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 السياق والمعلومات األساسية -أولا  
 السياق القتصادي والسياسي لألرننتين -ألف 

اقع األرجنتني ذ  قصى جنوب قارا  م يكا اجلنوعي ، و ر ثامن  كر علدان العامل وثاين  -1
ومثامناوا   لاف كيلاومرت   كر علدان  م يكا الالايني  من حيث املسااح ، إذ ابلام مسااحتها ملياو ني

 43ن حياث عادد الساكان، إذ يبلام عادد ساكاهنا م عةع. كما  هنا ثالث علدان  م يكا الالاينيا  ما
ملياااون  سااام . وقاااد اباااوة   األرجنتاااني ذ املاضااار، ذ سااانوا  امااا ب العامليااا  الثا يااا  وماااا التهاااا 
ابت  هناا ساتؤدي دوراا عاارزاا   ساساا، مكا  ا عظيم  األمهي  ذ السياق السياسر والعااملر حاح ح ست

   ا من املشاكل السياسي  كبحت ا طالقتها االقتصادي .عني  كث  دول العامل اقدماا، إال  ن سلسل
و خ  البلد يشهد وقوع مشااكل سياساي  عديادا ماع اعاقات فارتا  امكام االساتبدادي  -2

، حينمااا دااهد ا ااااا ذ السياساا  االقتصااادي  األرجنتينياا   إذ  عااد  2015والاادرق اطر حااح عااام 
اا  مبااادرا  ذ رواايا امكوماا  اجلديااد اأييااده مفااز سياساا  املناف ساا  و حاادي ا ياااا  إواعياا  وارة

 اا ا املآاامار، كتعيااني رواايا جديااد و عآاااء جاادد للاناا  الوطنياا  مماياا  املنافساا  )املشااار إليهااا 
ء عملياااا  اشاااا يعي  ماااان املتوقااااع ا تها  ااااا عاعتماااااد قااااا ون جديااااد               فيمااااا ععااااد علاناااا  املنافساااا ( وعاااادا

  مماي  املنافس .
لصدد  ن قا ون املنافسا  كاان موجاوداا منا   مادل طويال  سابياا ذ واجلدي  عال ك  ذ   ا ا -3

          املياادا ني السياساار واالقتصااادي عاااألرجنتني. فقااد  د   فااوذ الواليااا  املتحاادا األم يكياا ، علااى 
يبدو، إىل  شوء اال تماام عسياساا  املنافسا ، ياورياا علاى األقال، علاى السااح  السياساي  ذ  ما

وقبل  ن اعمد علدان  خ  ، كالبلدان األوروعي ، إىل التشا يع ذ  ا ه األرجنتني من  عهود مبك ا 
  املسأل  عأمد طويل.

وعااااال ام بااااا ساااابق، طالاااات ُداااابه  االساااات الل السياساااار سياساااا  املنافساااا  ذ البلااااد ذ  -4
ااا  ذ الوقاااات الاااا ا ن  السااانوا  األخاااااا، فأيااابت اعزيااااز اسااااتقالل سااالطا  املنافساااا  ضاااا وراا ملحة

   داوها. لتستعيد مصداقي 

 معلومات أساسية عن قانون حماية المنافسة الراهن -باء 
وجاود  ظاام  يسود اافاق عام علاى ازاياد  مهيا  محايا  املنافسا ، و او ماا يساتدعر ضا ورا -5

مان الصاكوا املالوما  الا  مان داأهنا ايساا ساالم  عمليا  يانع القا ار ومتكينهاا مان كفالا  عماال 
 السوق عفعالي  ودفافي . 

 1923 ه ال اي  وهبدف حظ  ععض السلوكيا  التقييديا  للمنافسا ، يادر ذ عاام وهل -6
، ليكاااون  ول سااااعق ل اشااا يعي  معتااارا ذ  ااا ا اقاااال.   ُ سااا  عالقاااا ون 210-11 القاااا ون رقااام

، حينماااااا اعُتماااااد القاااااا ون 1980الااااا ي ظااااال ساااااارياا حاااااح عاااااام  1946 لعاااااام 960-12 رقااااام
 عالدرج  األوىل.  عطاععه اجلناورال ي احتفظ من ساعقه  262-22 رقم
و خااااا،  ظاا اا لااورود عالاااا  عدياادا عاان وقااوع بارسااا  خُملةاا  م ياا  املنافساا ، كااان ماان  -7

الااالزم ساانة اشاا يع جديااد يااتالءم مااع وضااع السااوق. و كاا ا دخاال قااا ون محاياا  املنافساا  الاا ا ن، 
تشا يع العقوعاا  اجلناويا  . وقاد  ل اى  ا ا ال1999، حياز النفااذ ذ عاام 156-25القا ون رقم 
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، ذ الوقاااات ذااااااه، ءليااااا  حمااااددا ملنااااع  علااااى خمالفااااا  املنافساااا  واعتر ااااا خمالفااااا  إدارياااا  و قاااا ة
  السلوكيا  التقييدي  للمنافس ، كال قاع  املسبق  على عمليا  الرتكز.

 النظام القانوني الراهن لقانون حماية المنافسة -ثانياا  
يدا ال  يواجهها قا ون املنافس  ذ األرجنتاني، يلازم إجا اء من  جل فهم التحديا  اجلد -8

 . (156-25حتليل ملختلف خصاوص قا ون املنافس  وفقاا لقا ون محاي  املنافس  ال ا ن )رقم 

 الدفاقات والممارسات الُمخّلة بالمنافسة -ألف 
ا  احملظااوراا، ياانظم الباااب األول ماان قااا ون محاياا  املنافساا  مسااأل  ااالافاقااا  واملمارساا -9

واشااكل املااادا األوىل منااه  ااواا النظااام القااا وين املتعلااق عاااإلخالل عاملنافساا  ع مةاااته، حيااث اتآاامةن 
ذ السالوا إلدا تاه،  ي العتبااره  - جمتمعا ا  - حظ اا عاماا حيدد املعايا الثالث  الواجت استيفا  ا

ا عاملنافس ، و ر كالتايل:  خُمالة
 عإ تاج وابادل السلع  و اخلدما    ن يتعلق عسلوا متصل ) ( 
 ن يكون من دأن   ا السلوا اشويه املنافسا ، ويشامل  ا ا املصاطلت  فعاال  )ب( 

هايمن داكالا خايااا مان  داكال واشاكل إسااءا اساتخدام امل كاز امل ،‘التزويا ‘و‘ التقيياد‘و‘ امدة ‘
 اشويه املنافس  

لح  القا و يا  احملميا   ال و ار  ن يكون من دأن السلوا املشوِّه اإلض ار عاملصا )ج( 
 ‘.املصلح  االقتصادي  العام ‘

ااات  -10 اااظ، ال حيااادد القاااا ون األرجنتياااو بارساااا  ااااا قا و يااا  ععينهاااا، إمناااا يوجت وكماااا ُيالح 
خلةاا  عاملنافساا ، وفيمااا يتعلااق عالساالوكيا  امل‘. ياا قاعاادا املعقول‘م اعاااا ظاا وف كاال حالاا  عتطبيااق 

 ركن اصنيفها إىل إع ام االافاقا  األفقي  واالافاقا  ال  سي  وإساءا استخدام امل كز املهيمن. 

 الدفاقات األفقية -1 
االافاقا  األفقي   ر الك املرم  عني الش كا  املتنافس  ال  اشارا ذ إ تاج  و ابادل  -11

فا السوق من حيث املنطقا  اجل  افيا  واتفاق  ساسااا  فا  وع املنتاا   و منتاا  باثل  ذ  
 ب( اقاساام السااوق )و/ و    ( حتديااد األسااعار)علااى  ااو مباداا   و اااا مباداا  علااى مااا يلاار: 

ج( اساااتبعاد املنافساااني الفعلياااني  و احملتملاااني. واشاااكل  ااا ه االافاقاااا   داااد السااالوكيا  )و/ و 
 إض اراا ععمل األسواق على  و انافسر.

