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 تشريع المنافسة مقدِّمات -أولا  
يت من دستوه أوهوغواي السباسد  قاعددتل تبب ندامس مبدادن املنافسد  وتؤسسدامس وقتصداد  -1

سددبطر  الدولدد  علدد   50 وتْبِسددا املدداد   منددح حريدد  الصددناع  والتجدداه  36 س املدداد وتكددر    السددوق
  التجاهي  أو الصناعب  اوحتكاهي ات ؤسسامل
ولاددرت  يويلدد  مددن الددزمنت ا تكددن تدابِددل هدداتل الداعدددتل نصددوي تشددريعب  تددوفِّر محايدد    -2

 29 املددؤه  243-17 ويتمثددل أول هددلو النصددوي ا الدددانومس  كافبدد  ملبددادن املنافسدد  ا البلددد
وتددّل ف الدددانومس مددن  ددال    الددلي و ددع أوىل قواعددد املنافسدد  ا أوهوغددواي 2000 يونبددح/حزيددرامس
حدَّدت نطاق التطببق وو عت قائم  باملماهسات احملظوه  وأتاحت إمكانب  حل املنازعدات  مواد

    عن يريق التحكبم
 /شدبا  21 املدؤه  17.296 وبعد ذلكت اسدتككملت هاتدامس الداعددتامس بددانومس املبزانبد  -3

مدن هدلا النظدام   وجعدل 2001ر ايدف  /شبا  28 املؤه  86/001 وباملرسوم هقم 2001 ف اير
مدن صدالحبا ا التحدبدق  الدي طببدقتال املديري  العام  للتجاه  التابع  لوزاه  اوقتصاد واملالبد  سدلط   

   ا مسائل املنافس اإلفتاء علب ا و  اجملازا ا املماهسات احملظوه  و 
لبعض اخل اءت ا يكن للدانومس األول سوى أ ر  ئبل ألمس الدواعد ا تكدن كاملد   ووفداا  -4

وذككر أي اا أمس نظدام قدوانل املنافسد  ا  ددق   (1)وألمس شرو  .ديد اجلزاءات كانت صاهم  جداا 
أي نتبجدد  ألمس السددلط  لبسددت مسددتدل  وو متلددك املددواهد الالزمدد  وألمس  دافدد  املنافسدد  و تددزال ا 

فدددرت  قلبلددد  أ نددداء طببدددق تالوهلدددلو األسدددباعت كاندددت اوددداوت املعروفددد  لددددى ج ددداز   لنشدددوءيدددوه ا
  (2)سريانح

  159-18 القانون -ألف 
ببدد أندحت   ت قكدم مشروع قدانومس أول2005 إىل عام 2000 ا الارت  التشريعب  من عام -5

  الندددواع كددداد يوافدددق مدددع أمس شلددد ا  دددو فوافدددد  شلددد  الشدددبو  تبعدددد انت ددداء الادددرت  التشدددريعب 
  (3)علبح
وبعددد عددامل مددن التحلبددل   جديدددقددانومس وخددالل الاددرت  التشددريعب  التالبدد ت يكددر  مشددروع  -6

املتعلدددق بتشدددجبع املنافسددد   159-18 الددددانومس هقدددم 2007 يولبدددح/متدددوز 10 واملناقشددد ت صدددده ا
__________ 

(1) Milnitsky, Sergio. La Promoción y la Defensa de la Competencia. En Bergara, Mario. Las Nuevas 

Reglas de Juego en Uruguay. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 

Montevideo, Uruguay, noviembre del 2015, pág. 251  
(2) Martínez Blanco, Camilo. Manual Básico de Derecho de la Competencia. Comentario Exegético 

de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia. Ley N° 18.159 de 20/07/2007. Decreto 

Reglamentario N° 404/007 de 29/10/2007. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 

Uruguay, noviembre del 2007, pág. 42  

(3) Martínez Blanco, op.cit., pág. 41  



TD/B/C.I/CLP/41 

5 GE.16-13846 

ا التصددرفات املةلدد   ت أولويدد  التشددريع اجلديددد ا التحدبددقمتثلدد" وا وقددت إصددداهوت  (4)ومحايت ددا
   (5)"ا .لبل الرتكُّزات اوقتصادي  ا متثلتباملنافس ت أكثر مم

وهدددو   وهدددلا الددددانومس أف دددل مدددن سدددابدح ألندددح أنشدددّ شموعددد  مدددن الدواعدددد أكثدددر اتسددداقاا  -7
يت دددمن العناصددددر األساسدددب  ا أي تشددددريع يتعلدددق باملنافسدددد  باإل ددداف  إىل ندددددا  .سدددل أخددددرى 

   ستو َّح وحداا 
دددد -8 علدددد   اجملددددازا إجددددراءات التحدبددددق و و ام عامددد   أحكدددد :م إىل أهبعدددد  فصددددولوالددددانومس مدسَّ

وا الاددروع التالبدد ت سددبتم .لبددل اإليدداه   بدد ختام  وأحكددام التطببددقج دداز و املماهسددات احملظددوه   
  ذات اوختصايالتنظبم  الدائم وكللك تطببدح من ِقبل اهلبئات 

   نو مجوانب المض -ثانياا  
 الغرض  -ألف 

موقال من اهلدف من قوانل املنافسد   فمن دا مدا يسدع ت  تتةل معظم التشريعات عاد ا  -9
مدددن ناحبددد ت إىل .دبدددق هفددداو املسدددت لكت ومن دددا مدددا يرمددد ت مدددن ناحبددد  أخدددرىت إىل تعزيدددز الكاددداء  

  (6)اوقتصادي 
  قبمد  أساسدب وا أوهوغوايت يؤيد التشريع املوقف اللي  م  هفاو املسدت لك باعتبداهو  -10

ت باعتباهها الولوج إىل السوقويّيت ذكر الكااء  اوقتصادي ت إىل جانب اوري  واملساوا  ا فري 
  و باعتباهها غاي  ا حد ذا ا اي تلك الغتوسائل لتحدبق 

 نطاق التطبيق والستثناءات -باء 
وا   "افسدد  اوددر سددتنظم ا مبددادن وقواعددد املن" األنشددط  الددي 159-18 يبددل  الدددانومس -11

  عل  أمس الدانومس يسري عل  مجبع األنشط  اوقتصادي  2 البداي ت تنص املاد 
علدد  أنددح سبسددري علدد  أي شددةص يببعدد  أو اعتبدداهي يدددوم بددّي منددح  3 وتددنص املدداد  -12

وفبمددا يتعلددق   نشددا  اقتصددادي بغددض النظددر عمددا إذا كانددت األنشددط  تناَّددل ألغددراض الددربح أم و
باجملدددال اجلغدددراات يدددنص الددددانومس علددد  أمس أي نشدددا  اقتصدددادي يناَّدددل داخدددل إقلدددبم أوهوغدددواي أو 

وبالتددايلت ينشددت التشددريعت   خاهجددح ع ددع للدددانومس إذا تولَّدددت عنددح ني دداه كاملدد  أو جزئبدد  ا البلددد

__________ 

(4) Milnitsky, op.cit., pág 251  

(5) Entrevista a Mario Bergara, Presidente del Banco Central del Uruguay. Montevideo, 17 de 

diciembre del 2015  

  جنبدددفت تشدددرين األول/أكتدددوبر TD/RBP/CONF.5/7/Rev.3األونكتدددادت الددددانومس النمدددوذج  بشدددّمس املنافسددد ت  (6)
  http://unctad.org/es/Docs/tdrbpconf5d7.sp.pdfمتا  عل  املوقع التايل:   17و 16  ت ي2000

http://unctad.org/es/Docs/tdrbpconf5d7.sp.pdf
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اوقتصدادي  الدي تدؤ ر يشمل مجبع األنشدط   تطببدحوفداا ألف ل املماهسات الدولب ت إياهاا واسعاا ل
   ا البلد
اتت و يشددددري الدددددانومس إلب دددا بصددددوه  حصددددري  وإ ددددا عاددداءوفبمدددا عددددص اوسددددتثناءات واإل -13

تددنص علدد  أمس الدددانومس ينطبددق علدد  مجبددع األنشددط  اوقتصددادي   2 املدداد ف  عامدد  صددباغ بواسددط  
أمددا الادددر  األخددري    "عامدد الدبددود الددي يددنص علب ددا الدددانومس ألسددباع تتعلددق باملصددلح  ال" باسددتثناء

مماهس  حق أو إمكانب  أو صالحب  مينح دا الددانومس ويعدرتف  دا " من املاد  امللكوه  فتشري إىل أمس
   خمالا باملنافس  تصرفاا و تكعد  "بصوه  استثنائب 

مدددا إذا كدددامس مدددن ناقشددد  و ي دددع حدددداا ملا كلتدددا اودددالتل  "قدددانومس" واسدددتةدام مصدددطلح -14
املصطلح  استةدام ت بواسط  قانومس ه  ت أو ما إذا كامسءااعاء اوستثناءات واإلإهسا ي روه ال

ل التنابدددل وقدددد تبن ددت السدددلط  املوقددف األول الدددلي  ب دد  لبسددري علددد  أي نددوع مدددن الدواعددد اا عامدد
  (7)العْر   لتشريع املنافس 

 الممارسات المحظورة -جيم 
ف ددد  تدددنص   ات املةلددد  باملنافسددد تصددرفمجبدددع ال 159-18 مدددن الددددانومس 2 .ظددر املددداد  -15

 :عل  ما يل 
ظددددر "  مركددددز الدددددو  السددددوقب  امل ددددبمن وكددددللك مجبددددع املماهسددددات أو  اسددددتغالل ك

ت الدددي يكدددومس أ رهدددا أو الغدددرض من دددا املتادددق علب ددداات أو التوصدددباتت الارديددد  أو تصدددرفال
تشددوي  ا أو ا السددوق ذات الصددل  أو اوددد من ددا أو إعاقت ددا أو  الت ددببق علدد  املنافسدد 

 " منع ات حالباا أو مستدبالا 

 اتتصرفتصنيف ال -1 
ات وإ ددا ت ددع ا مجبعدداا ا خاندد  واحددد  تصددرفو تت ددمن تشددريعات أوهوغددواي تصددنبااا لل -16

