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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةفريق الخبراء 
 الدورة السادسة عشرة

 2017متوز/يوليه  7-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

المسااعدة التقنياة  برنامج العمل، بما في ذلك بنااء القادرات ودقادي 
 فيما يتعلق بقوانين وسياسات المنافسة

 نظااااار لمراعبااااة عملياااااتمي  المشااااكلت المةرويااااة فيمااااا يتعلااااق بت اااا  
 سلةات المنافسة الفتية وال غيرةالخاصة بندما  اال

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز  
القكربربا ز األساسربربيل لناربرباف املنا جربربل إ  جا ربرب   إحربربد تُعتربربم مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما   

املهيمنربربربربل  ا تفاقربربربربام التوا ويربربربربل ولربربربرباوزام ال ربربربربقكام حتاربربربربق قواعربربربربد مةا الربربربربل ا حتةربربربربا  الربربربرب  
ويجربربتبي  اعتمربرباه اربرباق املقاقبربربل لفربربقو ى ايفربربات ع ربربة اياكربربق تنا جربربيل    سربربوا    ينب ربرب     

 بعم يام ا ستيالء  و ا  دما    تتأثق س با  
 ويتط ربرب  تيربربميا  اربرباف مقاقبربربل الذكيربربز األ ربربا بالعديربربد مربربن العنافربربق الربرب  حتتربربا  تةييفربربا   

  وإذا كربربا  لجربرب طل منا جربربل  تيربربل الب ربربدا ب ربربد مربربن يتناسربرب  وسربربيا  كربربق حالربربل، واحتياجربربام كربربق 
مربربن هربا مربربا يواجه   تقاعرب  وفرب ةى    تطبربربو قواعربد مقاقبربربل عم يربام ا  ربربدما ،  مربن الفربربقو   

  الجا دىاملوا ه الب قيل واملاليل، وق ل اخلمى، وثقا ل املنا جل تتع و بقيوه 
 جربيا ارباا الالتعربقل ع ربة مقاعاى ارباق الاربقول لتمةربل سرب طل املنا جربل مربن   يفا  وينب    

الدعامربربربربل الق يجربربربربيل األ ربربربربق  لناربربربرباف واربربربرب  هو  تقربربربربويا  عاليربربربربل إ فربربربرباذ قواعربربربربد مةا الربربربربل ا حتةربربربربا ، 
ميربداقيل سرب طل املنا جربل، ذلرب     وينب   فياغل قواعد مقاقبل عم يام ا  دما  بعنايربل   املنا جل 

اربرباق ميربربداقيتها، ينب ربرب     تفقربربد سرب طل املنا جربربلوحربرب  ع ربة اكربرب   سربربتةو    سربيما الفتيربربل منهربربا، 
 ملي الل العامل  ختدف او  ،وتجتند إ  معاية الةفاءى ،   تةو  مقاقبتها موضوعيل

مز اربربرباق الوثيقربربربل العنافربربربق األساسربربربيل الربربرب  ينب ربربرب  مقاعا ربربربا عنربربربد تيربربربميا سربربرب طام وتربربرب 
    ااا  دما ا مقاقبل عم يام  املنا جل الفتيل والي ةى  ااف  
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 اكتويام
 اليفالل 

 3                                                 مقدمل:  يا ص الو يام القفا يل الفتيل والي ةى -  و    
 5      ج طام املنا جل الفتيل والي ةىاخلاص بالعنافق األساسيل   تيميا  ااف مقاقبل عم يام ا  دما   - ثا يا   
 5                                                                عم يام ا  دما تعا يف  -  لف   
 7                     و الالحقل،  و الطوعيل ، ُاا مقاقبل عم يام ا  دما :  اا املقاقبل املجبقل - باء   
 8                                         معاية اإل طا  بعم يام ا  دما : عتبام اإل طا  - جيا   
 9                  وال فا يل واحذاف حقو  الد اعسقاع اإل املباهئ الواج  اتباعها   تيميا اإلجقاءام: - ا  لثثا 
 9                                                                  مواعيد وشةق اإل طا  -  لف   
 10                                                                        ذام ا ستعقاض - باء   
 10                                                                    امل فامع ة ا  الع  - جيا   
 11                                                                                ال فا يل - هال   
 12                                              التال يق املوضوع  آلثا  عم يام ا  دما  ع ة املنا جل -  ابعا   
 12                                                          املنا جلا يؤثق   التالقو مم  ق  -  لف   
 14                         يها و شقوط املوا قل ع لعم يام ا  دما   التدابة التيالياليلاعتماه  - باء   
 طام املنا جربربل الفتيربربل واليربرب ةى مربربن مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما  الربرب  متةربربن سربربه املؤسجربربيل واملربربوا  اليربربالحيام  -  امجا   

 15                                                                 الوقت املناس بفعاليل وكفاءى و  
 15                                                                   واألهوام يالحيامال -  لف   
 16                                                          ا ستخداف الفعال ل موا ه املتاحل - باء   
 17                                                                                          الفل - ساهسا   
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 القضائية الفتية وال غيرةمقدمة: خ ائص الواليات  -أوالا  
مع بعا ا  تال ام   جوا بهربا املوضربوعيل   مجيع   جاء العامل ُتطبو قوا ل املنا جل  -1

عنربربد تيربربميا  اربربرباف ينب ربرب    و إ  حتقيقهربرباينب ربربرب  الجربربع  بعينهربربا  اربربدال  ذلربرب  واملؤسجربربيل،  ربربا  
املنا جربربل    تقربربق  كربربق و يربربل قفربربا يل مربربا إذا كا ربربت تربربوه اتبربرباع خربربوذ  و يربربل قفربربا يل   ربربق ،  و  يوربربل 

 خوذ   اص هبا،  و اعتماه مزيج من الناا القا مل  
اتبربربربرباع القربربربربوا ل القا مربربربربل أل   عنربربربربد تيربربربربميا قربربربربا و  املنا جربربربربل  يفربربربربا  قربربربربد يجربربربربتدع  األمربربربربق و  -2
ب ربربدا   اميربربربل  وتنتمربربرب  إ   قيربربها اخلربربربمى ه غ بهربربا و يربربام  تيربربربل وفربرب ةى و يربربام القفربربا يل الربربرب  تنل

ا ستفاهى من استنجاخ ت قيعام الو يام القفربا يل الةبربةى واملتقدمربل الرب  ظربا  اربا قربوا ل  يا  
لو يربل القفربا يل باالجمام اخلافربل يتفمن فياغل قا و  ينب   ى و عالل  ومع ذل ، ؤ منا جل كف

   وعاملعنيل هباا املوض
  اقتيربرباهام الب ربربدا  الناميربربل، واربرب  الب ربربدا  الربرب  تقكربربز اربرباق الوثيقربربل ع يهربربا أل ربربا حتربربو  و  -3

وتقتبط إحربد   امل ذكل  هامعاا س طام املنا جل الفتيل والي ةى، ينب   مقاعاى بعا  يا ي
من مناو  اقتيرباه ، عربقل الةثربة  بإيديولوجيل ومنهبيل مقاقبل الجو   ااق  يا يها اظامل 

 ا، و  ربع ضربوابطها، و يخيربتها، ومقح ربل ا تقاليربل لتالقيقاربحةوميربا   من ااق ا قتياهام تد ال  
إل تربا   ومربن  ،  ربإ  املقح ربل لالعمق بتةنولوجيربام جديربدى   وقت واجهت ا طال  التنايميل، 

ا  تقاليربربل لةربربق اقتيربرباه، وه جربربل تنفيربربا مبربرباهئ حتقيربربقق عنيربربقا    يجربربيا  عنربربد وضربربع وتطبيربربو قربربا و  
 الب ربقيل واملاليربل اربا وا هاملنا جربل معوقربام تربقتبط   جل  ومن مناو  مؤسج ، تواجربه وكربا م املنا

إه ربربربال هربربربا لتزامالو ربربرباء با سربربربتققا    قربربربد ى ايةومربربربام ع ربربربةا ومربربربن مناربربربو  سياسربربرب ، يربربربؤثق عربربربدف 
فربعها تايربواجز الرب   بربدو اا معوقربام جربقاءتواجربه املنا جربل ؛ و تعديالم  وي ل األمد ع ة الجو 

و  األ ربة، يعربو  ا عربداف  ، ب ا الناق عن مزايااا النجرببيل   الجو األ قال الفاع ل اجلديدى 
   1هاملنا جل  وا د تأكيد ثقا ل املنا جل

القكا ز الق يجيل لنااف املنا جل، إ  جا   قواعد إحد  مقاقبل عم يام ا  دما  تعتم و  -4
إ  ايفربربات ع ربربة وتقمربرب  املقاقبربربل   فلناربرباظربرباا اق  القكيربربزى الق يجربربيل األ ربربواربرب  مةا الربربل ا حتةربربا ، 

ا مقاعربرباى اربربا اظيةربربق التنا جربرب  لقسربربوا  ع ربربة الربربقغا مربربن عم يربربام ا سربربتيالء  و ا  ربربدما   وينب ربرب 
هو  تقربويا  عاليربل إ فرباذ قواعربد مةا الربل النارباف تمةل س طل املنا جربل مربن اإلملرباف هبرباا الجيا  ل
سرب طل و  ربا  ع ربة اكرب ،  يوفربا  سربتةو  ميربداقيل سرب طل املنا جربل ومربن  ،  ربإ     2ها حتةا 

 بعنايل  عم يام ا  دما فياغل قواعد مقاقبل   يفا  ينب   و    3هحامسل بالنجبل ل ج طام الفتيل
بربربل الفوا ربربد هزيربرباهى  تواز ربربا  حيققربربوا وينب ربرب  مل ربربقع  الو يربربام القفربربا يل الفتيربربل واليربرب ةى     -5

تنا جربربيل، وحتقيربربو  وا ربربد  كثربربق بيوربربل و يوربربل وض بربربالتع ا وتةربرباليف ا متثربربال، اليقربربل القربربا وا، والنهربرب
__________ 

تيربربرببذ اربربرباق اعتربربرباه العديربربربد مربربربن ال ربربربقكام اك يربربربل ع ربربربة التيربربربقل  وجربربرب   اربربرباف احتةربربربا   حتميربربربه ايةومربربربل، وقربربربد   1ه
 عندما تد ق    ااف املنا جل  ال قكام عاجزى ع ة التنا س 

اسربربربتعقاض عم يربربربربام      2011  فربربربربقبيا هاسربربربربتعقاض الناربربربقاء الطربربربربوع  لجياسربربربام املنا جربربربل    ،مربربربثال   ،لربربربوح   2ه
   املا ل من قد ى عمق وكالل املنا جل الو نيل  80 كثق من ع ة استالوذ ا  دما  

تفربربعف  سرب طل املنا جربل     2010املنا جربل     مينيربا هلجياسربربام   اسربتعقاض الناربقاء الطربوع   ،مربثال   ،لربوح   3ه
    لةنه   ييبذ مما سل عم يل اإل طا  قبق ا  دما  إلزاميا  عندما يةو  
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، ووجربوه وعرب    حربدق اختاذ ققا ام  ا ولخما ق لا يل  و ماليل، من بل  مو    ق   والقيوه ه
ب ربا الناربربق عربربن مفربمو  القربربا و ، مربن مج ربربل  مربربو    و هوه الفعربق الجربرب بيل، بفوا ربد املنا جربربلاألهىن 
  ومربربن  ،  مربربن املهربربا حت يربربق بعربربا  كثربربق تطربربو ا  آ ربربق  اربرباف ينتمربرب  إ    قربربا و  اعتمربرباه خربربوذ عنربربد 

