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م محل ممم م ض موذجيخمططم ضفا م ض  ضثمم مق نونم ث   سةمم-مم
 

 االتفاقات أو الرتتيبات التقييدية 

حظر االتفاقات التالية بني الشركات املتنافسة أو احملتمل أن تكون متنافسة، بغض النظر عما  -     أوال  
 إذا كانت هذه االتفاقات كتابية أو شفوية، رمسية أو غري رمسية:

البياااااايف، لااااااا   ذلاااااا    االتفاقااااااات الاااااا  واااااادن األواااااا ار أو غريهااااااا ماااااان شاااااارو   )أ( 
 الدولية؛ التجارة

 ال طاءات التواطئية؛ )ب( 

 ئن؛تقاوم األوواق أو الزاب )ج( 

 فرض قيون على اإلنتاج أو املبي ات، لا   ذل  لوجب حصص؛ )ن( 

 التفاهم على رفض الشراء؛ )ها( 

 التفاهم على رفض التوريد؛ )و( 

االنضااماإ إت ترتياااب أو رابطاااة تكااون ألي من ماااا أ ياااة الاارفض اامااااعا إلمكانياااة  )ز( 
 ابلغة ابلنسبة للمنافسة.

 الرتخيص أو االوتثناء -      اثنيا  

                                                                             جيااوز تاارخيص أو اوااتثناء املماروااات الاا  تاادخل   نطاااق الفقاارة خأوال خ، إذا   اإلخطااار  ااا  
خلصات اا اات الرمسياة امل نياة                                                         مقدما  حسب األصول، وإذا ابشرهتا شركات ختضيف ملنافسة ف لية، مىت 

                                                   ابملنافسة إت أن االتفاق ككل وينتج نف ا  عاما  صافيا .

 

ممل ض ؤمهمجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمةم ض  ضث ضا ل ا تمعلىم ضفا مم-مممم ماثن  ممم ممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم م   ممممم 

 ماتمةم-حضفم

يوصا الفصل الثالث من القانون النموذجا للمنافسة الذي وض ه األونكتان حبظر االتفاقات  -1
من الفرع نال من جمموعة األمم   3أو الرتتيبات التقييدية. وقد صيغت املوان ابالوتنان إت الفصل الفقرة  

كافحااة املماروااات                                                                         املتحاادة للمبااانل والقواعااد املنصاافة املتفااف علي ااا اتفاقااا  مت اادن األطاارا  ماان أجاال م
 التجارية التقييدية، ال  جاء في ا ما يلا:

ل أن تكااااون  ينبغاااا للمؤوسااااات                                                    الاااا  تت اااااطى   السااااوق أنشااااطة تنافسااااية أو  تماااا 
تنافسية، ابوتثناء عناد ت امل اا مايف ب ضا ا الاب ض   واياق كياان اقتصااني تكاون فياه وات 

عناادما ال يكااون بوواا  ا التصاار  بصااورة هيمنااة مشاارتكة، لااا   ذلاا  عاان طريااف امللكيااة، أو 
متتناااايف عاااان املماروااااات التاليااااة عناااادما تااااؤني، عاااان طريااااف اتفاقااااات  مسااااتقلة عاااان ب ضاااا ا، أن

ترتيبات رمسية أو غري رمسية، خطية أو غري خطية، إت تقييد إمكانية الوصول إت األواواق  أو
هلا آاثر ضارة على التجارة أو إت تقييد املنافسة بغري موجب، ويكون هلا أو من املرجح يكون 

 الدولية، وال ويما جتارة البلدان النامية، وعلى التنمية االقتصانية هلذه البلدان:

 اتفاقات وديد األو ار، لا   ذل  أو ار التصدير واالوتريان؛ )أ( 

 ال طاءات التواطئية؛ )ب( 
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 ترتيبات تقاوم األوواق أو الزابئن؛ )ج( 

 إلنتاج وفف حصص م ينة؛تقاوم املبي ات وا )ن( 

                                                              اإلجااراءات ااماعيااة لفاارض ترتيبااات م ينااة، مااثل  عاان طريااف التفاااهم علااى  )ها( 
 رفض الت امل؛

 التفاهم على رفض التوريد إت املستورنين احملتملني؛ )و( 

الرفض ااماعا إلمكانية االنضماإ إت ترتيب أو رابطة تكون ألي من ما  )ز( 
 افسة.أ ية ابلغة ابلنسبة للمن

توحا الصياغة احلالية للفصل الثالاث، أي خاالتفاقاات باني الشاركات املتنافساة أو الا   تمال  -2
أن تكون متنافساةخ، نن حظار االتفاقاات املان اة للمنافساة ال هتام إال االتفاقاات األفقياة. لكان، مراعااة 

أوااية املان ااة للمنافسااة، فاا ن                                                                لكااون ال ديااد ماان تشااري ات املنافسااة  ظاار كاال  ماان االتفاقااات األفقيااة والر 
                                                          الت ليقات على الفصل الثالث تتناول أيضا  االتفاقات الرأوية.