أفدددد  أو هأسددد  أو باسدددتغالل مركدددز الددددو  السدددوقب   تصدددرفدومس أمس تادددر ق بدددل مدددا يتعلدددق من دددا ب
   من اتصرف وه  كل كما أهنا و تشري إىل دهج  خط   امل بمن
ادل بدددالدول إمس هدددلا التعريدددف يدددومثددد  مدددن   قائمددد  باملماهسدددات احملظدددوه  4 و.ددددد املددداد  -17

التو دبح  لدح مدا يد هو بددالنظر إىل اسدتحال  التنبدؤ سدلااا رمبددع املماهسدات الدي ميكدن أمس ترتكب ددا 
الشركاتت وهو األمر اللي جعل اوختباه يدع علد  محايد  الداعدد ت أمدام التعداهض بدل ال دمامس 

__________ 

 ,.Martínez Blanco, op.citمدا وهد نيناداا:  املدلهب احمللد  املوقدف الثدان  انظدرمناصدري ّن  بعدضك ومدع ذلدكت تبد (7)

pág. 68  
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ت زاءغدري أندحت فبمدا يسدتوجب اجلد  (8)قائم  حصدري  وبدل كاداء  الداعدد  املتمثل ا وجودالدانون 
  للةا عل لإلداه  تا أمس يكرفع قده اإلمكامس من مستوى ال مامس الدانون امل ع دائماا ستصو  يك 

وو يددلكر الددددانومس بعددض املماهسدددات املةلدد  باملنافسددد  الددي .ظرهدددا ا العدداد  تشدددريعات  -18
ات املةتلاددد  تصدددرفموعددد  مدددن الكمدددا أمس بعدددض األندددواع املوجدددب للجدددزاءات يتدددبح إدهاج ش   أخدددرى
قواعدددد .لبدددل متباينددد  فبمدددا ببن دددات بدددل إندددحت ا بعدددض اوددداوتت يشدددمل مماهسدددات هلدددا  تيببعتك دددا

   تكعت  ا العاد  خمل  باملنافس  و
لللكت ميكن وصف خمتلف التصرفات احملظوه  وتصدنبا ا إمدا عدن يريدق تعدديل الددانومس  -19

  ض زياد  إمكانب  تنبؤ السلط   ا وتعزيز ال مامس الدانونأو عن يريق و ع قواعد  انوي  بغر 

 تحليل الممارسات -٢ 
باإل ددداف  إىل ذلددددكت يدددنص الدددددانومس علددد  وجددددوع أمس ة دددع مجبددددع املماهسدددات املةلدددد   -20

 :عل  ما يل  2 و لا املعّنت تنص املاد   باملنافس  للتحلبل وفداا لداعد  امل ه املعدول
تدبدبم املماهسدات أو التصدرفات أو التوصدبات املشداه إلب دا ا الاددر   غدراضأل" 
أمس ي ددع ا اعتبدداهو مددا إذا كانددت مثددل هددلو املماهسددات أو  تطببددقالجل دداز ميكددن أعددالوت 

مس و خلا دددعيسدددتابد من دددا اندددتج زيددداد  ا الكاددداء  اوقتصدددادي  التصدددرفات أو التوصدددبات تك 
عنبددد ت وإمكانبددد  .دبدددق تلدددك الزيددداد  عدددن ملؤسسدددات املالوحددددات اوقتصدددادي  و او  لدددإلداه 

 (")…  يريق بدائل أخرى واستااد  املست لكل من املناع  النامج  عن ذلك
ومددن شددّمس تطببددق هددلو الداعددد  ا مجبددع اودداوت أمس يددؤدي إىل اسددتثماه مددواهد السددلط   -21

 التحدبدق و.لبدل ا ما و  روه  لحت فبكومس علب ا أمس جتمع املعلومات وتبلل مزيداا من اجل دد ا
  هنا خمل  باملنافس ّ ت ميكن التك ن مسبداا بوهرياواوت اليت نظراا جلسامت ا اجل

ا  .دبد دا ومن  ات التشريع األخرى    تلزم السلط  بتحلبل أوجدح الكاداء  املمكدن -22
لمماهسد  ووفدداا ل  (9)مجبع اواوت بغض النظر عمدا إذا كدامس يدرف مدن األيدراف  دتج  دا أم و

علد  ني اههدا املةلد  باملنافسد ت و علد  املماهسد  و  ات بداعالدولب ت يدع عل  عاتق السلط  ال هن  عل  
مناعدددد  علدددد  علدددد  مددددا تعددددود بددددح مددددن مددددا .ددددددح مددددن أوجددددح كادددداء  للشددددرك  مو ددددوع التحدبددددقت و 

  (10)املست لك

__________ 

(8) Fernández-Lerga Garralda, Carlos. Derecho de la Competencia, Comunidad Europea y España, 

Ed. Arazandi, Pamplona, 1994, pág. 114  

 نكشددر ا اجلريددد  الر بدد  بتدداهي   2007 تشددرين األول/أكتددوبر 29املددؤه   404/007هقددم مددن املرسددوم  3املدداد   (9)
  2007تشرين الثان/أكتوبر  6

(10) Elbittar, Alexander y Salinger, Michael. White Paper on Vertical Restraints, Centro Regional de 

Competencia. América Latina, 2013, pág. 52لدد  هددلا الدددرابا:   متددا  عhttp://crcal.org/guias-y-

estudios/guias/consentraciones   

http://crcal.org/guias-y-estudios/guias/consentraciones
http://crcal.org/guias-y-estudios/guias/consentraciones
http://crcal.org/guias-y-estudios/guias/consentraciones
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 استغالل مركز القوة السوقية المهيمن -٣ 
مددن الدددانومس أي دداا اسددتغالل مركددز الدددو   2 علبددح ا املدداد يشددمل اوظددر العددام املنصددوي  -23

تكدددومس ج ددد  أو " :كالتدددايل 6 ويعدددرَّف مركدددز الددددو  السدددوقب  امل دددبمن ا املددداد   السدددوقب  امل دددبمن
ج ددات فاعلدد  متمتعدد  فركددز الدددو  السددوقب  امل ددبمن عندددما يكددومس بلمكاهندددا التددّ ري بشددكل كبددري ا 

  "نافسب دا أو مشرِتيب دا أو موهِّدي دام تصرفمتغريات السوق أياا كامس 
 : وتعرِّف الادر  الثانب  من نا  املاد  استغالل مركز الدو  السوقب  امل بمن كالتايل -24

يدددع اسددتغالل مركددز الدددو  السددوقب  امل ددبمن عندددما تتصددرف اجل دد  أو اجل ددات " 
صددول علدد  مزايددا أو غددري قددانون بغددرض او تصددرفاا الااعلدد  الددي جتددد ناسدد ا ا هددلا املركددز 

  "إواق ال ره بالغريت األمر اللي ما كامس لبتحدق لوو وجودها ا هلا املركز امل بمن
اددد  ف  (11) دولبددداا هلددلين املصدددطلحلويتاددق التعريادددامس كال ددا مدددع التعدددريال املسددتةدمْل  -25

وا حال  أوهوغوايت تتسم بعض   ات املةتلا تصرفمعظم التشريعاتت يدرتمس التعرياامس بوصف ال
ومددن ت تنبغدد  قددراء  كلتددا املددادتل  تباسددتغالل املركددز امل ددبمن عدداد ا  4 املماهسددات املببندد  ا املدداد 

 عل  أمس إحدا ا تكم ل األخرى 
وعلبددحت يتعددل أي دداا أمس تتددوفر   2 صددراح ا إىل املدداد  6 املدداد  بددلوباإل دداف  إىل ذلددكت . -26

صدددر اوظدددر العدددام األخدددرى فدددا فب دددا .لبدددل أوجدددح الكاددداء  واآل ددداه املشدددجع  هلدددلو املماهسدددات عنا
  للمنافس 

 السوق المعنية -٤ 
و ددع تعريدددف للسددوق بغدددرض تدبددبم ني ددداه املماهسدد  مو دددوع بمددن الددددانومس  5 املددداد  لددزمت -27

وجود منتجدات أو خددمات بديلد ت ف دالا عدن املنطدد  " وينبغ  أمس يتناول هلا التحلبل  التحدبق
   "  املطابق هلاباجلغرافب  الي تغطب ا السوقت فبحدد بللك حبز املنافس  الاعل

السدوق .لدبالا لدابلبد  اوسدتبدال ذا  تعريدفك  فوجبدح يكدومسيدكت بع املبددأ العدام الدلي  هكلاو  -28
  (12)سوق املنت ج والسوق اجلغرافب : بعدين  ا

  "املعدايري العامد  لتحديدد السدوق املعنبد  دع ي طببدقالت "ج داز جاء ا املداد  ناسد ا أمسو  -29
املعدايري العامد  الدي يكسدتند إلب دا ا .ديدد السدوق "  دا قدراهاا أملدت فبدحمدن جانبوأصدهت السدلط  

   "(13)املعنب 
__________ 

  اآلنف ذكروالدانومس النموذج  لألونكتادت  (11)
  (ج)-أووا -2 ت ا مادتحاملرجع ناسح (12)
(13) Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Ministerio de Economía y Finanzas. 

