاا ون م  ا افا  ع   

ومههن حههذا اليههرة ت اهها  ال مههس الههيت  وتههدةيال ال ههام  وميتههن ااههتخدام طههرة خمت فهه  ل -38
يهههت  س فيسههها ال هههاملون عهههن املوضهههوع ع ههه  يهههد خمت ههه  و،ههه اا، وكوةا  تدةيبيههه  متوبهلههها مؤاسههها  

إقامههه  عيفقههه  عمهههس  طريهههقاألعمهههال ع املواضهههي  ىلا  ال ههه  ، والهههت  س ايفلتههه وين، والتوجيهههت عهههن 
وثياهه  مهه  عههام   متمراهه ، وت ريههف ال ههام   ع هه  جوا ههال أ،ههّر مههن ال مههس ليت  مههوا أ شههي  
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لتههن التههدةيال ينيههوي  وجديههد  وتههلثب ىللهها ع ااهه اتيمي  اامت ههال ع مؤاسهه  األعمههال كتههس
ةااهه  وع ك وع هه  تتببههد مؤاسهها  األعمههال تتههاليف ماههدَّما ، مهها يفسههر عههدم ال مههوا إليههت ك ههبا  

ل وقهههوف ع هههه   2014أجر ههها السههه ي  امل نيههه  باملنافسهههه  واألاهههواة ع املم تههه  املتحههههد  ع عهههام 
املتحهههد  لاههها ون املنافسههه  وفسهههس السههه وكيا  املخ بههه  م رفههه  وفسهههس مؤاسههها  األعمهههال ع املم تههه  

 ع املالهه  فاهه  مههن أك ههر 6باملنافسهه  وال اوبهها  املفروضهه  ع تههال اةتتههاب أي ا تساكهها ، أفههاك 
مهن كبهاة املهو ف  املسهؤول  عهن املبي ها  ع مؤاسها  أعمهال ع الايهاع اخلهاص  1 000من 

ع املم تهه  املتحههد  بههل س وفههروا تههدةيبا  ل مههو ف  بشههلن قهها ون املنافسهه  ع غأههون ااثهه  عشههر 
 ومن ب  مؤاسا  األعمال التبب  املشاةك  ع الدةااه ، وشسرا  األ،ب  منذ الشروع ع الدةاا 

 و(55)ع املال  فا  تدةيبا  بشلن قا ون املنافس  أثناا الف    فسسا 41  وفبر   سب
 وبيههد أن التههدةيال يح ذههدب ال ههام   لب ههوم أحههداف اامت ههال ع هه  اههو أاههرع وب واقههال أقههس -39

وحهع ع ه   وولتع يتون التدةيال ف اا ، تا   الدةاا  تأهم  بهرامج التهدةيال  سه  متي بها 
)أ( ااتسداف األشخاص املنااب ، و)ب( تناول املسالس املنااب ، و)ج( الت ريف  تالنحو التاجم

ب واقههال ،ههرة قههوا   املنافسهه ، و)ك( ت ريههف املههو ف ، الههدك والاههدام ، بههالتغيبا  ع الاهها ون، 
م  تلكيد أضيه  تنفيهذ إجهرااا  متوا ه   ع جمهال اامت هال ب هوة  منتامه ، و)حهه( إيهيفا األولويه  

وفيمههها يت  هههق بااهههتسداف األشهههخاص املنااهههب ،  (56)ن اامت هههال بااهههتخدام املهههواةك املتاتههه لأهههما
عنههدما تههنابس السهه يا  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسهه  تههدةيبا ، جيههال أن تتأههمن السهها  امل نيهه  الههيت 
تستسدفسا مو ف  مهن احلتومه  ومسنه  ا امها  وت  ه  عهن الايهاع اخلهاص، فأهيف  عهن الناابها  

فيمها يت  هق بالتهدةيال وحهو أ هت عيهال ةليسهع واتهد لتهن  ه   والي  وأعأاا من غرف التمهاة ال م
قهههد ينهههتج عنهههت مو فهههون مبسهههاةا  ومهههؤحيف  جديهههد  يبح هههون عهههن فهههرص عمهههس أفأهههس ع أمهههاكن 

