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 أسس وتاريخ سياسة المنافسة -     أول   

 السياق -ألف 

،  ا ت نيييييييييانيييييييية المناذسيييييييية تتعل  من قا ور 1971قبأ أر تنال بنغالديش انييييييييتقالليا ذه عا   -1
و ولا ينفيي  القييا ور قظ، ذو يت  ا 1) 1970)متاقبيية ومن ا اتكتكيياراو والممييارنييييييييييييييياو الت يياراية التقااييديية ل ييا   

 ذه الب د ضعيفة إلى كد  باتو المناذسة

، ال ي جاأ  تي ة تلتزا  الب د بات دماج ذه 2012ونينت كوومة بنغالديش قا ور المناذسية ل ا   -2
 الت ارع ال المية واإلصالكاو الييو ية الته روج ليا صندوق النقد الدوله والبنك الدولهو

 ، الته تيدف بنغالديش بموجبيا إلى 2041وتتد السيييييييييييييييانيييييييييييييياو الداعمة الةالية ذه  ر اة عا   -3
، ووضيي  ب د متتف  2031القضيياأ ع ى الفقت والوصييول إلى وضيي  ب د  ي دخأ متونييظ أع ى بة ول عا  

، لتةقاق  دف  بنغالديش ال  بية  بة ول السيييينة السييييب ان من انييييتقاللياو وخاة  2041الدخأ بة ول عا  
إلى انييييييتتاتي ية،   2041، الته تةول ر اة 2041-2021                                          ال اييييييتان عاما ، الم توذة بانييييييا خاة المنوور  

                                                                                              تايييييات إلى دور المناذسييييية ذه عدع أقسيييييا ، مبال  عيما يت  ق بقااعه الكيتماأ والااقة ودعا النمو ال يييييةه  
 لس س ة القيمة الزراعيةو

، تقو  الةوومة بتنفا  الخاة الخمسييييييييية البامنة ل فتتع 2041-2021                        وتماشيييييييييا  م  خاة المنوور  -4
و وتت ز الخاة ع ى مواضيييييييييييي  أنيييييييييييانيييييييييييية، بما ذه  لك 2025إلى كزاتار/يو يه   2020يوليه  من تموز/

ا، وت  اأ  مو الناتج المة ه اإلجماله، وإي اد 19-الب د السيييييييييتا  من متء ذاتو)  ورو ا ) وذاد ت اذه
 ذتص ال مأ، والةد السييييييييييتا  من الفقت بانييييييييييتتاتي ية وانيييييييييي ة النااق قواميا الاييييييييييمول والتنمية وتةسييييييييييان
المؤنييسيياو الةاواة، وتةقاق تاياو أ داف التنمية المسييتدامة، والت امأ م  تعثات رذ  بنغالديش من قائمة  

 و  ا 2)                   أقأ الب دار  موا  

 األهداف   -باء 

ذه ت زاز وضيييييييمار وإدامة منال مالئا ل مناذسييييييية ذه   2012تتمبأ أ داف قا ور المناذسييييييية ل ا   -5
اطؤ، واتكتكار واكتكار الق ة، والتةال  اتكتكاري أو نيوأ انيتغالل الت ارع، ومن  ومتاقبة وانيتص يال التو 

األوضيا  أو األ اياة المييمنة الضيارع بالمناذسيةو وا وس  لك أر قا ور المناذسية يسي ى إلى تةقاق تكامأ 
أ بت م  النويييا  الت ييياري ال يييالمهو وت يتد   ت لمعييييار التعيييايييية اتجتمييياعيييية الييي ي ي ييي  اتبييياعيييه عنيييد  

 لقا وروا تنفا 

ع ى القضييايا المؤنييسييية المت  قة ب  نة المناذسيية ذه بنغالديشو    2012وات ز قا ور المناذسيية ل ا   -6
وانص ع ى إ ايييييييييياأ ال  نة، بما ذه  لك أما تيا وعم ياتيا وتموا يا وإدارتيا وقاب اتيا ل مسيييييييييياألةو واتضييييييييييمن  
                                                                                               القا ور أيضييييييييا  م  وماو مف يييييييي ة عن الممارنيييييييياو المخ ة بالمناذسيييييييية الته ينبغه ت نبيا والته ينبغه ل  نة  

 ذه بنغالديش إ فا  او سة المناذ 

  

و يتضييمن التقتات الكامأ م  وماو  انييت تاء النوتاأ الاوعه لقوا ان ونيييانيياو المناذسيية ذه بنغالديش                         األو كتاد، )ي ييدر قتابا ا،  ا1)
                                              أ بت تف اال  وجمي  الم ادر والمتاج   او ال  ةو

                                                         و الديمقتاطية الا بية و ابال من قائمة أقأ الب دار  موا و، رذ  بنغالديش وجميوراة ت76/8قتار األما المتةدع  ا2)
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 اإلطار القانوني -       ثانيا   

 في بنغالديش  2012قانون المنافسة لعام   -ألف 

  )أا اتتفاقاو المخ ة  :2012ع ى تتار قوا ان المناذسييييييييية األختا، يغاه قا ور المناذسييييييييية ل ا   - 7
 ذه ال ا بان التأنه واألذقه، )ها إناأع انتغالل الوض  المييمن، )جا التةوا ذه عم ياو الدمجو   بالمناذسة 

  و و ينابق ع ى جمي  المؤنيسياو الته تاياري ذه شيتاأ ومي  السي   والخدماو أو إ تاجيا أو توراد ا  -8
                                                  از بان القااعاو المنو مة والقااعاو تات المنو مةو أو توزا يا أو تخزانيا ألتتاء ت اراة وت يم

إلى ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش باعتماد لوائي لتنفا  أتتاء قا ور المناذسيييييية   44وت يد المادع  -9
، بمواذقة الةوومة ومإخاار ذه ال تادع التنيييييييييميةو وتايييييييييات  تائج المقابالو إلى أر ع ى وزارع  2012ل ا  

 ور وال دل والاييييؤور البتلما ية أر تواذق ع ى ماييييارا  ال وائي قبأ أر توضيييي  ذه شييييو يا الت ارع ووزارع القا
  النيائهو وذه وقت  تابة     الوثيقة،  ا ت ال  نة ب ييدد صييياتة ال وائي المت  قة باييواوا المناذسيية واإلجتاأاو 

  ةا ل  نة المناذسية ذه بنغالديش القضيائية، ولوائي عم ياو الدمج والتم ك، وتئةة )اتجتماعاو واأل اياة المتنوع 
 و 2022ل ا  

وعيما يت  ق بنااق القا ور، ذإ ه ينابق  ع ى جمي  المؤنيييييسييييياو الته تاييييياري ذه شيييييتاأ السييييي    -10
الخدماو أو إ تاجيا أو توراد ا أو توزا يا أو تخزانيا، كسييييي  الةالة، ألتتاء ت اراة و واسيييييتبنى من  أو

توكة ل قاا  الخاص وت ك الته تسيات ع ايا الةوومة ألتتاء األمن القا ور الس   أو الخدماو تات المف
 او4القومه )المادع  

 التفاقات المخلة بالمنافسة -باء 

  الدخول ذه أي اتفاق أو تواطؤ، صتاي أو ضمنه، عيما يت  ق باإل تاج أو التوراد  15تةوت المادع  -11
                                                   أر يسيب  أثتا  ضيارا  ع ى المناذسية أو ينايت اكتكارا    أو التوزا  أو التخزان أو التم ك ال ي يسيب  أو يةتمأ

أو اكتكار ق ة ذه السيوقو و ه تايمأ اتتفاقاو المخ ة بالمناذسية األذقية والتأنيية ع ى السيواأ وإر لا يون  
  لك صتاكةو

 ا ع ى أر أي اتفاق  ي تبت  ا أثت نييي به ع ى المناذسييية ذه السييي   أو الخدماو2) 15وتنص المادع   -12
‘ بتةديد 2‘ بتةديد أن ار شتاأ أو بي  تات طبيعية؛ أو ’ 1ار: )أا يقو  ب ورع مباشتع أو تات مباشتع ’ إ ا   

الخياد  ذه جمي  ال م يياو بميا ذه  ليك التةياييأ ذه ال اياأاو؛ )ها يةيد من اإل تياج أو التورايد   السييييييييييييي ت 
يه؛ )جا يقسييا السييوق أو م ييدر  األنييواق أو التاوات التقنه أو اتنييتبمار أو تقديا الخدماو أو يتةوا ع أو

اإل تاج أو تقديا الخدماو كسييييييييي  توزا  المناقة ال غتاعية ل سيييييييييوق، أو  و  السييييييييي   أو الخدماو، أو عدد 
ا 2)15                                                                                     الزمائن ذه السيوق، أو أي أنيا) اخت مماثأ و وا نه  لك ضيمنا  أر السي وي الموصيوف ذه المادع 

 مي باإلعفاأ ع ى أنا) الكفاأعو                                              مةوور تماما ، مما ياوأ كوتا  ذه كد  اته وت يس

                                                                            ا أيضييا  ع ى أر: )أا تتتاباو لتالز  المبي او، بم نى أي اتفاق أو تفا ا يقتضييه 3) 15وتنص المادع   -13
مؤنييسيية                                                                                من ماييتتي بضييائ ،  اييت  لي ا الاييتاأ، أر ياييتتي نيي  ا  أو تسييياالو أختا من أي شييخص أو

توراد ك يييييييتي، بم نى أي اتفاق يقاد بعي شيييييييوأ من األشيييييييوال  أختا يت امأ م يا البائ ، )ها أي اتفاق 
المايييتتي ذه نيييياق ت ارته من الة يييول ع ى أي نييي   تات نييي   البائ  أو الت امأ ذايا بعي شيييوأ اخت،  

يخ ص   )جا أي اتفاق توزا  ك تي، بم نى أي اتفاق يةد أو يقاد أو ية   إ تاج أو توراد أي ن   أو
لبضيييييييييييييييائ  أو بي يييا، )دا أي رذأ ل ت ييامييأ، بم نى أي اتفيياق يقاييد أي مناقيية أو نييييييييييييييوق ل تخ ص من ا

طتاقة األشيييييييييخاص أو ذصاو األشيييييييييخاص ال ين تبا  ليا السييييييييي   أو ال ين يتا شيييييييييتاأ البضيييييييييائ  منيا  بعي
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                                                                                         كفاظ ع ى ن ت إعادع البي  )إعادع البي  ع ى النةو المن وص ع يه من قبأ البائ ا ي  تب ت مخال   أي )ها
ر له تعثات نييي به ع ى المناذسيييةو وع ى   ا النةو، ذإر     اتتفاقاو مماث ة لت ك الته تا بالمناذسييية إ ا  ا

                                                                                          تة ا يا بموج   يج كوا المناق ذه قوا ان أختا، كاث يوور الةوت ماييييييييييتوطا   بعثت    ا اتتفاق ع ى 
 المناذسة ذه السوقو 

  ا 2) 15المناذسيية المدرجة ذه المادتان  وافسييت مسييؤولو ل نة المناذسيية ذه بنغالديش اتتفاقاو المخ ة ب  -14
ا ع ى أ يا قائمة ك ييتاة باتتفاقاو المةوورع وليسييت وصييييةو وازاأ  لك المتو ة الالزمة لتةديد 3)15و