 الدفاقات الرأسية -2 
االافاقاااا  ال  ساااي   ااار االافاقاااا  املرمااا  عاااني الشااا كا  العاملااا  ذ م احااال خمتلفااا  مااان  -12

عملي  اإل تاج  و التوزيع، ااا  ن الفقاه القاا وين األرجنتياو يشاا إىل عادم وجاوب املقاضااا علاى 
 ن ارتااات عليهااا ءثااار  اا ه االافاقااا  إال إذا كا اات اايتهااا الويااول إىل م كااز مهاايمن  و احُتماال 

 فقياا . واشاامل  اا ه االافاقااا  فاا ا  سااعار إعااادا البيااع واااا ذلااك ماان القيااود الاا  ماان دااأهنا 
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التااأثا علااى البيااع ألطاا اف ثالثاا ، ومنهااا حتديااد حااام املبيعااا  و ااامث الاا عت لألطاا اف الثالثاا ، 
  والتمييز ذ األسعار، والبيع املش وط.

 من إساءة استخدام المركز المهي -3 
كاااان  م   ، ُيشااارتط مسااابقاا  ن يكاااون لشاااخص ماااا، طبيعيااااا ‘إسااااءا االساااتخدام‘لتتحقاااق  -13

، م كاز مهايمن ذ ساوق ععينهاا، و ن يسات ل  ا ا الشاخص م كازه املهايمن ذ التاأثا علااى اعتباريااا 
املنافسااا  عاساااتبعاد مناااافا  و اصاااعيت  فااااذه إىل الساااوق. ااااا  ن م كاااز اهليمنااا  ال يشااامل  ياااع 

 ، عل ينسحت على سوق ععينها حمددا سلفاا من حيث  وع املنت  واملنطق  اجل  افي .األسواق
خلةا  علاق عاملقاضااا علاى السالوكيا  املوكتعليق عام على بارساا  جلنا  املنافسا  فيماا يت -14

م ياا  املنافساا ، ركاان اإلدااارا إىل اأخ  ااا ذ حتلياال ملفااا  املخالفااا ، إذ كثااااا مااا اتااااوز ماادا 
            ، اقلاااص كباااا ذ مااادا 2016، اعتبااااراا مااان عاااام لاااوحظ غ مناااه ساااا سااانوا . عياااد   اااهالفااا و 

 دراس  امللفا . 

 الرقابة على عمليات التركز القتصادي -باء 
          حُتظااااا  عملياااااا  الرتكاااااز االقتصاااااادي الااااا  نااااادف  و قاااااد نااااادف إىل اقيياااااد املنافساااااا   -15

حُيتماااال  ن اآاااا  عاملصاااالح   و اشااااويهها  و يرتااااات  و قااااد يرتااااات علااااى إ شاااااوها ذلااااك، ميااااث 
االقتصادي  العام . كما ينص القا ون على وجوب اإلخطار ععمليا  الرتكز مسبقاا  و ذ اآون 

  سبوع من إع ام االافاق.
واملعيار احملدِّد لوجوب اإلخطاار ععمليا  الرتكاز لتماارط سالط  املنافسا  ال قاعا  عليهاا مان  -16

إلخطار مح جتاوز  قيم  جمماوع حاام التاداول التاااري كمياا، إذ وت ا عدمه ليا إال معياراا 
عيسو، على  ال اتاااوز كال مان قيما  العمليا  وقيما   200 000 000قموع  الش كا  املعني  

، عيسو. ومب ور الزمن،  يبت   ا املبلام متاااوزاا  20 000 000األيول املوجودا ذ األرجنتني 
عمليا  د كا  قدرا اأثا ا على املنافس  معدوما  و و ما يرتات عليه وجوب  ن رآع لل قاع  

 لص   حامها.
الدراساا  املالوماا ، ُاصاادر جلناا  املنافساا  قاا اراا ابلاام فيااه،  مااني التاااارا حالياااا،  وععااد إجاا اء -17

، فاأمني التااارا  او اجلها   عاستنتاجانا واقدم إليه اويي  عشأن إجازا الرتكز من عدمها. ومان   
 عملي   و حظ  ا.املختص  عإجازا ال

 اإلنراء المعتمد في مسألة السلوكيات: اإلنراء اإلداري كقاعدة دكميلية -نيل 
ماان قااا ون محاياا  املنافساا ، يُعتاادة عالقااا ون الااوطو ل جاا اءا   56وفقاااا ألحكااام املااادا  -18

 ق.كقاعدا اكميلي ، ميث حيلة   ا النظام حمل اإلج اء اجلناور الساع  549-19اإلداري  رقم 
ويتعلااق األماا  عإل اااء الطبيعاا  اجلناوياا  لقااا ون املنافساا  وإدماجااه ذ القااا ون اإلداري. اااا  -19

  ه قد اسبت ذ مشكل  كباا عإسهامه ذ اطويل مدا إيدار الق ارا   ظ اا لآ ورا اقدمي اق يا  
 ءخ  اصدره اإلدارا القا و ي  املعني .
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 محكمة حماية المنافسة -دال 
ذ الصاي   األيالي  لقاا ون محايا  املنافسا  علاى إ شااء حمكما  محايا  املنافسا ،  لقد  اص  -20

كهيئ  مستقل  ذ  طاق اختصاص وزارا االقتصاد واألعمال واخلدما  العام  عالبلاد، نادف إىل 
إ فااااذ قاااا ون محايااا  املنافسااا  وضااامان االمتثاااال لاااه واتمتاااع عواليااا  قآااااوي  كاملااا  للنظااا  ذ  ياااع 

  علق  عاملنافس  وذ  يع قطاعا  االقتصاد.املواضيع املت
 2014عيااد  ن  اا ه احملكماا  مل اُنشااأ قااا، فااأوعز  الساالط  التنفي ياا   فسااها ذ عااام  -21

ااز ساالط  اراااذ  يااع القاا ارا  ذ يااد موظااف واحااد،  ال و ااو  مااني التاااارا. ويشااكةل  عتعااديل ركة
كا اات قاوماا ، يااورياا علااى األقاال، ذلااك إىل حااد كبااا ا اجعاااا ذ مظااا   التقاادم املؤسساار الاا   

يتعلااق عإ شاااء  ظااام اااا ُمساايلا ومسااتقل لتطبيااق قواعااد املنافساا ، إذ  سااند ساالط  إياادار  فيمااا
 ااإلدارا املستقل ا. دعىالق ارا  إىل إدارا حكومي  عدالا من إسناد ا إىل  يئ  ااعع  ملا يُ 

 نبر الضرر النانل عن مخالفة قواعد المنافسة -هاء 
الواضااات  ن التاااداعا التصاااحيحي  الااا  اطبقهاااا سااالط  املنافسااا ، والااا  ا اعااار عصاااف   مااان -22

رويسي  املصلح  اقتمعي  العام ، ال اكفر وحد ا لتحقيق املصالح  اخلايا ، ومحايتهاا ذ الوقات 
 ذااه، ذ إطار قا ون محاي  املنافس .

ادا ا علاى املاواطنني واُنشا ، خلةا  عاملنافسا  ءثاار مبارتات على مثل   ه املمارساا  املو  -23
ذ الوقااات  فساااه، حقوقااااا دخصاااي  اقتآااار محايتهاااا، ذ إطاااار العالقاااا  عاااني اخلاااواص، اااادخةل 

 احملاكم العادي .
حيااااز النفاااااذ، سااااو   156-25ومل حتاااادي ذ األرجنتااااني، مناااا  دخااااول القااااا ون رقاااام  -24

فعلااى الاا ام ماان اعاارتاف حاااال  قليلاا  جااداا  ُقيماات فيهااا دعاااو  مد ياا  جلاار الآاا ر. وعالتااايل، 
االجتهااااد القآااااور يااا اح ا عإمكا يااا  التعاااويض عااان الآااا ر النااااجم عااان خمالفااا  قواعاااد املنافسااا  

 وجره، فالواقع  ن إقام    ه الدعاو  ليا داوعاا.

 هيئة اإلنفاذ -واو 
ما فتئت جلن  املنافس  وخمتلف  ما ا  وزارا االقتصاد واألعمال واخلدما  العام  اباد   -25

ف  مبوجات القااا ون مهامهماا كسالطا  إ فااذ لقاا ون محايا  املنافسا ، مبقتآاى اكتسااهبا  ا ه الصا
ل ااى عالفعاال. إال   ااه عااإق ار قااا ون محاياا  املنافساا  الاا ا ن، ا قاا ةر إ شاااء احملكماا  امل 262-22رقاام 

 ذُك  ء فاا.الوطني  مماي  املنافس  واسميتها  يئ ا ل  فاذ، و ر احملكم  ال  مل اُنشأ قا كما 
وذ اياب   ه احملكم ، كان كل من جلن  املنافس  و مني التاارا املعو يصدر القا ارا   -26

ذ مسااااول املنافسااا ، األمااا  الااا ي  د ، كماااا كاااان متوقعااااا، إىل مسااااءل  اختصااااص كلتاااا اهليئتاااني 
 عإ فاذ قا ون محاي  املنافس  ذ الداو ا القآاوي .