Resolución N° 2/009 de 12 de mayo del 2009   :متدا  علد  هدلا الددراباhttps://www.mef.gub.uy/ 

innovaportal/file/1246/1/mercado_relevante.pdf  

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1246/1/mercado_relevante.pdf
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1246/1/mercado_relevante.pdf
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 التركُّزات القتصادية -دال 
الدي ميكدن أمس  فعالاأل 7 وتصف املاد   قبل حدو  اينص الدانومس عل  مراقب  الرتكزات  -30
الشدددركات  ملكبددد هددد  العملبدددات الدددي تسدددتلزم تغبدددري هبكدددل ": كل تركدددزاا اقتصدددادياا كمدددا يلددد تشددد

ا شددركات أو عددن  مسددا اتاملشدداهِك  عددن يريددق دمددج شددركات أو اقتندداء أسدد م أو حصددص أو 
ء كلد  أو جزئد  ألصدول جتاهيد ت شدراء مرافق جتاهي  أو صناعب  أو مدنبد ت أو عدن يريدق شرايريق 

الكلبددد  أو اجلزئبددد  لوحددددات  امللكبددد وأي ندددوع نيخدددر مدددن أندددواع املعدددامالت الدانونبددد  الدددي  دددم نددددل 
  "اقتصادي  أو شركات

ويتاددق هددلا التعريددف مددع التعريددف املسددتةدم ا العديددد مددن التشددريعات الددي تددربا بددل  -31
  (14) اتبكلمعن بع  ا البعض أو ندل  اء كبانات مستدل شر الرتكُّز اوقتصادي وبل 

وتدنص هدلو املداد  علد  أندح يتعدل اإلخطدداه مدددماا بتلدك الرتكُّدزات الدي تلد  علد  األقددل  -32
 :من شريل ا نل  اشرياا 

ا املائدددد  مددددن 50 علدددد  األقددددل حصدددد  مسددددا    تسدددداويأمس تنددددتج عددددن العملبدددد   )أ( 
  السوق

لسددددنوي الددددلي .ددددددح األيددددراف شتمعدددد ت األعمددددال اإلمجددددايل اعددددادل هقددددم أمس ي )ع( 
ببسدددددددددو أوهوغدددددددددواي  )أي  750 000 000 خدددددددددالل السدددددددددنوات الدددددددددثال  األخدددددددددري ت مبلددددددددد  ا
  أو يزيد علبح دووه بدووهات الوويات املتحد ( 78 000 000 ءزها
وتوص  أف ل املماهسات الدولب  بتعبل حددود دنبدا يسد ل التحددق من دا باوسدتناد إىل  -33

علدد  العكدد  مددن ذلددكت و   مو ددوعب  وقابلدد  للتحديددد الكمدد  مثددل املببعددات أو األصددولببانددات 
ا شداهك  حجدم امليوص  بتجنب اودود الدنبا الي يكستند ا تعببن ا عل  معباه قبم  من قببدل 

   (15)السوق
إىل تادددادي  سدددع فمدددن ج ددد ت يك   د األدىومدددن املسدددائل األخدددرى ذات الصدددل  قبمددد  اوددد -34

ددزات لددن تتولددد عن ددا ني دداه سددلبب   كاهددلإ دددال   ت فبمددا ينبغدد ت مددن ج دد  أخددرىت تكددلكرالسددلط  برتكُّ
ت الددي ميكددن أمس صدداداجتنددب اودددود الدددنبا املاريدد  اوهتادداع ألهنددا سددتؤدي إىل عدددم اإلخطدداه بال

__________ 

الدلي و دعح اجمللد   139/2004ن النظام هقم م 3وا هلا الصددت ميكن اويالع عل  التعريف الواهد ا املاد   (14)
 "النظدام املشدرتا املتعلدق بدالرتكزات" :بشّمس مراقب  عملبات الرتكُّز بل املشاهيع 2004كانومس الثان/يناير   20بتاهي  
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al26096ل  هلا الرابا: متا  ع

(15) ICN. Merger Working Group. Practicas Recomendables para Procedimientos de Notificación de 

Concentraciones. Comentarios originales, setiembre del 2002, pág. 4. Disponible en: 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al26096
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc589.pdf
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يبدددو أمس اوددد األدى للمببعددات الددلي تعب نددح التشددريعات و   (16)تكددومس هلددا ني دداه كبددري  علدد  السددوق
  ي  مرتاع بالنسب  وقتصاد صغري اوجم نسبباا األوهوغوا

 اإلجراء -1 
ويددددع   أيدددام مدددن حددددو  ا عشدددر  علددد  وجدددوع اإلخطددداه بدددالرتكزات قبدددل 7 تدددنص املددداد  -35

واجدددب اإلخطددداه علددد  عددداتق املسدددؤولل اإلداهيدددل واملدددديرين وممثلددد  املشددداهيعت الدددلين يتحملددددومس 
)املشدداه  404/007 مددن املرسددوم هقددم 39 وتددنص املدداد   اإلخطدداهعدددم  عددن سددؤولب املشةصددباا 

علدد   2009 نددوفم /تشددرين الثددان 20 املددؤه  50/009 والدددراه"( النظددام" إلبددح فبمددا يلدد  باسددم
  التةلف عن الدبام بواجب اإلخطاه حبدو  تركُّز بسببجزاءات  نزالإ

أيددام عمددل مددن  مددن النظددام علدد  أنددح يددوز للسددلط ت ا غ ددومس  ال دد  43 وتددنص املدداد  -36
كمدا يدوز هلدا أمس    الي ا تتسلم ا بعدتاهي  ذلك اإلخطاهت أمس تطلب اوصول عل  املعلومات 

غدري أندح و يدوز يلدب معلومدات أكثدر مدن   تطلب معلومات إ افب  ا خالل عشدر  أيدام عمدل
  مر تل باستثناء حاوت معب ن 

لدف مدع تعريدف السدوق الدلي ي دعح مدن النظدامت يدوز للجند  أمس ةت 42 وفوجب املداد  -37
  مددِّمو اإلخطاه  وا هلو اوال ت ميك  ل هؤوء مخس  أيام لتددمي املعلومات اجلديد  عن السوق

مددا اسددتككمل إجددراء اإلخطدداهت يكددومس للجندد  صددالحبات  توتددنص املدداد  ذا ددا علدد  أنددح -38
  جب لب  مدبداا ا الزمنوهلا الوا  واسع  لطلب معلومات بصا  دوهي  ملتابع  أو اع السوق

تطببدددق الموافددد  ج دداز اوصددول علددد  السددجل الددويش لألشدددةاي اوعتبدداهيل  شددرت وي -39
  هنائباا  جراءلتسجبل اإل

 تحليل معمَّق -٢ 
دددزات تدددوخ  مدددن .لبدددليك  -40 التحددددق مم دددا إذا كدددامس ميكدددن اقتنددداء منت ج دددا أو مدددا إذا كدددامس  الرتكُّ

   إىل تدببد املنافس  أوالصادمنتج ا يعزز مركز قو  هلا ا السوقت أو ما إذا كامس ميكن أمس تؤدي 
   (17)للحؤول دومس ذلك ما اإلخالل  ا  وا هلو اوال ت ما إذا كامس ينبغ  اةاذ تدبري

مددن الدددانومس علدد  أنددح و يكطلددب اإلذمس مددن اللجندد   9 املدداد ا حالدد  أوهوغددوايت تددنص و  -41
   "الرتكُّز اوقتصادي عل  إنشاء احتكاه حبكم الواقع إجراءاواوت الي ينطوي فب ا " سوى ا

ومتشدباا   ما يتعلق بزياد  الكااء  الي قد تنظدر فب دا السدلط من النظام  44 وتنظم املاد  -42
دددز نتوجتددددبَّم زيددداد  الكاددداء  فددددا ا حدددال  مدددع أف دددل املماهسدددات الدولبددد ت  دددا مباشدددر ا عدددن الرتكُّ

__________ 

    15ي ت املرجع ناسح (16)
 :Remedios (condicionamientos) para las Concentracionesأمريكدا الالتبنبدد   .املركدز اإلقلبمد  للمنافسد  (17)

Principios y Enfoques Generales, 2014, pág.1. Disponible en: http://www.crcal.org/   

http://www.crcal.org/
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و ميكن اوحتجاج )وفداا هلدلو املداد ( باااا دات " وعالو  عل  ذلكت  واستحال  .دُّد ا بدونح
التكددالبف الددي تسددتلزم ندددالا بددل ج تددل فدداعلتل أو أكثددر باعتباههددا زيدداد  ا الكادداء ت مثددل تلددك 

زالنامج  عن زياد  ا   "لدده  التااو ب  الي متلك ا املؤسس  املركَّز  نتبج  لعملب  الرتكُّ
ددزات اوحتكاهيدد  45 للمدداد  ووفددداا  -43    اأو ترف دد مددن النظددامت يددوز للجندد  أمس تدبددل الرتكُّ

مس يدرت  تدابري للتةابف من أوباإل اف  إىل ذلكت يوز ملددم الطلب ا أي وقت أ ناء اإلجراء 
ت ا طببدددقوفجدددرد أمس تكعدددرض تلدددك التددددابريت يدددوز جل ددداز الت  علددد  السدددوق املعنبددد  اآل ددداه املتوقعددد 

  الصل  اتلرتكُّز ذعملب  اغ ومس عشر  أيام عملت أمس يبت ا املوافد  عل  التدابري والرتخبص ل

 والجزاءات سبل النتصاف -هاء 
 املرغددوع فب ددا ات غددريتصددرفإىل و ددع حددد لل اا باملنافسدد  أساسدد  تعلدددامل دددف اجلددزاءات  -44
وا بعددض اودداوتت ميكددن السددع  بواسددطت ا إىل العمددل شدددداا   (18)الثددش عن ددا ا املسددتدبلإىل و 

   (19)بشرو  املنافس  ا السوق
أندح   وا حدال تبدل    من الدانومس اجلزاءات املعمول  دا 17 املاد  ددوا أوهوغوايت . -45

فسددد ت يدددوز للسدددلط  أمس تدددّمر بوقدددف املماهسددد  ووقدددف اتبددداع مماهسددد  مدددن املماهسدددات املةلددد  باملنا
وباإل ددداف  إىل ذلدددكت قدددد تكادددرض اجلدددزاءات التالبددد  الدددي ميكدددن   علب دددا تني ددداه ترتبدددتبدددد  مدددن  امددد

 :ا نا  الوقت معاا تنابلها 
 اإلنلاه  
 اإلنلاه مع نشر الدراه ا صحباتل وينبتل  
 كحدددد أدى   (20)أوهوغدددواي ببسدددو  100 000 تغدددرمي مبلددد  يدددرتاو  قددددهو مدددا بدددل

 10 مبلد  يعدادل نسدب  كحد أقصد ت أو  (21)ببسو أوهوغواي  20 000 000و
ملةددداِلف أو مدددا يعدددادل  ال ددد  الدددلي  دددددح اا املائددد  مدددن هقدددم األعمدددال السدددنوي 