 و تدةيالاملمول  لع الشرك  الو يفع أ،ّر ع تال مل تتوفر فرص ل تيوة 

 الموارد البشرية  
ت يههه  مهههو ف  مهههؤح   حهههع لبنهههاا الاهههدةا  ع جمهههال اامت هههال  جمديههه   ههه  طرياههه  أ،هههّر -40

متمرا  ع قهوا   املنافسه  واألاهواة وطاب سها الهدينامع وع متييهز األعمهال املخ به  باملنافسه  عهن 
ت هها الداعمهه  هلهها، ع مؤاسهه  األعمههال أو السهه ي  التنايميهه ، لتههن  دوكيهه  املههواةك املاليهه  ك ههبا  

 وق م س حذا السوكتؤكي إ  كب ما
وينبغههههع يفكاةا  املههههواةك البشههههري  املفتاههههر  إ  املههههواةك املاليهههه  الناههههر ع تههههوفب فههههرص أكهههه   -41

ل مواز ههه  بههه  ال مهههس واحليههها  اخلا ههه ، وإتاتههه  ال مهههس ع ههه  جمموعههه  متنوعههه  مهههن احلهههاا  امل هههب  
املههههو ف  وا افاهههه  ليفحتمهههام، وتههههوفب مسههههتّو أع هههه  مههههن األمهههن الههههو يفع كااهههه اتيمي  لههههذب 

ع يسس، ولذا ت وبض عن مهنق ةواتهال أكل
وينبغهع ل سه يا  الوطنيه  امل نيه  باملنافسه  أيأها  و 57))

__________ 

((55 Ginsberg MR and LoBue RP, 2015, Do businesses understand competition law? Antitrust updateو 

-http://www.antitrustupdateblog.com/blog/do-businesses-understand-competitionاملرجهههههههه   فسههههههههت، وا اههههههههرت  (56)

law/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Originalو 

((57 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdrbpconf8d5_en.pdfو 



TD/B/C.I/CLP/39 

GE.16-14244 18 

أن تت هههاون مههه  املؤاسههها  األكاكمييههه  ع حت يهههس  ثهههاة السههه وك املخهههسب باملنافسههه  وتاةاههها  عهههدم 
 واامت ال بغي  احل ول ع   تو يا  عم ي  تؤكي إ  ت زيز اامت ال

 برامج التوعية  
ع الفهرع السهابق، ت مهل السه يا  التنايميه  إ  بهرامج التوعيه ، تاهدبم حب هت ع   اهو مها  -42

والنسههههوض مههههن قبيههههس الههههدعو ، مههههن أجههههس ت زيههههز األ شههههي  اهلاكفهههه  إ  حتايههههق اامت ههههال ل اهههها ون 
السيااها  أو ناجق إ  تغيب املواقهف أو الدعو  الوميتن أن يؤكي بر امج  والتنايمعبايف يف  

املماةاهها ، وحههو يتوقههف ع هه  جمموعهه  مههن ال وامههس، مههن بينسهها بههذل جسههد مسههتمر مههن جا ههال 
واضه ع /وينبغع أن ت فت ةاال  حذا ال امج بوضو  ا تباا مؤاسا  األعمهال والوكال  التنايمي 

اها  الذي ايححدثت ع املماة الفاةة السيااا  إ  ما حو ما ي ، وإ  ابال احلاج  إليت، وإ  
مؤاسههها  األعمهههال ل ناهههر ع تاةاههها ا ىللههها وع املسهههالس املت  اههه  باامت هههال، اهههيدف   والاالمههه 

 ولتأههمن ت زيههز امت اهلهها ع الوا ههال الههيت تاههدبم السهه ي  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسهه  م  ومهها  بشههل ا
  فمههههن الأههههروةي وضهههه ،(58)ومبهههها أن اات ههههاا  تشههههتبس أك ههههر السههههبس ف اليهههه  لنشههههر امل  ومهههها 

 واا اتيمي  ات اا  جيد  لأمان ف الي  جسوك الدعو 

و   عد  طرة ميتن من ،يفهلها ااهتخدام جسهوك الهدعو  لت زيهز اامت هال وتغيهب السيااها و  -43
والنسههوض بهه امج التوعيهه  مههن ،ههيفل املنافههذ ايفعيفميهه ، م ههس ال ههحف وايفىلاعهه  والت فزيههون، حههو أتههد 