، امل فااااااق الثاااااااين للم سااااااوم 2015التنفي ياااااا ، ذ  يار/مااااااايو و خااااااااا، عاااااادةلت الساااااالط   -27
ااااادل  عدرجااااا  كبااااااا  357/2002 رقااااام ع يااااا  إساااااناد دور  يئااااا  اإل فااااااذ إىل  ما ااااا  التااااااارا وح 
وظاوف جلن  املنافس  و ساند  إليهاا مهاام انفي يا ، استشااري  وإداريا  فحسات. عياد   اه منا   من
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عااود ألمااني التاااارا، عصاافته  يئاا  اإل فاااذ، الاا  ا صااالحيا الععااض ، جاا   افااويض 2016عااام 
 إىل جلن  املنافس . 

 إنراء مراقبة التصّرفات -زاي 
فيما خيص اإلج اء املتعلق مب اقب  التص فا ،  ي األفعال  و السلوكيا  املتحقِّقا  ذ  ي  -28

فسا ، مان مان قاا ون محايا  املنا 1دكل ال  اكون   دافها  و ءثار ا  ر الك املا كورا ذ املاادا 
 املناست إع از ما يلر:

عاادء  اا ا اإلجاا اء مببااادرا اجلهاا  املعنياا  مكاام منصاابها  و عاابالغ يقدمااه  ركاان ) ( 
داااخص طبيعااار  و اعتبااااري، عاااام  و خااااص. لكااانة النظاااام الااا ا ن يسااابت مشااااكل حماااددا   ي
ال يوجااد  يتصاال عبادء اإلجاا اء   والا، لوجاوب النظاا  عالآا ورا ذ البالاااا  املقدما  ذ حااني فيماا

إج اء س يع ل فض البالاا  ال  اشا للو ل  األوىل إىل وقاوع ال اشكل خمالف  لقواعد املنافس . 
  مني التاارا، ال جلن  املنافس   وثا ياا، ألن عدء   ا اإلج اء مكم املنصت من اختصاص

، اُعتااد عقاات إجاا اء التحقيااق، وعااالنظ  إىل الوقاااوع املبلةاام عنهااا واألدلاا  اقموعاا  )ب( 
 60جلناا  املنافساا  ر ياااا ا فعااه إىل  يئاا  اإل فاااذ،  مااني التاااارا، الاا  اصاادر ق ار ااا ذ ماادا  قصااا ا 

يوماااا. وعصاادور  اا ا القاا ار انتهاار اإلجاا اءا  اإلدارياا . و نااا اظهاا  مشااكل  اتعلااق عاملهاال املقاا را، 
لتاايل،   للباتة فيهاا، وعافهر ُمهل انظيمي  ال يرتات على عدم االلتزام هبا ا تهااء ياالحي  امللفاا

 يتم جتاوز ا إىل حد كبا 
مااان احملتمااال  ن اطلااات األطااا اف ارااااذ ااااداعا احرتازيااا  ع ااا ا وقاااف الآااا ر  )ج( 

 التداعا من اختصاص  مني التاارا  الناجم عن السلوا املخل عاملنافس ، واعتماد   ه 
ذ قااا ار، و ااار يااانص القاااا ون علاااى كيفيااا  خايااا  إلهنااااء امللفاااا  مااان دون اراااا )د( 

اإلهناااء عاالافاااق. ورثاال اإلجاا اء املتعلااق عالتعهاادا  واإلهناااء عاالافاااق دااكالا خاياااا ماان  دااكال 
خاال عاملنافساا  

ُ
إهناااء النظاا  ذ امللفااا  ساابت وجااوده  ااو التقاااء مصاالحتني، مهااا: إهناااء الساالوا امل

لط  املنافسا  مان اكا يا فوراا وااوفا النفقاا  املرتابا  علاى إجا اءا  دراسا  امللفاا ، باا ركةان سا
 جهود ا للنظ  ذ   م اماال .

 الجزاءات -حاء 
وماا يليهاا لتنظايم اجلازاءا   46عقت اوضيت اإلج اء، يُفا د قاا ون محايا  املنافسا  املاواد  -29

 ااألدخاص الطبيعيني  و االعتبارينيا املخالفني ألحكامه.  اعها عاجلاوز إيق
وخمالفاا  قواعااد املنافسااا   ماا  ماا عت إن  فلااات املخااالف ماان العقااااب  و عوقاات  ااازاءا   -30

خفيف ، و و ماا يتالاى واضاحاا ذ حالا  الكااراال ، حياث ركان ل فاع األساعار  ن يُادرة  رعاحااا  
، واات  ن حتاادد اجلاازاءا  عنااد مسااتويا  رادعاا ا مبااا فيااه  كباااا علااى الشاا كا  املتورطاا . وماان   

الشا كا ، عناد ارااذ ق اراناا اخلايا ، عان التطلةاع إىل حتقياق مكاسات اقتصاادي   الكفاي  لصا ف
ماااان املخالفااااا . فمبااااالم اجلاااازاءا  االقتصااااادي  املنصااااوص عليهااااا ذ القااااا ون األرجنتيااااو مماياااا  
املنافسااا  دون الاااك املقااا را ذ قاااوا ني البلااادان األكثااا  اقااادماا ذ  ااا ه املساااأل ، و ااار  قطااا  فاوقااا  

  ر اعديلها. األمهي  ينب
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 الطعن القضائي -طاء 
عاالوا علااى عاادم حتدياد  يئاا  اإل فاااذ لسانوا  طويلاا ، اُثااار داكوا حااول مااا إذا كا اات  -31

اهليئاااا  القآاااااوي  املختصاااا  مب اجعاااا  القاااا ارا  الصااااادرا ذ مساااااول املنافساااا   اااار احملكماااا  اجلناوياااا  
عالبلاد، وإن كا اات  الات االجتهااادا  االقتصاادي  الوطنيا   م احملكماا  املد يا  والتاارياا  االحتاديا  

  القآاوي  متيل إىل ا جيت اختصاص الك األخاا.

 دعزيز الختصاص -ياء 
اعااازز جلنااا  املنافسااا  العالقاااا  املؤسساااي  والدوليااا  عتنظااايم حلقاااا  دراساااي  عااان املسااااول  -32

 خاا   ذ  املتعلقا  مماياا  املنافساا  و  شاط  اوعوياا  ذ اجلامعااا  وُااا ف  رعااب العماال ومنظمااا 
القطااااع اخلااااص. كماااا دااااركت جلنااا  املنافسااا  دوليااااا ذ حمافااال وحلقاااا  عمااال دوليااا  وذ عااا ام  
للتاادريت الااداخلر ودورا  ادريبياا  ذ  يئااا   خاا   معنياا  عاملنافساا ، عينمااا اعاو اات مااع  يئااا  
  و جهازا  خاا   متعاددا األطاا اف، وقاد عاا ز  شااطها  اا ا ععاد الت ياااا  املهما  الاا  ُ حادثت مناا

 . 2016عام 

 دعليق على أهل المسائل -ثالثاا  
حييل   ا الف ع إىل حيثيا  حاال  حمددا مماي  املنافسا  وقعات ذ السانوا  األخااا  -33

ذ األرجنتاااني واعتُااار  مهمااا  عمليااااا واتآااامن عنايااا  متصااال  عإ شااااء الكااااراال ، وعالعالقاااا  
ملياا  الرتكاز االقتصاادي. وسااد ذ هنايتاه إساءا اساتخدام امل كاز املهايمن، وع ال  سي ، وحاال 

 ذك  لأل شط  املتصل  عتعزيز املنافس . 

 الدفاقات األفقية -ألف 
 كارال اإلمسنت  

الصاادر ذ  ا ه امالا  ملمحااا جدياداا ذ بارساا  جلنا  املنافسا  و ااو  (1)يتآامن القا ار -34
ما  األرعااغ ااا املشا وع  افرتاضاياا. النظام املستخدم الحتساب مبالم ال  اماا ، حياث قُادِّر  قي

وع لك،  وقع ق ار اإلدا   جزاءا  خبما د كا  إىل جا ت احتاد الشا كا  الا ي كاان يآامةها 
 لتورطهما ذ إع ام اافاقا  اقاسم للسوق واافاقا  على األسعار وعلى ابادل املعلوما .