مجربربربتويام عربربرباهى   ربربربا تجربربرببق و ا قتيربربرباهام الناميربربربل ذام اليربربرب ل،   سربربربيما ال ربربربا عل   امل ربربرباكق 
   4هال قكام اك يل ال  تعمق ع ة مجتو  كفاءى  قق من ايد األهىنمن ز، و يمقتفعل من الذك

احتياجربام كربق يفرب  بكربق حالربل، و الذكيز حجرب   ف تيميا  ااف مقاقبل ةي  وينب      يُ  -6
   تقاعربربرب  سربربرب طام املنا جربربربل الفتيربربربل واليربربرب ةى القيربربربوه الربربرب  تفقضربربربها املربربربوا ه وينب ربربرب   ؛و يربربربل قفربربربا يل

  الب قيل واملاليل، إضا ل إ  ق ل اخلمى، وا  تقا  إ  ثقا ل املنا جل 
، املتاحل قاقبل عم يام ا  دما  بجب  ق ل املوا هوقد يقق  امل قعو  عدف إ  اء  ااف مل -7

الةربربربم  الربربرب  تربربربؤثق    هاء عم يربربربام ا  ربربربدما   و خيتربربربا و  إ  ربربرباء  اربربرباف   يتعربربربد   طاقربربربه بعربربربا 
موعربد بربدء إ فرباذ لتأجيربق   وقد يةو  من املناس  اعتمرباه تربدابة ا تقاليربل  5هالجو  بطقيقل حمدهى

تربربتمةن سربرب طل املنا جربربل مربربن اكتجربربا  ل  مربربثال   ،قربربا و  اربرباف املقاقبربربل هنربربس سربربنوام بعربربد اعتمربرباه ال
 اخلربربمى الةا يربربل لتقيربربيا األثربربق ا قتيربرباه  ظربرباق العم يربربام ع ربربة   ربرباق املجربربته    ومربربن املمةربربن  يفربربا  

بعربا عم يربام ا  ربدما  بربق ا   ااف مقاقبل  وعيل  و  حقل يجربمذ ظرباق الجرب طل  حقربا   إ  اء
 ال  ت وق املنا جل  

    يقتيربربربقبجربربربيطل وواضربربربالل، و تةربربربو  قواعربربربد عم يربربربام ا  ربربربدما     وينب ربربرب  مربربربع ذلربربرب   -8
و  ينب رب     يفربع  ارباف  م رباكق اية يربل   الجربو  تثربة     طاقها ع ة العم يام الرب  حيتمربق 

وينب ربربربرب     حتقربربربربو قربربربربوا ل  ل  ربربربربقكام  ايقيربربربربل ا قتيربربربرباهيل قيربربربربو غربربربربة مربربربربم ى ع ربربربربة حربربربربواجز املقاقبربربربربل 
، ب ربا الناربربق عم يربام ا  ربدما   مال ربا ملقاقبربل مؤسجربتيربميا بوضربع  تواز ربا  مةا الربل ا حتةربا  

  عن املعيا  املوضوع  املطبو بجب  ااق املقاقبل 
ملقاقبربربربل عم يربربربام  وع ربربربة الربربربقغا مربربربن    معاربربربا  اربربربا املنا جربربربل   العربربربامل تتفربربربمن  حةامربربربا   -9

مربربربن مناربربربو    الو يربربربام القفربربربا يل تتنربربربوع بتنربربربوع مفربربربامل وإ فربربرباذ اربربرباق األحةربربرباف  ربربربإ  ا  ربربربدما ، 
تقمربرب  إ  اعتمربرباه مقاقبربربل  و يربربل  اءى، ينب ربرب     تفربربع قربربوا ل مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما   امربربا  الةفربرب

غربربة مربربم  لتوسربربع ا قتيربرباه  و عالربربل لعم يربربام ا  ربربدما  تفربربمن األمربربن القربربا وا، و  ت ربربةق كا ربربا  
 وخو ال قكام  

 ومن املها حت يق ما ي  :  -10
 عم يام ا  دما ؛  ل  خت ف   واعاألحةاف القا و يل وإ فاذ الجياسام املتي ه   

__________ 

 ,Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Secretariat, 2003ا اربربق   4ه

Competition policy and small economies, OECD Global Forum on Competition, 

CCNM/GF/COMP(2003)5   
 ربقكام اليقكز  حد املم ام املاكو ى ب أ  سياسل عدف التد ق ع ة األثق اكتمق لجياسربل ا  ربدما  ع ربة قربد ى   5ه

تجاعد ال قكام اك يل ع ة اإل تربا  بةفرباءى وع ربة  ا دى إ  اء شقكام و نيل ، وع ة ع ة النمو والتنا س  قيل
املنا جربل    كمربا لربوح    اسربتعقاض الناربقاء الطربوع  لجياسربامو  منا جربتها   األسربوا  العامليربل مجتو  حتجل 

   ينب رب       القربا و  وذل  أل ربه ا تربأ  سل ا  دما ، سيامثال ،  إ  ااا الب د مل يعتمد  ، 2005جامايةا ه
الرب   النمو والبقاء   بيوربل الجربو  املفتوحربل وايربقى ايتجىن ظل،  ل  فجها  و ا  دما ايةال قكام من إعاهى مينع 

       أاا ااا الب د حينها
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 ص مهيتهربربربربا النجربربربرببيل،  ربربربربا   ذلربربربرب  حيربربربربو العوامربربربربق اظية يربربربربل والجربربربرب وكيل مقاعربربربرباى  ه   
   األمق؛التدقيو املبيعام اإلمجاليل ال  تد ع س طام املنا جل إ  الجو  و/ و عتبام 

 ؛املنا جلعدف ومعاية  معاجلل مةاس  الةفاءى ه   
 ؛إلعفاءامايةق الت طيل وا هه  
بعم يربربربربربام  املتع ربربربربربو  و اإللزامربربربربرب  الطربربربربربوع  طربربربربربا  الذتيبربربربربام اإلجقا يربربربربربل، مثربربربربربق اإل هه  

بيعربام اإلمجاليربل، املمتط بربام ت رب  جربو ،  و حمربدهى   الا دما  ال قكام ال  تتوا ق ع ة حيربل 
التيربربربربربالياليل لتربربربربربدابة بربربربربربأثق  جعربربربربرب ، واا  ربربربربربدما  عم يربربربربربام ظربربربربربا القربربربربربد ى ع ربربربربربة التربربربربربد ق ياربربربربربق  و 
   6هالعقوبام  و
  عنربربد و امل ربربقع   يقاعيهربربا  عنافربربق الق يجربربيل الربرب  ينب ربرب  حت يربربق ل   الفيربربول التاليربربليربربقه و  -11

مربع مقاعرباى اخليربا ص الربرب  موضربربوع ،  مسرب  و تيربميا  ارباف مقاقبربل عم يربام ا  ربربدما  مربن مناربو  
   والعقبام الي ةىالفتيل و س طام املنا جل تيطدف هبا 

الخااا  فااي د اامي  نظااار مراعبااة عمليااات االناادما  العناصاار األساسااية  -ثانياا  
 سلةات المنافسة الفتية وال غيرةب

يتجربربربا بالفعاليربربربل ا  ربربربدما   قاقبربربربل عم يربربربامملتيربربربميا  اربربرباف إ ربربربا  طربربربوى األو    اخلتتمثربربربق  -12
يتوقربربف اربرباا التعقيربربف و   وضربربع تعقيربربف لنطربربا  تطبيقربربه؛ ، والةفربرباءى ويعمربربق     ربربق زمنيربربل معقولربربل

ز، وإ  ربربرباء  اربربرباف يربربرب  تعقيربربربف العم يربربربام الربربرب  ينب ربربرب     ختفربربربع ملقاقبربربربل الذكع ربربربة ثالثربربربل عوامربربربق اربربرب
  اإلبالغ  إل طا ، وحتديد عتبامل

 عمليات االندما دعاريف  -ألف 
العنافربربربق األساسربربربيل   قربربربا و  مقاقبربربربل عم يربربربام ا  ربربربدما  تعقيربربربف اليربربربفقام الربربرب  إ  مربربربن  -13

الربرب  ضربرببط مجيربربع اليربربفقام  ع ربربة وتنطربربو  الفةربربقى األساسربربيل  ستخفربربع ملقاقبربربل سربرب طام املنا جربربل
ايةربق الجربو ؛ وقربد يةربو  ارباا مربن   تُ ربة و  حُتول الفاع ل املجتق ل الجابقل إ   اعق واحد،

، ينب ربربرب     يةربربربو  القربربربا و  عم يربربربام ا  ربربربدما وخبيربربربوص تعقيربربربف  األمربربربق ع ربربربة حجربربربا  املنا جربربربل 
 عم يام املقاقبل ااا نااف ، ليتجىن وضع تعقيف واضذ لومفيال   هقيقا  
ول معربرباية املجربربتخدمل  مهيربربل  افربربل   حتديربربد العم يربربام الربرب  تقربربع ضربربمن حربربدوه معينربربل،  -14

، واربرب  العم يربربل الربرب  األق يربربامحيربربص مثربربق التالالفربربام ا سربربذاتيبيل هامل ربربا يع امل ربربذكل ، واقتنربرباء 
معربرباية ملقاقبربربل العم يربربام  ز  يفربربا  يربربيتفربربمن تعقيربربف الذكقربربد و    افربربا   ااتمامربربا  إيالءاربربا قربربد تتط ربرب  

   7هزياملتج ج ل ال  تتجاو  جمتمعل ومفهوف الذكاأل عال  د جل  واملت
  بعربربا عنافربربقاا و  امز عم يربربل تنطربربو  ع ربربة ت يربربة مجربربتقق ظيةربربق مقاقبربربل ال ربربقكيربربوالذك -15

 ع ة مط بل متأف ل مها:   يفا  ز يوينطو  مفهوف الذك

__________ 

  TD/RBP/CONF.7/L.6 ا اق  6ه
 ملخت ف   واع ا  دما   مفيال   ا   جل وففيتيذ قا و  األو ةتاه النموذج  ب أ  املنا  7ه
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لواقربع  و   القربا و ، ع ة مما سربل تربأثة حاسربا،   ا ت ية املقاقبل: مقاقبل القد ى ه   
، لقا  ربربامل وجربرب  عقربربوه  و حقربربو   و    وسربربا ق   ربربق   ومربربن مناربربو  ، وذلربرب    ها ربربق ال ربربقكل
: ا ربربربربدما  شربربربربقكتل  و  كثربربربربق كا ربربربربت مجربربربربتق ل   الجربربربربابو؛ زا  يربربربربالتاليربربربربل تقكاليربربربربفقام ميةربربربربن اعتبربربربربا  

ع ربربة عم يربربل بيربربفل عامربربل ا سربربتيالء ع ربربة شربربقكل  و  كثربربق؛ وإ  ربرباء م ربربقوع م ربربذ ، و ا سربربتالواذ و 
عندما ميا سها ل حيقيااق املقاقبل ةو  توميةن      قوع لا   واحد  و  كثق م ذكل ملمقاقبل 