امل نيهههه  باملنافسهههه  واههههالس و وع حههههذا اليرياهههه ، ميتههههن أن تسههههتخدم السهههه يا  (59)اههههبس حتايههههق ىللهههها
ايفعههيفم مههن أجههس عههرض املشههاكس مههن مناههوة السيااهه  ال امهه ، وتاةاهه  الأههغ  ع هه   هها  ع الاههراة 

وا البيوههه  و ومهههن ا تمهههس أن يهههؤكي ااهههتخدام واهههالس ايفعهههيفم لتشهههف أ شهههي  عهههدم (60)الرليسههي  ليغهههبب
سههها  األعمهههال أيأههها  إ  كفههه  حهههذا املؤاسههها  ليفمت هههال لاهههوا   املنافسههه  اامت هههال مهههن جا هههال مؤا

و وينبغع أن يتس التخيهي  ااهتخدام واهالس ايفعهيفم ع الهدعو  ب نايه  وأن يحنفَّهذ (61)(5)ا ار ايفطاة 
فااهههتخدام واهههالس ايفعهههيفم قهههد يهههؤكي إ  كعايههه   مبسهههاة  مههه  أ،هههذ المسهههوة املسهههتسدف ع ااعتبهههاة،

 سس ع تشد امل اةض وا بي  وقد يس

 5ايفطاة  
 استخدام وسائل ادعالم في تعزيز االمتثال لقانوج المنافسة في  نوب أفريقيا

غايهههه  األضيهههه  ع إىلكههههاا الههههوعع ع "أكب  واههههالس ايفعههههيفم رع جنههههوب أفريايهههها  كوةا   
امل نيه   تااةير عن املخالفا  الهيت كشهفت عنسها السه يا الباا ون املنافس ، وا ايما ع  شر 

وت هه  التغييهه  الشههام   ل سهها  اااههتماع ع ا ههاكس عههدم قههدة  أي ةجههس أعمههال  وباملنافسهه 
وا اهيما  -وقد وض ت جسا  مهن الايهاع اخلهاص  وجس ت بوجوك قا ون املنافس اكعاا ع   
__________ 

(58) http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ccpb_SCF_AdvocacyGuidelines_en.pdfو 

(59) http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd28_en.pdfو 

 املرج   فستو (60)
((61 http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2014/09/10year.pdfو 
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ع ه  اهو تهدةجيع بهرامج ليفمت هال ت ابهف مهن  -متاتال ا اما  والشركا  اااتشاةي  التهّ  
ا عميفاحها بشهلن متي بها  الاها ون، واحلهدوك الفا ه   به  السه وك التنافسهع الاهوي مهن ،يفهله

"  وجس ، وخمالفا  الاا ون املخ ب  باملنافس  من جس  أ،ّر
و متها  ع ه  Competition Commission South Africa, 2009, Unleashing Rivalry, p. 73 امل دةت

)جّر  http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2014/09/10year.pdfالراب  التاجمت 
 (و2016 ب/أغسيس  17ااطيفع ع يت ع 

ي  ومههههن الانههههوا  األ،ههههّر الههههيت ميتههههن ااههههتخدامسا لت زيههههز اات ههههاا ، املواقهههه ح الشههههبت -44
ثهه  با تاههام أو واههالس التوا ههس ااجتمههاعع ف  هه  اههبيس  ول سهه يا  الوطنيهه  امل نيهه  باملنافسهه  ا دَّ

امل ههال، أعيههد ت ههميس املوقهه  الشههبتع ل سهه ي  التولومبيهه  امل نيهه  باملنافسهه  ويايهه  املسههتس ا مههن 
ك، مهها أاههسس ع ،ههيفل بر ههامج املنافسهه  ويايهه  املسههتس ا ألمريتهها اليفتينيهه  الههذي ينفبههذا األو تتهها

وقهههد ،أههه ت اااههه اتيمي  لتايهههيس مهههن جا هههال  وت زيهههز جسهههوك الوكالههه  ل هههدعو  ع جمهههال املنافسههه 
وع السههه فاكوة، متتبنهههت السههه ي   ووف الههه وجيسههه  مايبمههه  ،هههاةجي  تهههاب   ل   هههامج وتبههه ب أ ههها 