  ال ره الناجم عن هلو املماهس قبم  أ عاف 
ا أج ز ددا اإلداهيدد   ويددوز للسددلط  أي دداا أمس تاددرض جددزاءات مما لدد  علدد  أفددراد يعملددومس -46

   اإلجراءتنابل والتمثبلب  وكللك عل  الشركات الي ترفض التعاومس أ ناء 

__________ 

(18) Connor, John M. Effectiveness of Antitrust Sanctions on Modern International Cartels. Purdue 

University, West Lafayette, Indianápolis, Estados Unidos, junio del 2006, pág. 198. Disponible en: 

http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/effectiveness_antitrust_sanctions_ghosal.pdf  

(19) OECD. Remedies and Sanctions for Abuse of Market Dominance. Policy Brief. París, Francia, 

diciembre del 2008, pág. 1. Disponible en: http://www.oecd.org/daf/41814852.pdf   

 دووه بدووهات الوويات املتحد   10 400أي ما يعادل  (20)
 دووه بدووهات الوويات املتحد   2 084 356 أي ما يعادل (21)

http://www.agecon.purdue.edu/staff/connor/papers/effectiveness_antitrust_sanctions_ghosal.pdf
http://www.oecd.org/daf/41814852.pdf
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ال ددره : املعددايري التالبدد  ا اوسددبامس  ددعوعنددد تدريددر اجلددزاءاتت يتعددل علدد  السددلط  أمس ت -47
الددددلي   التسددددبب بددددحت ومدددددى مشدددداهك  املسددددؤولل عنددددحت والتعمدددددت والعددددود إىل اهتكدددداع اجلرميدددد ت 

مدع أندح  تصدرفومدن الالفدت أمس الددانومس و ي دع ا اوعتبداه جسدام  ال  أ ناء التحدبق تصرفوال
   من أهم العوامل الي تؤخل بعل اوعتباه عل  الصعبد الدويل

ت أ ددداف النظدددام أندددح يتعدددل  علددد  السدددلط  أمس متسدددك سدددجالا بالشدددركات واألفدددراد وأخدددرياا  -48
  اخلا عل للجزاءات

 اهلبرنامج التس -1 
مددن ِقبددل  يكعتدد  فرفدداا خماادداا بشددكل خدداي اإلبددال ك " علدد  أنددح تددنص التشددريعات الوينبدد  -49
األيدددراف ا اوتاددداق أو تددميكدددح املسددداعد  ا اوصدددول علددد  األدلددد  الكافبددد  ملعاقبددد  بددداق   أحدددد

   (22)"املةالال
فب ددددا ج ددددود وو  ددددد النظددددام مددددن هددددلو املزيدددد  إو ا حدددداوت املماهسددددات الددددي تت ددددافر  -50

ببددد أمس هددلو املزيدد  و ةددوَّل إو    وميكددن أمس يتمث ددل ذلددك ا اإلعادداء التددام مددن اجلددزاء  املتنافسددل
  البادئ  ا و ع اوتااقه  ألول شرك  تددم معلومات شريط  أو  تكومس 

 م الشرك ك الو دائقت تنظدر اللجند  فب دا وتصدده ات حاملا تسلِّ نظاممن ال 35 ووفداا للماد  -51
ت تدددد م  بددت صددوابحوا حددال   صددائباا  اوسددتثناء مددا إذا كددامسيددوم عمددل قراههددا بشددّمس  20 غ ددومس

     وفق الشرو  املنصوي علب ادمالشرك  بالتاصبل مجبع املعلومات املد
تراعد  الظدروف  توا حدال صددوه قدراه بليدداع جدزاءات  وتشدرع السدلط  ا التحدبددات -52

ت بدددداولتزام بتددددددمي مددددا ا تكددددن الشددددرك  قددددد أخل دددد تدد  سددددلااا املةاادددد  وتطبددددق اوسددددتثناءات احملدددد
  ا أو حر فت  دمعلومات وما ا تكن قد زوهت األدل  املدامل

الدواعدد السداهي   :ويكغا ل بعدض الشدرو  الدي تدنظم عداد ا مثدل هدلو اإلجدراءات مدن قببدل -53
ا حال كانت املعلومات قد وهدت من شةص بصاتح الشةصب  أو باسم شرك  من الشدركاتت 

أ ناء التحدبق وال دمانات الدي تكادل ةلد    اوقتصادي اجل   الااعل والدواعد الي ت من تعاومس 
  (23)عن املماهس  املةل  باملنافس     الااعل اجل

__________ 

  404/007 هقممن املرسوم  33املاد   (22)
(23) OECD. Fighting Hard-core Cartels: Harm, Effective Sanctions and Leniency Programmes. París, 

Francia, 2002, págs. 7-10. Disponible en: http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-

competitiveagreements/1841891.pdf   

http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/1841891.pdf
http://www.oecd.org/competition/cartelsandanti-competitiveagreements/1841891.pdf
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 الجوانب المؤسسية -ثالثاا  
مركدددددزي تدددددابع لدددددوزاه  اوقتصددددداد   دددددا عبددددداه  عدددددن ج ددددداز وومحايتجلنددددد  تشدددددجبع املنافسددددد   -54

وهد  خا دع  هرمبداا لسدلط    (25)بتنابل األحكام املنصوي علب دا ا الددانومس ت مكل ف  (24)واملالب 
   الوزيرت اللي تددَّم إلبح الطعومس ا قراها ا

وهدددد  تتدددّلف مددددن  ال دددد    (26)2009 مددداهس/نيذاه 16 وقدددد بدددددأت السدددلط  عمل ددددا ا -55
  ومدددد  وويددت م سددت سددنواتت غدددري أنددح يددوز تعببددن م شددددداا    التنابليددسددلط  عبددن م التأع دداء 

  (27)السلط والرئب  هو من ميثل 
مددا عدددا مددا يتعلددق  وهددم متارغددومس لددوفبات م  أمددا أع ددافها ف ددم موفاددومس بدددوام كامددل -56
ى أع ددداء اللجنددد  اخللابددد  الشةصدددب  وامل نبددد  ويتعدددل  أمس تكدددومس لدددد  ّنشدددط  التعلدددبم والتحدبدددقب

واملعرفب  ا شال عمل اللجن  وأمس يتمتعوا باوستدالل ا اوكم وبالكااء  املو وعب  والنزاهد  ا 
  (28)أداء وفبات م

ا  مددوفا  السددلط  ويددوز لددرئب  اجلم وهيدد ت متصددرفاا ا إيدداه شلدد  الددوزهاءت أمس يدبددل -57
 ام  )ع( العجز الطاهن  )ج( املدا دا  علد  جرميد  امل ءال أو سوء أدا)أ( اإل  :اواوت التالب 

قدددد تدددؤدي إىل اوكدددم بالسدددجن أو إىل تطببدددق عدوبددد  جنائبددد   )د( اهتكددداع أفعدددال ت دددر بسدددمع  
  (29)  أو مكانت اسلطال

 ئ اتعتمدددددد اللجنددددد  قراها دددددا ك بئددددد  مجاعبددددد  بصدددددوتل علددددد  األقدددددل مدددددن أصدددددوات أع ددددداو  -58
   (30)الثال  
ومجدبع م موفادومس   (31)من املستشداهين لددعم ا ا أداء م ام دا وتستعل السلط  باريق -59

  .ت نظام اخلدم  املدنب  مسنو عبَّ يعمومبومس بدوام كاملت 

__________ 

  159-18 من الدانومس 21املاد   (24)
م دام وصدالحبات علد   404/007 مدن املرسدوم 16واملداد   159-18من الددانومس  26و 10و 9 املواد صتن (25)

 جلن  تشجبع املنافس  ومحايت ا  
(26) Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Memoria del Año 2009, pág. 2. Disponible 

en: https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1439/1/2010_03_22_memoria_2009.pdf   

متددا    2009 أياه/مددايو 5املددؤه   1/009 ددا  الدددراه محايتاللددوائح العامدد  لسددري أعمددال جلندد  تشددجبع املنافسدد  و  (27)
    https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1247/1/regl_gral.pdfعل  هلا الرابا: 

  007-404 املرسوممن  12 املاد  (28)
  159-18 من الدانومس 24املاد   (29)
  ا ومحايتالعام لسري أعمال جلن  تشجبع املنافس  نظام من ال 1املاد   (30)
  4ت املاد  املرجع ناسح (31)

https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1439/1/2010_03_22_memoria_2009.pdf
https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/1247/1/regl_gral.pdf
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مددن النظددام علدد  وجددوع أمس تددوفر الددوزاه  املددواهد الالزمدد  لتدددوم السددلط   11 وتددنص املدداد  -60
لتكدددومس اآلمدددر    دددع املبزانبدد  وو متلدددك صددالحبات  سددتداللب  ا و اوبعمل ددا حبددد  إهنددا و تتمتدددع ب

   (32)ا ذلك فوافد  املديري  العام  لألمان  ف   ههن   تبالصرف
ببددزو  13 377 900 ت بلغددت املددواهد املالبدد  املةصصدد  للسددلط 2015 وبالنسددب  لعددام -61

 صفبمدا عد أم دا  دووه بدووهات الوويدات املتحدد  األمريكبد ( 445 910 أوهوغواي  )أي زهاء
  اللجندددد  تتددددّلف ا الوقددددت الددددراهن مددددن اددددام واحددددد وخبددددريين اقتصدددداديد ْل فددددلمس املددددواهد البشددددري ت 

   (33)إداهيامس وخبريامس اقتصاديامس و ال   اامل :يتّلف الاريق التدش من سبع  أشةاي فبما
بعض مددددن عناصدددر التصددددمبم املؤسسدددد  املواتبدددد  بددددأوهوغدددواي ا السددددلط   تتمتددددعوهكدددلات  -62

العديدددد من دددا مثدددل  اوه دددامس  دويددد  هدددلا اجلاندددبت .سدددلك ا سدددببل تميكدددنت  ببدددد أندددح  وسدددتدالهلا
قلد  املدواهد املالبد  والبشدري ت وإمكانبد  الطعدن و الشديد للدوزاه  ا شدؤومس املبزانبد  والشدؤومس اإلداهيد ت 