عنربربدما يربربؤثق شخيربربا   و  كثربربق  و شربربقكتا   و مقاقبربربل شربربام ل ،  و واحربربدى شربربخص واحربربد  و شربربقكل
   قربربقا     القربربقا ام ا سربربذاتيبيل ل  ربربقكل،  يربربي   يجربربتطيع     ربربقل اختربرباذ حامسربربا    كثربربق تربربأثةا  

 هو  موا قل الطقل اآل ق  
جربربتثىن تُ  ،ز بالفربقو ى عنيربربق ا سربتمقا يل؛ ومربن  يرباسربتققا  املقاقبربل: يتط ربرب  الذك ه   

عم يربربام املقاقبربربل اييربربقيل  و امل ربربذكل لفربربذى حمربربدوهى هتقربربق عربرباهى عربربن سربربنل واحربربدى ،  و عم يربربام 
   حقا   إعاهى بيعها يل ب سهاع ة األ املؤسجام ا  تما يل  و املاليل مؤقتا  استالواذ 

ز بال ةق القا وا الا  حيةا تنفيا العم يام  وع ة القغا مربن يو  يقتبط مفهوف الذك -16
جربامهل املاتفاقربام املجربامهل  و  مربن شربأ  اربو شربقاء ال ربقكام وبيعهربا،     ال ةق األكثربق شربيوعا  

 و الوحدى التبا يل  عم يل مقاقبل ال قكل  ، وب ةق ها ا،  يفا     حيده  فول ال قكل   
ع ربربربة قربربربد ى  ، ويتوقربربربف حيربربربقا  ا  موضربربربوعي ا  مفهربربربوف املقاقبربربربل   اربربرباا ا ربربربال  ابعربربربيةتجربربرب  و  -17

وملربربا كا ربربت  الربرببعا ا شربربخص واحربربد،  و م ربربقوع لربربا   ع ربربة مما سربربل تربربأثة حاسربربا ع ربربة بعفربربهم
 والذكيربز  املقاقبربلظربا جربقاء ذلرب   جرببل مربن ةو  يم ا كل األق يام تتيذ  قفل من ااا القبيق،  جرب

وا قربل ع ربة  طربل األعمربال بامل إقربقا ا  عتم القربقا ام ا سربذاتيبيل ب ربةق  ساسرب  و  ااا اليده، تُ 
 ، وسياسام ا ستثما  املتفو ع يها   االتبا يل  و ميزا يل ال قكام، وتعيل  عفاء إها  

   8هةت يربلومن مناو  اقتياه ، ميةن    تةو  عم يل ا  ربدما    قيربل،  و   سربيل،  و ت -18
  مث ل ع ة األسس القا و يل وتعا يف عم يام ا  دما   1وتقه   اجلدول 

  1اجلدول   
 القاعدة القانونية ودعريف االندما  في بلدان مختارة

 /جربربربربربا  ياليربربربربرباه    ب ربربربربربأ   فربربربربربالا  امل ربربربربربا يع وال ربربربربربقكام  9901القربربربربربا و   قربربربربربا   لبا يا
اليرباه  ب ربأ  اايربل املنا جربل  9121والقا و   قا  ؛، بيي ته املعدلل2008  بقيق
، بيي ته املعدلل، إضا ل إ  التع يمام وال وا ذ اليرباه ى 2003متوز/يوليه  28  

 عن س طل املنا جل  
، ضربمن عم يربل ا  ربدما  مع عرباهى، لُ 2009وج  قا و  املنا جل لعاف ، و عموما   بوتجوا ا

  شقكل واحدى ميةن    تةو   وتوضع  كثق فول و يوف شقكتل  و  و الدمج، 
بقاف اتفربا  عم يام ا  دما  بربإوتن أ  إحد  ال قكتل املندجمتل  و شقكل جديدى 

 الجيطقى ع ة الةيا  اآل ق الةيا ل  حد تويل بل األ قال، ما يذت  ع يه 

__________ 

 ،ا  وعمومرب  ا  ي ة ميط ذ ا دما  تةت   إ  عم يام ا دما  بل   قال ت ا      سربوا  و   ربطل خمت فربل متامرب  8ه
 املنا جل ال  ختص تطقح عم يام ا  دما  ااق بعا ال واغق 
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 ربا   ذلرب   مجيربع عم يربام ا  ربدما  وا سربتالواذ وا  تبرباط،تربناا لربوا ذ ا  ربدما   با اغوا 
  معربربل  ظربربا تربربأثةكربربا  ، و لربربال  امل ربربا يع امل ربربذكل، ك مربربا اسربربتو ت العتبربربام اكربربدهى

ب ربربربأ  اايربربربل املنا جربربربربل  4956/13 وجربربرب  القربربربا و   قربربربا وذلربربرب  الجربربربو  الو نيربربربل، 
   2013حزيقا /يو يه  21الياه    

قا مربل عنربدما متت رب  املقاقبربل ا، تفربذض ال بنربل    كيربا  لربا   م ربمفهربوف مقاقبربل  لتالديد  الف بل
ال ربربقكل األف، بيربربو ى مباشربربقى  و غربربة مباشربربقى، ومربربن  ربربالل  قوعهربربا،  كثربربق مربربن  يربربف 

مربربربا مل يةربربربن مربربربن الواضربربربذ،   حربربربا م اسربربربتثنا يل،    اربربرباق ، و  فربربربوام املجربربربامهل  يهربربربا
  10667القا و   قا   وج وذل  ، مقاقبلامل ةيل   ت ةق 

 أو الليقة، أو الةوعية ،نظ  المراعبة المسبقة االندما :نُظ  مراعبة عمليات  -باء 
زام املخ ربربربل باملنا جربربربل، يربربربالذك حاربربربقإ   تقمربربرب  سياسربربربل مقاقبربربربل عم يربربربام ا  ربربربدما   ساسربربربا   -19

 بةفاءى   وا هاملوختييص  ، اكقاملباملنا جل، وتياليذ  وحتديد  كثق التأثةام إ ال   
لعم يام ا  دما ، ينب   إ  اء  ااف لإلبالغ ومن  جق تيجة تقييا س طام املنا جل  -20

 العديربربد مربربن التيربرباميا، بعفربربها  ربربوع ، وبعفربربها إلزامربرب ، والربرببعا وجربربد حاليربربا  تو  هبربرباق العم يربربام 
 اربا  وتوجد  يفربا    إ  حت يق التوقعام  والبعا اآل ق  حو، ولو   ه  قق عدها   هاستناها  سابو 

القفربايا الرب  ينب رب  حتديربداا عنربد تيربميا  ارباف مقاقبربل مربن ا تيربا   ارباف اإل طربا  يعتربم خمت طل  و 
 عم يام ا  دما   

 و ال ربربربربربا   ب ربربربربربأ  مقاقبربربربربربل عم يربربربربربام ا  ربربربربربدما   مجربربربربرببقا   معاربربربربربا الب ربربربربربدا   بربربربربربا  م واعتمربربربربربد -21
زام يرب، تتربيذ مقاقبربل الذكا   تالقيربو  حقربللالتفاقام املخ ل باملنا جل، ولاوزام الجو  ال  ختفربع 

ميربربربربا  الربربربرب  قربربربد ت الربربربو تمنربربربربع بربربربال  األضربربربقا   قاء تقيربربربيا مجربربرببو، لجربربرب طام املنا جربربربل  قفربربربل إجربربربرب
بربربق إلزامهربربربا    ،  ومربربن  ، ُفربربممت مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما  لت ربرببيع األ ربربقال 9هاملجربربته ةل

  غ   األحيا  بإبالغ الج طام بعم يام ا  دما  املقذحل قبق إبقامها 
اإل طربا  ب زف مجيع  اا قوا ل املنا جربل  يص التةاليف اإلها يل، تُ وتق الةفاءى وألغقاض -22

 غربةومن شأ ا    تثة شواغق تتع و باملنا جل   ،ال  ظا بعا األمهيل ا قتياهيلعن اليفقام 
 واملربوا ه الوقربت مربن الةثربة يتط رب  ا  ربدما  عم يربام جلميربع واليرب ةى الفتيربل الجرب طام حت يربق   

و تيبربربربل لربربربال ، تعتمربربربد  ةا الربربربل ا حتةربربربا   وجربربرب  قربربربا و  م جبهربربربوه اإل فربربرباذ يفربربربق    شربربربأ ه ومربربربن
العديد من ا قتياهام الناميل  ارباف اإل طربا  الطربوع ، وختربول الجرب طام املعنيربل سرب طل التالقيربو 

ل الربد مربن اآلثربا   تدابة تيالياليلتمق   ا    ت باملنا جل، وتفع   عم يام ا  دما  ال  حيُ 
   10هاملخ ل باملنا جل

__________ 

قبربق ا  ربدما    رببعا ا قتيرباهام   مقح ل مربا تقكز مجألل عم يل اامل ااتمامها ع ة اعتماه  ااف لإل طا  "  9ه
ويتربربربيذ  اربربرباف اإل طربربربا  لجربربرب طل   ا  مجربربرببق ا  منهربربربا األ جنتربربربل، والمازيربربربق، وتاي نربربربد، واجلزا ربربربق، ت ربربربذط إ طربربربا  و الناميربربربل، 

  ايةربربق الجربربو  الرب  مربربن شربأ ا    تعربربو  إ  حربربد   املنا جربل الو نيربربل  قفربل الربربقه   حينربربه ع ربة الت ربربةام اخلا جيربل
من    حتاول "إعاهى عقا   الجرباعل إ  الربو اء" بعربد    تةت ربف حربدو   بد    ،ا  كبة املنا جل لفذى  وي ل جد
 MS Gal and EM Fox, 2014, Drafting competition law for developingه عم يربل ا ربدما  خم ربل باملنا جربل"

jurisdictions:). Learning from experience, New York University Law and Economics Working 

Paper No. 374   
 ، وكربربوم هيفربربوا ، البوليفا يربربل - بنمربربا، وشربربي  ، و نربربزويال همجهو يربربلب ربربدا  منهربربا  افربربل اعُتمربربد اربرباا النمربربوذ ،     10ه

 وكوستا يةا 
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 االندما : عتبات اإلخةار معايير اإلخةار بعمليات -جي  
وميةربربن الوفربربول إليهربربا، وتجربربتند إ  معربرباية   ،ينب ربرب     تةربربو  عتبربربام اإل طربربا  واضربربالل -23

  فربربفقا ا اإلبربالغ بإحربد كربا  ع يهربا تالديربربد مربا إذا  بكميربل وموضربوعيل تجربمذ لق ربقال املعنيربل 
 هاى القيربربربا     حُتربربربده الو يربربربام القفربربربا يل بوضربربربوح عربربربدى عنافربربربق،     ،  اربربرباا اليربربربده ،ينب ربربرب و 

والنطربربربا  اجل ربربربقا  الربربربا  تنطبربربربو ع يربربربه  هاى القيربربربا   ؛املنطبقربربربل مثربربربق األفربربربول  و املبيعربربربام اإلمجاليربربربل
، واإل ربربا  الربربزمن املنطبربربو  و يمربربا يتع ربربو بربربأهوام القيربربا  األ ربربق ، مثربربق مربربثال   ،وهوليربربا   اربرباق، و نيربربا  