املههواطن  ع  امل نيه  باملنافسه  مهن ،هيفل تيبيهقك مبتتهر وغهب مت هف مهن ت زيهز الشهفافي  ومشهاةك 
فمن ،يفل حذا التيبيق احلالز ع   جوالز، ميتن ل ام  المسوة احل ول بيسر  ومسالس املنافس 

ع هه  م  ومهها  بشههلن الاأههايا الههيت فرضههت فيسهها السهه ي  عاوبهها ، ويههوفر التيبيههق أيأهها  من هه  
 ومهها أاههسس ع ت زيههز اامت ههال وحتسهه  بههرامج الههدعو  ،(62)ل ت  يههق وتبههاكل امل  ومهها  ىلا  ال هه  

ومههن امل ههروف أن التشههمي  املتوا ههس ع هه  اامت ههال ف ههال ب ههض الشههعا ع تغيههب ىلحنيهه  ال ههام   
 و(63)املسؤول  ومؤاسا  األعمال كتس

 برامج االمتثال الداخلية  
املو ف    فوف عفسس قوا   املنافس  النسوض بمن مؤاسا  األعمال يتو  ال ديد  -45

وك با   وعن طريق تيبيق ايااا  وإجرااا  مف    تتناول مسالس اامت ال ىلا  ال    بلعماهلا
ما تتون حذا السيااا  وايفجرااا  جزاا  من برامج بشلن اامت هال متتبهن املهو ف  مهن االتهزام 

ال ع تهال ،أه ت بالس وك املسمو  بت من أجس التا يس إ  أكل تد من اتتمال عدم اامت 
بيهههد أن ال كيهههز ع ههه  الاواعهههد عوضههها  عهههن إةاهههاا ثاافههه   والشهههرك  ل تحايهههق خلرقسههها قههها ون املنافسههه 

اامت ههال قههد يههؤكي إ  مشههاكس، فالتشههديد ع هه  الاواعههد قههد يههدف  املههو ف  ل بحههذ عههن ثغههرا  
 و(64)ااتغيفهلا عوضا  عن البحذ عن ابس ل ت رف بيريا  أ،يفقي 

__________ 

(62) http://www.worldbank.org/en/events/2014/11/26/2014-competition-advocacy-contestو 

ع املاله  مهن السه يا  امل نيه  باملنافسه  أن كوةحها ع جمهال الهدعو   55ت  املنافسه  الدوليه ، ي تاهد أك هر مهن حبسال شهب (63)
 وhttp://www.internationalcompetitionnetwork.org/ uploads/library/doc358.pdfتتاز أو جيدو ا ارت 

(64) http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/03/15/what-matters-more-following-rules-or-creating-

ethical-culture/و 

http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2014/09/10year.pdf
http://www.worldbank.org/en/events/2014/11/26/2014-competition-advocacy-contest
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ج اامت ال الدا، ي  مني اا  جيدا  ل مسوك الهيت تبهذهلا مؤاسها  األعمهال لت زيهز وتشتبس برام -46
أل شهههي   اامت ههال ل اهها ونو فسههع تتي ههال مهههن مجيهه  املههو ف  االتههزام بال  هههامج واكتسههاب فسههس جيههد

وقهدبمت منامهه  مؤاسها  األعمهال فيمها يت  هق بالاها ون، وة هد ال  هامج وحتدي هت ع ه  اهو مسهتمرو 
اامت هال ا  سها أك هر  والتنمي  ع امليدان ااقت اكي تو يا  بشلن ال نا هر األاااهي  له امجالت اون 
وتههههوفر ب ههههض  و(65)(6اة ايفطهههه ت بيهههه  توق هههها  السهههه يا  الوطنيهههه  امل نيهههه  باملنافسهههه  )ا اههههرع ف اليهههه  

السههه يا  الوطنيههه  امل نيههه  باملنافسههه  أطهههرا  ملسهههاعد  مؤاسههها  األعمهههال ع ههه  ت هههميس براجمسههها اخلا ههه  
 و(66)ليفمت ال لاوا   املنافس  )م س أا اليا وكندا واليابان وحولندا وغبحا(