 كارال السيارا   
الصااادر ذ  اا ه امالاا  حماالة ا تقااادا  عدياادا:  والا، ألن اُلمصاانةعني  (2)لقااد كااان القاا ار -35

،  ي  ن ‘اطااعق األساعار ‘واملستوردين مل يكو وا الطا ف املبلةام عناه، وثا يااا، أل اه مل يُتبلاع معياار 
جما د اطااعق األساعار مل يكان دلاايالا كافيااا إلثباا  فعال الرتكااز ذ ايااب  ي  دلا   خا  . ومااع  ن 

نافساااا  ر   وجااااود  دلاااا   خاااا   علااااى اطاااااعق الساااالوكيا  موضااااوع الاااابالغ، إال  ن  اااا ه جلناااا  امل
__________ 

 ن  مني التنسيق التقو.عالصادر  124/2005الق ار رقم  (1)

 .2014كا ون األول/ديسمر   12املؤرخ  ،التاارا ق ار  مني (2)
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االعتبارا  األخ   مل اكن اعدو كوهنا حااااا عاأن  يكال الساوق كاان ييسا  التواطاؤ، ذ حاني 
خاااال امللاااف مااان  ي  دلااا   خااا  ، كحااادوي لقااااءا   و ااصااااال  عاااني األطااا اف املااادعى  هنااام 

 ستئناف الق ار. عآاء الكارال. فأل ت حمكم  اال

 كارال منتاا  اجليالاني الطيب  
املتعلاق هبا ه امالا  الا ي جتااوز  مدااه  (3)حدثت واقع  دديدا اجلتادةا ذ إطاار اإلجا اء -36

اساااع سااانوا  وُ ج يااات ذ إطااااره عملياااا  افتااايث ملقاااارة الشااا كا  اخلاضاااع  للتحقياااق، وكااا لك 
خاص الطبيعياون الثالثا  الا ين رثلاون لبعض املنشآ  الصحي  واملستشفيا   حيث عوقت األد

عيساو لكال مانهم وعوقبات، عاالطبع، الشا كا   200 000املختارا  املدا ا  عادفع ا اما  قادر ا 
الصاايدال ي  عااادفع ا امااا  قاادر ا عشااا ا مالياااني عيسااو لكااال منهاااا لتورطهااا ذ إعااا ام اافاقاااا  علاااى 

  األسعار وعلى اقاسم السوق.

 الدفاقات الرأسية -باء 
املمارس  ال  اتةبعها جلن  املنافس  و يئ  اإل فاذ عاألرجنتني مل ا كز عوجاه خااص علاى  إن -37

املقاضااا علاى القيااود ال  ساي . فمان اااا املاألوف ذ املمارسا  العملياا  عااألرجنتني  ن يعاق ات علااى 
 يمن.القيود ال  سي  ما مل اصاحبها قيود  فقي   و سلوكيا  اتعلق عإساءا استخدام امل كز امله

 حال  البث التلفزيوين ملباريا  ك ا القدم   
منوذجاااا للحاااال  الاا  حُتللاال فيهااا  (4)البااث التلفزيااوين ملباريااا  كاا ا القاادماشااكل حالاا   -38

القا ار الصاادر عشاأهنا، إذ ر    (5)القيود ال  ساي ، وقاد  ل ات احملكما  اجلناويا  االقتصاادي  الوطنيا 
  هنا اتعلق مبمارس  ر سي  مش وع .

وركن التأكيد ذ   ا الف ع  ن النه  ال ي اطبةقه جلنا  املنافسا  ذ  ا ه امااال  علاى  -39
موضوع القيود ال  سي  اجلديل  و إدماج   ا النوع من القيود ذ سلوكيا   خ   خُمل  عاملنافس ، 

ه االجتهاااد القآاااور األرجنتيااو اااخدام امل كااز املهاايمن. وعلااى كاال حااال، يتة وال ساايما إساااءا اساات
 وعاا ما إىل عدم اعتبار القيود ال  سي  خُمل ا عاملنافس ، مبا فيها الك ال  اعتر ا القوا ني والواليا  

 القآاوي  األخ   ض عاا من السلوكيا  التواطئي ، كتثبيت سع  إعادا البيع ر سياا.

 ءة استخدام المركز المهيمنإسا -نيل 
 : إساءا االستخدام عاالستبعاد (Clorox)حال  د ك  كلوروكا   

علاى السالوا  املتعلق هب ه امال  مثااالا واضاحاا  (6)عليه ذ الق ار يشكل السلوا املعاقت -40
الااا ي يأاياااه الطااا ف الفاعااال املهااايمن عقصاااد اوطياااد م كااازه املهااايمن املميلاااز، مياااث يفااا ا علاااى 

__________ 

 .2015كا ون األول/ديسمر   4املؤرخ ، ق ار  مني التاارا (3)

وُ خا  ، 2001ءب/ اساطا  12املاؤرخ  ،قا ار  ماني داؤون املنافسا  ورفاع الآاواعا التنظيميا  ومحايا  املساتهلك (4)
 .  املنافس   جلن ع  ي فيه

 .  2003ءب/ اسطا  29االقتصادي  الوطني  املؤرخ  عاحملكم  اجلناوي ‘ عاء‘حكم الداو ا  (5)

 .  2015 يسان/ ع يل  17املؤرخ ، التاارا ق ار  مني (6)
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باا لاو اقتصا وا علاى دا اء منتااااه    دق زةعني والزعاون إذا ادرتوا منتاا  من منافسيه د وطاا املو 
 كط ف مهيمن. 

: (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) (.إف يب. )واي. الوطنيااا  حالاا  دااا ك  حقاااول الاانفا  
 إساءا االستخدام عاالست الل

الصااادر ذ  اا ه امالاا  يتعلااق عف ضااي  يعاقاات فيهااا علااى  (7)ماان املالواام عيااان  ن القاا ار -41
، مقار اا ا ‘سااتخدام عاالساات اللإساااءا اال‘فاا ا  سااعار اساات اللي ، و ااو  حااد  دااكال مااا يُاادعى 

خلا  عاملنافسا  واضاح . وراام   اه لايا مان الا ي اعتار ءثااره امل‘ االساتبعادإساءا االستخدام ع‘  ع
لسااع  اساات اللياا، فقااد حاادد القاا ار ذلااك، فأجاااز اعتبااار السااهل حتديااد اماااال  الاا  يعااد فيهااا ا

 مااحجتاااوز السااع  املطبةااق علااى السااوق الوطنياا  لاا لك املطبةااق علااى املبيعااا  إىل اخلااارج اساات اللياا 
 ُوجد سع  حمدد للتصدي  وءخ  للسوق الوطني  وُمنعت، ذ الوقت ذااه، إعادا االستااد.

 اإلهناء عاالافاق :(Royal Canin)‘ رُوايال كن ن  ‘حال  د ك    
ُروايااال  ‘ماان  مثلاا  اإلجاا اء اخلاااص عإهناااء ملااف املخالفاا  عاالافاااق القاا ار املتعلااق عشاا ك   -42
ال ي قُبلت فيه التعهةدا  املع وض ، وفقاا ملعياار جلنا  املنافسا . وقاد  جا   األخااا، ذ  (8)‘ك نن  

  ااه واات عاادم قبوهلااا القاوياااا، إمنااا اُقباال ر يهااا القااا وين، حتلاايالا لسااواعق قبااول التعهاادا  وحاادد  
مساات ظاا وف كاال حالاا  ععينهااا. وجاااء ذ امللااف  ن الشاا ك  املبللاام عنهااا قااد اعهةااد  عاسااتئناف 
إماادادانا للطاا ف املبلِّااام مااع إجااا اء خصااوما  حمااددا وعااانفا الشاا وط املطبةقااا  علااى العماااالء ذ 

درجات ذ ر ي جلنا  املنافسا ، فكا ات األسااط املنطق . فوافق املبلِّم على   ه الش وط، وعليه،  ُ 
 ال ي استند إليه الق ار.