وميةربن حتديربد  القيربا   التوقيت إ  تا يخ حمربده ينب رب     ت ربة إليربه عم يربلعامق األفول، حُيول 
املعربربربربربرباية بربربربربربربالقجوع با تاربربربربربرباف إ  البيا ربربربربربربام املاليربربربربربربل الجربربربربربربابقل، مثربربربربربربق البيا ربربربربربربام الجربربربربربربنويل لإليربربربربربربقاهام 

 وامليقو ام، وبيا ام امليزا يل لنهايل الجنل  
 ساسربربربرب     اربربربربا الوكربربربربا م الفتيربربربربل واليربربربرب ةى أل  ذلربربربرب   ووضربربربربع عتبربربربربام كا يربربربربل عنيربربربربق   -24

واملربوا ه املجربتخدمل   امعربده اإل طربا  ام العتبربارباق ل  وحتربده ةميربالقاقبربل املسيالده  طربا  تنفيربا 
ومربربن املجتيربربو ،   البدايربربل ع ربربة األقربربق،    تفربربع الجربرب طام املعنيربربل عتبربربام عاليربربل، لةربرب  تت قربربة 

 إ طا ام  قق  الل الجنوام الق ي ل األو  من   ا ها  
عربربربدهى بطقيقربربربل ع ربربربة مجربربربع البيا ربربربام القفربربربا يل املت قربربربد    ربربربقال عم يربربربل ا  ربربربدما  ولتةربربربو   -25

متجربربقل، ينب ربرب     تجربربعة الو يربربام القفربربا يل إ  اعتمربرباه مبربرباهئ توجيهيربربل منجربربقل، ولق ربربا تعربربا يف 
وعالوى ع ة ذلرب ، ينب رب  إعطرباء ارباق األ ربقال توجيهربام ب ربأ  املنهبيربل املناسرببل الرب   موحدى 

    2يتعل تطبيقها عند مجع البيا ام املط وبل ها اق اجلدول 

  2 اجلدول  
  المختارة باالندما  في بعض البلدان اإلخةار عتبات
تنطبربربربو مقاقبربربربل عم يربربربام ا  ربربربدما  ع ربربربة عم يربربربام ا  ربربربدما  عنربربربدما ُتجربربربتو  العتبربربربام   لبا يا

 التاليل: 
 7  كثربق مربربنع ربة اليربربعيد العربامل    ربربقكام امل ربا كل ل قربا املبيعربام لرباوز  ه   

 ربقكل حم يربل واحربدى م ربا كل ع ربة املبيعام ل قا م يو  يو و  و  50ب يو  لي  هحوايل 
 م يو  يو و ؛  1.42م يو  لي  هحوايل  200األقق  كثق من 

م يربو  ليرب   400ل قكام اك يل امل ا كل  كثق من امبيعام  قا جمموع  ه   
شقكل حم يل واحدى م ربا كل ع ربة األقربق  كثربق مبيعام  قا و م يو  يو و   2.8هحوايل 

 م يو  يو و    1.42م يو  لي  هحوايل  200من 
من لوا ذ املنا جل، ختفع عم يل ا  دما  ل مقاقبل إذا لاوز جمموع  20البند   وج  بوتجوا ا

ماليربل بربربو ، وإذا  10  بوتجربربوا ا مربا قيمتربربه املندجمربل  ربربقكام  الجربنويل ل قربا املبيعربربام 
ت ربربذ  ماليربربل بربربو ،  و    تربربو ه  و  10إمجربربايل  فربربوظا   بوتجربربوا ا مربربا قيمتربربه  لربرباوز

  املا ربربربل ع ربربربة األقربربربق مربربربن  20ال ربربربقكام املعنيربربربل، عقربربرب  عم يربربربل ا ربربربدماجها، مربربربا  جربربرببته 
 بفا ع  و  دمام ظا  يا ص معينل   بوتجوا ا  

حيربربربربل تجربربربرباو   يهربربربرباع  تز إذا تقتبربربربربيربربربربجيربربربرب  إ طربربربربا  سربربربرب طل املنا جربربربربل بربربربربأ  عم يربربربربل تقك با اغوا 
عنربربد بيربربع  و زيربرباهى      املا ربربل مربربن حيربربل املنربربتج   الجربربو  اك يربربل،  و 45تفربربو    و

مجيع ال ربقكام املعنيربل مبيعام ققا ل؛  و إذا لاوز ا موع الة   سو  حمدهى ج قا يا  
   من القوات  ال هقيل الد يا 100 000 ما يجاو   الجنل املاليل الجابقل 
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، حُياربربربربربق ع ربربربربربة   ربربربربربقال 10667 مربربربربربن القربربربربربا و  اجلمهربربربربربو    قربربربربربا 17ق  وجربربربرب  الفيربربربربرب الف بل
 1 قيمربربل فربربفقته، الربربا  تتبربرباوز 16امل ربربا  إليربربه   البنربربد ال ربربقاء ا  ربربدما   و اتفربربا  

ع ربربة إ طربربا  ال بنربربل مربربن حيربربي  يومربربا   30ب يربربو  بيجربربو، تنفيربربا اتفاقهربربا اربرباا قبربربق مربربقو  
  بنل ال ةق، ع ة    يتفمن اإل طا  املع ومام اكدهى   لوا ذ ال

والشاافافية  اإلساارا  المبااادا الواجااب ادباعيااا فااي د اامي  اإلجااراءات: -ثالثاا  
 وايترار يقوق الدفا 

 مواعيد وشكل اإلخةار -ألف 
 يمربربربا يتع ربربربو بتوقيربربربت تقربربربد  األ ربربربقال  كبربربربةا    ختت ربربربف شربربربقوط الو يربربربام القفربربربا يل ا تال ربربربا   -26

بقاف اتفا   ربا  ،   إقبق  القمسيل  و  تجمذ بعا الو يام القفا يل بإ طا اا  مسيا   اا إ طا  
إ  ماكقى إبداء النيل،  و اتفا  مبربد  ،  و إعربال  عرباف  حل تقب ه و يام قفا يل   ق  استناها  

مربربن جا ربرب   سربربقيعا   إ طربربا ا   وت ربربذط بعربربا الو يربربام األ ربربق   يفربربا   ؛بربرباعتزاف تقربربد  عربربقض عطربرباء
اليربربفقل املب ربا هبربربا  جربربن  يربل؛ وقربربد اكت ربربفت اربرباق إمفربرباء أ ربا تنربربو  بقل  و األ ربربقال املب  ربربل الطرب

 الو يام القفا يل    ااق املما سل مل يذت  ع يها عده كبة من اإل طا ام املفِا بل  
وقد يُط   إ  األ قال تقد  مع ومام حمدهى ب أ  عزمها إبقاف ففقل، باعتبا  ذلرب   -27
املنا جربل اظيوام املعنيل  جربألل لتقد  اإل طا   و  ااق ايا م، ينب      تعط   ا  مجبق شق ا  

األ قال  قفل إلجقاء م او ام سابقل لإل طا  من  جربق تقربد  ومناق ربل اليربفقل املقذحربل قبربق 
موعداا، وتيجة تقد  تقا يق واستعقاضربام إ طا اربا القمسرب    الوقربت املناسرب   وباإلضربا ل إ  

األ ربقال مربن لتربتمةن  بةربق وضربوح ينب   حتديد املعاية ال  ييبذ  وجبها ا تفا   ا يربا  ذل ، 
   11ه ها م  يةو  إ طا اا مقبو   

اظيوربربربل املعنيربربربل تجربربربتعقض حربربرب  الربربرب  حتاربربربق إبربربربقاف ا تفربربربا   ، و يربربربام القفربربربا يل  ينب ربربرب  لو  -28
أل ربربه سربربيةو  لق ربربقال مربربا حيفزاربربا ، لإل طربربا    تفربربقض مواعيربربد  ا يربربل ، املنا جربربل اليربربفقل جربربألل 

 بعد إبقاف ا تفا    ع ة إ طا اا  و ا  
تمةربربربل وكالربربربل املنا جربربربل مربربربن إهاء مهمتهربربربا هو   ربربربقض  عبربربرباء غربربربة مربربربم ى ع ربربربة   ربربربقال لو  -29

ا  ربربدما ، ينب ربرب     تعتمربربد الو يربربام القفربربا يل آليربربام تتربربيذ مقو ربربل   فربربياغل حمتربربو  اإل طربربا ام 
  و يربربا   ام املع ومربربام اإلضربربا يل  ربربالل املقح ربربل األو  مربربن ا سربربتعقاض األوليربربل و/ و مربربا يتع ربربو  تط بربرب

املنا جربل إ  تقييربد املع ومربام اظيوربام املعنيربل  جربألل كا ت اآلليام املجتخدمل، ينب      تجربعة 
 شواغق تتع و باملنا جل   املط وبل من   قال اليفقل عندما   تثة

__________ 

ينب رب     تةفربق قربوا ل عم يربام ا  ربدما  إجربقاءام  زيهربل أل ربقال ا  ربدما ،  ربا   ذلرب  إتاحربل الفقفربل ظربا ل اليربول   11ه
ال ربربربواغق املوضربربربوعيل املقتبطربربربل باملنا جربربربل جربربربقاء عم يربربربل ا  ربربربدما  اربربرباق، و   ومناسربربرببل التوقيربربربت عربربربن ع ربربربة مع ومربربربام كا يربربربل 

باسربربربربتعقاض ايوربربربربل قفربربربربا يل منفيربربربرب ل    تجربربربربعة إ  قيربربربرباف  قفربربربربل معقولربربربربل ل ربربربربقه ع ربربربربة اربربربرباق ال ربربربربواغق، وايربربربربو    هربربربربامتنال
   ت ربربربربربرب  ا سربربربربربربتعقاضعم يربربربربربربام ينب ربربربربربرب  اسربربربربربربتةمال و  اإل فربربربربربرباذ الجربربربربربرب بيل النها يربربربربربربل ب ربربربربربربأ  م ربربربربربربقوعيل ا  ربربربربربربدما   قربربربربربربقا ام
 ,OECD, 2005, Recommendation of the Council on merger reviewه معقولربربربل  ربربربذام زمنيربربربل غفربربربو 

available at http://www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationonmergerreview.htm (accessed 

20 April 2017)    
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 فترات االستعراض -باء 
ستعقاضام عم يام ا  دما    غفو   ربذى زمنيربل معقولربل  وملربا كربا  ينب   استةمال ا -30

دما  اربربرباق    تطربربربقح قفربربربايا قا و يربربربل واقتيربربرباهيل معقربربربدى،  ربربربإ   ربربربمربربربن شربربربأ  فربربربفقام عم يربربربام ا 
 املنا جل حتتا  إ  وقت كال ل تالقيو ب أ ا وحت ي ها ب ةق س يا  اظيوام املعنيل  جألل 

اح ارباق اليربفقام بجربب  مربا حيربد  مربن تطربو ام و/ و نربوقد يؤه  التأ ة إ  عقق ل  -31
  جهربربوه  سربرب بيا   تربربأثةا    يفربربا   التربربأ ةؤثق يربربغةاربربا مربربن الطربربوا ئ الزما يربربل مثربربق تقتيبربربام التمويربربق  وقربربد 