 6ايفطاة 
 برامج االمتثالحقق فعالية عناصر أساسية ت

و ينبغههع ل شههرك  أن حتههدبك وتاههيبس با تاههام والحةةد منهةةا "تقيةةيم المخةةاطر وهيالاهةةا األولويةةة 
املخههاطر الههيت تواجسسهها ع جمههال اامت ههال، وأن تتلكههد ب ههف  ،ا هه  مههن إعههاك  تايههيس ت هها املخههاطر 
عنههد ك،ههول أاههواة جديههد  أو إجههراا ت يينهها  جديههد  ع املنا ههال الرليسههي و وينبغههع الوقههوف ع هه  

د  مهههن وتههدا  ال مههسو واهلههدف مههن ىللهها حههو حتديهههد املخههاطر ا ههدك  الههيت قههد تنشههل ع كههس وتهه
الفوههههها  امل رضههههه  اةتتهههههاب ا تساكههههها   تيمههههه  ليهههههاب  عم يا ههههها و/أو شخ هههههيا او وفيمههههها يت  هههههق 

كبهههاة املسهههؤول  التنفيهههذي ، واألشهههخاص ع ال هههاك   با تساكههها  التهههاةتيف ، تشهههمس حهههذا الفوههها  
ذين  أهههرون اجتماعههها  الرابيههها  الهههذين يتخهههذون قهههراةا  التسهههويق أو التسههه ب، واألشهههخاص الههه

 دلههذ، ميتههن إيههيفا األولويهه  ل مخههاطر واذههاىل ،يههوا  ل تخفيههف منسهها التههدةيال والر ههد بالتماةيه و و 
 والتما  مشوة  اخل اا الاا و ي  ووض  توافز ملتافل /م اقب  املو ف و

لتههع تتههون ربههرامج اامت ههال  ف الهه ، جيههال أن حتاهه  بههدعس كامههس وواضههق  ومااللتةةزا 
من جم س إكاة  الشرك  واملسهؤول التنفيهذي األول فيسها، وجيهال مهدبحا مبهواةك كافيه ، مبها ع ىللها 
ت يهه  مو ههف متفههرم مسههؤول عههن اامت ههال ومنحههت ال ههيفتيا  اليفزمهه  )ع الشههركا  األكهه  

أ هههها لههههن تتسههههامق مهههه  اا تساكهههها ، وا اههههيما حتديههههد  وينبغههههع أن توضههههق الشههههرك  وتممهههها (
 واألا اة، أي أ ا لن تداف  عن مرتتت اا تساكا  أو تدعمسس وأ س ايفادون و الفسس

  وينبغع ة د اامت ال وتاييمت وايفبيفم عنت والرصد/التدقيق 
 تاله  ينبغع توثيق جسوك اامت ال ع   او جيهد، حبيهذ يتسهى إثبا ها ا ع والتوثيق 

 وتدول ،رة فحسال، بس كةااتسا ع إطاة اخليل الذي وق ، مث حتسينسا
أن ل ربر ههامج اامت ههال فيسهها  كوةيهها ، و حتههدب أن ينبغههع ل شههرك   -التحسةةين المسةةتمر  

  ومناابا  أل شيتسا الف  ي "أن ياس أمن ت
متها   OECD Policy Roundtables, 2012, Promoting Compliance with competition law, p. 42 امل دةت

 http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcom petitع هه  الههراب  التههاجمت

ionlaw2011.pdf  (و2016 ب/أغسيس  17)جّر ااطيفع ع يت ع 
__________ 

((65 http://www.oecd.org/daf/competition/Promotingcompliancewithcompetitionlaw2011.pdfو 

(66) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/icc_comparative_study_en.pdfو 
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 الثقافة المؤسسية  
 ههبا  مهها األعمههال، فتا تحهه جس التوعيهه  باامت ههال ت االيهها  إ  تغههب ع السهه وك ع أواهها   -47

و تيمه   وايفكاة  الواي  بلضيه  اامت هال الف هالإضاف  إ  ايفكاة  ال  يا  يتون من ال  ال إقناع
لذلا، ياس ك ب من االتزاما  وال امج ع جمال اامت هال ةمزيها  ع مؤاسها  األعمهال إىلا كهان 

املسههؤول  عههن وتههدا   ااتتمههال كبههبا  بتمنههال اكتشههاف عههدم اامت ههال مههن جا ههال األشههخاص
ال مس، وفاقت املتااالح املتوق   التت ف ي املتوق   والس وك املنياع
 و(67)