  ا قراها ا لدى الوزير

 الجوانب اإلجرائية -رابعاا  
 قيقإجراء التح -ألف 

 ءمرحلة البد -1 
 من الدانومست تدع عل  عاتق اللجن  املسؤولب  عن اتباع مراحل التحدبق 10 وفداا للماد  -63
تسدلمح ت بدال الشدروع ا اإلجدراء إم دا بنداءا علد  للجند  ويدوز   والتحلبل والددراه الن دائ  ريالتحو 

  (34)أو فباده  من ا
نظدددام صدددالحبات واسدددع  ألي شدددةص مدددن ال 21 مدددن الددددانومس واملددداد  12 ومتدددنح املددداد  -64

 ئبدد اإلجراالشددرو  اوددد األدى مددن  بال لدد  الدديويتعددل  أمس   بددبال م دددد  كدد  يتيببعدد  أو اعتبدداهي  
ألسدددباع  تب ددايكتاددق فأمس يعدددر ف  ويتددحت مددا عدددا ا اوددداوت الددي  بال ويتعددل  علدد  صدداحب الدد

  بال وجب  ت عل  التكتم عل  هوي  صاحب ال
ات أولبد ت مدن مجلت دا صدالحب  مجدع املعلومدات دبددبصالحبات واسع  إلجراء . وتتمتع اللجن  -65

  (35)ات ا عل املكامس )بتدخل من السلط  الد ائب (دبدمن أفراد باإلكراو ويلب إجراء .

__________ 

(32) Entrevista realizada a la Dra. Adriana Riccardi, Presidenta de la Comisión de Promoción y 

Defensa de la Competencia y al Dr. Javier Gomensoro, miembro de dicha entidad. Montevideo, 14 

de diciembre, 2015  

 املعلومات املددَّم  من جلن  تشجبع املنافس  ومحايت ا  (33)
  159-18 ن قانومسم 10املاد   (34)
  159-18 من الدانومس 11املاد   (35)
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ومدددن العناصدددر اهلامددد  ا هدددلو املرحلددد  التح دددريي  مدددا تتمتدددع بدددح السدددلط  مدددن صدددالحب   -66
مدددددن شدددددّنح أمس يتسدددددبب ا أ دددددراه  تصدددددرف  مددددداأو الوقدددددائ  ل وا دددددح  ا األمدددددر بدددددالوقف املؤقدددددت

وا حددال   (37)ا أي مرحلدد  مددن مراحددل اإلجددراء وبري ك ددلاويددوز األمددر باةدداذ تددد  (36)جسددبم 
املوافدددد  علددد  اةددداذ التددددبري قبدددل الشدددروع ا اإلجدددراءت يتعدددل  علددد  السدددلط  أمس تباشدددر اإلجدددراء ا 

  (38)يوماا  30 غ ومس

  اإلجراء سير -٢ 
بعددددد اونت دددداء مددددن املرحلدددد  ء اإلجددددرا سددددريو يت ددددمن الدددددانومس أحكامدددداا إ ددددافب  تتعلددددق ب -67

الددي تدنص علد  أمس مدن واجددب كدل شدةص أمس يتعدداومس  14 اوبتدائبد ت مدا عددا فبمددا عدص املداد 
   (39)ويؤدي عدم أداء هلا الواجب إىل افرتاض اإلدان   مع السلط 

ت عدامالدانومس حب  إنح يت من أحكاماا بشدّمس املويسد النظام هلو الثغر  الي تعرتي ال -68
اخلا عل لإلداه  عشر  أيام عمدل لكد   23 وا هلا الصددت مت ل املاد   جراءاإلوسري  اإلداهي 

   ويزودوها بكاف  أدل  الدفاع بال ال دهسواي
اجللسدد ت يددب علدد  السددلط  أمس تدددره ا غ ددومس عشددر  أيددام عمددل مدددا إذا   وبعددد انت دداء -69

وا حددال قددرهت السددلط  هفددع دعددوى   لعدددم كاايدد  األسددباعح  بناإلجددراء أو سددت تابعتكانددت سدد
هددلو األدلدد  وأي  ا دحددضوتشددرع السددلط    (40)بددت ا مدبولبدد  األدلدد  املددَّمدد الجزائبدد ت يتعددل  

   (41)دبقأدل  أخرى تراها مناسب  و روهي  إلجراء التح
ض علد  األيدراف مشدروع قدراه هندائ  يكعدر   وعند اونت اء من هلو املرحل ت تصده اللجن  -70

ا خدالل   ادح دم أدل  تكمبلبد  يدتم يوماا لك  ت ن ذم ت ا وتددِّ  15 و ظ  بدبوهلا ا غ ومس
أيددام  عشددر  تكعدددد جلسدد  جديددد  ا غ ددومسوحبلددول هددلا املوعدددت   يددوم عمددل 60 م لدد  أقصدداها

لنظددددامت يصدددده الددددراه الن ددددائ  ا مدددن ا 26 ووفدددداا للمددداد   (42)عمدددل لتدددددمي املرافعدددات اخلتامبدددد 
   (43)غ ومس أيام العمل الستل التالب 

__________ 

ت يدددوز للجنددد  أمس تطلدددب إىل السدددلط  الد دددائب  اعتمددداد تددددابري 404/007 مدددن املرسدددوم هقدددم 30ووفدددداا للمددداد   (36)
 خرى أ احرتازي 

  404/007 من املرسوم 27واملاد   159-18من الدانومس  13املاد   (37)
    159-18 من الدانومس 15املاد   (38)
    404/007 من املرسوم 29املاد   (39)
    404/007 من املرسوم 24املاد   (40)
    404/007 من املرسوم 25املاد   (41)
    404/007 من املرسوم 26املاد   (42)
    404/007 من املرسوم 26املاد   (43)
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وخددالل فددرت  اإلجددراءت يكعتدد  امللددف بّكملددح سددرياا منددل فتحددح وحددا صدددوه الدددراه الن ددائ   -71
  (44)األيراف ا الد ب عل   ي هلا التحاوك سر وو ي  فبح
ت الدددلي يدددوز بال الدددجدددراء مثدددل سدددحب اإلهنددداء إلعلددد  أشدددكال أخدددرى  نظدددامنص اليدددو  -72

  (45)فبح وجبح أمس تدره ما إذا كانت ستحاو امللف أو تواصل التحدبقللسلط  ف
جدراء باوتاداقت وهدلا و يعدش عددم اوعدرتاف اإلأي داا علد  إمكانبد  إهنداء  نظامنص اليو  -73

 تمدددن الددددانومس 16 ووفدددداا للمددداد   (46)اخلدددايت أو تعديلدددح تصدددرفباخلطدددّت ويشدددمل الكدددف عدددن ال
وبالنسدددب  هلدددلو   "قدمدددح وا ددحْل مدددن وهويدد     الدددبال إذا كدددامس عدددم شدددرعب يكشددرع ا اإلجدددراء و"

 تصدرفإىل الدبدول بعددم مشدروعب  ال بال الد ا  يمن النظام عل  أمس  28 اواوتت تنص املاد 
حبدد  إمس هفددض اوتادداق باوسددتناد إىل هددلو  وتكطددر  هنددا صددعوب  عملبدد     وإىل ةابددف اجلددزاءات
  مسبداا  شرياا اوج  ميكن أمس يشكل 

لدددانومس إعادداءا تامدداات يتعددل  علبددح تددددمي يلددب قبددل بدددء مرحلدد  االف مددن عددولكدد  يكعادد   -74
سدب حسداع   لذا قكدم بعد بدء التحدبدقت و يندتج عندح سدوى ةابدف اجلدزاءاتف  التحدبق وا  ك

بددل فبددح السددلط  بتاتدداا اقددرتا  اخلا ددع لددإلداه ت لكن ددا تددرى أنددح ميكن ددا امل دد  السددبناهيو الددلي و تد
   قدماا مع إدخال تعديالت

 اتنددددافر هددددليوقددددد   (47)وا اخلتددددامت يددددنص الدددددانومس ا أوهوغددددواي علدددد  إمكانبدددد  التوفبددددق -75
 تددوخ ت يالدد اتاإلجددراء وبددح الداعددد ت مددع يببعدد  هددلوك ددعت الشددكل الددلي  بندداءا علدد ت وم دداامل

دد  .دبددق املصددلح  العامدد  بّنددح إمكانبدد  اوتادداق علدد  األمددر رت اللجندد  وا املماهسدد  العملبدد ت فس 
   أو تعديلح تصرفوقف ال
  ا غ دددومس عشدددر  أيدددام مدددن تسدددلُّم اإلخطددداه بدددح جدددراءوميكدددن الطعدددن ا قدددراه إهنددداء اإل -76

وميكددنت فرعبدداا و ددمن امل لدد  الزمنبدد  ناسدد ات تددددمي يعددن لدددى الددوزير الددلي هددو السددلط  األعلدد  
  (49)ألغراض .صبل الغرام  مشمووا بالنااذلدراه الن ائ  بارض غرام  اكومس يو   (48)باا هرم

__________ 

الصدداده عددن وزاه  اوقتصدداد  8398مددن الدددراه الددوزاهي هقددم  (ع) الادددر  الارعبدد  - 1هددلا مددا تددنص علبددح املدداد   (44)
  2013أياه/مايو  21 بتاهي  واملالب 

   404/707 هقم من املرسوم 22املاد   (45)
   404/007 هقم من املرسوم 28املاد   (46)
   404/007 من املرسوم هقم 32املاد   (47)
  500/991 رسوم هقممن امل 142من دستوه اجلم وهي  واملاد   317املاد   (48)
   404/007 هقم من املرسوم 38املاد   (49)
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 اإلجراء التشاوري -باء 
ات أو تصرفبشّمس ال عل  إجراء يتبح لألفراد إجراء مشاوهات نظاممن ال 46 تنص املاد  -77