معامال ربربا التبا يربربل اجلا يربربل بجربربب  تنربرباقص     ربربقال ا  ربربدما ، و كربربق  ربربقل مربربن ختطربربيط ا تقربربال  
  وباإلضربربا ل إ  ذلربرب ، تقجربربخ التربربأ ةام الةفربرباءام عربربده القربربوى العام ربربل، وعربربدف اليقربربل   الجربربو 

 مربو من األال  تن أ بففق ااق اليفقام  وينب      تقاع      ذى معقولل لالستعقاض، مج ل 
وفربربعوبل املع ومربربام مربربد  الطربربابع املعقربربد اكتمربربق ليربربفقام وقفربربايا املنا جربربل، ومربربد  تربربوا ق  منهربربا

ال ا  دما  اييربول ع ربة املع ومربام ذام ، وحجن توقيت القه ع ة   بام   ق يهااييول ع 
  الي ل 
 وينب ربرب     تتفربربمن  اربربا اسربربتعقاض عم يربربام ا  ربربدما  اإلجربربقاءام الربرب  تتربربيذ استعقاضربربا   -32

وبربربالناق إ      ، وموا قربربل ع ربربة اإل طربربا ام املقسربرب ل الربرب    تثربربة شربربواغق تتع ربربو باملنا جربربل سربربقيعا  
ينب رب  إ    ربه  طا  باليفقام لن تثة شواغق تتع و باملنا جربل، اإلعم يام ال البيل العامة من 

وحتقربربو  سربربتعقاض عم يربربام ا  ربربدما  تجربربمذ بتيجربربة إبربربقاف اربرباق اليربربفقام بجربربقعل  تيربربميا  اربربا 
مثربق بإبقاف العديد من الو يام القفا يل ااا اظدل باستخداف إجقاءام ا ستعقاض ال  تجمذ 

عقربربربرب  إجربربربربقاء اسربربربربتعقاض  ويل  ربربربربالل الفربربربربذى املختيربربربربقى  اربربربرباق اليربربربربفقام الربربربرب    تثربربربربة إشربربربربةاليام
  وي ربربا    بعربربا  اربربا اسربربتعقاض عم يربربام ا  ربربدما  إ   ربربذى ا سربربتعقاض  12هلالسربربتعقاض األويل

األويل بأ ربربربا املقح ربربربل األو ، و ربربربذى ا سربربربتعقاض املوسربربربعل بأ ربربربا املقح ربربربل الثا يربربربل  وتجربربربتخدف و يربربربام 
قاض متعربربربدهى املقاحربربربق تجربربربمذ باملثربربربق بيربربربفقام قفربربربا يل   ربربربق  مقح ربربربل واحربربربدى  و إجربربربقاءام اسربربربتع

              اسربربربربتعقاض ربربربربذى تيجربربربةاا بجربربربربقعل    عقربربربا  وذلربربربرب  ب يربربربربل تثربربربة شربربربربواغق ماهيربربربل ب ربربربربأ  املنا جربربربل   
   خمتيقى ذى ا تاا  و/ و 
املنا جربل األ ربقال الرب  قربدمت   بربام غربة كام ربل اظيوربام املعنيربل  جربألل وينب      تب ربا  -33

جربة تقربد  مع ومربام إضربا يل وتفرباه  عربدف اليقربل املربقتبط باملواعيربد بطقيقل مناسبل بالعمق ع ة تي
 النها يل  

 الملفات على االطل   -جي  
ينب   إتاحل إجقاءام  زيهل أل قال ا  دما  واأل ربقال الثالثربل الرب  ظربا ميرب الل م ربقوعل  -34

وينب ربرب   آ ا هربربا  متةينهربربا مربربن التعبربربة عربربنب يربربل مجيربربع اإلجربربقاءام   ربربالل  ا  ربربدما  قيربربد ا سربربتعقاض 
ع ربربربة شربربربواغق املنا جربربربل   الوقربربربت املناسربربرب  لتمةينهربربربا مربربربن الربربربقه ع ربربربة  إ ربربربالع اربربرباق األ ربربربقال  يفربربربا  

 القفايا املثا ى، ومقاجعل وه اسل واقذاح سبق معاجلل ااق ال واغق قبق إفدا  ققا   ا   بإ فاذاا  
__________ 

لتال يربربق العم يربربام الربرب  لربربيس ظربربا تربربأثة يرُبرباكق   األسربربوا  اك يربربل  غربربا   ربربا تتبربرباوز  ختيربربقىتجربربتخدف اإلجربربقاءام امل  12ه
 ع ة سبيق املثربال، يجربمذ ارباا اإلجربقاء    ارباف ا حترباه األو وظ و   اربا  العتبام املنيوص ع يها   القا و  

 العديد من الب دا  بتال يق قية األجق لبعا عم يام ا  دما   
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اسربربتعقاض عم يربربل  متةربربل األ ربربقال الثالثربربل مربربن اإلعربربقا  عربربن آ ا هربربا  ربربالل وينب ربرب   يفربربا   -35
اتيربربا  ا مربربع إ جربرباء املنا جربربل إ  اظيوربربام املعنيربربل  جربربألل ومربربع ذلربرب ، ينب ربرب     تجربربعة  ا  ربربدما  

  قربربد ى   يربربي   يربربؤثق التأجيربربق سربرب با   عامربربا     تيربرببذ اليربربفقل املقذحربربل شربربأ ا   األ ربربقال الثالثربربل إ  
اضربربها   حربربدوه اآلجربربال استعق اسربربتةمال ب ربربأ ا،  و  ع ربربة استعقاضربربها، و ربربتذ حتقيربربو  عربربالاظيوربربل 

 املنطبقل  
وهو   ع نيربا    يرباحاإلاملنا جربل باملعنيربل جرب طام ال   تتفرباه   ،  مجيع ايا م ،وينب   -36
األحةرباف،  و اإلجربربقاءام  جربقيل، سربواء   إعال ا ربا العامربل،  و   اسربتونالالع ومربام عربن املمربم  

اليربربفقام العالقربربل  وإذا كا ربربت إجربربقاءام  و القربربقا ام اإلها يربربل وغةاربربا مربربن املربرباكقام  يمربربا يتع ربربو ب
املنا جربل تربنص ع ربة إفربدا   جربخ بعربا الوثربا و ل عمربوف و  ربق  ل ربة العمربوف، اظيول املعنيربل  جربألل 

ل عمربربربوف لفربربربما  عربربربدف إتاحتهربربربا  ينب ربربرب  إتاحربربربل الفقفربربربل ل طربربربق ل  سربربربتعقاض فربربربي تها الع نيربربربل قبربربربق 
 الة ف عن املع ومام الجقيل املد جل  يها  

 الشفافية -دال 
 ربربربا  ينب ربربرب  إ فربربرباذ قربربربوا ل مقاقبربربربل عم يربربربام ا  ربربربدما  بد جربربربل عاليربربربل مربربربن ال ربربربفا يل، و انربربربا   -37

؛ األمربربق يتناسربرب  واايربربل املع ومربربام الجربربقيل مربربن  جربربق تعزيربربز املجربرباءلل، وإمةا يربربل التنبربربؤ، وا تجربربا 
 يجها   ميداقيل و عاليل اإل ا  القا وا املنطبو وس طل اإل فاذ  الا  
حتديربربد   ربربواع اليربربفقام الربرب  ينطبربربو  إمةا يربربلأ  املربربواه املتربربوا قى ل بمهربربو     تتربربيذ ومربربن شربرب -38

   ع يهربربربا قربربربا و  مقاقبربربربل عم يربربربام ا  ربربربدما ، و   إعفربربرباءام  و اسربربربتثناءام مربربربن اربربرباا القربربربا و ، و 
طربربق باليربربفقل،  و مربربا إذا كربربا  حتربربده مربربا إذا كربربا  ع ربربة األ ربربقال    ختُ  معينربربلا تبربربا ام  و عتبربربام 

  يل قفا يل ع يها  املنا جل و ظيول 
تفتقربربربربق و سربربربرب طام املنا جربربربربل  تيربربربربل وفربربربرب ةى عنربربربربدما تةربربربربو  ويتربربربربأثق تيربربربربميا قربربربربا و  املنا جربربربربل  -39

واضربالل معرباية ، حيثمربا  مةربن، تفربعلالستقالليل املط وبل ويهدهاا  طق الفجاه  ومربن املهربا    
 تذ حتقيربو، وكيربف ظربا   واجبها ل ققا ام حتد من الج طل التقديقيل ليا ع  الققا ام  يما إذا كا

الربرب  تتط ربرب  وضربربع تفافربربيق عربربن كيفيربربل املخالفربربام    تقربربق     خمالفربربل ا ُتةبربربت بالفعربربق، ومربربا اربرب  
ومن شأ  األ ا هبرباق  تطبيقها   كق حالل، لتمةل األ قال الثالثل من التأكد من   ا تنطبو 
   13هالتوفيل    يعن تففيق الوضوح مقا  ل بالدقل واملقو ل   بعا ايا م

املنا جربربربربل    تعربربربربزز ال ربربربربفا يل بوضربربربربع مبربربربرباهئ توجيهيربربربربل اظيوربربربربام املعنيربربربربل  جربربربربألل وتجربربربربتطيع  -40
ب ربربأ  القربربا و  واإلجربربقاءام املوضربربوعيل، وبن ربربق قربربقا ام اإل فربرباذ وعربربدف اإل فربرباذ،  إ طربربا ام عامربربلو 

واملربربواه اإلعالميربربل، وبإفربربدا    ربربقام فربربالفيل ب ربربأ  القربربقا ام اظامربربل، وبيا ربربام توضربربذ اإلجربربقاءام 
  وينب ربرب     تةربربو  اربرباق بيا ربربام  سياسربربل اإل فربرباذ وتقربربد  ال دف اإلجربربقاءام الربرب  تعربربن ت يربربةا  عربرب  و

حتربربديثها جيربربق  املربربواه متاحربربل ل بمهربربو  ع ربربة موقربربع خميربربص ظربرباا ال ربربقض ع ربربة شربرببةل اإل ذ ربربت، و 
 واملما سل   ،والجياسل ،ب ةق منتاا لتعةس ايالل القاانل ل قا و 

__________ 

 ربص قربا و  املنا جربل الربو ن ظرباا      2010اسام املنا جل     مينيربا هلوح    استعقاض الناقاء الطوع  لجي  13ه
ملخربربالفل هو  األ ربربا بربأ  اربربامس مربربن الجربرب طل التقديقيربربل، امبيعربربام  قربربا تربربل ع ربة غقامربربام بنجربرب  ثابيفربربقض الب ربد 

 وذل  ب يل ايد من حوا ز الفجاه  لةن عدف املقو ل ااا يثة شواغق تتع و  بد  التناس   
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 آلثار عمليات االندما  على المنافسةالتحليل الموضوعي  -رابعاا  
حت يق مقاقبل عم يام ا  دما  عم يل است قا يل بالفربقو ى تنطربو  ع ربة مقا  ربل حالربل إ   -41

املفرباهى  الوقربا عالجو  قبربق ا  ربدما  املقربذح وبعربدق لتقيربيا  ثربقق اكتمربق ع ربة املنا جربل،    حت يربق 
 اجلوا   التاليل:  جو  عموما  اهى لالوقا ع املف  ويتفمن حت يق وقعامو/ و حت يق الت

  ؛إ  موقعها اجل قا   و منتبا ا استناها  هتعقيف الجو   ه   
، وحيربربربص وجربربربوهىز هال ربربربقكام امليربربربتقيربربربيا ايةربربربق الجربربربو  قبربربربق ا  ربربربدما  والذك ه   