  اتتفاقاو األختا المخ ة بالمناذسيية المةتم ة ذه متك ة اإل فا و واود مسييؤولو ال  نة تونييي  القائمة الة ييتاة 
 أو من خالل إصدار لوائي ثا واةو   2012ن خالل ت ديأ قا ور المناذسة ل ا  لتامأ ن و ياو أختا، إما م 

ا صيتاكة األذ ال التالية: )أا كق أي شيخص ذه ذتء شيتو  م قولة من 4)15وتسيتب د المادع  -15
أجيأ من  أي ا تيياي لةقوق الم كيية الفكتاية الممنوكية بموجي  قيا ور الم كيية الفكتاية أو كميايية  ي   الةقوق؛  

                                                                                     ق أي شخص ذه ت ديت الس   من بنغالديش ما دا  اتتفاق يت  ق ك تا  بإ تاج الس   أو توراد ا )ها ك
 أو توزا يا أو متاقبتيا أو توذات الخدماو الالزمة لي ا الت ديتو

                                                     ب د إطارا  لإلعفاأاو ال ماعية أل وا  مةددع من اتتفاقاو   2012وت يوذت قا ور المناذسيييييية ل ا   -16
 مارناو، وت ل قااعاو اتقت ادية التئيسيةو وتات ا من الم

 إساءة استغالل الهيمنة -جيم 

اا 1)16                                             كوتا  عاما  ع ى إنييييياأع انيييييتغالل الييمنة )المادع   2012يتضيييييمن قا ور المناذسييييية ل ا   -17
ااو 2)16                                                                                    وإعال ا  لما ت تبت  ل نة المناذسيييييييييييية ذه بنغالديش قائمة ك ييييييييييييتاة بال تائا  او ال يييييييييييي ة )المادع  

                                                                                 تت ء وجود إنيييياأع انييييتغالل لوضيييي  مييمن إر  ار  ناي مؤنييييسيييية م انة )أا تفتء، ب ييييورع مباشييييتع      وا ف
                                                                                             تات مباشييييييتع، شييييييتوطا  تات عادلة أو تماازاة ع ى شييييييتاأ أو بي  السيييييي   أو الخدماو، أو نيييييي تا  تماازاا    أو
أو تقديا الخدماو                                                                               اذتتانيييييييا  ع ى شييييييتاأ أو بي  السيييييي   أو الخدماو؛ أو )ها تةدد أو تقاد إ تاج السيييييي     أو
نيييييييييوق     السييييييييي   أو الخدماو أو التاور التقنه أو ال  مه المت  ق بالسييييييييي   أو الخدماو بما يضيييييييييت  أو

بالمسييييييتي كان؛ أو )جا تقو  بممارنيييييياو أو تسييييييتمت ذه القيا  بممارنيييييياو تةت  ا ختان من الوصييييييول إلى 
تزاماو تكما ية ت تكور ليا، بةوا                                                ا ت  أ إبتا  ال قود خاضيييييييييييي ا  لقبول أطتاف أختا تلداألنييييييييييييواق؛ أو )

                                                                                           طبي تيا أو وذقا  ل  تف الت اري، أية صيييييي ة بموضييييييو      ال قود ؛ أو )ها تسييييييتغأ وضيييييي يا المييمن ذه  
 نوق  او ص ة لدخول أو كماية نوق أختا  او ص ةو

 الوضييييي  المييمن  بع ه وضييييي  قوع تتمت  به المؤنيييييسييييية ذه    2012وا تف قا ور المناذسييييية ل ا    -18
السيوق  او ال ي ة يمونيا من )أا ال مأ بايوأ مسيتقأ عن القوا التناذسيية السيائدع ذه السيوق  او ال ي ة؛  

 أو )ها تؤثت ع ى مناذسايا أو مستي كايا أو ع ى السوق  او ال  ة ل الةياو

  تضييمن عتبة إرشييادية ل ة يية السييوقية تذتتاء الييمنة،وذه كان أر ال ديد من قوا ان المناذسيية ت  -19
، رتا أر اتذتتاضياو يمون أر تةسين اليقان  2012ذإر  لك تات من يوص ع يه ذه قا ور المناذسية ل ا  
 القا و ه ذه  وا  مناذسة كديث مبأ  وا  بنغالديشو

 قمليات الدمج والتملك -دال 

ةيالفياو اتكتكياراية الته يوور لييا أثت نيييييييييييييي به ع ى متاقبية اليدمج، وتةوت الت   21تةيدد الميادع   -20
المناذسييييية ذه السييييي   أو الخدماوو وت تف التةالفاو اتكتكاراة بع يا عم ياو التم ك الت اري أو السيييييياتع  

ااو وا وز ل  نة المناذسييييية ذه بنغالديش أر تواذق ع ايا  عند الا   ،  2)1ات دماج أو الدمج )القسيييييا  أو
                                                                  تؤثت تعثاتا  ن بيا  ع ى المناذسة؛ وإت جاز ل  نة أر تمن  ال م يةو  ب د أر تقدر أ يا لن
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وا تي وضييي  لوائي بايييعر عم ية اإلخاار واتنيييت تاء، بما ذه  لك م ايات وعتباو اإلخاار،   -21
وقواعيد ال ييييييييييييي ية المة يية، والمواعايد النييائيية لالنيييييييييييييت تاء، وعم يياو التةقاق الخياصييييييييييييية المنابقية، وال زاأاو 

عن طبي ة  وا  اإلخاار، أي ما إ ا  ار   2012ع ى عد  اتمتبالو وت يتةدث قا ور المناذسة ل ا    المفتوضة 
                                                                                                        طوعيا  أو إلزاميا  وما إ ا  ار قبأ عم ية الدمج أو ب د او وكتى ا ر، لا تسييت تء ل نة المناذسيية ذه بنغالديش 

 أو تةوت أي عم ياو دمج،  ما أ يا لا تت تف ضد عد  اتمتبالو 

  وتاييييييات  تائج المقاب ة إلى أر ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش تنوت ذه إدراج النقا  التالية ذه ماييييييتو   -22
 لوائي الدمج والتم ك:  

 شت  إخاار م ز  وموعد  يائه لإلخاار بتت زاو م انةو  )أا 

عتباو اإلخاار بالدمج، م  عد  تمةيص الايييييت او ال يييييغاتع الته تسييييي ى إلى النمو  )ها 
 فاأتيا من خالل     ال م ياوو وتةسان  

اإلعفاأاو المةتم ة من انييييت تاء الدمج ل م امالو الته ت تؤدي إلى تغااتاو دائمة  )جا 
 ذه السوق ومني أ ور مؤقتة ماتوطة بمزايا دمج تفوق ال اوهو 

                                                                                   المدع الزمنية لتقايا عم ياو الدمج الته أ خات بيا، إما ل مواذقة ع ايا أو رذضييييييياو وقد  )دا 
 يا  ال  نة بتعخات عم ياو الدمج الته تتداخأ م  م الي الاتذانو  يؤدي عد  وجود إطار زمنه مةدد إلى ق 

عواق  عد  اإلخاار ب م ية دمج يمون اإلخاار بيا، بما ذه  لك صيييييييالكياو ال  نة   ) يا 
                                                                                                 إللغاأ عم ية الدمج إ ا لا يتا اإلخاار بيا أو نة  انتبماراتيا منيا، وإ ا تبان تكقا  أر الدمج مةوورو

 لخاصاإلنفاذ ا -هاء 

                                                    أكواما  تت  ق بماالباو الت واأ من خالل اإل فا  الخاصو   2012ت يتضييييمن قا ور المناذسيييية ل ا   -23
  وا تقد ال ديد من ال ياو الم نية، بمن ذايا مسييييييييييؤولو ل نة المناذسيييييييييية ذه بنغالديش، أ ه ينبغه النوت ذه     

 األضتار ذه الت ديأ المقبأ ل قا ورو 

 تجار غير العادلحماية المستهلك وال  -واو 

إر مديتاة الياصة الوطنية لةماية كقوق المسييييييييتي كان، التاب ة لوزارع الت ارع، مو فة بموج  قا ور  -24
بةماية كقوق المسييييتي كان ومن  الممارنيييياو الته تضييييت بياو و ه  2009كماية كقوق المسييييتي كان ل ا  

ة ، ت نيييما أر المديتاة، شييع يا شييعر ال  نة،  ت تبت ال القة م  ل نة المناذسيية ذه بنغالديش  عالقة متكام 
                                      يتا إ اا  ا أيضا  ضمن وزارع الت ارعو 

                                                      أكواما  مةددع بايييعر كماية المسيييتي ك، ولكن ل نة المناذسيييية   2012وت يتضيييمن قا ور المناذسييية ل ا    -25
،  ذه بنغالديش لدييا نييي اة متاج ة اإلجتاأاو المتخ ع بموج  أي قا ور اخت لةماية كقوق المسيييتي ك وإعماليا 

 ع ى التتا من أ يا لا تت امأ م  أي كاتو كتى ا رو 

ا  كماية المسييييتي ك الته تضييييا   بيا المديتاة  وتاييييات  تائج المقابالو إلى ب أ ات تما  بإدماج مي  -26
                                                                                             الوطنية لةماية كقوق المسييييييتي كان ذه ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش، تمايييييييا  م  ب أ نيييييي ااو المناذسيييييية ذه  

 قضائية أختا، مبأ ال  نة األنتتالية ل مناذسة وكماية المستي كو   وتياو 
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 المسائل المؤسسية: هياكل اإلنفاذ وممارساته -       ثالثا   

 مؤسسات سياسات المنافسة -ألف 

صت ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش  ياصة قا و ية ليا خالذة دائمة وتتمت  بسيييييي اة اقتناأ الممت كاو  -27                                                                                               أ  ايييييي 
، الف يييأ البا هاو و ه تتعل  من رئيس وليس أ بت من 2012وكيازتيا والت يييتف ذايا )قا ور المناذسييية، 

 بيا لمدع ثالث ننواو، م  إموا ية إعادع ت اانياو  أرم ة أعضاأ ت انيا الةوومة وااغ ور مناص

عم ية تتشييييي وت اان التئيس واألعضييياأو وذه الممارنييية  2012وت يتناول قا ور المناذسييية ل ا   -28
  ال م ية، تقتتح وزارع الت ارع متشييييييةان ع ى رئيس الوزراأو ومن تات الواضييييييي ما  ه م ايات اختيار المتشييييييةان 

 يخض  ل تدقاق من قبأ  اصاو عامة األختا وجياو م نية  او ص ةو وما إ ا  ار اتختيار 

                                                                                            وع ى ال مو ، ت  تب ت مدع الت اان البالغة ثالث نيينواو ق يياتع جدا  لكه يت  ا األعضيياأ ذايا الموضييو   -29
بالنوت إلى   إلى موضييو  تخال  ذتتاو عضييواة أعضيياأ ال  نة،   2012واتقنو و وت يتاتق قا ور المناذسيية ل ا   

    المدع الق اتعو  

ع ى أ ه ي وز ل ةوومة أر ت زل التئيس أو أي عضييو من من ييبه ذه كاتو،  9وتنص المادع  -30
؛                                                                                               من جم تيا )أا إ ا قضييييت مةومة مخت يييية بع ه م سييييت؛ )ها إ ا ع ا  ن ذه أي وظيفة مقابأ أجت خارج خدمته 