   الرتكُّزات الي يدومومس  ا أو يعتزمومس الدبام  ا أو تلك الي تدوم  ا أيراف  الث 
إذا كاندت تلدك املشداوهات مدا صداحب الطلدب  ددرهوا حال إجراء مشاوهات خاصد ت ي -78

فدددلذا كدددامس الددددراه النددداجم عدددن املشددداوهات غدددري ملدددزمت وجدددب علددد  صددداحب   ملزمددد  للسدددلط  أم و
يدددوم  30 لطلدددب تدددوفري مجبدددع العناصدددر ذات الصدددل  ووجدددب علددد  السدددلط  أمس جتبدددب ا غ دددومسا

ل هلا نا  الصالحبات للتحدبق كما لدهاسد  اوداوت وإذا كامس الدراه ملزماا للسلط ت ةوَّ   عمل
ات تّتب دا تصدرفوو ميكدن إجدراء مشداوهات ملزمد  بشدّمس   ويكومس من واجب األفراد التعاومس مع ا

  أيراف  الث 
املتاح  للسلط  الي قدد   و ل استةدام املواهدومن شّمس إجراء املشاوهات امللزم  هلا أمس  -79

ويرتاجدددع هدددلا    ددداللموافدددد  علببددداع إجدددراء ت ت إىل ات   علددد  املشددداوه  ت دددطر إىل إجدددراء .دبدددق هداا 
إذا كاندددت صدددالحب  إبدددداء الدددرأيت علددد  سدددببل املثدددالت اختباهيددد  بالنسدددب  للسدددلط  وإذا   اوحتمدددال

  دومس غريها كانت اآلهاء تشري إىل معايري عام 

 قضائية المراجعة ال -جيم 
ميكددن الطعددن ا الدددراهات الن ائبدد  الصدداده  عددن اللجندد  أمددام اكمدد  املنازعددات اإلداهيدد   -80

  ا يلب ا من الدستوهوم 307 املنشّ  فوجب املاد 
وهلو احملكم  لبست هبئ  متةصص  ا ق ايا املنافس ت وإ ا ه  اكم  عام  تبت ا  -81

ويدددوز للمحكمدد  فبمدددا تصددددهو مددن قدددراهات أمس تؤيددد أو تبطدددل اإلجدددراءات   ق ددايا الددددانومس العددام
لدد  الد ددايا الددي تسددري قددراهات احملكمدد  عو   (50)اإلداهيدد  غددري أنددح و ميكن ددا تعددديل ا أو اسددتبداهلا

إداهيدد  عامدد  التطببددقت  إجددراءاتت ولكددن إذا كانددت الدددعوى مرفوعدد  بسددبب فحسددب تصددده فب ددا
  (51)الدعاوى فسبكومس للحكم فب ا حجب  مطلد  جتاو كاف 

ومن  ات النظام األوهوغدواي  أندح و يكنظدرت ا إيداه الددعوى الواحدد ت ا إلغداء قدانومس  -82
وإذا صدددده حكدددم باإللغددداءت عندئدددل ميكدددن هفدددع دعدددوى     ال دددرهمدددن الددددوانل بددداوقرتامس مدددع جددد

للمطالب  باجل  أمام احملكم  املركزي  املعنب  ببد أنح و ميكن يلدب إلغداء الددانومس إذا مدا اختدري هفدع 
  (52)دعوى للمطالب  باجل  أووا 

__________ 

 من دستوه اجلم وهي   310املاد   (50)
 من دستوه اجلم وهي   311املاد   (51)
 من دستوه اجلم وهي   312املاد   (52)
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باع دا أمددام اإلجددراءات الد دائب  الدي ي لددزم ات 524-15 م املرسدوم فثابدد  قدانومس هقدمويدنظ   -83
  احملكم  اإلداهي  وهبكل ا الداخل 

 تطبيق قانون المنافسة -خامساا  
  (53)المنافسة حماية -ألف 

التحدبددددق ا املماهسددددات املةلدددد  باملنافسدددد  و.لبددددل  :د لاملنافسدددد  مددددن شدددد تتددددّلف محايدددد  -84
ددددزات اوقتصددددادي   حالدددد  وبتددددت 126 اللجندددد  تلد ددددتت 2015 إىل عددددام 2009 فمددددن عددددام  الرتكُّ

دددزاا  30دهاسددد  . دددريي  و 23.دبدددداا و 65.5 وتتدددوزع هدددلو اوددداوت بدددل  حالددد  118.5 ا تركُّ
وباشددرت   تددددمت  ددا ج ددات فاعلدد  اقتصددادي  بالغدداتونشددّت معظددم اودداوت عددن   اقتصدداياا 

   السلط  .دبداا واحداا ا السن  ا املتوسا
املدد  الدي تسدتغرق ا التحدبددات ووفداا آلخر تدرير متدا  صداده عدن اللجند ت فداق معددل  -85

 اوتوبل  متوسا املد  الي تسدتغرق ا اود  2014 ا املماهسات احملظوه  السن   الواحد  ا عام
نيلبدد  اوتادداق علدد  مددن ِقبددل    واحددد  فددداحالددتسددوي  متددت و   شدد راا  28.3   بتحدبددداتبطددتر امل

   اإلجراءوقف 
 اوتوتتعلدددق معظدددم اوددد  ملاددداا  15 ا اجملدددازا التحدبددددات املنجدددز ت قدددرهت السدددلط   او  -86
   باتااقات هأسب  أو فماهسات استغالل مركز الدو  السوقب  امل بمن تدرهت فب ا اجملازا الي 
  ج دد  فاعلدد  اقتصدددادي  30  بتحدبدددات عددن إنددزال السددلط  جددزاءات ومتة ددت هددلو ال -87

ج دد  فاعلدد  اقتصددادي  وفر ددت  15 حملادداتت ببنمددا غكددر م مددا شموعدد  وأكهسددلت إنددلاهات ا تسددع
   الست املتبدب  اوتعلب ا جزاءات ا او

كمرجعبد ت  مدن الددانومس 17 وإذا ما اعتكمدت املعايري الدصوى املنصوي علب ا ا املاد  -88
وا هددلا الصددددت غكر مددت   نسددبباا  منةا دد  اوتقبمدد  الغرامددات الددي فكر ددت ا معظددم اودد تكعتدد 

ببددددزو أوهوغددددواي  )أي  100 000بددددال  قدددددهها ف ددددت علب ددددا جددددزاءات عشددددر ج ددددات فاعلدددد  فكر 
ومددددع ذلدددكت تسددددّنت ا حالدددد    ت املتحدددد  األمريكبدددد (ادووه بدددددووهات الوويدددد 11 048 زهددداء

  واحد  عل  األقلت اوستااد  من الظروف املةا ا 
مرتاعدد  ويددنجح هددلا النددوع مددن الدد امج عدداد ا عندددما تكددومس السددلط  قددد فر ددت جددزاءات  -89
  نسبباا 

__________ 

 2009السدنوات  دا وعدن تدداهير محايتخلت املعلومات الواهد  ا هلا الارع أساساا عن جلن  تشدجبع املنافسد  و أك  (53)
 /http://competencia.mef.gub.uyعلدد  هددلا الددرابا:   متاحدد  2014و 2013و 2012و 2011و 2010و

7961/5/areas/memorias-de-actividades.html    

http://competencia.mef.gub.uy/7961/5/areas/memorias-de-actividades.html
http://competencia.mef.gub.uy/7961/5/areas/memorias-de-actividades.html
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ألغاهددا وزيددر    واحددد حالددت ا يككشددف سددوى عددن 2015 ديسددم /وحددا كددانومس األول -90
ت وأكددددت اإللغددداء  احملكمددد   زاااجملدددفب دددا  ت متددديالددد وتااوقتصددداد واملالبددد ت مدددن شمدددوع عددددد اوددد

  اإلداهي 
 ت قددده ا علدد بب نددالتشددريعات أمس السددلط   طببددقواجلدددير بالددلكر فبمددا يتعلددق بدداخل   ا ت -91

إجدددددراء التحدبددددددات ذات الصدددددل  بنجدددددا  وانت دددددت هدددددلو التحدبددددددات بادددددرض تددددددابري تصدددددحبحب  
   وغرامات عل  اجل ات الااعل  اوقتصادي  املتوهي 

ببد أمس من شّمس بعض الندا  احملدد  أمس .س دن التنابدل وم دمومس التحدبددات ومن جبد   -92
  .سدل عدرض اوجدج الدانونبد  واوقتصدادي  ا وا هدلا الصدددت يكددرت   عمل ا ومعاجل  امللادات

قدراهات السددلط   وهسددم من جبد  عمددل موحددد  تدكت بدع ا إجددراء التحدبدددات وو دع التددداهير التدنبدد   
و.سددل م ددداهات الاريدددق ا شدددال التحدبدددق و.لبدددل املماهسدددات املةلددد  باملنافسددد   وإنشددداء قاعدددد  

  أ ناء خمتلف مراحل التحدبقببانات تتبح متابع  الد ايا متابع  مالئم  

 التركُّزات -باء 
ددزات  يكدداد -93 فلددم يتطلددب أي مددن اودداوت املبلدد    و يكددلكرنشددا  السددلط  ا شددال الرتكُّ

ت إذنددداا مدددن اللجنددد  نظدددراا ألندددح ا يكدددن قدددد   حالددد  33 ت والبدددال  عدددددها2015 عن دددا حدددا عدددام
   تشكبل احتكاه قائم حبكم الواقع

درتمت تدتصدر الددراهات علد  شدرد تو دبح مدا إذا كاندت  وعندما يتبل   -94 أمس هدلا املعبداه ا  ك
وإذا    مدن النظدام 40 املعلومات املددمد  تتماشد  مدع الداعدد  السداهي ت وفدداا ملدا تدنص علبدح املداد 

ددز ددل سددوى   كددامس األمددر كددللكت يكعتدد  أنددح   اإلبددال  عددن الرتكُّ   وحبددد    فب ددا فددرض حالددوا .ك
ددددز ا الوقدددددت املطلدددددوع عدددددن ج تددددل فددددداعلتل اقتصدددداديتل لعددددددم إبالغ مددددا  جددددزاءات علددددد  الرتكُّ