 سوا  املنتبام واملنا جل اكتم ل ؛ألالجو ، واألمهيل ا سذاتيبيل 
لإل طربا  با  ربدما ،  ربا   ذلرب  اآلثربا  األحاهيربل واآلثربا  تقييا اآلثا  اكتم ربل  ه   

املنجربقل هاحتمربال    ييربرببذ ل  ربقكل املندجمربربل سرب طل ع ربة الجربربو  مربن جا ربرب  واحربد، واحتمربربال    
 ا  دما   فجه إ  منذ الفاع ل   الجو  املزيد من  قص تنجيو الج و  ؛يؤه  

 مربرباف شربربقكام جديربربدى احتمربربال ه ربربول شربربقكام جديربربدى، ووجربربوه حربربواجز  ع يربربل  هه  
 حتول هو  ه وظا وتوسعها 

 المنافسةما يؤثر في التحقق م طرق -ألف 
إ  ايفات ع ة اظيةق التنا ج  لقسوا    ع ة مربد   ز عموما  يتقم   اا مقاقبل الذك -42

املاضربربربيل، عربربربدلت العديربربربد مربربربن الو يربربربام القفربربربا يل قوا ينهربربربا املتع قربربربل  قاقبربربربل اخلمربربربس ع ربربربقى الجربربربنل 
   14ها  ربربدما  ب يربربل اعتمربرباه معربرباية قا و يربربل جديربربدى  سربربتعقاض عم يربربام ا  ربربدما  اربرباق عم يربربام

إ  وضربربربربع  وحربربربد ع ربربربة اليربربربعيد الربربربربدويل، ل الت ربربربقيعي اموقربربربد   فربربربت اربربرباق املوجربربربربل مربربربن اإلفربربربالح
املنا جربربربل عنربربربد ايوربربربام و سربربربهمت إ  حربربربد كبربربربة   تقربربربا   األسربربربالي  واألهوام الربربرب  تجربربربتخدمها 

 ا  دما  استعقاض وتقييا عم يام 
ع ة  حد ا تبا ين لتقييا ما إذا كربا  لعم يربل ا  ربدما   وتعتمد س طام املنا جل عموما   -43

وختتربربربا  بعربربربا  آثربربربا  خم ربربربل باملنا جربربربل،    ا تبربربربا  اظيمنربربربل، وا تبربربربا  التق ربربربيص املوضربربربوع  ل منا جربربربل 
  تبربا ام تيربنيف ااظبربل الربا  جيمربع بربل عنافربق ا  تبربا ين  وميةربن املنا جربل الب دا  ا تبا  

 ع ة النالو التايل: 
باملنا جربربل، وجيربربوز حاربربقق إذا عربربزز  خمربربال   ا ربربدماجا  ا تبربربا  اظيمنربربل: يعتربربم ا  ربربدما   ه   

يتفربربمن مفهربربوف اظيمنربربل بوضربربوح لةنربربه  ده ع ربربا ا قتيربرباهحيربرب  الجربربو   ومل  مهيمنربربا    و    ربربأ موقعربربا  
وميةربن  نا جربل عن ضرب وط املاألوضاع ال  تن أ  يها قوى   الجو  ع ة مجتو  جيع ها مجتق ل 

 يربي   ي طرب  غربة ايربا م الرب  تيرببذ  يهربا ال ربقكل املندجمربل ارباا تفييو تفجربة مفهربوف اظيمنربل 
اظيمنربربل اجلماعيربربل،    ايربربا م الربرب  تربربؤثق  يهربربا عم يربربل   يفربربا  تفربربمن مهيمنربربل،  و توسربربيعه  يربربي ي

سربربو بربربل املتنا جربربل هاآلثربربا  لجربربو  بطقيقربربل تففربرب  إ  تربربواز  متنااملنا جربربل   اا  ربربدما    ايةربربق 
  ؛املنجقل 

__________ 

 ؛وعربززم  اربا مقاقبتهربا  ربق ، ضربمن ب ربدا  من ع ة سبيق املثال، ، وكوستا يةا مؤ قا   ،وشي   ،لت المازيقعد    14ه
 د بةو م قوع قا و  إل  اء  ااف ملقاقبل عم يام ا  دما  عِ تُ و 
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: تعتربم عم يربل ا  ربدما  خم ربل باملنا جربل ع ربة وربو شربديد ا تبا  تق يص املنا جل ه   
إذا كربربربا  مربربربن شربربربأ ا    تق ربربربص املنا جربربربل   الجربربربو  إ  حربربربد كبربربربة  ويقكربربربز اربربرباا املعيربربربا  ع ربربربة آثربربربا  

اظية يربربل مثربربق بربربام القفربربايا عربربوض عتا  ربدما    الجربربو ، وع ربربة ا عربربداف املنا جربربل بربربل ال ربقكام، 
 ؛حيص الجو 

: تعتربربربربم عم يربربربربل ا  ربربربربدما  خم ربربربربل باملنا جربربربربل إذا  عاقربربربربت اظبربربربربلا تبربربربربا  املنا جربربربربل  ه   
ب ةق كبة املنا جل الفعالربل   الجربو ،   سربيما عربن  قيربو إ  رباء  و تعزيربز موقربع مهربيمن  وارباا 

   مثال   ،ا  تبا  سا   املفعول   با اغوا ، وا حتاه األو وظ
  معاربربربربربا الو يربربربربربام  املنا جربربربربربل اظبربربربربلملنا جربربربربل  و ا تبربربربربربا  اجربربربربتخدف ا تبربربربربربا  تق ربربربربربيص ويُ  -44

القفا يل  وقد كا ت لقبل التالول من استخداف ا تبا  اظيمنل إ  ا تبا  تق ربيص املنا جربل لقبربل 
الرب  ، ومل ت هد الو يام القفا يل ال  غةم معايةاربا    زيرباهى   عربده ايربا م إجيابيل عموما  

   15هاليقل القا وا ام الج بيل ع ة فعت ل تقييا،  و التأثة 
وب ربربةق  وسربربع، ومربربن هو  الناربربق   تفافربربيق  سربربالي  التال يربربق ا قتيربرباه  الربرب  ميةربربن  -45

توظيفهربربربا  حتجربربربا   ثربربربق عم يربربربل ا  ربربربدما    الجربربربو ، يبربربربل اربربرباا التال يربربربق   ربربربه ينب ربربرب  لجربربرب طام 
 هربربالتالقيقربام، وكفاء ربا، واتجربرباقها  يمربا يتع ربو جبوا باملنا جربل    تتيربقل ع ربربة وربو يةفربق  زااربربل ا

اإلجقا يربربل واملوضربربوعيل ع ربربة الجربربواء  ومربربع ذلربرب ، تتفربربمن سياسربربل عم يربربام ا  ربربدما    الو يربربام 
القفربربا يل ل ب ربربدا  الناميربربل مجربربألل   غايربربل األمهيربربل تتع ربربو با اتمربرباف الربربا  ينب ربرب  إيربربال ق ل جياسربربام 

الربرب  تتبرباوز كربربق شربربقكل  و سربربو   ا قتيرباهيل األوسربربع  طاقربربا  اليربناعيل  و ا عتبربربا ام ا جتماعيربربل و 
ويد   الةثربة مربن الو يربام القفربا يل الناميربل جمموعربل    حد ذا ا عند حت يق عم يام ا  دما  

بعم يربربام ا  ربربدما  ميةربربن القجربربوع إليهربربا عنربربد تقيربربيا اربرباق تربربقتبط  وسربربع مربربن ا عتبربربا ام   قوا ينهربربا 
، ا ستققا  املايل، واايل ال ربقكام الو نيربل مج ل  مو  منهام، وتتفمن ااق ا عتبا ا العم يام 

و     16هالقا دى، و ادال الجياسل اليناعيل، وتعزيز العمالل وغةاا مربن العوامربق غربة ا قتيرباهيل
،   املربربربربد  البعيربربربربد األجربربربربق نب ربربربرب     يوضربربربربع اربربربربدل تعزيربربربربز اإل تربربربربا الو يربربربربام القفربربربربا يل الناميربربربربل، ي

األمربربربد   اليربربربدا ى، ولربربربو  يربربربو ذلربربرب  بعربربربا ضربربربق  بةفربربرباءى التوزيربربربع ا  مةربربربوالةفربربرباءى الديناميربربربل   
   17هالقية

__________ 

     إحربربربربد  2016  اسربربربربتعقاض الناربربربقاء الطربربربربوع  لجياسربربربربام وقربربربوا ل املنا جربربربربل    و وغربربربربوا  ه ،مربربربربثال   ،لربربربوح   15ه
ل ز ليتجربىن ل بنربيربالتوفيام املقدمل إ  الج طام الفتيربل واليرب ةى  البربت بت يربة التال يربق املوضربوع  لقواعربد الذك

الرب   ز آثربا  خم ربل باملنا جربل، مثربق إ  رباء  و تو يربد سرب طل الجربو يربل ذك يهربا    تتد ق   ايا م ال  قد يةو  
مربربن شربربأ ا    تيجربربق عم يربربام التنجربربيو  وسربربول حيربربق اربرباا حمربربق القواعربربد اياليربربل، مربربا سيجربربمذ ل بنربربل بربربأ  تقيربربق 

 تد  ها ع ة حا م ا حتةا  ال  تن أ  ةا الواقع  
ع ربة وربو مربا لربوح    اسربتعقاض الناربربقاء  ،ا    زيرباهى حبربا م ةيربل األشربخاص اكربربقومل تا خييرب ا  الناربق  يفربميةربن   16ه

باملنا جربربل،  ا     واربرباق امليربربا  العامربربل مهمربربل أل ربربا   تتع ربربو حيربربق 2009الطربربوع  لجياسربربل املنا جربربل   إ دو يجربربيا ه
 تناز م تقد  وعاهى ما تنطو  ع ة 

مربن املنا جربل  ا  مزجيرب شربة إ  ذلرب    إحربد  الد اسربام، مربا ، كجربل   الب ربدا  الناميربلجام املنا تتط    ع ة ه    17ه
  وقربد يجربربت زف البعيربدا قتيرباه  ع ربة املربربد  لنمواربا ا  ، وذلرب  تعزيربربز مربن منا جربربل   حربداا األقيربة والتعرباو  بربد   

  تاجيربربربلكفاء ربربربا اإلتقربربد  ايةومربربربل مجربربرباعد ا لذشربربيد عم يربربربام الجربربربو  و  ربربع   ا  مجربربتو  الجربربربو  غربربة املتطربربربو  كثربربربة 
 A Singh, 1999, Competition policy, development and developing countries, South Centreه

Working Paper No. 7   



TD/B/C.I/CLP/45 

GE.17-06711 14 

 ييا أو شروط الموافقة عللعمليات االندما   التدابير الت حيحيةاعتماد  -باء 
با سربتناه   فربها خُتو ل س طام املنا جل عاهى  س طل  املوا قل ع ة عم يام ا  دما   و  -46

إ  حت يربق آثا اربربا اكتم ربربل ع ربربة املنا جربربل  وإذا  ثربربا م إحربربد  عم يربربام ا  ربربدما  املب ربربا هبربربا شربربواغق 
 طربربقل فربرباح  اإل طربربا  بربرباقذاح لب ربربأ  املنا جربربل،  ربربإ  عربربدى  اربربا ملقاقبربربل اربرباق العم يربربام تجربربمذ 