وع حههذا ال ههدك، مههن املسههس إةاههاا ثاافهه  مؤاسههي  تاههوم ع هه  السهه وك األ،يفقههع تبهه ب  -48
أاههس اامت ههال لتههس شههخن كا،ههس الشههرك ، وحتههدك أيأهها  جمموعهه  واضههح  مههن التوق هها  بشههلن 

 و(68)مههن كههس شههخن لأههمان تايبههد مؤاسهه  األعمههال مبههدو تسا لاواعههد السهه وك الههدوة املي ههوب
فمن شلن ىللا غر  االتزام لدّ مجي  املو ف  بشهلن السه وك ال هالال ع مؤاسه  األعمهال، 

وعنهد إةاهاا حهذا ال اافه ، ينبغهع ت ريهف  وما يأه  املؤاسه  ع ه  مسهاة ثابهت لتحسه  اامت هال
، وينبغههع وضهه   اههام لايهها  أ شههي  امت ههال مؤاسهه  األعمههال مجيهه  املههو ف  لهها ع هه  اههو ف ههال

مااة   باألحداف املارة  وايفبيفم عن ىللا، حبيهذ يتسهى الت هدي أل شهي  عهدم اامت هال ع ه  
أن اتتمهههال  2005 وتحاسهههر كةااههه  ااتا هههالي  أجراحههها م سهههد أ،يفقيههها  ال مهههس ع عهههام والفهههوة

 املال  عنهدما ت تمهد مؤاسها  األعمهال ع 50 نسب ميفتا  املو ف  لس وك ،اطئ ينخفض ب
ويح ته  إةاهاا  و(69)إجرااا  مت    باأل،يفقيا  وتحاسر ايفكاة  ال  يا مستّو مرتف ها  مهن االتهزام

رااههخ  ثاافه  أ،هيفة قويهه  مفيهدا  ل غايهه  ع تيسهب وت زيهز اامت ههال ع جمهال املنافسهه ، فهاأل،يفة ال
 وبتوجبت قراةا  املو ف  وت زز ف س ال وا

 التعاوج والشراكة   
ميتن ل رابيا  التماةي  واملسني  أيأا  أكاا كوة ع ت زيز ثااف  اامت هال  تيمه  الهدوة الهذي  -49

تؤكيت ع مت يس أعأالسا )كس من مؤاسا  األعمال ال غب  واملتواي  احلمس والشركا  التبهب ( 
وتسههتخدم حههذا الرابيهها  ، ا هها ليفضههييفع بل شههي   وأمههام السهه يا  وع الههدفاع عههن م ههاحلسس

تشهههمس كعهههس املؤاسههها  ال هههغب  واملتواهههي  احلمهههس، واملسهههاعد  ع ههه  ت ايهههف أعأهههالسا وحتهههديذ 
م  وما س بشلن الاواعد واأل ام  الواجب  التيبيق، وت زيز ياي  املستس ا عهن طريهق وضه  أتتهام 

وي ههه ف متتهههال التمهههاة  املن هههف   و(70)تانيههه  وشهههرو  موتهههد  وم هههايب لسهههيفم  املنتمههها  وم هههايب
ب اهههسام الرابيههها  التماةيههه  واملسنيههه  ع ت زيهههز اامت هههال، إىل ي ت حههها جسههها  شهههريت  ف الههه  ع  شهههر 

ا تمههس غههب أن حههذا الرابيهها  قههد تتههون أيأهها  م ههاكة ل نشهها  املخههسب باملنافسهه   ومباكلههت التوجيسيهه 
   واع والت اون، لذا ينبغع إقام  الشراكا  حبذة شديدأل ا متنق مؤاسا  األعمال  فيف  ليفجتم

__________ 

((67 OFT, 2009, An assessment of discretionary penalties regimesو 

((68 http://rilianceassist.com/3-elements-effective-compliance-culture/و 

((69 http://www.ibe.org.uk/userfiles/briefing_1.pdfو 

((70 Kellezi P, Kilpatrick B and Kobel P, 2014, Antitrust for small and middle size undertakings and 
image protection from non-competitorsو 

http://rilianceassist.com/3-elements-effective-compliance-culture/
http://www.ibe.org.uk/userfiles/briefing_1.pdf
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وقد أتا  ااتحدال  ناكيق ااات ماة األ،يفقع أيأا  فر   ل س يا  الوطنيه  امل نيه   -50
إىل مههههن املمتههههن إقنههههاع  وباملنافسهههه  لتت ههههاون م سهههها ع اهههه يسا لتحسهههه  اامت ههههال لاههههوا   املنافسهههه 