  وبالشكل املناسب
ددزات بددّمس املعبدداه السدداهي يكدداد يعددادل  -95 وبالتددايلت تددوح  التجربدد  فبمددا يتعلددق بتنظددبم الرتكُّ

   انتااء أي هقاب  عل  املنافس  ا هلا النوع من الصادات

 المنافسة الدعوة إلى -جيم 
 الصالحيات القانونية -1 

الصالحبات التالب  للسلط  ك  متاهس الوفائف  159-18 من الدانومس 26 متنح املاد  -96
)أ( تددددمي املشددوه  للسددلط  التنابليدد  ا مسددائل تشددجبع املنافسدد   :املنافسدد  ا الدددعو  إىلالتالبدد  

لتشدريعب  والد دائب ت وسباسات املنافسد   )ع( تدددمي توصدبات غدري ملزمد  للسدلطات التنابليد  وا
)ج( إصددداه توصددبات غددري ملزمدد ت عامدد  أو   ووكومددات املدايعددات والكبانددات العامدد  األخددرى
   قطاعب  الطابعت فبما عص يرائق املنافس  ا السوق
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وتنص املاد  ناس ا عل  أندح ميكدن للجند  أمس تصدده فتداوى بشدّمس اآلهاء الدي يعد   عن دا  -97
مماهسددات  خبصددوياللجندد  أو تتوخدداو مددن مماهسددات ملموسدد  أو بعددح مددا تت   خبصددويأي شددةص 
وأخددرياات يددوز للسددلط  أمس ت ددع قواعددد عامدد  وتعلبمددات خاصدد  تسدد م ا .دبددق   أيددراف أخددرى

  املداصد من التشريعات

  (54)األنشطة -٢ 
دددددزت أنشدددددط  السدددددلط  ا  -98 النظدددددر ا  :باألسددددداس  دددددا املنافسددددد  ا شدددددالل الددددددعو  إىلترك 

   قانومس املنافس  نشراوستشاهات و 
من دددا ه بدددد   53 استشددداه ت 90 ت بتدددت اللجنددد  ا2015 إىل عدددام 2009 فمدددن عدددام -99
 من دا أفدراد   23 تنظبمبد  وأخدرى عامد  وقددم من دا ج دات   استشداه ا  14 تغري ه ب ت قددم 37و

ات الر بد  و  البدت ا اوستشداه   استشاه  كمتوسا سدنوي 18 وبتت السلط  ا  من اخلواي
يومددداا الدددلي يدددنص علبدددح الددددانومس وا اوستشددداهات غدددري الر بددد  عندددد عدددرض  30 ا خدددالل أجدددل

  اوستشاه 
املنافسد   محايد ولب  لدى السلط  نظام يرصد اآل اه املرتتب  عل  ما تدوم بح من أنشط   -100

  أو إجراء .دبدات بالغاتبعض اوستشاهات تددمي  ترتب عل ومع ذلكت   ا السوق
سلسدددل  مدددن اوجتماعدددات والددددوهات وحلددددات  السدددلط  وباإل ددداف  إىل ذلدددكت عدددددت -101

وتتوجددددح   العمددددل واولدددددات الدهاسددددب   دددددف تنسددددبق مبددددادن املنافسدددد  والتدددددهيب علب ددددا ونشددددرها
واملسدددددؤولل اوكدددددومبلت  تاألنشددددط  إىل ج دددددات فاعلددددد  شدددددات مثدددددل املشددددتغلل باألعمدددددال اودددددر 

ا بعدددض املناسدددباتت وكدددامس ذلدددكت   واألكدددادميبل تظمدددلت واحملددداملت واخلددد اء اوستشددداهيلواملن
ومدع أمس   بدعم من سلطات أخرى معنب  باملنافس  أو هبئات دولب  أو بدعم مدن الدطداع اخلداي

ددد مددناألمددر و يتعلددق بعب ندد  خمتدداه  علمبدداات  مددع خمتلددف غددرف التجدداه  ومددع  أجري ددت مدددابالت تّكَّ
 تشريعاستشاهيل واامل متةصصل ا هلا النوع من الد ايا أمس األغلبب  مكلم   بنطاق الخ اء 

  (55)إملاماا وا حاا 
هندددا تدددددم و  أإ  وا شدددال اوتصددداوتت ا تناِّدددل اللجنددد  أي نشدددا  مبددداِده أو خمطدددا لدددح -102

تلددددف وسددددائا الددددواهد  مددددن خم سددددتعالميلبددددات او لدددد أجوبدددد  فبمددددا يتعلددددق بدددداإلجراءات اجلاهيدددد  وت
   وهناات عل  العمومت تغطب  جبد  للحاوت ذات الصل  املعلوم  لدى السلط   اإلعالم

__________ 

 2009اهد  ا هددلا الاددرع عددن جلندد  تشددجبع املنافسدد  ومحايت ددا وعددن تددداهير السددنوات أكخددل معظددم املعلومددات الددو  (54)
 /http://competencia.mef.gub.uyعلدد  هددلا الددرابا:   متاحدد  2014و 2013و 2012و 2011و 2010و

7961/5/areas/memorias-de-actividades.html    
ت أجريددت مدددابالت مددع أع دداء ا خمتلددف اجلمعبددات 2015 كددانومس األول/ديسددم   18إىل  14ا الاددرت  مددن  (55)

وشا غدرف التجداه ت مثدل غرفد  الصدناعات ا أوهوغدوايت وغرفد  اوتصداوت ا أوهوغدوايت وا.داد املصددهين ا 
 أوهوغواي 

http://competencia.mef.gub.uy/7961/5/areas/memorias-de-actividades.html
http://competencia.mef.gub.uy/7961/5/areas/memorias-de-actividades.html
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نظدددام الدواعدددد وأخدددرياات لددددى اللجنددد  أي ددداا موقدددع علددد  الشدددبك  يت دددمن معلومدددات عدددن  -103
ومعلومددات مؤسسددب  وتدنبدد  أساسددب ت ف ددالا عددن الدددراهات والتددداهير الددي تتندداول خمتلددف املسددائل 

  .دي  املوقع الشبك  بانتظام ويتم  (56)اختصاي اللجن  قع   منالوا
املنافس ت كانت السلط  متبل إىل هد الاعل أكثر مندح إىل  ماي وكما هو الشّمس بالنسب  و -104

وفبما يتعلق بالدبود املببَّن  أعالوت لب  لدى   املباده  ا مماهس  صالحبا ا ا الدعو  إىل املنافس 
  ا و دددع جددددول أعمدددال اسدددرتاتبج  ا هدددلا اجملدددالمدددن اوريددد  اللجنددد  إو هدددام   دددئبل جدددداا 

تعزيز ببئ  تنافسب  عن يريدق عالقا دا مدع كباندات  بغرضاجل ود  بلل املزيد منبد للجن  من  وو
  تمع باوائد املنافس حكومب  وق ائب  أخرىت ف الا عن زياد  وع  اجمل

 القطاعات المنظَّمة -سادساا  
ملراقبدد  أو " مددن قددانومس املنافسدد  علدد  أنددح ا مجبددع الدطاعددات اخلا ددع  27 تددنص املدداد  -105

وهلدا أمس  ت"إشراف هبئات تنظبمب  متةصص ت تكومس تلك اهلبئدات مكلاد  حبمايد  وتعزيدز املنافسد 
وميتد هلا اوختصاي أي اا إىل األسواق الي قد تكدومس ذات   تدد م استشاهات غري ملزم  للجن 

ا األو داع التنافسدب   يدؤ ِّر الدليددده الب تصدل  بالسدوق املنظَّمد ت أفدبداا وعموديداا علد  حدد سدواء
   فب ا
واسدعاا بالددده  وقد كامس التاسري اللي أعطتح الداعد  ا .ديد الدطاعات املعنبد  بدللك -106
تعلددق باملدددامرات الريا ددب ت علدد  سددببل املثددالت قددره وزيددر اوقتصدداد واملالبدد  أمس   تحالددفادد    الكداا

تكدددددومس مديريددددد  البانصدددددبب واملددددددامرات الريا دددددب  هددددد  اهلبئددددد  املةتصددددد  بدددددالتحدبق ا املماهسدددددات 
وأي دت هلا الدراه اكم  املنازعات اإلداهي   (57)وعملبات اوندماج املةل  باملنافس 

(58)  
اسددري مددن نطدداق عمددل اللجندد  وميكددن أمس يددؤدي إىل ت دداهع املعددايري الددي و ددد هددلا الت -107

الشدددكل الدددلي تدددنظِّم بدددح  اه  ااخلا دددعل لدددإلد شدددكواتتبع دددا السدددلطات املةتلاددد ت ف دددالا عدددن 
ومن أوجح الدصوه األخرى الي حددها اخل اء احمللبومس أمس تنابل قواعد املنافس  ا يكن   نشاي ا

دددح اونتبددداو إىل عددددم وجدددود   (59) ظددد  باألولويددد  لددددى اهلبئدددات التنظبمبددد  وا هدددلا الصدددددت يوجَّ
  مماهسات خمل  باملنافس  وجودالي أكدت فب ا اهلبئ  التنظبمب   اوتجزاءات قوي  ا او

__________ 

    /http://competencia.mef.gub.uyعنوانح كالتايل:  (56)
  2(ت ي  2-2011/05/008/415) 2012 متوز/يولبح 24الدراه املؤه   توزاه  اوقتصاد واملالب  (57)
ماعبدد  "مصددرف التغطبدد  اجل  2014 أيلول/سددبتم  30ت 411/2014اوكددم هقددم  تاكمدد  املنازعددات اإلداهيدد  (58)

  (660/10) إل باه  هقما" لغاءالدول   وزاه  اوقتصاد واملالب   دعوى اإل/للبانصبب
 كدددددانومس األول/  16مونتبابدددددديوت ت مدابلددددد  مدددددع الددددددكتوه دانببدددددل هددددداهغلت ادددددام متةصدددددص ا قدددددانومس املنافسددددد  (59)

  2015 ديسم 

http://competencia.mef.gub.uy/
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 التعاون الدولي -عاا ساب 
عل  وجوع أمس تكومس للسلط   159 من الدانومس 26 تنص الادر  الارعب  )أ( من املاد  -108