 ل باملنا جل  تيالياليل، وإعاهى اية ل اليفقل املقذحل ع ة وو يجمذ  ق القفايا املقتبطتدابة 
 ،ومربربربن   ا سربربربتمقا   يهربربربا،املنا جربربربل  و إعربربرباهى  التربربربدابةوينب ربربرب     يةربربربو  موضربربربوع اربربرباق  -47

الوقايربربل مربربن الفربربق  الربربا  كربربا  سربربي الو باملنا جربربل بجربربب  عم يربربل ا  ربربدما  اربرباق  وينب ربرب     تعربربا  
 جربربل الربرب  يةربربو  اربربد ها حتجربل املنا  الفربق  اكتمربربق ع ربربة املنا جربل، لةربربن   ينب رب    تربربدابةارباق ال

اقذاح قربربقا ام بدي ربربل تجربربمذ بربربالجربربماح أل ربربقال ا  ربربدما   وينب ربرب   يفربربا   تجربرببو عم يربربل ا  ربربدما  
ع ربة عم يربربل  بربإبقاف اليربفقل، وينب رب     تناربق سربرب طل املنا جربل املعنيربل   ارباق القربربقا ام قبربق املوا قربل

ةفق لجرب طل وينب      تتيذ إجقاءام استعقاض عم يام ا  دما  وسي ل تا  دما   و   فها  
 التيربربالياليل املناسربرببل وتقييمهربربا  التربربدابةاملنا جربربل و  ربربقال ا  ربربدما  مربربا يةفربرب  مربربن الوقربربت ملناق ربربل 

 وميةن    تتخا اإلجقاءام التيالياليل ل منا جل شة ل  ساسيل ع ة النالو التايل: 
تيالياليل اية يل تنطو  ع ة ت ية   ايةق الجربو  ها لتربزاف بتيربفيل تدابة  ه   

 األفول ؛
ع ربة سربرب و  ال ربقكل املندجمربربل   املجربربتقبق  تيربربالياليل سرب وكيل تفربربع قيربربوها   تربدابة ه   

  ها لتزاف ب قوط تعاقديل حمدهى 
التيربربالياليل الجربرب وكيل أل ربربا   تتط ربرب  التربربدابة التيربربالياليل اظية يربربل  يجربربق مربربن والتربربدابة  -48

وتففربق خمت ربف الربناا  ا  ربدما  امتثال   قال ه جل املتوسط  و الطويق لقفد   املديل مقاقبل 
  تقبربق ب ربة ا لتزامربام  ،مربثال   ،  بنربل التبربا ى النيوزي نديربل التيالياليل اظية يل  تدابةالي ةى ال
وع ربربربربربة الربربربربربقغا مربربربربربن     تيربربربربربفيل األفربربربربربول  و األسربربربربربها، وتربربربربربق ا ا لتزامربربربربربام الجربربربربرب وكيل لاظية يربربربربربل 

  سربرب و ينيا، إ    ربا غربربة مقبولربل عم يربربا  اإلجربقاءام التيربالياليل الجربرب وكيل غربة مجربربتبعدى فربقاحل   
الربربا     ربربأته الجربرب طام املعنيربربل باملنا جربربل   ب ربربدا  ال ربربمال األو وظ،  ، عربربق  الفقيربربو العامربربققربربد و 

والنربربقويج، إ  جا ربرب  جربربز   ربربا و، وغقينال ربربد، عربربن  ،و ن نربربدا ،والجربربويد ،والربربداخق  ،منهربربا آيجربرب ندا
 التيالياليل اظية يل  لتدابةتففي ه ا

التيربربربالياليل  تربربربدابةاملقابربربربق، انربربربا  العديربربربد مربربربن ا قتيربربرباهام اليربربرب ةى الربربرب  تففربربربق الو   -49
التيربربالياليل اظية يربل والجرب وكيل ع ربربة بالتربدابة تقبربق  ،مربربثال   ،ع ربة الربربقغا مربن     تفيرباو الجرب وكيل  
التيربربربالياليل الجربربرب وكيل اكفربربربل  كثربربربق التربربربدابة    يربربربق  جم ربربربس املنا جربربربل   اربربرباا الب ربربربد  ربربربإ  الجربربربواء، 
أل ربربقال ا  ربربدما ، ومتةربربن ا  ربربس مربربن مقاقبتهربربا بطقيقربربل  يجربربق  وباملثربربق،   ربربا  قربربق إ ااقربربا   عاليربربل أل

م   حاربربربت سربربرب طل املنا جربربربل   آيقلنربربربدا   ربربربه إذا  لتربربربدابة التيربربربالياليل الجربربرب وكيل وا التربربربدابةبربربربل ُ ربربربة 
 بربدو  التيالياليل الجرب وكيل  يفربا  التدابة واضط عت  التيالياليل اظية يل،  إ ا ستففق األو  

   18هواليو ا  ،والنمجا ،وفقبيا ،  يج    مقاقبل عم يام ا  دما    ت يةيا

__________ 

 K Paas, 2008, Implications of the smallness of an economy for merger remedies, Juridica ا اربق  18ه

International Review, 15:94–103  
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   19هواليربرب ةى الفتيربل القفربربا يل بالو يربام يتع ربو  يمربربا املقو ربل مربن املزيربربد إ  حاجربلوانربا   -50
 التيالياليل، ميةن اإلشا ى إ  العوامق التاليل:التدابة و يما يتع و بفقض ااق 

  الةثربة مربن  ،لط رب  اك رب ولربيس بوسربع ذكيربز، الإ  مزيد من األسوا   زوع  ه   
ع ربربربة وربربربو  ع ربربربال حمربربربدوه مربربربن األ ربربربقال الفاع ربربربل   الجربربربو  عربربربده ت ربربرب يق    يربربربدعا     إ ،األحيربربربا 

  ؛بجب  ا  تقا  إ  و و ام ايبا
 ؛ كثق من غةااتيفيل األفول  تدابةتنفيا فعوبل  ه   
اهيل املتعربربربربدهى اجلنجربربربربيام حمربربربربدوهى    اربربربربق    تةربربربربو  األمهيربربربربل ا قتيربربربرباحتمربربربربال  ه   

 ؛الب د لتفاه  تد ق س طل املنا جلاملو هين، وميةن ل مو هين م اه ى 
تيربربربربالياليل  تربربربربدابةاياربربربربوى واظيبربربربربل لتنفيربربربربا إ  سربربربرب طل املنا جربربربربل احتمربربربربال ا تقربربربربا   هه  

 القفا يل ما يتع و باإلجقاءام التيالياليل  ا    طا  و يتها  ياية يل  عالل،   سيما 
واضربربربالل   عالربربربل، ينب ربربرب     تةربربربو  شربربربقوط عم يربربربل ا  ربربربدما التربربربدابة ولةربربرب  تةربربربو  اربربرباق  -51

   20هاملنا جربربربل مربربربن  فربربربد تنفيربربرباااايوربربربل  شربربرباهام الةا يربربربل، ومتةربربربن ومفيربربرب ل، وتتربربربيذ لق ربربربقال اإل
املنا جربربربل الوسربربربا ق الالزمربربربل ل تالقيربربربو   ا متثربربربال، والجربربربماح ظربربربا بفالربربربص ظيوربربربام وينب ربربرب     تتربربرباح 

و/ و  ،و/ و   ربربربرب  التربربربربزاف األ ربربربربقال ،فربربربربام وسربربربرببالم ال ربربربربقكل  و إجربربربربقاء استعقاضربربربربامو جربربربربخ م 
و  حربربال عربربدف ا متثربربال،    21هالتيربربالياليل تربربدابةال  و مربربقى واحربربدى بتنفيربربا األمنربرباء بربرباإلبالغ هو يربربا  

 املنا جل قاه ى ع ة إ فاذ ااق ال قوط مباشقى  و عن  قيو اكاكا ايوام ينب      تةو  

لةات المنافساااة الفتياااة التاااي دمكااان ساااد المؤسساااية ال ااالييات والماااوار  -خامساا  
 الوعت المناسبوال غيرة من مراعبة عمليات االندما  بفعالية وكفاءة وفي 

 واألدوات  ليياتال -ألف 
 فربربربرباذ  عربربربربال ل قربربربربوا ل إلواألهوام الالزمربربربربل اليربربربربالحيام املنا جربربربربل ايوربربربربام ينب ربربربرب  ختويربربربربق  -52

 اربربربرباق اض عم يربربربربام ا  ربربربربدما   ويتط ربربربرب  اسربربربربتعقاض عم يربربربربام ا  ربربربربدما املتع قربربربربل باسربربربربتعق املنطبقربربربربل 
مربربن اييربربول ع ربربة املع ومربربام ذام اليربربرب ل اظيوربربام اربربرباق مةثفربربل  ومربربن  ، ينب ربرب  متةربربل  جهربربوها  

   تتربرباح ظربربا اآلليربربام املناسربرببل لتمةينهربربا مربربن   ربربا  وينب ربرب   يفربربا   باسربربتعقاض اليربربفقام املقذحربربل 
ا ها واأل قال الثالثل ع ة تقربد  املع ومربام ذام اليرب ل، عم يام ا  دما  املقذحل، وإجبا    ق 

وذل  من  الل  قض عقوبام عند عربدف ا متثربال ل ط بربام القمسيربل بتربو ة الوثربا و، وال ربهاهام 
__________ 

مسربربربام العديربربربد مربربربن الو يربربربام القفربربربا يل   الب ربربربدا  الناميربربربل الربربرب  تةربربربو    ال الربربرب   تيبربربربل ل يربربربا  املؤسجربربربام مربربربن   19ه
جمموعربل فرب ةى مربن الةيا ربام ا قتيرباهيل ع ربة جربزء  تجربيطق   مجربتويام الذكيربز الة رب ،  يربي  ا  تتفمن ا تفاع

 كبة من الن اط ا قتياه  بففق   فد ا   الةثة من األسوا  
التيربالياليل اظية يربل تبربدو التربدابة ملا كا ت مقاقبل عم يام ا  دما   تا بتأمل اظيةق التنا ج  ل جربو ،  ربإ    20ه

سربربال   فربربول بعربربا جوا ربربرب  يُعربربد  اخليربربا  األول ملعاجلربربل شربربواغق املنا جربربل الربرب  تثةاربربا اليربربربفقل قيربربد التمالربربيص  و 
األعمال التبا يل أل ربقال ا  ربدما  هعرباهى   ا ربا م املتدا  ربل  ب يربل منربع  و تق يربق زيرباهى سرب طل الجربو   نربع 

 التيالياليل اظية يل املتاحل لج طام املنا جل  اإلجقاءام شةال 
الياليل الج وكيل، ميةربن القربول   واملتي ل بإ فاذ ا جقاءام التي ا  ب ا الناق عن اليعوبام املعذل هبا عموم  21ه

 الج وكيل  يجق   التيالياليلالتدابة  قتياه قد جيعق  فد امتثال بعا النواح  إ  ف ق حبا ا
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مربا يةفرب  مربن ا سربتقالليل إل فرباذ  املنا جربل  يفربا  ظيوربام وغةاا من املع ومام  وينب رب     يةربو  
 ضوعيل  مقاقبل عم يام ا  دما  بطقيقل مو 