اأ انيييييييتخدا  وظيفته لدرجة ت  أ                                                              )جا إ ا أ دين ب تامة تناوي ع ى ت يييييييتف مخال  لدداه؛ )دا إ ا أنييييييي 
                                                                                             الةوومة تتا أر اتنتمتار ذه من به ضار بالم  ةة ال امةو ولن ي  ز ل التئيس أو ال ضو دور أر تتاح 

 له ذتصة اتنتما  إليهو 

 صالحيات اللجنة وقراراتها  

ائ  ع ى أر ل نة المناذسيية ذه بنغالديش تضييا   بالواجباو وال ييالكياو والوظ  8تنص المادع  -31
                                                                                                  التالية: القضيييياأ ع ى الممارنيييياو الته تؤثت نيييي با  ع ى المناذسيييية من أجأ ت زاز المناذسيييية والت ارع الةتع؛  
                                                                                         واتنيييييييتفسيييييييار والتةقاق، بناأ  ع ى شيييييييووا أو من ت قاأ  فسييييييييا، ذه جمي  اتتفاقاو أو الوضييييييي  المييمن  

تنتفسار عن التةالفاو اتكتكاراة الممارنة الته ت وق المناذسة، وذتي دعوا ذه الةاتو المنانبة؛ وا أو
أو المواذقة ع ايا أو رذضيييييييييا؛ ووضيييييييي  القواعد أو السيييييييييانيييييييياو أو الت  يماو أو التوجاياو أو التوجاياو  
اإلداراة المت  قة بالمناذسييييية، وتقديا المايييييورع ل ةوومة ومسييييياعدتيا ذه تنفا  ا؛ ووضييييي  الم ايات المنانيييييبة 

مت ييييأ بالمناذسيييية، وإعداد خاظ عمأ لتنمية وعه ال ميور بالمناذسيييية  لت زاز المناذسيييية، وتوذات التدرا  ال
عن طتاق النايييييت أو تات  من الونيييييائأ، وإجتاأ بةوث وعقد ك قاو درانيييييية و دواو وك قاو عمأ بايييييعر 
األ اييييياة المخ ة بالمناذسييييية، و ايييييت  تائج     البةوث، وتقديا توصيييييياو إلى الةوومة؛ وتنفا  أي مسيييييعلة  

تنيييييي يا الةوومة أو اتمتبال ليا أو متاب تيا أو النوت ذايا؛ ومتاج ة اإلجتاأاو المتخ ع تت  ق بالمناذسيييييية ت 
بموج  أي قا ور لةماية كقوق المسيييييييييييييتي ك؛ وإبتا  م  تع تفا ا م  المنوماو األجنبية، بمواذقة مسيييييييييييييبقة 

؛  2012ة ل ا   الةوومة؛ وتةديد التنيييييييو  أو التكاليف أو أي  فقاو أختا لتنفا  أ داف قا ور المناذسييييييي  من
 و 2012والقيا  بعي عمأ اخت تةدد  القواعد ال ادرع لتةقاق أ داف قا ور المناذسة ل ا  

ت مأ  وأ دو ال ياو الم نية ال امة الته أجتات مقابالو م يا أر ل نة المناذسييييييييييييية ذه بنغالديش ت  - 32
ع ى أر ال  نة ليسييييت م زمة بالة ييييول    إ  تنص   32بتوجيه من وزارع الت ارعو وابدو أر   ا التع اد تؤاد  المادع 

ت ع ى أ يا ت نه أر ال  نة ت  تخضيييييييي  ذه ممارنييييييييتيا                                                                                 ع ى إ ر من الةوومة إل فاق مازا اتيا، وامون أر ت فسيييييييي 
                                                                                              القا و ية لوظائفيا لتوجيه أو نيييييييييييياتع أي شيييييييييييخص اخت أو نييييييييييي اة أختاو وامون أر ي فيا أر   ا الةوا يمني  

 اتنتقالل القا و ه، وت نيما ذه عم ية صن  القتارو تات أر  ناي عدع أكوا  تةد من   ا اتنتقالل: 
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يا أو أداأ وظائفيا بموج   ع ى أر ال  نة، عند ممارنييييييييييييية لسييييييييييييي اات   37تنص المادع  )أا 
،  م زمة بتوجاياو الةوومة باييييعر مسييييائأ السيييييانيييية ال امة تات ت ك المت  قة 2012قا ور المناذسيييية ل ا  

و وتايات  تائج المقابالو إلى أر الةوومة  2012بالتنفا  ]و[ المسيائأ التقنية واإلداراة  لقا ور المناذسية ل ا  
ولكنيا أرن ت تقارات من و الة أمن الدولة إلى ال  نة عن األ ااة   37                                     لا تقد  ب د  توجايا   بموج  المادع

 المخ ة بالمناذسة الته نتةقق ذايا ال  نةو

ع ى أ ه ي وز ل ةوومة أر تضيييي  قواعد لتنفا  أكوا  قا ور المناذسيييية    43تنص المادع  )ها 
 و 2012ل ا  

                            يش، ر نا  بمواذقة الةوومة،  ع ى أ ه ي وز ل  نة المناذسيييييية ذه بنغالد  44تنص المادع  )جا 
 والقواعد الته واذقت ع ايا الةوومةو  2012أر تض  لوائي ت تت ارء م  قا ور المناذسة ل ا  

  ع ى أ ه ي وز ألي شيييخص متضيييتر من أمت صيييادر عن ل نة المناذسييية   29تنص المادع  )دا 
 ن أما  الةوومة  ياييييييات إلى ذه بنغالديش أر يا ن عيه أما  الةوومةو وتكايييييي   تائج المقابالو أر  الا

 الا ن أما  وزارع الت ارعو 

بعر تتنيييييأ ل نة المناذسييييية ذه بنغالديش مةاضيييييت اجتماعاتيا إلى   11تقضيييييه المادع  ) يا 
                         يوما  من     اتجتماعاوو  20الةوومة ذه تضور 

 السل ة التحقيقية والسل ة القضائية  

نية بالتةتي والتةقاق بع يا  منف ييي ة ومسيييتق ة   ت ييي  ل نة المناذسييية ذه بنغالديش شييي بتيا الم  -33
عن ال  نةو وذه الممارنيييية ال م ية، ياييييتف ع ى     الاييييعبة أكد أعضيييياأ ل نة المناذسيييية ذه بنغالديش، 
ولكن مسييييييؤوله ال  نة يؤ دور أر ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش ت تتدخأ ذه عمأ الاييييييعبةو وقد اعتمدو 

                     ل     الاعبة، مبال : ال  نة تدابات م انة لةماية انتقال

 ت تتبادل األذتقة أي  و  من الم  وماو م  ال  نة قبأ تقديا تقتات  يائهو   )أا 

                                                          ت قد   تقارات التةتي والتةقاق إلى ال  نة ذه موتوف مختو و  )ها 

                                                                           ت يمون أر يا   ع ى التقتات إت ال  نة بوامأ أعضيييائياو وت ي سيييمي ألعضييياأ ال  نة   )جا 
 أر يا  وا ع ى التقارات ع ى ا فتادو 

ط بت ال  نة إلى وزارع الت ارع أر ت دل هيو يا التنويمه، بإضييييييييياذة مديت عا  ومزاد من  )دا 
 ليةوإلى شعبة التةتي والتةقاق لت زاز اتنتقال  والموظفان الضبا  

                                                                                    وماإلضياذة إلى ني ااتيا التةقيقية، تضيا   ل نة المناذسية ذه بنغالديش أيضيا  بوظيفة قضيائيةو  -34
ا ع ى أر جمي  اإلجتاأاو أما  ال  نية ت تبت إجتاأاو قضييييييييييييييائييةو ومالتياله، ذإر ال  نة  6)8وتنص الميادع 

قاضييييياتيا والبت ذاياو وذه النوا   مخولة نييييي ااو التةقاق ذه المسيييييائأ الته تق  ذه  ااق وتيتيا القضيييييائية وم 
أ ت ك الميا  لضييييمار الف ييييأ بان السيييي ااو                                                                                              القضييييائه ذه بنغالديش،  ما  و الةال ذه أي موار اخت، ت ف  يييي 
و وا  الضييييييوابظ والموازانو وألر ال  نة  ه المدعه ال ا  والقاضييييييه ع ى كد نييييييواأ، ذإر  لك قد يغتايا بتع اد  

 ضمار أر قتاراو ال  نة قاب ة ل ا ن أما  مةومة مستق ة ومةايدعو  قتاراتياو وامون تخييف   ا الخات ب 

ومالنوت إلى أر ل نة المناذسيييية ذه بنغالديش تت ييييتف ب ييييفة قضييييائية كاث ي   متاعاع اإلجتاأاو   -35
القا و ية الواجبة، ولما  ا ت قضيييييييايا المناذسييييييية تماأ إلى  و يا طوا ة، ذإر ق يييييييت مدع وتيته التئيس والمفوء  

 م  متا باو  الةق ذه إنما  التأي و  ارء يت   قد 
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 2012إنفاذ قانون المنافسة لعام   -باء 

  ع ى عم ية إ فا  من أرم  متاكأ مقسييمة إلى متك ة ما قبأ التةتي   2012ينص قا ور المناذسيية ل ا   -36
 ومتك ة التةتي ومتك ة التةقاق ومتك ة الف أ ذه النزا و 

                                                                                   متك ة ما قبأ التةتيو إر رأو ل نة المناذسييييييييية ذه بنغالديش أر  من الضيييييييييتوري  أر تمن  ذورا   -37
،                                                                                               اتفاق أو إنياأع انيتغالل ل وضي  المييمن أو تواطؤ يسيب  أو يةتمأ أر يسيب  أثتا  ضيارا  ل سيوق الم نية أي 

دور   اكة ذتصة م قولة لألطتاف الم نية لالنتما  إلايا، أر تسوي المسعلة  بالتوجاياو الالزمة  جاز ليا، ب د إت 
                                                    إطارا  زمنيا  لمتك ة ما قبأ التةتي وت إرشيييييياداو باييييييعر    2012و وت يوذت قا ور المناذسيييييية ل ا  ا 3)           ذتي تةت   

 التة اأ ال ي ت تاه ال  نة ذه     الةاتوو

لدا ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش نييييييب  لالعتقاد بعر أي مؤنييييييسيييييية قد  متك ة التةتيو إر  ار -38
أبتمت أي اتفاق أو أنياأو انيتغالل وضي يا المييمن، وأر  لك يضيت بالسيوق  او ال ي ة، جاز ليا، من 

من ماييتو  لوائي   7و وتنص المادع ا 4) ت قاأ  فسيييا أو عند ت قه شييووا من أي شييخص، أر تتةتا المسييعلة
ع ى أ ه، ب د مواذقة ال  نة ع ى   2022باييييواوا المناذسيييية واإلجتاأاو القضييييائية ل ا  بنغالديش الخاصيييية  

التةتي ذه أي قضييييية، يتنييييأ أمانيا القضييييية إلى إدارع التةتااوو وانيه ذتاق التةتي عم ه ذه تضييييور 
التةتي                                 أيا  إضييييييييياعية بناأ  ع ى ط   ذتاق  10و وا وز تمديد ذتتع التةتي لمدع ا 5)       يوما   15مدع ت تت اوز 