ع شهههركا  يتبههه ب أ ههها متوةطههه  ع اههه وك خمهههسب  ،يفقهههع ب هههدم اااهههت ماةاألاهههت ماة ليف هههندوة 
ومبها أن مؤاسها  األعمهال حتتهاج إ  اااهت ماة، فاهد يهؤثر ىللها  و(71)باملنافس  م س التاةتيف 

 وع موقفسا مبا ي زز أ شي  اامت ال لديسا

 الطريق هلى األمام -خامساا  
اهههباب خمت فههه ، م هههس اهههياس اامت هههال لاهههوا   املنافسههه  ينيهههوي كالمههها  ع ههه  حتهههديا  أل -51

ت ايدا  الاا ون، و  وب  التا يس إ  أكل تد من  اس امل  وما  به  املنافسه ، وضهمان باهاا 
ومهه  ىللهها، مههن شههلن بههذل  واأل شههي  املنفَّههذ  عهه  الوايهها  الاأههالي  املخت فهه  ع تههدوك الاهها ون

ب هوة   ، أن يسهاعد جسوك متأافر  مهن جا هال مجيه  السها  امل نيه ، مبها ع ىللها اجملتمه  الهدوجم
ومن أجس حتايق حذا اهلدف، توجَّت  وع   ت زيز الادةا  ع جمال اامت ال لاوا   املنافس كبب  

 تالتو يا  الرليسي  التالي  ل مسا  امل ني 
 تتو يا  مت  ا  بالس يا  التنايمي  )أ( 
عههه   زيههاك  يهههيف  التوعيهه  ال امههه  وتبهههاكل امل  ومهها  عهههن اامت ههال واملبهههاكةا  '1'

الانههوا  امليفلمهه  )م ههس املواقهه  الشههبتي  والراههالس ايف،باةيهه  وواههالس ايفعههيفم، 
 وما إ  ىللا(؛

حتسهههههه  كفههههههاا  وف اليهههههه  التحاياهههههها  باااههههههتفاك  مههههههن التتنولوجيهههههها والهههههه امج  '2'
 احلااوبي  ع حت يس وتاييس أمنا  عدم اامت ال؛

اامت ههال بغيهه  الت ههاون مهه  املؤاسهها  الت  يميهه  مههن أجههس حت يههس تههاا  عههدم  '3'
 التو س إ  تو يا  عم ي  تؤكي إ  ت زيز اامت ال؛ 

التشهههمي  ع ههه  اذههههاىل تهههدابب طوعيههه  لتحايههههق اامت هههال عهههن طريههههق تاهههد  التوجيههههت  '4'
   وت ميس برامج اامت البشلن واملساعد  بشلن الوا ال ىلا  ال    من الاا ون و 

 تتو يا  مت  ا  بالاياع اخلاص )ب( 
 ههرض ملخههاطر قا و يهه  مههن ،ههيفل الاههوا   السههالد  تلدّ املهه إجههراا تايههيس كقيههق '1'

ع السههوة الهههيت ت مههس فيسههها مؤاسهه  األعمهههال، وقههد ينيبهههق حههذا ع ههه  أاهههواة 
؛  أ،ّر ع ب دان أ،ّر

__________ 

((71 OECD, 2011, Policy Roundtables – Promoting compliance with competition lawو 
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مهه يف  عههن طريههق  ،(72)وضه  ااهه اتيمي  ل تخفيههف مهن املخههاطر الاا و يهه  ا هدك  '2'
اا  وبههههرامج إجههههراا ااههههت راض كوةي ل مخههههاطر وحتههههديذ السيااهههها  وايفجههههرا

اامت هههههال الاالمههههه ، والتمههههها  املشهههههوة  مهههههن اخلههههه اا الاههههها و ي ، ووضههههه  تهههههوافز 
 املو ف ؛ م اقب /ملتافل 