 االستخدار الفعال للموارد المتاية -باء 
ع ة القغا من    ل و يام القفا يل   الب دا  الناميل مسربام مؤسجربيل خمت فربل، إ    ربا  -53

    22هعاهى ما تواجه امل ة ل  فجها،      ا تعاا من  قص املوا ه الب قيل واملاليل
بربربربربربربدو    حتديربربربربربربد  طربربربربربربا  تطبيربربربربربربو القواعربربربربربربد   ام املؤسجربربربربربربيل د  وينب ربربربربربرب     تفربربربربربربط ع املق ربربربربربرب -54
يتع ربربو ب ربربوا ذ عم يربربام ا  ربربدما ، يجربربتند النمربربوذ  التنايمربرب  إ  إ طربربا  مجربرببو، ويتط ربرب   و يمربربا

 مجيربع عم يربام ا  ربدما  الرب  تجربتو  العتبربام اسربتعقاض الجرب طل  ه يتعربل ع ربة ألموا ه ضخمل 
ا م اإل فربربرباذ أل  سربربرب طل جمربربربا م   ربربربق  مربربربن جمربربرب  وميةربربربن    تذتربربرب  ع يهربربربا آثربربربا  غربربربة مباشربربربقى 

وقد يةو  من الفربقو   إه ربال  ع ة جمموعل موا ه إل فاذ مجيع    طتها  املنا جل تتوا ق عموما  
   23ه ام املوجوهىد  قبعا التعديالم لوضع  ااف إ فاذ  كثق  عاليل ضمن امل

ض    ا ذاع ة ل  واغق املاليل، إجياه ح ول  سوف عم يام ا  دما   تا ج سداه ومن  -55
ااق القسوف ست ط  حبا املوا ه الالزمل لتال يق   بام عم يام ا  دما   ويتط رب  ارباا ايربق 
إجقاء حت يق عميو ل تةاليف والعوا د ب أ  آثا  القسوف،   مج ل  مو ، وما حيفز ال قكام ع ربة 

  املنا جربربل إايوربربام ل منا جربربل  ومربربع ذلربرب ، ينب ربرب     تجربربعة الداعمربربل األ ربربا بعم يربربام ا  ربربدما  
أ     ربربطتها   جمربربال اإل فربرباذ إخربربا اربرب  لربربدوا ع واعتبربربا ام   ربربق  غربربة مربربا يعطربرب  ا  طبربرباع بربربتفربرباه  

 ت   ال  تنص ع يها الت قيعام املتع قل بعم يام ا  دما   
قاقبربربربربربربل عم يربربربربربربام مل هربربربربربربا حةام ، ينب ربربربربربرب     تجربربربربربربتعقض الو يربربربربربربام القفربربربربربربا يل هو يربربربربربربا  و  ربربربربربربةا   -56

حتجربربربينام تجربربربعة إ  إه ربربربال مربربربا يتع ربربربو بالجربربرب طام الفتيربربربل واليربربرب ةى، و    يا  ربربربدما ،   سربربربيما 
وينب ربربربربرب     تتفربربربربمن اربربربربرباق   املعربربربربربذل هبربربربربا   فربربربربق املما سربربربرباممربربربربن  جربربربربربق إ سربربربرباء قواعربربربربربد مجربربربربتمقى 

ا ستعقاضربربربام مجيربربربع اجلوا ربربرب  املوضربربربوعيل واإلجقا يربربربل  سربربربتعقاض عم يربربربل ا  ربربربدما ،  ربربربا   ذلربربرب  
وقربربربد يتوقربربربف تربربربواتق و بيعربربربل ا سربربربتعقاض ع ربربربة   قاذوإجقاءاتربربربه، ومما سربربربام إ فربربرب عتبربربربام اإل طربربربا ،
   قيد الناق مفمو  املوضوع

__________ 

 ملؤسجربربام القا و يربربليتربربيذ الجربربو  اوعنربربدما    ل يربربا  املؤسجربربام آثربربا  حمربربدهى ع ربربة سياسربربل عم يربربام ا  ربربدما    22ه
ا  ،  إ  الجماح ل  ربقكام بتو يربداا مربن الربدا ق ل ت  رب  ع ربة  وجربه واملاليل األساسيل الالزمل ألهاء النااف التب

 األسربربربوا  معاربربربا عربربربن غا ربربرب  كربربربو ، و اقيربربربل يتفربربربو الربربربا  ا عتبربربربا ، واربربرباا  قيربربربو  الو يربربربل القفربربربا يل يتعربربربزز  كثربربربق
 الناميربل القفربا يل الو يربام   ا  ربدما  عم يربام وضربع سياسربل ت ربةيق عنربد مقاعاتربه ينب رب  ذلرب ، ومع املتقدمل؛

غربة    ارباا ايربق اربو الثرباا      MS Gal and EM Fox, 2014ه ا  شربديد ا  مؤسجربي ا  ضربعف  و ا   قيرب تواجربه الرب 
تقتيربرب  األ فربرب يل  مربربا   فربربق اي ربربول  يتمثربربق   إقامربربل  سربربا  تقتةربربز إليربربه الجربربو  لتعمربربق ع ربربة مربربا يربربقاف  وبربربالناق إ  

ا  تقربا  إ  املؤسجربام ينب رب  مقاعرباى مثربق  اآلثا  الج بيل ال  قد تن أ عن عم يل ا  دما  بعد    لق  معاجلربل
 ااق ا عتبا ام  يفا   

 تجربربخة وحربربدى  افربربل لتال يربربق عم يربربام ا  ربربدما   ا  الفتيربربل واليربرب ةى،   ميةربربن ها مربرباظيوربربام عنربربد تيربربميا  اربرباف   23ه
ع ربربة عربربده فربرب ة مربربن اكربربامل وا قتيربرباهيل املة فربربل ع ربربة الجربربواء بتال يربربق حربربا م  عمومربربا  اظيوربربام وتتربربوا ق اربرباق 

تق ربيص  طربربا  تطبيربو املقاقبربربل ع ربربة  ظرباا الجربربب ينب ربرب  و  مةا الربل ا حتةربربا  عم يربام ا  ربربدما  ب ربةق ع ربربوا   
ويا عربن األسوا  حيي توجد بالفعق ه جل تقكيز عاليل  وما عدا ذلرب ، ينب رب  التعرب  ااق العم يام ال  تؤثق 

  د ى املوا ه بأسالي  بدي ل 
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 خلصة  -سادساا  
إحربربد  القكربربا ز األساسربربيل ل ربربد اع عربربن  اربرباف املنا جربربل، اربرب  مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما  إ   -57

 إضا ل إ  قواعد مةا الل ا حتةا   
العنافربق األساسربيل الرب  ينب رب  ويتط   تيميا مقاقبل ااق العم يام مقاعاى س ج ل مربن  -58

  وينب ربرب  لجربرب طام املنا جربربل الفتيربربل واليربرب ةى الربرب  تقغربرب    قفربربا يل تةييفهربربا مربربع واقربربع كربربق و يربربل
 ،إ  اء  ااف ملقاقبل عم يام ا  دما     تد   حدوهاا ب يل تفاه  اآلثا  الج بيل ع ة  سواقها

ق األاربربربربدال واجلوا ربربربرب  املوضربربربربوعيل وع ربربربربة القعايربربربربل ا جتماعيربربربربل  يهربربربربا  وهبربربربرباا املعربربربربىن، ينب ربربربرب  حت يربربربرب
   ويتجا بالةفاءى  ااف املقاقبل  عا   ح  يةو  واإلجقا يل بطقيقل شام ل 

 ، لةربربنا  اامربرب ا  خربرباذ  مقاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما  املطبقربربل   الب ربربدا  املتقدمربربل مقجعربربتعتربربم و  -59
 نمربربربرباذ  ول اميربربربربل طام الفتيربربربربل واليربربربرب ةى   الب ربربربربدا  الن جربربربربال يناسربربربرب  متامربربربربا  مربربربربا يتربربربربيذ    منهربربربربا   

 لت رباو  بربد    كربم   جمربال اغربة     ا ربد ا قربد تةربو  امليممل لالقتياهام الناميل بعا املزايا، 
حمربدهى عنافربق وتجتطيع الو يام القفربا يل الناميربل    تجربتفيد مربن  ل قا و   من    تةو   ساسا  
 اينربل    خربوذ  هو  غربةق، تيرببذ لةرب     -واإلجقا يربل منهربا املوضربوعيل  -من النماذ  القا مل 

 ل تع ا من لا   الو يام القفا يل الناميل األ ق ، و يول القا و  املناس  ظا   ميد ا  بق 
وعند تيميا  ااف مقاقبربل عم يربام ا  ربدما  املتع قربل بالوكربا م الفتيربل واليرب ةى، ينب رب   -60

واياكربق الجربو ، واملجربته ةل     يناق امل قعو      فق الجبق ل ربد اع عربن امليرب الل العامربل، 
وتربربؤثق اخليربربا ص ا قتيربرباهيل والجياسربربيل وا جتماعيربربل واملؤسجربربيل لةربربق و يربربل قفربربا يل   تيربربميا 

الةفربرباءى       اربرباف مبربرباهئ األمربربن الجربربع  إ  حتقيربربو مربربع ذلربرب ، ينب ربرب     حيربربذف و  اربرباق الربربناا 
 القا وا واإلجقاءام القا و يل الواجبل  

اظيوربربام خمت فربربل لتوجيربربه  ه النمربربوذج  ب ربربأ  املنا جربربل وسربربا ق وسربرببال  ويتربربيذ قربربا و  األو ةتربربا -61
قاقبربربل عم يربربام ا  ربربدما   وقربربد كا ربربت املجربرباعدى التقنيربربل الربرب  هربربا ملالفتيربربل واليربرب ةى   تيربربميا  اام

 تاحهربربا األو ةتربرباه ع ربربة مربربد  سربربنوام عديربربدى   الةثربربة مربربن الو يربربام القفربربا يل   العربربامل النربربام  
 يربربربا ص الو يربربربام القفربربربا يل،  ربربربا يةفربربرب  لتتفربربربمن ضربربربع خربربرباذ  مق ربربربل مفيربربربدى   املجربربرباعدى ع ربربربة و 

 د ما إذا كا ت مق ل، وبجيطل، وشفا ل، وسه ل اإل فاذ  يوحتد
ناق ربربام الربربدو ى الجاهسربربل ع ربربقى لفقيربربو اخلربربماء ايةربربوم  الربربدويل املعربربن بقربربوا ل وميةربربن مل -62

بربربل عم يربربام ا  ربربدما    مقاق اربربا تطبيربربو عنربربد  امواخلربربم  ا لاملعربربتتقيربربة وسياسربربام املنا جربربل    
همثربق مجربألل التنفيربا، الرب  واجهتهربا  اكق من امل   خمت ف الو يام القفا يل  ومن املها تباهل 

 ،ملربوا ه الب ربقيل واملاليربلاه ارباا العمربقواملواعيد النها يل، وعربده اإل طربا ام ، والقيربوه الرب  واجهربت 
        تالجربربربربل تيربربربربميا املقدمربربربربل لقذحربربربربام امل، وعربربربربدف معق ربربربربل األسربربربربوا ، واياجربربربربل إ  التعربربربرباو  ، و مربربربربثال  

 ااق الناا  
    