 التكتالت القتصادية -دال 
  (Telefónica-Telecom)‘ ايليكوم-اليفو تكا‘حال    

‘ د ك  مسامه  - اليفو تكا اإلسباين ‘واقع  مهم ، إذ كان لش ك   (9)دهد    ه امال  -43
(Telefónica España S.A.)  فاااوذ علاااى مشااا ل ا االاصااااال  السااالكي  والالسااالكي  ال ويسااايتني ذ 

، وكااان (.Telefónica de Argentina S.A)‘ داا ك  مسااامه  - اليفو تكااا األرجنتينياا ‘األرجنتااني، داا ك  
، (.Telecom Argentina S.A)‘ د ك  مسامه  - اليكوم األرجنتيني ‘ فوذ ا عليها كلياا ومباد اا، ود ك  

ذ ا عليها اا مبادا . و جااز  ماني التااارا الداخليا  الرتكاز عشا وط حماددا ط عنات فيهاا وكان  فو 
الش كا  املخط ا عه، وقبلت حمكم  االستئناف الطعن دكالا وألسباب اتعلق مق الادفاع، و او 

 ما اقتآى إج اءا   ظ  جديدا ذ امللف.
ز، و او مااا  كداااه احملاااكم، ماا إذا كا اات العملياا  اشاكل حالاا  ا كاا وكا ات القآااي   يآاااا  -44

فُش ع ذ اراذ إج اءا  جديادا للنظا  ذ امللاف ا تهات عإيادار  ماني السياسا  االقتصاادي  قا اره 
الاا ي ُ جيااز مبوجبااه الرتكااز )املشاا وط(، عالتعهاادا  الاا   2010اشاا ين األول/ كتااوع   13املااؤرخ 
__________ 

 (.189/99)رقم  1999ءذار/مارط  2ا   الصناع  والتاارا والتعدين، املؤرخ ق ار  م (7)

 .  2012حزي ان/يو يه  7املؤرخ ، ق ار  مني التاارا الداخلي  (8)

 الصادر من  مني التاارا الداخلي . 438/09الق ار رقم  (9)
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ذ د ك  ‘ م. ش. - إلسباين اليفو تكا ا‘ع ضتها الش كا  املخط ا عه، و ر حظ  مسامه  د ك  
فيهااا  و اعرتاضااها علااى  ي اافاقااا  ‘ ايلكااو‘ و ذ  ي داا ك   خاا   اسااا م ‘ م. ش. - ايلكااو‘

  ارمها الك األخاا، وذلك ذ  ي مسأل  اتعلق عالسوق األرجنتيني .

)إجاااازا عتعهااادا  ذ  (Hoyts-Cinermark Argentina)‘ساااينامارا األرجنتينيااا  -  ُويااااتا‘حالااا    
 )ب( من قا ون محاي  املنافس (13إطار املادا 

ملااف ا كااز يتعلااق ععملياا   ط افهااا  2015 يار/مااايو  6 جاااز قاا ار  مااني التاااارا املااؤرخ  -45
د كا  حمددا ذ سوق الع ا السينماور. وُ جيز    ه العملي  عالتعهد ال ي ع ضته الش كتان 

التوضيحا  ال  قدمتها جلنا  املنافسا  عشاأن  ا ا التعهاد و فااد   املخط اان عالرتكز، ومع م اعاا
مبنااع رفااع األساعار، واثبيتهااا، خلمااا ساانوا  ذ منطقا  يااال مديناا  عوينااوط ءياا يا  فيهاا إ اااالا 

   الكر ، ومدين  عوينوط ءي يا ذااي  امكم  فسها.

خلطاااااوط اجلويااااا  الريطا يااااا  م. ودااااا ك  ا ش. - ‘إيباياااااا‘ ا كاااااز دااااا ك  اخلطاااااوط اجلويااااا  اإلسااااابا ي   
 مش وط ( )إجازا
واخلطااوط اجلوياا  الريطا ياا ، وافااق  مااني التاااارا عقاا ار ‘ إيبايااا‘فيمااا يتعلااق عرتكااز داا ك   -46

 .(10)على إجازاه عش وط حمددا اقرتحتها جلن  املنافس  2015دباط/فراي   2يدر ذ 
ويعس  فهام كياف  ن مشااكل املنافسا  الا  كشافت ركان  ن حتال عفا ا دا ط اثبيات  -47

عااادد الااا حال  اجلويااا  والطاقااا  االساااتيعاعي  مااان املسااااف ين. فبينماااا قاااد يبااادو  ااا ا التااادعا مفياااداا 
للمساااف ين علااى  اا ا اخلااا اجلااوي، ذلااك   ااه لاان اُل ااى الاا حال  املباداا ا عااني  ااااني الااوتجهتني، 

اب   فهو يكاد يكون ع دمي الصل  مبشااكل املنافسا  النا ا  عان اال ادماج. وعالتاايل، ابادو علياه يت
 سياسي  ععيدا عن مسأل  املنافس . 

)إجاازا عتعهادا  ولكاان  (Cablevisión)‘ كاعليبيساايون‘و (Multicanal) ‘مُولتيك ناال‘ا كاز دا ك    
 ) ( من قا ون محاي  املنافس (13ذ إطار املادا 

ان املخط اان، ذ امللف املع وا علاى جلنا  املنافسا  للنظا  فياه، اعهادا  قطعت الش كت -48
) ( مااان 13الصااادر ذ امالاا ، ذ إطااار املااادا  (11)ملاادا ساانتني، فااُأجيز  العملياا  مبوجاات القااا ار

 ون محاي  املنافس ،  ي عال د وط. قا 
 وهب ا اخلصوص،  شأ  املشكلتان التاليتان:  -49

 ياااا    ااااه مل يااااوف  عالتعهاااادا  املع وضاااا ، فصااااار الرتخاااايص ر   الساااالط  التنفي ) ( 
 ط  الط فان إىل إعطال  ث  الرتكز  منعدم األث  واض

) ( مااان قاااا ون محايااا  املنافسااا  13كا ااات العمليااا  قاااد ُ جياااز  ذ إطاااار املاااادا  )ب( 
)ب( )املتعلقااا  عتعلياااق اإلجاااازا علاااى دااا ط اساااتيفاء 13)املتعلقااا  عرتخااايص العملياااا (، ال املاااادا 

__________ 

ذ  ،علاى حاد ساواء ،عادد الا حال  وعادد املقاعادااواا  ماا سانوا  مان حياث خل ( اثبيت الطاق  االستيعاعي   (10)
إجاا اء ريااد ألسااعار خطاار عوينااوط ءي يا/ع وكساال و اخلاادما  املقدماا  علااى خااا عوينااوط ءي يا/لناادن  ب( 

  .ثالي سنوالوعوينوط ءي يا/فيينا 

 .2007كا ون األول/ديسمر   7ق ار  مني التاارا، املؤرخ  (11)
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الشاا وط املقاا را(، فاسااتأ ف الط فااان ضااد القاا ار املاا كور، حيااث  ل اات احملكماا  ذ هناياا  املطاااف 
إذ ر    ن الرتخيص عالرتكز مل يكن مش وطاا، مع عدم اإلخاالل  ،113/2010ق ار الوزي  رقم 

  واز املطالب  عالوفاء عالتعهدا  عط ق  خ  . 

 ‘للخااادما  عااااألرجنتني .ءي إي.  ي.‘و (Pampa Argentina) ‘عامباااا األرجنتينيااا ‘دااا ك   ا كاااز  
(AEI Servicios Argentina) إجازا اا مش وط ، 

عمليا  ا كاز معقادا  2015ءب/ اساطا  28ُ جيز  مبوجت ق ار  مني التاارا املؤرخ  -50
ذ سوق اخلدما  الكه عاوي . فبعد  ن حلةلت جلن  املنافس  ءثار العملي  على الساوق، ءخا ا ذ 
اعتبار ااا  ن حاااال  االرافاااع وامصااص املرتابتااني عليهااا ذ خمتلااف األسااواق الاا  ُحللاات ليساات  

 26.38كباا )فباستثناء سوق التوزيع ال ي ستبلم حص  اقموع  النادئ  عان الرتكاز مناه  ساب  
ذ املاواااا  عااااأي حااااال ماااان  7ذ املاواااا ، لاااان اتااااااوز حصصااااها ماااان ساااااو  األسااااواق الاااا  ُحلةلاااات 

ُحلةلاااات ال اثااااا قلقاااااا ماااان حيااااث محاياااا  املنافساااا ،  ، ا تهاااات إىل  ن عملياااا  الرتكااااز الاااا األحااااوال(
 فأ ويت  يئ  اإل فاذ عإجازنا عال د وط.