و وعند انييييييييتال  تقتات التةتي، ا 6) أو إ ا رأو ال  نة ضييييييييتورع إجتاأ مزاد من التةتي أو الفةص أو التة اأ
                                                                                                  تقتر ال  نة ما إ ا  ا ت القضييييييية تسييييييتةق إجتاأ تةقاق انييييييتنادا  إلى خاورع اتدعاأاوو وإر  ار األمت   لك،  

          ت مقا و                                                    الاووا إلى مديتاة التةقاق الته ت تي تةقيقا  أ بت  تتنأ 

وإ ا قترو ل نة المناذسة ذه بنغالديش، أثناأ التةقاق، أر مؤنسة ما أبتمت اتفاقاو مخ ة بالمناذسة،   - 39
أو أنياأو انيتغالل الوضي  المييمن، أو أقدمت ع ى عم ياو ا دماج مخ ة بالمناذسية، وأر ت ك ال تامة مسيتمتع  

أل اييييياة الم نية وم  إتاكة الفتصييييية لألطتاف لالنيييييتما   ، جاز ليا، بالنوت إلى أ مية ا ا 7) أو يةتمأ أر تسيييييتمت 
                                                                                                       إلايا، أر ت يييييييدر أمتا  مؤقتا  بوبي تنفا  ت ك ال تائا إلى كان، كتى ات تياأ من التةقاق أو كتى إصيييييييدار أوامت  

 و  ا 9)                يوما  من صدور    30                                                                  و وا وز لألطتاف أر تقد  ط نا  إلى ال  نة إللغاأ األمت المؤقت ذه تضور ا 8) أختا 

متك ة التةقاقو ينص مايييتو  لوائي بنغالديش المت  قة بايييواوا المناذسييية واإلجتاأاو القضيييائية ع ى  - 40
                                                                                                 أر تقايا ذتاق التةقاق ل قضييييييايا ياييييييمأ تةديد ا ثار الضييييييارع بالمناذسيييييية ذه السييييييوق الم نية، واتضييييييمن تة اال   

و خاية أو شيييفواة من خالل إشييي ار                                                                    اقت ييياديا و وا وز لفتاق التةقاق أر يسيييتم  إلى المايييتكان ذه شيييوأ بيا ا 
ل نة المناذسة ذه بنغالديش ن اة إجتاأ عم ياو تفتيش مفاجصة   2012و وت يمني قا ور المناذسة ل ا   ا 10) مسبق 

                                                                                                    وتفتيش األعمال الت اراة أو المبا ه الخاصيييييييييييييةو وم د ات تياأ من التةقاق، يقد  الفتاق تقتاتا  إلى ال  نة،  
 اي كاجة إلى عقد ج سة انتما ، م  تقديا  سخة من تقتات التةقاق إلى األطتافو  تقتر ما إ ا  ا ت  ن   الته

 متكة الف أ ذه النزا و ب د  لك، تنوت ال  نة ذه القضية بةضور األطتافو  -41

  

 و17، المادع 2012قا ور المناذسة ل ا   ا3)
 و18، المادع 2012قا ور المناذسة ل ا   ا4)
 ، ماتو  ال وائي اإلجتائية، ال ي قدمته ل نة المناذسة ذه بنغالديشو7المادع  ا5)
 أعال و 6ا، ا وت الةاشية 2)8المادع  ا6)
 تنوت ل نة المناذسة ذه بنغالديش ذه أ مية المسعلة وتتيي لألطتاف ذتصة  اعية لالنتما  إلاياو ا7)
 او1)19، المادع 2012قا ور المناذسة ل ا   ا8)
 او3)19، المادع 2012قا ور المناذسة ل ا   ا9)
 أعال و 6، ا وت الةاشية 20المادع  ا10)
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 تحديد أولويات أنش ة اإلنفاذ   -جيم 

أولوااو الايواتأ  لا تاياري ل نة المناذسية ذه بنغالديش ذه التخايظ اتنيتتاتي ه وت ذه تةديد -42
  المت  قة بالمناذسة ذه الماضهو وما زال يت ان ع ى قوا ان ونياناو المناذسة أر تتالأ  م  الخاظ اإل مائية
لبنغالديشو وتاييات  تائج المقابالو إلى أر ال  نة تباشييت القضييايا باتنييتناد إلى ممارنيياو مخ ة بالمناذسيية 

                                                      نة نييي اة تقتات ما إ ا  ا ت نيييتةقق ذه شيييووا ما انيييتنادا  مةتم ة أب غت عنيا ونيييائظ اإلعال و وليس ل 
  إلى أولوااتيا وموارد ا المتاكة، ومن ثا ذإ يا تدقق ذه جمي  الايييييواوا وتايييييت  ذه إجتاأ تةقاق  امأ عندما

 تكور  ناي أدلة ظا تع الوجا ةو 

  موارد بوفاأع لمتاب ةومدور المتو ة الالزمة لتةديد األولوااو، قد ت تتمون ال  نة من تخ يييييييص ال  -43
                        أ بت الممارناو تعثاتا و

 الجزاءات   -دال 

المت  قية بياتتفياقياو المخ ية بيالمنياذسييييييييييييييية   15ال زاأاو اإلدارايةو يخضيييييييييييييي  عيد  اتمتبيال ل ميادع   -44
ا: )أا أمت 20المت  قة بإنييييييياأع انيييييييتغالل الوضييييييي  المييمن ل  زاأاو وال قوماو التالية )المادع  16 والمادع

ذه المائة من متونيييييييظ ك ا    10بوق  األ اييييييياة أو اتتفاقاو المخ ة بالمناذسييييييية وتتامة إداراة ت تت اوز  
وص ع ايا ذه  تداول الاييييخص المخال  خالل السيييينواو البالث السييييابقة؛ )ها بالنسييييبة ل كارتالو المن يييي 

ذه   10، تتامة إداراة ت يأ إلى ثالثة أضي اف رمي ال ا ه عن  أ نينة يسيتمت ذايا اتتفاق أو 15المادع 
المائة من متونييييظ ك ا تداول الاييييخص المخال  خالل السيييينواو البالث السييييابقة، أييما أع ىو وعد  دذ  

  دوتر أمتاوها  1 160تا ا )كواله   100  000الغتاماو المالية ي تء ال ا ه لغتاماو إضييييييياعية ت تزاد عن 
                                                                                                عن  أ يو  تعخات؛ )جا أي أمت، كسييبما تتا  ل نة المناذسيية ذه بنغالديش منانييبا ، ل ةفاظ ع ى المناذسيية،  
بما ذه  لك تقسيييا مؤنييسيية تتمت  بوضيي  مييمنو وأشييار مسييؤولو ال  نة إلى أر جزاأاو مماث ة ينبغه أر 

 لمت  قة بالتت زاوو ا 21تنابق ع ى عد  اتمتبال ل مادع 

، ي اق  بالسيييييي ن لمدع ت تت اوز نيييييينة واكدع أو بغتامة ت 24ال قوماو ال نائيةو بموج  المادع  -45
دوتر أمتاوها عن  يأ يو  من أييا  عيد  اتمتبيال أي شييييييييييييييخص    1  160تيا يا )كواله  100  000تت ياوز  

بنغالديشو وتقو  ال  نة بدور يخال  دور نيييييب  م قول أي أمت أو توجيه صيييييادر عن ل نة المناذسييييية ذه 
                                                                                       الايييييا ه ذه قضيييييية المةومة، وت فت ء ال قومة من قبأ قاضيييييه الدرجة األولى أو، كسييييي  الةالة، قاضيييييه  

ا ع ى أر أي شييخص يتدخأ ذه ممارنيية نيي اة  7)8و وتنص المادع 25المناقة الةضييتاة بموج  المادع 
  بالسي ن لمدع ت تت اوز ثالث نينواو أو بغتامة                                                         ال  نة أو يت مد عد  اتمتبال لألمت ي  تب ت مسيؤوت  وا اق  

 أو بو تا ال قومتانو  

وانابق قييا ور اإلجتاأاو ال نييائييية ذه بنغالديش ع ى التةقيقيياو والمةييا ميياو والا ور وتات ييا  -46
ا، 26)المادع  2012من المسيييائأ اإلضييياعية المت ييي ة بال تائا المن يييوص ع ايا ذه قا ور المناذسييية ل ا  

                                                                            ت فت ي بنياأ  ع ى تقتات من ال  نية ت يادل القضيييييييييييييياييا الته يفتةييا ضييييييييييييييابظ شييييييييييييييتطية بموجي    وأي قضيييييييييييييياييا
  فسهو  القا ور 

تاات إلى أر الس وي المخأ بالمناذسة يخض   26إلى  24وذه كان يبدو أر صياتة المواد من  -47
                    ال نائية ت ت فت ء و  فسيييه ل قوماو جنائية، ذقد أوضيييي مسيييؤولو ال  نة أر األمت ليس   لك، ألر ال قوماو  

 إت ع ى مخالفة أوامت ل نة المناذسة ذه بنغالديش أو التدخأ ذه ممارنة ن ااتياو 
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 المراجعة وال عن   -هاء 

ي وز ألي شيييييييخص متضيييييييتر من أمت صيييييييادر عن ل نة المناذسييييييية ذه بنغالديش أر يتقد ، ذه  -48
عيهو وا   الت يييييتف ذه المتاج ة                                                        يوما ، با   إلى ال  نة لمتاج ته أو إلى الةوومة ل ا ن  30تضيييييور  

                                                يوما و وا  تب ت أمت ال  نة أو الةوومة  يائيا و  60أو الا ن ذه تضور 

وتتمت  شييييييعبة المةومة ال  يا ذه بنغالديش بسيييييي اة المتاج ة القضييييييائية لقتاراو ل نة المناذسيييييية  -49
سييييييات الدنييييييتور، أو بنقاة  بنغالديش إ ا  ا ت القضييييييية تناوي ع ى  مسييييييعلة قا و ية جو تاة تت  ق بتف ذه

، دنيتور 110                                                                               أ مية عامة ل  ميور، يوور البت ذايا ضيتوراا  لال تياأ من النوت ذه القضيية  )المادع   او
 بنغالديشاو  

                                                                                  ووصييييي ت قضييييياتار إلى شيييييعبة المةومة ال  يا؛ و ال ما ت تزاتر قاد النوتو وط   ن ذه إكدا ما  -50
ة بوق  اتتفاق المخأ بالمناذسيية ولكنيا  قضييت قتار ال  نة بفتء لدا وزارع الت ارع، الته أيدو أمت ال  ن 

 ، مةت ة بمبادئ المساواعو  ا 11) عقوماو إداراة ع ى واكد ذقظ من المدعى ع ايا

ومالنوت إلى كداثة ثقاذة المناذسيييييية، ومةدودية السييييييوابق القضييييييائية المت  قة بالمناذسيييييية ذه بنغالديش،   -51
و ور ال  نة  ه المدعه ال ا  والقاضييه ذه قضييايا المناذسيية ع ى كد نييواأ، ذقد يوور من المسييت ييوه إ ايياأ  

مة، وتاييي ي  التخ يييص،                                                                          مةومة مسيييتق ة ومتخ ييي ييية لم ال ة المسيييائأ المت ييي ة بالمناذسييية والقااعاو المنو  
                                                                                                   وتقديا ع أ م قول من القضيايا، وزاادع السيوابق القضيائية تدرا يا  ذه     الم اتو، وكماية كق األطتاف ذه  