 فيسا إتسا  قوي باملساال ؛سوك إةااا ثااف  أ،يفقي  ي '3'
فسههس خمههاطر اامت ههال بالنسههب  لميهه  املههو ف  وتزويههدحس بتههدةيال منههتاس ليتتسههبوا  '4'

 الت امس م  الاواعد امل اد  املت  ا  باملنافس ؛ املساةا  اليفزم  لتمتينسس من
مستمر  إ  أعأاا الفريق لتتسى مراج   ايفجهرااا  إىلا لهزم ميفتاا  تاد   '5'

 ؛األمر
التمهها  املشههوة  مههن ،هه اا قهها و ي  متمراهه  ع قههوا   املنافسهه  عنههد الأههروة   '6'

بتايههههيس تبههههاكل مههههن أجههههس إةشههههاك املههههو ف  فيمهههها يت  ههههق باامت ههههال ل اهههها ون أو 
 امل  وما  م  املنافس  بيريا  خم ب  باملنافس ؛

 والت اون م  الس يا  التنايمي  لفسس  وايا واض ع ال والق التنايمي  '7'
ج س قوا   املنافس  واضح  ليتسى تيبياسها بيرياه   تتو ي  مادم  ل حتوما  )ج( 

 ؛شفاف  وغب متييزي 
 تاجملتم  الدوجم )ك( 
يا  الوطنيه  امل نيه  باملنافسه  ع ت هميس وتنفيهذ قواعهد واضهح  الت اون مه  السه  '1'

 ع ت زيز اامت ال، م  مراعا  قيوك املواةك؛تتن حتاق أق   أثر 
تيسهب تبهاكل اخله ا  وأفأهس املماةاها ، ع الت اون مه  وكهاا  املنافسه  الدوليه   '2'

 ووع إ فاىل الاوا   ب وة  مش ك 
اامت ال املبيبن  ع حذا الوةق  ع   ال م يا  الدا، يه ، واات هاا ، تركز اا اتيميا   -52

ف مهه  طالفهه  وااهه   مههن اةثههاة  ووالر ههد، وايف فههاىل، وحههع ليسههت ت ههري  بههلي تههال مههن األتههوال
امل تبهههه  ع هههه  أ شههههي  عههههدم اامت ههههال ا تم هههه  )م ههههس ااهههه اتيميا  التسههههويق وامل  ومهههها  املت هههه   

وضههه  املسهههيمن، أو املخالفههها  ع ا سههه   ايفمهههداكا  الهههيت قهههد تتي هههال بايف تهههاج(، أو ااهههتغيفل ال
، ومجي سها تسهتدعع مزيههدا   مهن كهس مهن السه يا  التنايميه  والايههاع اخلهاص ااه اتيميا  أ،هّر

  ومن البحذ

__________ 

ميتهههن أن تشهههمس املخهههاطر الاا و يههه  حتديهههد األاههه اة، م هههس التيفعهههال ع ال يهههااا ، وتوزيههه  ال مهههيفا، والتسههه ب  (72)
 السوةو ع  ،رين ط  ملاا الماعي  وااتفاقا  التيدي وةفض التوةيد، وفرض قيوك ع   املوةبكين/املوزبع ،
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 طروحة للنقاشأسئلة م  
 ميروت  ل ناايفت األاو   التالي   -53

ف  إ  ت هها الههيت اهه يت وةقهه  لهها إضههاالتو ههي  مهها اااهه اتيميا  الههيت ميتههن  )أ( 
  زيز اامت ال لاوا   املنافس ؟امل  وما  األاااي  حذا الأوا ع يسا من أجس ت

فيمهها يت  ههق مراعا هها  سهه يا  امل نيهه  باملنافسهه  الههيت ينبغههع لولويهها  حههع األ مهها )ب( 
شهي  اامت هال، اهواا مبسالس اامت ال بالنار إ   دوكي  املواةك املتات  هلا والتتهاليف املرتبيه  بل 

 املالي ؟ وأمن تيذ املواةك البشري  
بههالنار إ  أن الههنان احلههاك ع املهههو ف  ىلوي املسههاةا  املنااههب  ع الايهههاع   )ج( 

ال ام واخلاص ي وة أ شي  اامت ال، ما حع التدابب ال م ي  اليت ميتن اعتماكحها لت زيهز الاهدةا  
 واةك ا دوك ؟ع مؤاسا  األعمال والب دان ىلا  امل

    