 دعزيز المنافسة -هاء 
 التق ي  املتعلق عبطاقا  االوتمان وعطاقا  السحت ووساول الدفع اإللكرتو ي   

، حتقيقااا ذ 17وجت ق ار ا رقم ، مب2016ءب/ اسطا  26 ش   جلن  املنافس  ذ  -51
سالوكيا  خُملا  عاملنافسا  وذ  (Prisma Medios de Pagos) ‘ع يساما لوسااول الادفع‘إاياان دا ك  

امل كااز املهاايمن علااى سااوق عطاقااا  االوتمااان ووساااول الاادفع اإللكرتو ياا ، عينمااا كااان واا ي إعااداد 
 األرجنتني و مني التاارا.جمموع  من التوييا  إىل كل من املص ف امل كزي جلمهوري  

وعاا لك، وععااد دراساا  وافياا  للسااوق املاا كورا، ا تهاات جلناا  املنافساا  إىل اإلدااارا عتنفياا   -52
 التوييتني التاليتني:

إىل املصاااا ف امل كاااازي جلمهورياااا  األرجنتااااني،  ن ُواااا ي م اجعاااا  دااااامل  للنظااااام  ) ( 
الل السياساا  املعازِّزا لاى مساأل  اسات الدفع اإللكرتو ي ، ماع الرتكياز خصويااا ع القا وين لوساول

 للمنافس  
ع يسااما لوسااااول ‘إىل  مااني التاااارا،  ن يفااتت حتقيقاااا مكااام منصاابه مااع داا ك   )ب( 
مص فاا من  كر مصارف  14املسامه  فيها )و ر  ش كا وال (Prisma Medios de Pagos)‘ الدفع

إسااااءا اساااتخدام م كز اااا  جاااه التحدياااد،، وعلاااى و البلاااد( عااادعو  إاياهناااا بارساااا  خُملةااا  عاملنافسااا 
 املهيمن. ووافق  مني التاارا على التويي . 

 زخل نديد لسياسة المنافسة )مشاريع دعديل قانون حماية المنافسة( -رابعاا  
عاان اشااكيل حكوماا  جدياادا ر   ضاا ورا  ن اشااكل  2015 سااف   ا تخاعااا  عااام  -53

سياساا  املنافساا  إحااد  ركاااوز عملهااا. وقااد كشاافت  وىل التااداعا الاا  اراا نا عاان  اا ا االلتاازام، 
و اار كالتااايل: اعيااني رواايا جديااد و عآاااء جاادد للاناا  املنافساا ، وحتااديث  يكلهااا، وافويآااها 
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إعادا  يكل  مالا موظفيها، وعصف   ساسي ، حفز سنة قا ون ععض يالحيا   مني التاارا، و 
 .2016جديد مماي  املنافس ، وقد ُع ا مش وعه على الكو   ط ذ  يلول/سبتمر 

ذ إطااار  2006ويأخاا  مشاا وع قااا ون محاياا  املنافساا  عالتوياايا  الاا  قُاادمت ذ عااام  -54
واعزيااز اسااتقاللي   ظااام محاياا  املنافساا  منظماا  التعاااون والتنمياا  ذ املياادان االقتصااادي لتحااديث 

األرجنتيو، ومح اعُتمد، ست دو األرجنتني على املستو  التش يعر  حد البلدان ال  متتلك قا و اا 
  متطوراا و دوا  كافي  لتنفي  سياسا  متين  للمنافس .

ساااا  ويتاااألف مشااا وع القاااا ون مااان سسااا  عشااا  عاعااااا، يصااانِّف  وهلاااا االافاقاااا  واملمار  -55
 احملظورا، عينما يف  د ثا يها إلق ار معايا حتديد امل كز املهيمن.

وخيصلاااااص البااااااب الثالاااااث مااااان مشااااا وع القاااااا ون لعملياااااا  الرتكاااااز واال ااااادماج ويشااااامل  -56
 تياااا ا لتق يااا  اساااتع اا النظااا اء، املع اااد ذ إطاااار منظمااا   2006التوياايا  الااا  قُااادمت ذ عاااام 
 قتصادي، ومنها ما يلر:التعاون والتنمي  ذ امليدان اال

 رفع مستو  كفاءا ال قاع  على عمليا  اال دماج عتداعا من قبيل: ) ( 
 رفع عتبا  اإلخطار   '1'
  اا املش وط اقصا مدا إجازا عمليا  اال دماج  '2'
 ارا  املتعلقااا  ععملياااا  االعااارتاا علاااى حاااق الطااا ف الثالاااث ذ اساااتئناف القااا '3'

 اال دماج 
الا ي ُوياز لألطا اف املعنيا  إمتاام عمليا  اال ادماج فعليااا م اجع   ظام اإلخطار  )ب( 

  قبل ا تهاء البتة ذ ملف ال قاع  على عمليا  الرتكز.
وقاااد عااااات عتباااا  اإلخطاااار منخفآااا  جاااداا علاااى إثااا  عمليااا  التآاااخةم، و اااو ماااا كاااان  -57

علاى املنافسا   يستدعر قدراا كبااا من اجلهود واملوارد لدراس  ملفا  عملياا  كا ات قادرا اأثا اا
 تياا   ضئيل . ول لك، ي فع مش وع القا ون   ا عتبا  اإلخطار عدرج  كباا، واالفياا لتااوز اا

، وياانص ذ (Unidad Móvil)‘ الوحاادا املت اااا‘ للتآااخم، فإ ااه حُيياال إىل وحاادا حساااب اُاادعى
ااااري فيهااا الوقاات  فسااه علااى إلزامياا  اإلخطااار ععمليااا  الرتكااز الاا  يتااااوز حااام التااداول الت

عيسااو، لكاانة  15  لقيماا  األولياا  للوحاادا املت اااا عمليااون وحاادا مت اااا. وحتاادلد ا 150عاااألرجنتني 
   ه القيم  سُتعدلل سنوياا وفقاا لت ا  سعار االستهالا )مؤد ا   سعار االستهالا(.

 اعار ويتوخى مش وع القا ون  يآاا  سالوعاا جدياداا الحتسااب حاام التاداول التاااري ي -58
  . رقم معامال  الش ك  املسيطت ا، إىل جا ت رقم معامال  الش ك  املسيط   عليها

وإذا  خااا  مشااا وع القاااا ون عتويااايا  منظمااا  التعااااون والتنميااا  ذ امليااادان االقتصاااادي،  -59
من م حلتني، حُتسام ذ األوىل العملياا  الا  ال اطا غ مشااكل اتعلاق عاملنافسا ، ذ  إج اء فيتوقع
شاا ع ذ امل حلاا  الثا ياا  ذ النظاا  ذ الااك الاا  اكشةاافت فيهااا، ذ امل حلاا  األوىل، ظاا وف حااني يُ 
  ن اساابت مشاااكل اتعلااق عاملنافساا ، و ااو مااا يقتآاار فحصاااا  وي للعمليااا . كمااا يتوقااع يُاا جةت

 قيام إج اء موجز للعمليا  ال  اقل  رجحي  حظ  ا. 
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قصاااا لاان اكااون  دد مشاا وع القااا ون ءجاااالا وفيمااا يتعلااق عااإج اء البااتة ذ العمليااا ، حياا -60
اق يبياا ا فحساات كمااا  ااو امااال ذ الوقاات الاا ا ن. وعاا لك، سيتساا  البااتة فيهااا ذ ماادد وجياازا، 

حتفظا  جمتمع الش كا  على عدم إمكا ي  إمتام عمليا  الرتكاز فعليااا إىل حاني  سيدر األم  ال ي 
 يدور ق ار سلط  املنافس . 

وذ الباب ال اعع، املتعلاق هبيئا  اإل فااذ، يعادِّل مشا وع القاا ون النظاام املؤسسار السااري  -61
‘ اهليئا  الوطنيا  ممايا  املنافسا ‘علاى إ شااء اعديالا جو  ياا معززاا اساتقالليته. فيانص هلا ا ال ا ا 

ىل ، كهيئاا  فصااال قآاااور ذا  طاااعع  اااعر، إضااااف ا إ‘حمكمااا  محاياا  املنافساا ‘الاا  اتااألف ماان 
األما اااا  املعنياااا  ععليااااا  الرتكااااز ‘و‘  ما اااا  التحقيقااااا  الساااالوكي ‘ يئتااااني  حااااادي  القاضاااار، مهااااا 

، يناااط هبمااا التحقيااق ذ امللفااا  الااواردا لكاال منهمااا، وسااتتألف احملكماا  ماان رواايا ‘االقتصااادي
 و رعع   عآاء.