   مةا مة عادلةو 

 الدقوة للمنافسة -واو 

يمون اتطال  ع ى نييييييييييييي اة ل نة المناذسييييييييييييية ذه بنغالديش وواجبيا ذه الدعوع ل مناذسييييييييييييية ذه  -52
ك قة درانييييييييية وك قة عمأ ل دعوع ل مناذسيييييييية   44،  ومت ال  نة  2018و)حاو ومن  عا  ا)زا  1)8 البندين

لفيائيدع مخت   الوزاراو ذه جمي  مقيار الايييييييييييييي ي  والمقياط ياو وم تم ياو األعميال وال ييييييييييييييةفاان والت يار 
 واأل يياديماانو وعالوع ع ى  لييك، ط بييت ال  نيية إلى أ يياديمييية بنغالديش إلدارع الخييدميية المييد ييية وتات ييا من
 المؤنساو التدرابية وال ام او أر تدخأ وكدع لقا ور المناذسة واقت ادياو المناذسة ذه دوراتيا التدرابيةو

وت تتف ل نة المناذسيييييييييية ذه بنغالديش وال ديد من ال ياو الم نية بع ه ي   تةسييييييييييان مبادراو  -53
، ت يزال  2012ذسيييييية ل ا  نيييييينواو من قا ور المنا 10الدعوع الته تضييييييا   بيا ال  نةو عب د ما يقته من 

                                                          مستوا الوعه بالقا ور وال  نة منخفضا  جدا  أو كتى تائبا و 

                                                                               وت توجد كاليا  درانيييييياو مةددع باييييييعر المناذسيييييية ت ع ى مسييييييتوا البوالوراو) وت ع ى مسييييييتوا  -54
اليدرانيييييييييييييياو ال  ييا ذه بنغالديشو وتقو  ب أ ال يام ياو بتيدراس المنياذسيييييييييييييية   زأ من دوراو القيا ور أو 
اتقت ييياد األختاو و ناي خبتع قا و ية واقت يييادية مةدودع ذه م ال قا ور المناذسييية، يتقانيييميا المةامور 

 والقضاع ال ين يت ان ع ايا النوت ذه قضايا الممارناو المخ ة بالمناذسة والبت ذاياو

  

                                                                                                                   اتخ و ل نة المناذسية ذه بنغالديش  ي ا  متسيا ال  ولا تفتء عقوماو ع ى الم ابان ا ختان بالنوت إلى اعتتاذيا ب ي يا بقا ور  ا11)
 و2012المناذسة ل ا  
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 إدارة الوكالة ومواردها وقبء القضايا   -زاي 

 اإلدارة   

نغالديش رئيس تنفا ي )يتولى ذه الوقت  فسييه رئانيية ال  نةاو وال  نة يتأ) ل نة المناذسيية ذه ب  -55
مقسيييييييييمة إلى مديتااو م نية بما ي ه: )أا ت ارع األعمال واتقت ييييييييياد والبةوث، )ها تكنولوجيا الم  وماو 

)جا الدعوع والسيييييييانيييييياو، )دا ال القاو الدولية، )ها عم ياو الدمج والتم ك، )وا التةتي،  واتت يييييياتو،
 التةقاق، )حا اتنتخباراو، ) ا القا ور، )يا التنفا و  )زا 

 الموارد  

 الموارد الباتاة )أا 

                      موظفا و وتكمأ ال  نة   78لدا ل نة المناذسييية ذه بنغالديش قاعدع م تمدع ل موارد البايييتاة تضيييا  -56
  تح تنيييتكمال هيو يا                                                                                 موظفايا بت اان موظفان مت اقدين يسييياعدور ذه المسيييائأ اإلداراةو ولا ي ب ت  ب د ذه مقت 

                                 موظفا  وانييييتي اه مزاد من الموظفان  165التنويمه؛ ذيه تسيييي ى إلى زاادع عدد الموظفان المتفتتان إلى 
 من التت  المتوناةو 

وم وا  بيار الموظفان الةيالاان )الميديتور و واه الميديتان والميديتور المسيييييييييييييياعيدور وتات ا من  -57
كظ مسيؤولو ال  نة أر الموظفان التنفا يان لا يسيتفادوا من التدرا                                       المسيؤولانا جدد  سيبيا  ذه المنومةو وت

ع ى المناذسية ذه ال ام ة؛ ولا يخضي  نيوا عدد ق اأ منيا لتدرا  متتبظ بالمناذسية ذه شيياداو جامعية  
                                                                                         تامأ وكداو عن اتقت اد ال ناعهو ولا ي قد   ما يوفه من التدرا  الاامأ ل موظفان الداخ اانو 

 ارد الماليةالمو  )ها 

،  لدا ل نة المناذسيييية ذه بنغالديش أموال مةدودع لالضيييياال  بوتيتيا الوانيييي ةو وصييييندوق المناذسيييية  -58
، والفائدع ع ى 2012ال ي يتعل  من مني كوومية نيييييييييينواة ورنييييييييييو  وأعباأ يةدد ا قا ور المناذسيييييييييية ل ا  

  ،  ه الم يييييادر التئيسيييييية لتمواأ عم ياو الودائ  الم يييييتعية وأي م يييييدر اخت ت تةوت  القواعد وال وائي القائمة 
                                                      ، ب غت مازا ية ال  نة، الته تغاه ب دا  يزاد عدد نيييييييييوا ه 2022-2021ال  نةو ومالنسيييييييييبة ل سييييييييينة المالية 

                                                         دوترا  أمتاوييا ، و ه مازا يية منخفضيييييييييييييية مقيار ة بنواتاتييا ذه   415  672م اور  سييييييييييييييمية، كواله   164 عن
                          ماليان  سييييمة، مبال ، مازا ية  110ته ت مأ ذه ب د عدد نييييوا ه كواله المناقةو ذ  نة المناذسيييية الف بانية ال

 ماليان دوتر أمتاوهو 9ت اوزو  2018ذه عا  

 موارد تكنولوجيا الم  وماو واتت اتو )جا 

ل  نة المناذسيييية ذه بنغالديش جناح مخ ييييص لتكنولوجيا الم  وماو واتت يييياتوو ولدييا موق   -59
بتاد إلكتتو ه تا إ ايا  و وذه الوقت التا ن، ثمة كاجة إلى تةسيان الييا أ األنيانيية  شيبوه ي مأ وم ال 

 لتكنولوجيا الم  وماو واتت اتو ألتتاء م ال ة القضايا من خالل تمواأ كوومه إضاذهو

 ماتو  المساعدع التقنية   )دا 

  نغالديش، عن طتاق وزارع الت ارع،                                                               انيييييتكمات  ل  يود األولية لبناأ القدراو، قدمت ل نة المناذسييييية ذه ب  -60
                                                                                                  مقتتكا  لماييتو  المسيياعدع التقنية إلى وزارع التخايظ )شييعبة ال ييناعة والااقة، ل نة التخايظا لتموا ه من 

إلى   2021خالل المنيو وكيدد الماييييييييييييييتو  المقتتح الي ي ييدو  ثالث نيييييييييييييينواو، ذه الفتتع من تموز/يولييه  
  ا توعيية ال ميور بيال  نية ذه مخت   الاييييييييييييي ي  والمقياط ياو ذه الب يد؛ ، األ يداف التياليية: )أ 2024كزاتار/يو ييه  
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)ها تةسيان قدراو موظفه ال  نة؛ )جا ت زاز قدراو ال  نة ذه م ال تكنولوجيا الم  وماو واتت ياتو،  
بما ذه  لك إ ايييييييييياأ بتام ياو وقواعد بيا او لتكنولوجيا الم  وماو واتت يييييييييياتو ورمظ شييييييييييعبة تكنولوجيا 

اتت يييياتو بمت ز البيا او الوطنه التماعه المسييييتوااو ذه بنغالديش، لمسيييياعدع ال  نة ع ى الم  وماو و 
م ال ة القضييايا الناشييصة ذه اتقت يياد التقمه؛ )دا المسيياعدع ع ى ا تايياف األ ايياة المخ ة بالمناذسيية ذه  

ك قاو درانية    السوق من خالل البةوث والدراناو السوقية ل قااعاو اتقت ادية  او ال  ة؛ )ها تنويا
وك قاو عمأ لنايت الم ارف وتبادل الخبتاو وجم  األذكار من مخت   أصيةاه الم ي ةة، لت زاز قدراو  
ال  نة؛ )وا بناأ القدراو التقنية عن طتاق اتنيييييييت ا ة بخبتاأ ذه اقت يييييييادياو المناذسييييييية وقوا انيا، وتنمية  

 رع التخايظ ب د ع ى اتقتتاحو القدراو، وتكنولوجيا الم  وماو واتت اتوو ولا تواذق وزا

 قبء القضايا  

 اتتفاقاو المخ ة بالمناذسة )أا 

، ت قت ل نة المناذسيية ذه بنغالديش ثما ه شييواوا وذتةت من ت قاأ  فسيييا أرم ة 2018من  عا   -61
 تةقيقاو باعر اتتفاقاو المخ ة بالمناذسةو

 عدد القضايا كس  وض  التةقاق
 السنة 

2018 2019 2020 2021 2022 
  عدد القضايا الته تا التةقاق ذايا وات تياأ منيا

1 
 
1 

 
0 

 
5 

 
0 

عدد الةاتو الته تا ك يا عن طتاق التسيييييييييييواة بموج   
)ها )تقديا  8)التسيييييواة قبأ التةتيا أو المادع   17المادع  

 الماورع إلى الةوومةا 
 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

  عدد القضايا الته ي تي التةقاق ذايا  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

  ، 2012من قا ور المناذسة ل ا     17قبأ التةتي بموج  المادع   4ومن بان     القضايا، تمت تسواة   -62
 ا)هاو 1)8                                                                               وعن طتاق تقديا الماورع إلى الو اتو الةوومية الماار ة ذه المنازعة، عمال  بالمادع 

                                                                           وذتضت ال  نة جزاأاو ذه قضاتان، ط   ن ذه   تايما أما  شعبة المةومة ال  ياو  -63

 إناأع انتغالل الوض  المييمن  )ها 

عيما يت  ق بإناأع انتغالل الوض  المييمنو  قامت ل نة المناذسة ذه بنغالديش بناا  إ فا  أقأ   -64
شت ة التبغ المةدودع ذه د ا ضد شت ة التبغ  والقضية الوكادع المت  قة بإناأع انتغالل الييمنة  ه قضية 

، الته ت تزال قاد التةقاق وت تتواذت باييييييييييع يا م  وماو عامةو البتااا ية األمتاوية المةدودع ذه بنغالديش
 ال  نة أي جزاأاو أو نبأ ا ت اف ع ى ممارناو إناأع انتغالل الييمنةو  وكتى ا ر، لا تابق

 عم ياو الدمج )جا 

 ما   ت ا فا، لا تسيييييت تء ل نة المناذسييييية ذه بنغالديش أي عم ياو دمج، ولا تفتء جزاأاو   -65
  وجود  ، وعيد2012ع ى عيد  اتمتبيال ألكويا  اليدمجو وا زا  ليك إلى البغتاو ذه قيا ور المنياذسيييييييييييييية ل يا   

لوائي )قاد اإلعدادا عيما يت  ق باإلجتاأاو، أي عم ية اإلخاار واتنييت تاء، بما ذه  لك م ايات وعتباو 
،  اإلخاار، وقواعد ال ييييييي ة المة ية، والمواعاد النيائية لالنيييييييت تاء، وأي عم ياو تةقاق خاصييييييية قاب ة ل تاباق 