املنافسددد  وأمس تشددداها ا املنتدددديات الدددي تنددداق   مايددد عالقدددات مدددع غريهدددا مدددن اهلبئدددات الدولبددد  و
   ع ذات صل  باملنافس بموا 
هدا وظدر املماهسدات والرتكُّدزات ذات اآل داه أهم الصكوا الي ت ع ا السلط  ا اعتباه و  -109

الددلي  15/06 لددح املدددره هقددمت يكمِّ (60)املنافسدد  ا مريكوسددوه محايدد اتادداق  :العددابر  للحدددود هدد 
مدن أجدل   مريكوسدوهاملنافس  ا الدول األيدراف ا  محاي يدر التااهم حول التعاومس بل سلطات 

اللي يدر التاداهم حدول التعداومس  04/04 املدرهت وكللك (61)كبح الرتكزات اوقتصادي  اإلقلبمب 
علد  تنابدل قوانبن دا الوينبد  املتعلدد   مريكوسدوهاملنافس  ا الددول األيدراف ا  محاي بل سلطات 

  (62)باملنافس 
وباختصدداهت ت ددع هددلو الصددكوا الدواعددد املتعلددد  بلنادداذ أهبددع نيلبددات للتعدداومس والتنسددبق  -110
بددل سددلطات املنافسدد ت وتنسددبق أنشددط  التطببددق فبمددا يتعلددق حبالدد  التشدداوه واإلبددال  فبمددا  :وهدد 

   معبن ت والتعاومس التدشت وتبادل املعلومات
املنافسد  ا  محايد بشدّمس  5 و  ر أع اء اللجن  بانتظام اجتماعات اللجن  التدنب  هقم -111

وا   د  ملةتلدددف الددددول.دبدددداا لتددددويل املعدددايري املشدددرتك  وتبدددادل اخلددد ات العملبددد  املابددد مريكوسدددوه
    بعبن احالتكستةدمت حا اآلمست النُّظم الدائم  ا أي 

وباإل دداف  إىل ذلددكت تشدداها اللجندد  ا احملافددل اإلقلبمبدد  األخددرى املعنبدد  باملنافسدد  الددي  -112
وأنشدّت اللجند    تشجع التعداومس واملسداعد  التدنبد  مثدل برندامج كومبدال ومركدز املنافسد  اإلقلبمد 

عالقددات مددع سددلطات املنافسدد  ا دول أخددرى من ددات علدد  سددببل املثددالت إسددبانبا وال ازيددل  أي دداا 
  (63)واملكسبك

__________ 

قددددرَّ فوجبددددح اتادددداق محايدددد  املنافسدددد  ا الددددلي أك  2013كددددانومس األول/ديسددددم    4 املددددؤه  173-19الددددانومس هقددددم  (60)
ا مديندددد  فددددوس دي إيغواسددددوت مج وهيدددد  ال ازيددددل  2010كددددانومس األول/ديسددددم    16مريكوسددددوهت حددددره بتدددداهي  

 او.ادي  
جمللددددد   15/06الددددلي أكقددددرَّ فوجبدددددح املدددددرَّه هقددددم  2008نيع/أغسدددددط   11املددددؤه   383/008املرسددددوم هقددددم  (61)

 املنافسددد  ا الددددول األيدددراف امحايددد  الدددلي اعتكمدددد فوجبدددح "التاددداهم حدددول التعددداومس بدددل سدددلطات  مريكوسدددوه
 من أجل كبح الرتكزات اوقتصادي  اإلقلبمب  " مريكوسوه

الدلي اعتكمدد  04/04الدلي أكقدرَّ فوجبدح املددره " 2005تشرين األول/أكتوبر  7املؤه   386/005املرسوم هقم  (62)
علد  تنابدل قوانبن دا  مريكوسدوهاملنافسد  ا الددول األيدراف ا  محايد  حول التعداومس بدل سدلطاتفوجبح "التااهم 

 الوينب  املتعلد  باملنافس  "
  املرجع ناسح (63)
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وهددلا النددوع مددن العالقددات الددلي يشددجع تبددادل اخلدد ات بددل سددلطات املنافسدد  و يكدددد ه  -113
بثمن بالنسب  لتحسدل الدددهات التدنبد  ألي سدلط  وكدللك ألي مؤسسد  وج د  فاعلد  اقتصدادي  

  رى ذات صل  بتطببق التشريعاتأخ

 التوصيات -ثامناا  
يكسددتةلص مم ددا سددلف مددن .لبددل تنظبمدد  ومؤسسدد  بعددض التوصددبات الددي   .ديدددها  -114

 :تثمبن ا  دف تدوي  نظام محاي  املنافس  وتعزيزها ا أوهوغواي الي ينبغ و 

 نطاق التطبيق  
  إمكانبد  اوسدتثناء مدن  د مدناوالتشجبع عل  إجراء تغبريات ا النُّظم من أجل

  تطببق التشريعات وذلك بواسط  نكظم وتاسريات أخرى

 الممارسات المخلة بالمنافسة  
 ات احملظوه  وفداا ألنواع ا ويببعت ا وخطوه اتصرفتصنبف خمتلف ال   
  الكاهتالت ال اه " ت تطبَّق عل  ما يسم اإنشاء قاعد  التحلبل ا حد ذا"  
  قاعددد  اودددود الدددنبات خاصدد  إذا مددا حظبددت بددالدبول التوصددب ك النظددر ا إنشدداء 

  السابد  بشّمس الداعد  ا حد ذا ا
  إعدداد  توزيددع عددبء اإل بددات ا اإلجددراءات الددي تطبَّددق فب ددا قاعددد  املدد ه املعدددول

إف دداه اآل دداه  مو ددوع التحدبددق مسددؤولب ك  اجل دد  الااعلدد ددد  علدد  عدداتق تكلحببدد  
  اسب الناجت  عن زياد  الكااء املشجع  للمنافس  واملك

  ديد قائم  باملماهسات احملظوه  تشمل تلك الي اعتك ت دولباا خمل ا باملنافس.   
  تو ددددبح تطببددددق قواعددددد املنافسدددد  علدددد  تصددددرفات اجلمعبددددات امل نبدددد  واملنظمددددات

  الندابب  األخرى
 ات احملظددددوه  وتطببددددقتصددددرفالنظددددر ا إصددددداه أدلدددد  أو كتببددددات إهشدددداد بشددددّمس ال 

  اجلزاءات وتعريف السوق وتدببم السلط ت ا مجل  أموه أخرى

 التركُّزات  
 ديد عتبات اإلبال  باوستناد إىل معايري مو وعب  يس ل التحدق من ا.  
  تدببم ما إذا كانت قبم  العتب  احملدد  كافب ا بالنظر إىل حجم اوقتصاد احملل   
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 حدا تدتمكن السدلط  مدن التددخل ا  تعديل قواعد التحلبدل املو دوع  للرتكُّدزات
   وتبسري التنسبق هاحاوت من ببن ا إنشاء الدو  السوقب  أو تعزيز 

   فعالد  تتدبح إجدراء حدواه  و ع إجراء أكثر تاصبالا من أجل توفري سبل انتصداف
  سل  بل األيراف

  ددددزات تو ددددح للةا ددددعل لددددإلداه  خمتلددددف إصددددداه توجب ددددات بشددددّمس .لبددددل الرتكُّ
  واجب اتباع ااملعايري ال

 الجوانب المؤسسية  
 كدومس أكثدر اسدتداللب  واسدتدالوا يحدا  تطببدق داز التعديل التصمبم املؤسسد  جل

تةدلو مدن قدراهاتت إمدا داخدل ناد  الدوزاه  أو بصداتح هبئد  مسدتدل  بددلا ا يفبمدا 
  استدالوا تاماا 

  إجراء زياد  كبري  ا مبزانب  سلط  املنافس  
  من ِقبل سلط  املنافس .سل إداه  املعاهف  
 دددزات  .سدددل م ددداهات الاريدددق التددددش ا شدددال التحدبدددق و.لبدددل املماهسدددات والرتكُّ

  املةل  باملنافس 

 تطبيق قانون المنافسة  
  إصال  اإلجراء بغب  تكبباح مع اخلصائص الي تستدع  التحدبق ا هدلا الندوع

  الدولب من املماهسات عل  النحو اللي تتوخاو أف ل املماهسات 
  اإلداهي ا نص الدراه الن ائ جراء اإل تعلِّلشر  مجبع العناصر الي  
   و دع إجددراءات وأدلدد  داخلبد  للتحدبددق والتحلبددل ا املماهسدات املةلدد  باملنافسدد

   قتصادي او وا الرتكُّزات
 الوقف وتنظبمح فزيد من التاصبلاوتااق عل   الرتويج ملا وم   
 من التاصبل زيداملةاا  وتنظبم ا فلظروف با التعريف  

 المنافسة الدعوة إلى عن  
  اجل ود املبلول  ا شال الدعو  إىل املنافس  بدده ما تسمح بدح  تكثبفمواصل  و

   املواهد املتاح 
  توفري التدهيب جل از الد اء ا شال التحلبل الدانون واوقتصادي للمنافس  
 ف عن إخااقات األسواقإجناز دهاسات السوق تبسرياا للكش  
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 تشجيع البرامج الوقائية  
  خملددد   الدبدددام بتصدددرفاتو دددع بدددرامج وأنشدددط  تعدددزز الوقايددد  بوصدددا ا أدوات ملندددع

   باملنافس 

 القطاعات المنظَّمة عن  
  تطببدددق يشدددرف علددد   از أوحدددد دددجالنظدددر ا إصدددال  قدددانون ي ددددف إىل إنشددداء

اوتسدداق والاعالبدد  ا تعزيددز برتتددب علدد  ذلددك قددده أكدد  مددن فقواعددد املنافسدد ت 
   مبادن املنافس  ومحايت ا

  اعب الدط زياد  التنسبق مع اهلبئات املنظِّم  

 المشاركة في التعاون اإلقليمي  
 مواصل  املشاهك  ا احملافل الدولب  الي تكعّن  لا املو وع  

    