رواايا حمكماا   كاال ماانالختيااار  والختيااار  عآاااء اهليئاا  الوطنياا  مماياا  املنافساا ، وكاا ا  -62
تني، يااانص مشاااا وع القاااا ون علااااى إجاااا اء  محايااا  املنافساااا  و عآااااوها وكاااا لك رويسااار كلتااااا األمااااا

يُ دلحون مبوجبه، مبساعق ل عام ، للع ا على  يئ  حملةفاني خمصلصا  اُعتاد لكال منصات قاوما  مان 
ي يا   عآااء يُعلن عنها. وعقت ا قآاء مدا  ا ا اإلجا اء، اعانية السالط  التنف ثالث  م دحني،  

 اهليئ  الوطني  مماي  املنافس ، عق ار معلل ملدا سا سنوا  ال ووز خالهلا عزهلم  و إقالتهم. 
وينظم الباب اخلاما مان مشا وع القاا ون عمال األما ا  الف عيا  لادعم املنافسا  عويافها  -63

 فاااذه. ويفاا د مشاا وع  يئاا  الساالط  التنفي ياا  املعنياا  عاملشااارك  ذ  عمااال اعزيااز قااا ون املنافساا  وإ
 القا ون الباب السادط مليزا ي  اهليئ  الوطني  مماي  املنافس .

 مااا الباااب الساااعع، فياانظم إجاا اء البااتة عاان ط يااق  حكااام مدروساا ، وإن كا اات اشااا  -64
وكااا ا إىل ال قاعااا  علاااى عملياااا  الرتكاااز، اااانظم  ساسااااا  عالسااالوكيا  مبااادوياا إىل امللفاااا  املتعلقااا 

كيا ، مع حتقياق ااوازن مالوام عاني واجباا  التازام الشافافي ، ومانت وسااول التحقياق ملفا  السلو 
ذ املخالفا ، وحقوق الدفاع. وينص   ا الباب  يآااا علاى مشاارك  خمتلاف األطا اف املعنيا  ذ 

  اإلهناء عاالافاق. إج اءا  امللف وعلى
عاان  فافااع مبال هااا كثااااا وخيصلااص الباااب الثااامن ماان مشاا وع القااا ون لتنظاايم اجلاازاءا ،  -65

 الك املق را ذ النظام ال ا ن ويُق ة املعايا التالي  لتحديد ا: 
ذ املاو  مان حاام التاداول التاااري املتصال عااملنت   و اخلدما   30حح  سب   ) ( 

 ، مآ وع  ذ عدد سنوا  املقرت   عالفعل اا املش وع امل اك ت خالل السن  املالي  األخاا للش ك
 ملخالف  ا

ذ املاو  من حام التداول التااري املوحةد خالل السان  املاليا   30حح  سب   )ب( 
 لش كا  املخالف  األخاا للماموع  ال  انتمر إليها ا

 عاقت عليه.املش وع  املتأاي  من الفعل امل ضعف قيم  األرعاغ اا )ج( 
 و  كثا  مان  ا ه املعاايا، يُطبلاق  كار وذ حال إمكا ي  احتساب مبلم ال  ام  مبعيارين  -66

 ذلك.  ون وحدا مت اا كحد  قصى ذ خالفملي 200مبلم، عينما حتدلد ذ 
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واعزيااازاا لألثااا  الااا ادع للاااازاءا ، يااانص مشااا وع القاااا ون علاااى ااااداعا  خااا   كاساااتبعاد  -67
خالفا  وانحياتهم املخالفني من الساال الاوطو ملاورةدي الدولا  ومعاقبا  املساؤولني عان الشا كا  امل

 من منايبهم.
ويااانظم البااااب التاساااع مااان مشااا وع القاااا ون ع  اااام  ال  فااا  اساااتااع ا إلحاااد  التويااايا   -68

. فتماداياا ماع   ات التااارب الدوليا  ذ  ا ا املآامار، يانص  ا ا البااب 2006املقدم  ذ عام 
فة فااوراا عاان الساالوا علااى إعفاااء  ول داا ك  خمالفاا  حتتماار عالر ااام  ماان دفااع ال  اماا  علااى  ن اكاا

األدلاا ، و ال افشاار  ماا  اقاادرها طلاات تلااف املخااالف، واتعاااون ذ التحقيااق اعاو اااا كااامالا، و ال ا
ذ  80إىل  20اإلعفاااء. كمااا ياانص الباااب التاسااع علااى خفااض قيماا  ال  اماا  عنسااب  ااارتاوغ عااني 

 املاو  للش كا  ال  حتتمر عالر ام  اباعاا.
ىل دعاااو  التعااويض عاان األضاا ار النا اا  عاان املخالفااا  املتعلقاا  ويشاا الباااب العاداا  إ -69

عاملنافس . ويدم     ا الف ع ذ القا ون األرجنتيو كعنص  ءخ  مان عنايا  الا دع، إذ يانص علاى 
ااااداعا مااان قبيااال خفاااض مطالباااا  التعاااويض للمحتماااني عر اااام  ال  فااا   و إعفااااوهم منهاااا كأحاااد 

ورا امفاااال علاااى الطبيعااا  التحفيزيااا  للر اااام . وفيماااا خياااص التاااداعا القصاااو  الااا  اقتآااايها ضااا  
دعاو  املتاعع ،  ي الك ال  اُقام عقت يدور قا ار هنااور مان حمكما  محايا  املنافسا ، يقا ة  ا ا 

 الباب  يآاا قوا اإللزام القا وين هل ا الق ار.
ويقااارتغ  ويااانظم البااااب اماااادي عشااا  دعااااو  اساااتئناف قااا ارا  حمكمااا  محايااا  املنافسااا ، -70

إ شاء حمكم  استئناف متخصص ،  ر حمكم  االستئناف الوطني  املعني  مماي  املنافسا  )البااب 
 الثاين عش (.

وينص الباب الثالث عش  على ُمدد التقادم، و ار ساا سانوا  للسالوكيا  احملظاورا.  -71
  وقاف املخالفا ،  ما عن املطالب  عالتعويض عن األض ار، فتحدلد مدا اقادمها عثالي سنوا  من

 و مناا  إعااالغ الطاا ف املتآاا ر عنهااا، ذ الاادعاو  املسااتقل ، وعساانتني مناا  ياادور القاا ار النهاااور 
 حملكم  محاي  املنافس  ذ دعاو  املتاعع . 

و خااااا، يفاا  د الباااب ال اعااع عشاا  لنظااام دعاام املنافساا ، عإ شاااء يااندوق لاادعم املنافساا ،  -72
 لألحكام اال تقالي  والتكميلي . عينما يف  د الباب اخلاما عش 

 الوضع الراهن -خامساا  
ينب ر لتحليل وضع املنافس  الا ا ن ذ األرجنتاني  ن ينطلاق عالآا ورا مان االساتنتاجا   -73

 تياااا ا لتحليااال النظااا اء الااا ي ُ جااا ي ذ إطاااار   شاااط   2006والتويااايا  الااا  قُااادمت ذ عاااام 
 صادي، وفيما يلر موجز هل ه االستنتاجا  والتوييا :منظم  التعاون والتنمي  ذ امليدان االقت

 إ شاء حمكم  محاي  املنافس    ) ( 
 زيادا ميزا ي   يئ  محاي  املنافس   )ب( 
 اعزيز  ش    شط  مكافح  الكاراال   )ج( 
 رفع مستو  كفاءا التحقيقا  ذ السلوكيا  املخلة  عاملنافس   )د( 
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 عمليا  الرتكز م اجع   ظام ال قاع  على  ()ه 
 رليص جلن  املنافس  من الصب   السياسي  إىل  قصى حد بكن  )و( 
 مآاعف  اجلهود املب ول  من  جل خلق ثقاف  املنافس    )ز( 
عنااااء عالقاااا  ماااع القآااااا املختصاااني عاااالنظ  ذ دعااااو  االساااتئناف املتعلقااا   )غ( 
 عاملنافس  
   ال  انظمها.زيادا وظاوف سلط  املنافس  ذ القطاعا )ط( 