 وجزاأاو عد  اتمتبالو
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 مة                          المنافسة والق اقات المن    -حاء 

م تم تان ع ى أر ل نة بنغالديش ل مناذسييية مخت ييية ذه جمي  القااعاو   4و 3تنص المادتار  -66
                                                                                                  المنو مة، بما ذه  لك اتت يياتو والااقة، بانييتبناأ القااعاو الته لا تفتي ب د أما  القاا  الخاص كتصييا  

  قوا انيا بم ال ة قضيييييايا                                                                       ع ى م ييييي ةة األمن القومهو باد أر المنو  مان القااعاان مو فور أيضيييييا  بموج
 المناذسة،  ما  و الةال بالنسبة لقاا  اتت اتوو

 التصالت  

تقو  ل نة بنغالديش لتنويا اتت يياتو بتنويا وتاوات صييناعة اتت يياتو ذه بنغالديشو وتنص   -67
    نة تتمبأع ى أر إكدا وظائ  ال   2001)ها من قا ور ل نة بنغالديش لتنويا اتت يياتو ل ا  30المادع 

ذه الةفاظ ع ى المناذسيية وت زاز ا بان مقدمه الخدماو من أجأ ضييمار خدماو ات يياتو عالية ال ودعو 
وا تقد ممب ور عن ل نة بنغالديش لتنويا اتت يياتو أر ال  نة  ه الو الة التئيسييية المسييؤولة عن ت زاز  

نية ل قاا و وتؤ د ل نة المناذسيييية ذه  المناذسيييية ذه   ا القاا  ألر لدييا م تذة متخ يييي يييية بال وا   التق
المت  قة بةوت التةالفاو اتكتكاراة تع ر ل  نة    2012من قا ور المناذسييييييييية ل ا   21بنغالديش أر المادع 

 المناذسة ذه بنغالديش بالمواذقة ع ى عم ياو الدمج والتم ك ذه قاا  اتت اتو أو كوت او

 ال اقة  

من قيا ور ل نية تنويا الاياقية ذه بنغالديش ع ى أر  22الميادع    عيميا يت  ق بقايا  الاياقية، تنص -68
من بان وظائ      ال  نة  )حا التايي ي  ع ى تياصة منال مالئا لت زاز المناذسيية بان أصييةاه التخص و  
وادعه ممب و ل نة تنويا الااقة ذه بنغالديش أر ال  نة تتةمأ المسيييييؤولية األنيييييانيييييية عن تقايا عم ياو 

  قةو ولا ت ت أي مناقاياو م  ل نة المناذسية ذه بنغالديش عيما يت  ق بالتداخالو المةتم ةدمج شيت او الاا 
 ذه وظائ    ايماو 

 لجنة األوراق المالية والبورصة  

، تتمت  ل نية 1993ا)حا من قيا ور ل نية األوراق المياليية والبورصييييييييييييييية ل يا   2)8بموجي  الميادع   -69
األوراق المالية والبورصيييييية ذه بنغالديش بسيييييي اة تنويا كيازع أنيييييييا الة ييييييص وعم ياو اتنييييييتةوا  ع ى 
الاييييييييييت او وتم كياو واسيييييييييي ا ممب و ل نة األوراق المالية والبورصيييييييييية ذه بنغالديش بعر     األخاتع ول نة  

وتم يك الاييييييييييييييت ياو الميدرجية، ولكن المنياذسيييييييييييييية ذه بنغالديش ليميا مييا  متيداخ ية عيميا يت  ق ب م يياو دمج  
من قا ور   21ال م ياو الته تايييييييمأ شيييييييت او أختا تخضييييييي  لوتية ل نة المناذسييييييية ذه بنغالديش )المادع  

ا)حا من قا ور ل نة األوراق  2)8او وتؤ د ل نة المناذسييييييييية ذه بنغالديش أر المادع 2012المناذسييييييييية ل ا  
والبورصييييييييييية ذه بنغالديش إت  بم ال ة مسيييييييييييعلته التم ك المالية والبورصييييييييييية ت تع ر ل  نة األوراق المالية 

 والتةوا  وت تع ر ليا بالمواذقة ع ى كاتو الدمج أو كوت او 

 الترتيبات مع المن مين الق اقيين  

اعتتذييت ل نيية تنويا الايياقيية ذه بنغالديش، ول نيية تنويا اتت يييييييييييييييياتو ذه بنغالديش، ول نيية  -70
ديش بنوا  المناذسيييية ذه بنغالديش ول نة المناذسيييية ذه بنغالديش ع ى األوراق المالية والبورصيييية ذه بنغال

وجه الخ يييييييييييوص، ع ى التتا من أ يا لا تكن ع ى دراية وانييييييييييي ة بوظائ  وواجباو ل نة المناذسييييييييييية ذه  
                                                 و ووذقا  لنتائج المقابالو، تدري ل نة المناذسيية ذه  2012بنغالديش أو النااق الوانيي  لقا ور المناذسيية ل ا  

                                                                                   والمنومور القااعاور أ يا ليسييييييوا مناذسييييييان بأ شييييييت اأ ينبغه أر ي م وا م ا  من أجأ ال ييييييالي   بنغالديش
ال ا و وكابما تنايييييع مسيييييائأ تت  ق بالوتية القضيييييائية، تكوت الو اتو البالث أ ه ينبغه ك يا عن طتاق  

 الةوار، دور إض اف وتية  أ منياو 
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إجتاأاو تبادل ا راأ بان ل نة المناذسييية ذه   2012من قا ور المناذسييية ل ا    14وتف يييأ المادع  -71
                                                                                                  بنغالديش والياصاو القا و يةو وعندما يبات شيييخص ما مسيييعلة مفاد ا أر إجتاأ  قضيييائيا  أو قتارا  صيييادرا  عن 

، ي وز لي   السيي اة القا و ية  2012السيي اة القا و ية يت ارء م  أي كوا من أكوا  قا ور المناذسيية ل ا  
أ  فسيييييا، أر تةاأ المسييييعلة إلى ل نة المناذسيييية ذه بنغالديش )وت  ق إجتاأاتيا الخاصييييةاو  عندئ ، من ت قا

             يوما و وا وز  60وا   ع ى ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش أر تتخ  إجتاأاو باييييييعر اإلكالة ذه تضييييييور 
ل   الايييييييييتو  ذه إجتاأ مقابأ ضيييييييييد إجتاأاو أو قتاراو ل نة المناذسييييييييية ذه بنغالديش الته يدعى أ يا تخا

 القوا ان الته تنف  ا  اصاو قا و ية أختاو 

، أعدو ل نة المناذسيييييييييية ذه بنغالديش 2012من قا ور المناذسيييييييييية ل ا    14                  وتمايييييييييييا  م  المادع  -72
، الته تنص 2022مايييييييتو  تئةة )اتجتماعاو واأل اييييييياة المتنوعةا ل  نة المناذسييييييية ذه بنغالديش ل ا   

اأ من الوزاراو وال  نة والياصاو التنويمية األختاو وت تز   ع ى إ ايييييياأ ل نة انييييييتايييييياراة تتعل  من أعضيييييي 
ل نة المناذسييييييية ذه بنغالديش انيييييييتخدا      الالئةة لتنسييييييياق وتبادل الم  وماو عيما بان مخت   الوزاراو  
والياصاو التنويمية ذه بنغالديشو وتمبأ     المبادرع خاوع إي ابية  ةو إقامة عالقة تاييييييييياور وت اور بان  

القااعاان ول نة المناذسية ذه بنغالديش عندما تكور القضيايا المخ ة بالمناذسية تايمأ القااعاو    المنومان
                                                                                        المنو مة الم تضييية ل خات، من أجأ تةسيييان تقديت وتياتيا وتوضييييي اخت ييياصييياتياو وامون زاادع تةسيييان 

أي مي  تاو   ت يايش المنومان القاياعاان م  ل نية المنياذسيييييييييييييية ذه بنغالديش من خالل إطيار ت ياور منوا،
تفا ا تنص ع ى إجتاأ كوار منتوا، وت زاز زاادع الفيا المتبادل لوتياو  أ منيا، وتاييييي ي  المواأمة بان  
ال وائي التنويمية وتايييتا او المناذسييية الخاصييية بوأ قاا ، وإجتاأ ماييياوراو ذه تقايا قضيييايا المناذسييية ذه  

                    القااعاو المنو مةو 

لمشتتتتاريع المنزلية والمشتتتتاريع البالغة الصتتتتغر  دور المنافستتتتة في تشتتتتجيع ا  -       رابعا   
 الصغيرة والمتوس ة الحجم في بنغالديش والمشاريع 

أهمية المشاريع المنزلية والمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوس ة الحجم  -ألف 
 والتحديات التي تواجهها  

  99,9تاييوأ الماييارا  المنزلية والماييارا  البالغة ال ييغت والماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة الة ا   -73
ارا  ال يييغاتع والمتونييياة بعر  ناي  و وتفاد مؤنيييسييية الماييي ا 12) ذه المائة من جمي  المايييارا  ذه بنغالديش

                                                                                 ماليان مايتوعا  منزليا  ومايتوعا  بالغ ال يغت ومايتوعا  صيغاتا  ومتونيظ الة ا ذه الب دو  7,8يقته من  ما
                                                                                             وتؤدي     المؤنيييييييسييييييياو دورا  كانيييييييما  ذه إي اد ذتص ال مأ أل يا عموما  أ بت  باذة ذه الاد ال ام ة من 

  ارا  المنزلية والمايييارا  البالغة ال يييغت والمايييارا  ال يييغاتع والمتونييياة                                  المؤنيييسييياو األ بت ك ما و وتوظ  الماييي 
ذه المائة ذه الناتج  25ذه المائة من القوع ال ام ة خارج الزراعة والقاا  ال ا  وتسيييييييا بنسييييييبة  86الة ا  

 و  ا 13) المة ه اإلجماله ل ب د

                                                                                            وإدرا ا  أل مية المايارا  المنزلية والمايارا  البالغة ال يغت والمايارا  ال يغاتع والمتونياة الة ا   -74
نييانية بايعر المايارا  ال يغاتع والمتونياة الة ا   2019تقت ياد بنغالديش، أصيدرو وزارع ال يناعة ذه عا   

 ، ارا  ال يغاتع والمتونياة الة ا ل مسياعدع ذه ت زاز قاا  المايارا  المنزلية والمايارا  البالغة ال يغت والماي 
  

 Asian Development Bank, 2021, Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2021: Volume ا12)

I – Country and Regional Reviews, Manila, p. 45و 
 و2019بنغالديش، وزارع ال ناعاو، نيانة الماارا  ال غاتع والمتوناة الة ا ل ا   ا13)



TD/B/C.I/CLP/64 

15 GE.22-07918 

من خالل ت زاز الكفاأع، وتةسيييان باصة األعمال، وتسيييياأ الوصيييول إلى التمواأ، وضيييمار متاذق تسيييواقية 
أذضيييأ، واترتقاأ بالتكنولوجيا والقدراو اتبتكاراة، وإي اد ذتص ال مأو وتسيييتيدف الةوومة زاادع مسيييا مة 

 ذه المائة ل مساعدع ذه تنفا  األ داف اإل مائية ل ب دو 32إلى  القاا  ذه الناتج المة ه اإلجماله ل ب د

وتةدد السيييييييانيييييية المت  قة بالماييييييارا  ال ييييييغاتع والمتونيييييياة الة ا  اصة بنغالديش ل  ييييييناعاو   -75
ال ييييغاتع والمنزلية ومؤنييييسيييية الماييييارا  ال ييييغاتع والمتونيييياة الة ا بوصييييفيما المنومتان المسييييؤولتان عن 

                                                                          ف اتنيييتتاتي ية وخاظ ال مأ  الوارد وصيييفيا ذه السييييانيييةو ومن واج    تايما أيضيييا   التنفا  ال ا  لأل دا
تياصية باصية داعمية ذ يالية لتسييييييييييييييتا  تنميية القايا و ولت ني  ازدواجيية ال يود، يتوق  من  ياتان المنومتان أر 

 تنسقا م  مخت   المنوماو الةوومية وتات الةووميةو 

  البالغة ال ييييغت والماييييارا  ال ييييغاتع والمتونيييياة الة ا ذه  وم وا الماييييارا  المنزلية والماييييارا  -76
ذه المائة  90، أذاد البنك الدوله أر 2019بنغالديش تات رنيييييمية وتات مسييييي  ة لدا الةوومةو ذفه عا  

ذه المائة من الماييييييارا  ال ييييييغاتع ذه بنغالديش تقد  خدماو تات   95,5من الماييييييارا  البالغة ال ييييييغت و
،    ا ال مأ تات التنييمه ك ييول     الماييارا  ع ى التمواأ، بسييب  ضيي   رنييم تيا  و وا وق ا 14)              رنييمية مة يا  

 وعد   فاية أصوليا، وم دل إتالقياو

ذه المائة من المايييييييارا   50و ذقد شييييييييد كواله 19-وقد تفاقمت التةدياو بسيييييييب  جائةة  وذاد -77
  عم ياو إتالق إما دائمة أو مؤقتة، المنزلية والمايييييارا  البالغة ال يييييغت والمايييييارا  ال يييييغاتع والمتونييييياة الة ا  

و وع ى التتا من النمو اتقت ييييادي المتتف   ا 15) و ا ت ك يييية قاا  األزااأ والمالبس من  لك  ه األع ى
،  ذه المائة من المايييييارا  ال يييييغاتع والمتونييييياة الة ا ت ا ه من  قص ذه السييييياولة   78ذه بنغالديش، ت تزال  

 و  ا 16)                            ذه المائة مزا ا  من اتثنان 50لمؤقت، وتواجه ذه المائة منيا من الختوج ا 57وت ا ه  

م يار دوتر أمتاوه  تسييييياالو  2,36ولتقديا الدعا خالل ال ائةة، وذتو الةوومة ما م موعه   -78
ذه المائة ذقظ من  4,0و باد أ ه أذاد بعر ا 17) رأ) مال متداول،   يييييييفيا مخ يييييييص لخاظ إعادع التمواأ 

 الات او تت قى الدعا من الم ارف بسب  ا  دا  الوعه بالخاظ المالية المتاكةو

 المنافسة والمشاريع المنزلية والمشاريع البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوس ة الحجم  -باء 

ت والمايييارا  ال يييغاتع  قوا ان ونييييانييياو المناذسييية ميمة ل مايييارا  المنزلية والمايييارا  البالغة ال يييغ  - 79
والمتونيياة الة او ذباصة األعمال التناذسييية تمن   بار الماييغ ان من إعاقة اتبتكار ومن  المنت او والخدماو  
األذضيييأ تك فة واألذضيييأ جودع الته تنت يا المايييارا  المنزلية والمايييارا  البالغة ال يييغت والمايييارا  ال يييغاتع  

سوق المفتوكة بالنف  ع ى ماغ ه الماارا  المنزلية والماارا  البالغة والمتوناة الة او وت ود المناذسة ذه ال 
ال ييغت والماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة الة ا والمسييتي كان، وت نيييما ت زاز قدرع الماييارا  المنزلية والماييارا   

 البالغة ال غت والماارا  ال غاتع والمتوناة الة ا ع ى ال مود ودعا ا ت اشيا ب د ال ائةةو  

  

 ,World Bank, 2019, Financing Solutions for Micro, Small, and Medium Enterprises in Bangladesh ا14)

Washington, D.C., p. 2و 
 UNCTAD, 2022, The COVID-19 Pandemic Impact on Micro, Small and Medium Sized Enterprises ا15)

(United Nations publication, Geneva), p. 15و 
 Asian Development Bank, 2021, The impacts of the COVID-19 pandemic on micro, small, and ا16)

medium enterprises in Asia and their digitalization responses, ADBI Working Paper Series No. 

1241, p. 9و 
 International Finance Corporation, 2020, Business Pulse Survey: Impact of COVID-19 on MSMEs ا17)

in Bangladesh, Washington, D.C., Introduction, p. 13و 
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ومن الميا ت زاز قدرع المايارا  المنزلية والمايارا  البالغة ال يغت والمايارا  ال يغاتع والمتونياة   -80
الة ا ذه متك ة ما ب د األزمة، وت ييميا نيييانيياو تمونيا من أر تكور أ بت انييتدامة و فاأع ومتو ة ب د 

  لالزمة لضييييمار دعا نيييييانيييياو ال ائةةو ولدا نيييي ااو المناذسيييية، مبأ ل نة المناذسيييية ذه بنغالديش، األدواو ا 
 وقوا ان المناذسة وعد  إعاقة   ا اليدفو 

وع ى التتا من ال يود األولية الته ب لتيا ل نة المناذسييييييييييية ذه بنغالديش ل ت اور م  الايييييييييييت اأ  -81
بايعر     المسيائأ، تايات  تائج المقابالو إلى أر مايار تيا ذه ت يميا السييانياو الماتوكة مةدودع وتتا  

مخ ييصو وت تزال ال ديد من الماييارا  المنزلية والماييارا  البالغة ال ييغت والماييارا  ال ييغاتع    ع ى أنييا)
ول نة المناذسيييييية ذه    2012والمتونيييييياة الة ا والمنوماو  او ال يييييي ة تات مدر ة لقا ور المناذسيييييية ل ا   

الما  ية ع اييا    بنغالديش، أو تات متيع يدع مميا إ ا  يار قيا ور المنياذسييييييييييييييية ينابق ع اييا أو يفايد ياو والق ية
 ت تبت المناذسة أولواة من أولوااتياو   ت

وانبغه أر تواصييييييييأ ل نة المناذسيييييييية ذه بنغالديش إ  اأ الوعه بان ال ياو الم نية من القااعان   -82
ال ا  والخاص عيما يت  ق بالماييارا  المنزلية والماييارا  البالغة ال ييغت والماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة الة ا  

تعثات قوا ان المناذسيية ولوائةيا ع اياو وات ان ع ى الاييت او ال ييغاتع أر تفيا متى ينابق ع ايا باييعر  ييية 
، وذوائد نييييانييية المناذسييية ل مايييارا  المنزلية والمايييارا  البالغة ال يييغت والمايييارا   2012قا ور المناذسييية ل ا  

و وامون ل  نة  2012ذسييية ل ا  ال يييغاتع والمتونييياة الة ا، و يف يمونيا أر تسيييتفاد بنايييا  من قا ور المنا 
                                                                                               المناذسيية ذه بنغالديش أر تنوت أيضييا  ذه إقامة ت اور بالتايياور م  مؤنييسيية الماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة  
الة ا ومؤنييييييسيييييية بنغالديش ل  ييييييناعاو ال ييييييغاتع والمنزلية لضييييييمار متاعاع مبادئ المناذسيييييية عند ت ييييييميا 

 والماارا  ال غاتع والمتوناة الة او السياناو المت  ة بالماارا  المنزلية والماارا  البالغة ال غت  

وامون ل  نة المناذسيية ذه بنغالديش أر تواصييأ اتطال  ع ى شييواتأ قاا  الماييارا  ال ييغاتع   -83
والمتونييياة الة ا عن طتاق إ اييياأ الياو تاييياور خاصييية بالمايييارا  ال يييغاتع والمتونييياة الة ا، لتةديد 

زاز الدعوع ل مناذسيييييية ذه أونييييييا  الماييييييارا  ال ييييييغاتع  أذكار وقضييييييايا جديدع ل نوت ذايا والمسيييييياعدع ذه ت 
                                                                                               والمتونيييياة الة او ونيييييسيييياعد القيا  ب لك أيضييييا  ال  نة وال ياو الم نية  او ال يييي ة بالماييييارا  المنزلية 
والمايارا  البالغة ال يغت والمايارا  ال يغاتع والمتونياة الة ا ع ى تةديد ما إ ا  ار من الضيتوري تقديا  

ا  مةددع من اتتفاقاو وتات ا من ممارنييييييياو المايييييييارا  المنزلية والمايييييييارا  البالغة إعفاأاو جماعية أل و 
 ال غت والماارا  ال غاتع والمتوناة الة او 

 توصيات السياسة العامة -       خامسا   

 توصيات للحكومة -ألف 

 مقترحات لتعديل قانون المنافسة  

 تاله:ع ى النةو ال 2012يمون انتكمال قا ور المناذسة ل ا   -84

‘ تةيدييد الم يايات القيا و يية لتقايا  1’   المتعلقتة بتالتفتاقتات المخلتة بتالمنتافستتتتتتتتتة: 15المتادة   )أا  
‘ التمااز بوضيييييييييييوح بان اتتفاقاو  2ا؛ ’ 3) 15ا و 2) 15اتتفاقاو المخ ة بالمناذسييييييييييية المدرجة ذه إطار المادتان  
‘ توضييييييييي أر قائمة األمب ة ع ى اتتفاقاو  3المناق؛ ’ المةوورع ذه كد  اتيا واتتفاقاو الته تندرج تةت كوا  

المخ ة بالمناذسييييييية تات شيييييييام ة وامون تونيييييييي يا أو إدخال كوا جام  بايييييييعر اتتفاقاو المخ ة بالمناذسييييييية تات 
المدرجة  نا، والنوت ذه انيييييييييتخدا  عباراو مبأ  من بان إموا ياو أختا  و ع ى وجه الخ يييييييييوص  و من بان  

‘ القيا  ذه التايييييتا او البا واة بتوضييييييي أر اتتفاقاو المخ ة 4ختا  او أثت م ادل ؛ ’ أمور أختا  و كاتو أ 
                                                                                                    بالمناذسة  او الة ة السوقية الضصا ة عموما   او أ مية ق ا ة، كاث أ يا م فاع بموج  مفيو  الةد األد ىو 
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قا و ية ‘ تةديد الم ايات ال1’ المتعلقة بإستتاءة استتتغالل الولتتع المهيمن: 16المادة   )ها 
‘ النوت ذه تنقيي الةوت ال ا  إلنيياأع انييتغالل وضيي  2لتقايا نيي وي إنيياأع انييتغالل الوضيي  المييمن؛ ’

‘ مناقاييييية ما إ ا  ار ينبغه األخ  باذتتاء هيمنة 3مييمن م  إضييييياذة قائمة تات ك يييييتاة من األمب ة؛ ’
اعتماد مبادئ توجايية باييييعر ‘ النوت ذه 4                                                       قابأ ل دكأ انييييتنادا  إلى عتبة مةددع من الة يييية السييييوقية؛ ’