ذ امسااابان، فسااايكون  2016وإن مل ُاؤخااا  اإلجااا اءا  املهمااا  الااا   ُفااا   منااا  عاااام  -74
حتليل وضع املنافس  ذ البالد مثااا للازع إىل  علم حد، ذلك   اه حاح  ا ا التااري ، مل ينفلا   ي 

وال رُفعات كفااءا  ،ي ُعزِّز  االستقاللوال من اإليالحا  املقرتح  ذ التوييا  امل كورا  عاله  
  شط  مكافح  الكاراال ، وال ُعدةل  ظام ال قاع  على عمليا  الرتكز، وال  ُ ش  ع  ام  ال  ف ، 

 الآ وري لتعزيز   شط  مكافح  الكاراال .
اا   ه من الالزم االعرتاف عأ ه ارخ   من  الك السن  اداعا مهم  استهدفت حتساني  -75

رجنتيااو، وقااد ُ دااا إليهااا ذ الفاا ع الساااعق ماان  اا ا التق ياا  واااتلخلص ذ  ظااام محاياا  املنافساا  األ
اعياااني  عآااااء جااادد للانااا  محايااا  املنافسااا ، وإعاااادا  يكلااا  ماااالا موظفيهاااا، وافويآاااها ععاااض 
يالحيا   مني التاارا، وحتديث  يكلهاا اإلداري، وعوجاه خااص، اقادمي مشا وع قاا ون جدياد 

 سياس  متين  للمنافس .للتحكيم ذ مد،  داا قوي  مماي  املنافس  سيشكل، مح اعتُ 

 الستنتانات -سادساا  
ذ  2006ال ااااازال التوياااايا  املقدماااا  ذ اسااااتع اا النظاااا اء لعااااام  السااااتنتاو األول  -76
. وعلاى وجاه اخلصاوص، مل يتبانية علاى سااري منظم  التعاون والتنمي  ذ امليدان االقتصادي  إطار

،  ي ا اجاااع 2016ملنصااا م ، منااا  اعتمااااد الاااك التويااايا  حاااح عاااام ماااا يبااادو خاااالل األعاااوام ا
للنفوذ السياسر ذ اطبيق قواعد املنافس ، ولو   ه ركن  ن االح ظ من  ذلك العام مظا   اقادم  

 كباا ذ امد منه.
ااا   منااا  عاااام  الساااتنتاو الثااااني  -77 مباااادرا  مهمااا  علاااى كااال مااان املساااتو   2016ارخ

 املنافساا  نياا  مماياا  املنافساا  ومسااتو   داوهااا هباادف اعزيااز اسااتقاللي  ساالط التنظيماار للاناا  الوط
 وكفاءنا.

افويض جلنا  املنافسا  ععاض ياالحيا   ماني التااارا، عصافته يتفق  الستنتاو الثالث  -78
 يئ  اإل فاذ، مع االستنتاج الساعق ويكشف عان ال ابا  ذ اعزياز  ظاام محايا  املنافسا  األرجنتياو 

 يتالءم مع اخلطوط األساسي  ألفآل املمارسا  الدولي  ذ   ا اقال.مبا 
إن اقاادمي مشاا وع قااا ون مماياا  املنافساا  إمنااا  ااو  يآاااا اعبااا واضاات  السااتنتاو الرابااع  -79

. ومع كامل االحرتام للسايادا املتاسةادا 2006عن التزام يتمادى مع التوييا  املقدم  ذ عام 
ألرجنتينياا ، ينب ار التصاويت علااى اعتمااده سا يعاا، إذ ساايرتات علياه متكااني ذ السالط  التشا يعي  ا

 ظام محاي  املنافسا  األرجنتياو مان اماتالا قاا ون متطاور يتساق ماع  فآال املمارساا  الدوليا  ذ 
 امليدان. ا  
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يآااام ماااع مشااا وع القاااا ون  ياااع الشاااواال املعااا  ب عنهاااا مااا اراا  الساااتنتاو الخاااامس  -80
، ك فاااع عتباااا  اإلخطاااار ععملياااا  الرتكاااز، وضااابا األثااا  اإليقااااذ 2006واملشاااار إليهاااا ذ عاااام 

ل خطار، واقصا مدا دراس  امللفا ، وانفي  ع  ام  ال  ف ، وإ شاء حمكما  محايا  املنافسا . وذ 
تاار لتعياني  عآااء  ا ه احملكما ، وعادم جاواز عازهلم خاالل مادا الوقت ذاااه، يشاكل النظاام املخ

 اعيينهم، عنص ين مالومني لتعزيز استقالليتها إزاء السلط  السياس  واملصاحل االقتصادي .
إىل حااني اعتماااد القااا ون اجلديااد، يلاازم التويااي  مبواياال  اجلهااود  السااتنتاو الساااد   -81

لفااا  املتعلقاا  عالتصاا فا  والااك املتعلقاا  عال قاعاا  علااى ال امياا  إىل اقصااا ماادا دراساا  كاال ماان امل
عمليااا  الرتكاااز. ومااان املالوااام، ذ  اا ا الصااادد،  ن اُعاااد املهااال احملااددا ذ القاااا ون اجلدياااد مهاااالا 
هناوي  ما ع ، ال جم د ُمهل انظيمي  كما  و امال ذ الوقت الا ا ن، مياث ياؤدي ا قآاا  ا دون 

 امللفا .  وت إىل سقوط امق ذ النظ  ذ حدوي حاال  اأخا مرلرا كما
، عاالافاااق مااع 2016لقااد اضااطلعت اللاناا  اجلدياادا، مناا  عااام  السااتنتاو السااابع  -82

 مااني التاااارا، ععماال مهاام ذ جمااال اعزيااز املنافساا ، ال عإ شاااء إدارا اعزيااز املنافساا  فحساات، عاال 
 مهاام علااى امياااا االقتصااادي  ذ  يآاااا عإعااداد اق ياا  عاان سااوق عطاقااا  االوتمااان كااان لااه اااأثا

البالد. وينب ر التشديد على  ن اعزياز املنافسا   داا مالوما  خللاق ثقافا  املنافسا ، و او ماا يساتلزم 
 امثة على زيادنا.

عااالتزامن مااع اعتماااد مشاا وع القااا ون، عاال قباال ذلااك، ينب اار ازويااد  السااتنتاو الثااامن  -83
متكنهاااا مااان مبادااا ا وظاوفهاااا دون التعويااال علاااى اإلرادا اللانااا  مباااا يكفااار مااان ماااوارد اقتصاااادي  

السياساااي  للسااالط  التنفي يااا ، وينب ااار، ذ الوقااات ذاااااه، اعتكاااار يااايم  كثااا  م و ااا  للتعاقاااد مااااع 
املااوظفني، إذ ساايمكةن ذلااك ماان عماال  فآاال املهنيااني ذ الساالط  الوطنياا  للمنافساا  وسااينعكا 

ومااااان املهااااام  يآااااااا ازوياااااد  ااااا ه اهليئااااا  عااااااملوارد ذلاااااك إواعااااااا، عالتاااااايل، علاااااى مكا تهاااااا امل موقااااا . 
الالزما ، وركاان ذ  ا ا الساياق النظاا  ذ خلاق رسااوم لعمليا  ال قاعا  علااى عملياا  الرتكااز،  املاليا 
  يآمن للهيئ  زيادا موارد ا ويعزةز استقالليتها االقتصادي . مبا

وإااحا  االساتفادا مان  ينب ر إجاازا التطبياق اخلااص لقواعاد املنافسا  الستنتاو التاسع  -84
إج اءا  مالوما  اسامت للمتآا رين مان خمالفتهاا عاملطالبا  عتعاويض عان األضا ار النا ا ، فُياااز 

الالوحا  القا و يا  علااى  عا لك عنصا  جدياد مان عنايا  ردع املخالفاا . ويلازم  ن يانص ذ  ا ه
ءليااا  اآاامن عاادم  ، كمااا يلاازم إ شاااء ع  ااام  ال  فاا مااا قااد ينشااأ ماان  زاعااا  ذ  اا ا اقااال مااع

  جعل الر ام  مثبةطاا للمخالفني ج ةاء اخلوف من إقام  دعاو  للتعويض عن األض ار ذ إطاره.
    