 الكييية الته نتقيا بيا ل نة المناذسة ذه بنغالديش القوع السوقية وأ وا  ال وامأ الته ينبغه إدراجياو

‘ النوت ذه إدخال شت  إلزامه لإلخاار ب م ياو الدمج؛ 1’   المتعلقة بالتوحيد:  21المادة   )جا  
‘ النوت ذه إدراج إطييار زمنه م ز   3مون اإلخاييار بيييا؛ ’ ‘ النوت ذه إدخييال عتبيياو ل م ييياو الييدمج الته ي 2’ 

‘ النوت ذه إدراج كوا باييييييعر نيييييي اة ل نة المناذسيييييية ذه بنغالديش ذه  4م قول تنييييييت تاء عم ياو الدمج؛ ’ 
المواذقة ع ى تت ز خاضيييييييي  لاييييييييتو ، وذتء عقوماو إداراة ع ى عد  تقديا إخاار ب م ياو الدمج الته يمون  

                                                                                       وإلغياأ أو ت يييييييييييييييية أي عم يية دمج يتبان تكقيا  أ ييا تنتييك اختبيار الةوت وت يمون تببايت اثيار يا  اإلبالغ عنييا،  
‘ النوت ذه  قأ الةوا المت  ق ب م ياو التوكاد إلى الف ييييييييأ البالث لتوضيييييييييي أر ا تياي   ا 5بعي شييييييييتو ؛ ’ 

 و 2012مناذسة ل ا  من قا ور ال   20                                                           الةوا نيخض  أيضا  ل  قوماو اإلداراة المن وص عايا ذه المادع  

النوت ذه إدراج إطيار زمنه ل تةتاياو  المتعلقتة بتإجراءات متا قبتل التحري:  17المتادة   )دا 
 المسبقة لمن  عد  اليقان القا و ه لموضو  )مواضي ا ما قبأ التةتيو 

لم ال ة البغتاو والقضيييييايا األختا المةددع ذه   ا   2012يوصيييييى بت ديأ قا ور المناذسييييية ل ا    -85
 تقتات، ع ى النةو التاله:ال

ال  نيييية والمنومان   )أا  بييييالقايييياعيييياو المنو ميييية والتفيييياعييييأ بان  عيمييييا يت  ق                                                                             ايييياق القييييا ور 
 الخاصان بقااعاو مةددع، عند اتقتضاأ؛ 

 المتا باو الموضوعية لت اان ال  نة وت زاز شفاعية عم ية اتختيار؛  )ها 

ل  نة وال ييالكياو الممنوكة لوزارع الت ارع  القاود المفتوضيية ع ى اتنييتقالل التاييغا ه   )جا 
عيما يت  ق بسيييييييي ااو صيييييييين  القتار ل  نة، بما ذه  لك الا ن ذه قتاراو ال  نة أما  وزارع الت ارع، مما قد  

                               يؤثت ن با  ع ى انتقالل ال  نةو 

الةاجة إلى أدواو تةقاق إضيييييييياعية من أجأ إ فا  القا ور باييييييييوأ أ بت ذ الية من قبأ   )دا 
 ، مبأ عم ياو تفتيش أما ن ال مأ والتسا أ م يا؛ ال  نة

                                                                        خيار إدراج كوا باييييييييييييعر اإل فا  الخاص إر لا يون مسييييييييييييار ال مأ   ا متاكا  بموج    ) يا 
 القوا ان المد يةو  

وانبغه أر تسيييييبق صيييييياتة     الت ديالو درانييييية شيييييام ة تتناول ال وا   اتقت يييييادية والقا و ية   -86
 إلى متا باو السياقاو اتجتماعية واتقت ادية والسيانية الم اصتع ذه بنغالديشو                         لنوا  المناذسة انتنادا  

 اإلطار المؤسسي والموارد   

                                                                                       زاادع مازا ية ل نة المناذسييييييييية ذه بنغالديش إلى مسيييييييييتوااو مب ى، مقار ة بالمنو  مان القااعاان،  -87
مانو وامون أر تعته زاادع التمواأ من                                                            ألر وتية ال  نة تامأ جمي  القااعاو و ه أون  من  ااق المنو   

                                                                                   المني الةوومية ومن  وا  قا و ه جديد يسمي ل  نة بت قه األموال من القااعاو المنو مةو 

إجتاأ زاييادع  باتع ذه متتبيياو موظفه ال  نيية لييدعا تةفاز الموظفان واتكتفيياظ بيا، وتةسييييييييييييييان  -88
                                          ضييا  ذه إعفاأ موظفه ال  نة من ممارنيية اتبا  نييم ة ال  نة   يياك  عمأو وانبغه ل ةوومة أر تنوت أي 

 ننواو ذه و الة كوومية واكدعو  3ذتتع وتية ق وا مدتيا 
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ول سييييييماح بمزاد من المتو ة وزاادع  فاأع تقديا الخدماو، تموان ال  نة من ممارنيييييية اتنييييييتقالل   -89
  دور مواذقة  ي ية والييوأ التنويمه مبأ المبادئ التوجايية التايييغا ية والبتامج اتنيييتتات ذه تنوا  أدواو ال مأ  

 وزارع الت ارعو

 توصيات للجنة المنافسة في بنغالديش -باء 

الناييييييييت الفوري ل مبادئ التوجايية لمتاقبة عم ياو الدمج، وإنيييييييياأع انييييييييتغالل الييمنة، واتتفاقاو   -90
 المناذسةو   األذقية والتأنية، وال زاأاو لزاادع اليقان القا و ه، وتسياأ اتمتبال، وت زاز

  ضيمار اتبا  أدواو ت تاف السيوق وتقايا القوع السيوقية وتة اأ اإلخالل بالمناذسية ألذضيأ الممارنياو  -91
                                                                        الدولية، خاصة من خالل صياتة اإلرشاداو المستخدمة أيضا  ذه انتدتل القتاراوو

 وض  خاة انتتاتي ية تةدد األ ااة السنواة أو     السنواة  او األولواةو  -92

النوت ذه اعتماد إجتاأ رنيييييمه يف يييييأ بوضيييييوح بان ميا  التةقاق وميا  صييييين  القتار ذه ل نة   -93
 المناذسة ذه بنغالديشو 

  ت زاز جناح تكنولوجيا الم  وماو واتت ييييياتو الةاله وتاوات أتمتة انيييييتماراو الايييييواوا والتابيقاو  -94
 ؛ وإ ااأ موتبة إلكتتو يةو وتدذقاو ال مأ؛ والتوثاق اإللكتتو ه لإلجتاأاو والمةفوظاو

إشيييييتاي المنومان القااعاان ذه المناقاييييياو من أجأ تةسيييييان تقديت الوتياو الم نية، وتوضييييييي   -95
الوتية القضيييائية، وإقامة ت اور منوا من خالل م  تاو تفا ا )م  ل نة تنويا اتت ييياتو ذه بنغالديش،  

مالية والبورصييييييييييية ذه بنغالديشا لت زاز التنسييييييييييياق ذه  ول نة تنويا الااقة ذه بنغالديش، ول نة األوراق ال
 م ال ة قضايا المناذسة ذه القااعاو الخاض ة ل تنويا ذه التاتا او القااعيةو

تاوات ثقاذة المناذسيييييييييية بان مخت   ال ياو الم نية، بالت اور م  الاييييييييييت اأ من القااعان ال ا   -96
  اتجتماعاو والة قاو الدرانيييييية وك قاو ال مأ وإ  اأ والخاص من خالل بتامج التوعية ع ى ال ييييي اد الوطنه ) 

الوعه من خالل ونيييائظ اإلعال  اإللكتتو ية والمابوعة، ضيييمن أ اييياة أختاا وإقامة عالقاو ل دعوع إلى 
 المناذسة، وت نيما م  دوائت األعمال الت اراة والمؤنساو اإلعالميةو

اعان ال ا  والخاص عيما يت  ق بالمايييييييييارا   مواصييييييييي ة إ  اأ الوعه بان ال ياو الم نية من القا -97
المنزلية والماييارا  البالغة ال ييغت والماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة الة ا باييعر ذوائد المناذسييةو والنوت ذه  
إقامة ت اور م  مؤنييسيية الماييارا  ال ييغاتع والمتونيياة ومؤنييسيية بنغالديش ل  ييناعاو ال ييغاتع والمنزلية 

ذه بنغالديش ذه ت يميا السييانياو المت  قة بالمايارا  المنزلية والمايارا   لضيمار انيتايارع ل نة المناذسية  
 البالغة ال غت والماارا  ال غاتع والمتوناة الة او

مواصيييييييي ة اتطال  ع ى التةدياو الته تواجييا الماييييييييارا  المنزلية والماييييييييارا  البالغة ال ييييييييغت   -98
والماييييارا  ال ييييغاتع والمتونيييياة الة ا، عن طتاق إ ايييياأ الياو تايييياور مةددع ل م  منوور مخ ييييص،  

المايارا   وأذكار وقضيايا جديدع ل نوت ذايا، وإطالق كمالو ل دعوع ل مناذسية م  أونيا  المايارا  المنزلية و 
 البالغة ال غت والماارا  ال غاتع والمتوناة الة او 

وقد تاييييي   بتامج التدرا  الداخ ه ل  نة المناذسييييية ذه بنغالديش الااله ع ى متاب ة درانييييياتيا  -99
 أو مينيا ذه المستقبأ ذه م ال قا ور المناذسة واتقت ادو 
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 توصيات للحكومة ولجنة المنافسة في بنغالديش -جيم 

                                                                                   توذات أ اياة تدرابية م يممة خ يي يا  بايعر المناذسية، وتدرا  المدرمان ل موظفان والمفوضيان  -100
وتات ا من المسؤولان والقضاع )ال ين يت ام ور م  الا ور المت  قة بقتاراو ل نة المناذسة ذه بنغالديشا،  

 ما ي ه:  األ ااة     تامأ أر  وامونوموظفه المنومان القااعاان والممارنان ع ى أنا) منتواو 

ك قاو عمأ انييتايياراة ل ييياتة القواعد وال وائي وال ييووي القا و ية ووثائق السيييانيياو  )أا 
 ع ى  ةو ذ الو  2012والمبادئ التوجايية من أجأ وض  وتنفا  قا ور المناذسة ل ا  

ة تبادل الموظفان أو بتامج اإلعارع م  نييييييييييي ااو المناذسييييييييييية األختا والمنوماو الدولي  )ها 
 والات اأ اإل مائاانو  

المايار ة المسيتمتع ذه مخت   أ اياة التدرا  والة قاو الدرانيية وك قاو ال مأ كاث   )جا 
 يمون ل ماار ان أر يت  موا من ت اره وممارناو  وا المناذسة الناض ة األختاو 

او المناذسيية وانبغه ل  نة أر ت مأ م  الةوومة إل ايياأ دوراو درانييية ذه م ال قوا ان ونيييانيي  -101
 ذه ال ام او المة ية لتةسان الم ارفو 

 توصيات للقضاء -دال 

ينبغه ل سييي اة القضيييائية أر تنوت ذه كضيييور ك قاو عمأ بايييعر إ فا  قوا ان المناذسييية ل تفاعأ  -102
 او م  القضاع ا ختان ال ين يتناولور قضايا المناذسة، ومالتاله ت زاز     الم ارف والمياراو والةفاظ ع اي 
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