   تف ق تمحلم ضرتت ب تم-ابءم

                                                                                  ي  ااح حظاار االتفاقااات التقييديااة ابعاثر املان ااة للمنافسااة الاا  تاانجم عاان التواطااؤ و/أو الت اااون  -3
                                       ، بااادال  ماان وااالوا شااركة واحااادة. والتفاعاال باااني                                                 بااني شاااركتني مسااتقلتني أو أكثااار، وااواء أفقياااا  أو رأواايا  

الشركات ين كس   مف وإ االتفاق أو الرتتياب. ومف اوإ خاالتفااقخ   التشارييف اابااا ابملنافساة لايس 
                                                                                      ابلضرورة نفس املف اوإ املساتمدإ   الاوالات القضاائية للقاانون املادد، وعاانة ماا ي فسا ر هاذا املصاطلح 

 نواع السلوا ذات الصلة.                          تفسريا  واو ا  ليشمل مجييف أ

                                                                                   وميكن أن يتمذ االتفاق أشكاال  عديدة. فيمكن أن يكون إم ا كتابيا  أو شفوا ، رمسيا  أو غاري  -4
وابلتاا  فا ن ال دياد مان  .(2)وميكن أن يتم االتفاق حاىت لجارن غمازة تفااهم .(1)                     رمسا، صر ا  أو ضمنيا  

قااوانني املنافسااة صاايغت صااياغة واواا ة كااا تنطبااف علااى مجياايف أشااكال االتفاقااات. وعلااى نفااس املنااوال، 
                                                                                                تنطبف قوانني املنافسة على أي اتفاق، وواء  كان ي قصد به أن يكون ملزما  قانوان  أإ ال. وغالبا  ما ميكن 

وات املتفاهم علي ا والتفا ات ال  يغلب في ا الطابيف أن يغطا حظر االتفاقات املان ة للمنافسة املمار 
 غري الرمسا.

                                                                                   وإن ال ديد من قوانني املنافسة، إذ ت كس كون الرابطات التجارية ميكن أن تؤني نورا  حيوا   -5
  تشكيل االتفاقات واإلبقاء علي ا، تتضمن قرارات صانرة عن الرابطات التجارية   ت ريف االتفاق. 

                                                                          ذل ، توجد   ب ض الوالات القضائية، مثل    مج ورية كورا و  ملوي، أحكاإ مستقلة           وبدال  من
 للت امل ميف السلوا غري املشروع الذي تسلكه الرابطات التجارية.

ظااار  -6                                                                         وال بااد مااان ملحظااة أن  االتفااااق بااني الشاااركات ااباضاا ة مللكياااة أو واايطرة مشااارتكة ال   
                                                                كياة أو وايطرة مشارتكة ي  تاهن  أشاا تشاكل كيااان  اقتصاانا  وحيادا  يتصار                              عموما . فالشاركات ااباضا ة ملل
من الفرع نال من جمموعة مبانل  3                               وهذا املف وإ يرن أيضا    الفقرة   .(3)كج ة فاعلة واحدة   السوق

__________ 

؛  US208  ،1939 306احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة األمريكيااة، إنرتوااتيت وااريكيت ضااد الااوالات املتحاادة، القضااية رقاام   (1)
 . F.3d 290  ،2015 791القضية رقم  ، حمكمة اوتئنا  الوالات املتحدة للدائرة الثانية، الوالات املتحدة ضد آبل 

 .F.2D 1000 ،1965 340، إيسكو ضد الوالات املتحدةحمكمة اوتئنا  الوالات املتحدة للدائرة التاو ة،  (2)

؛ وحمكمااة ال اادل األوروبيااة، US1 ،2006 547احملكمة ال ليا للوالات املتحدة، تكساكو ضد ناغر، القضية رقاام  (3)
 .58 الفقرة، C-97/08 ،2009 ااماعات األوروبية، القضية رقم الدائرة الثالثة، أكزو نوبل وآخرون ضد انة 
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وساات                                                                                    وقواعد األمم املتحدة املت لقاة ابملنافساة، الا  تانص علاى أن  االتفاقاات املان اة للمنافساة باني املؤ 
مايف ب ضا ا الاب ض   واياق كياان اقتصااني تكاون  التجارية حمظاورة خابواتثناء حالاة ت امال املؤوساات

فياه هاذه املؤوسااات وات واايطرة مشارتكة، لااا   ذلا  عان طريااف امللكياة، أو ال يكااون بووايف الواحاادة 
 من ا التصر  بصورة مستقلة عن األخرىخ.

املتفااااهم علي اااا، ميكااان ال ثاااور علاااى مف اااوإ  للمنافساااة                                 وخلفاااا  للتفاقاااات واملمارواااات املان اااة  -7
التواطؤ الضمين   ب ض الوالات القضائية. وعانة ما يشمل هذا املف وإ شركات مت دنة ولكنه يرما 

، الذي خيلو من أي شاكل مان (4)إت م ااة ولوا احتكار القلة، أي السلوا املوازي   احتكار القلة
وفيما يت لف ابلتواطؤ الضمين، هناا الكثري من اادل حاول ماا إذا كاان  .(5)أشكال االتفاق أو التفاهم

 .(6)ينبغا اعتباره غري قانود ألنه يؤني إت نفس النتيجة االقتصانية ال  يؤني اا إلي اا التواطاؤ ابالتفااق
           نظاارا  ل اادإ  (1                                                                           غاري أن التواطااؤ الضاامين مااا زال ي  تااهن  مشااروعا    جال الااوالات القضااائية )انظاار اااادول 

 التوصل ب د إت توافف عاإ   اعراء.

   1اادول 
م ض ؤمهمجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمة:ممفهومم  تف ق مممم ممممم مممممم ممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم م   مممم 

  الوالية القضائية

من قانون مكافحاة االحتكاار علاى أن اتفاقاات االحتكاار تشامل  13تنص املانة  الصني  
خاالتفاقات والقرارات وغريها من التصرفات املتفاهم علي ا من أجل القضاء على 

 املنافسة أو تقييدهاخ.

يااانص قاااانون املنافساااة علاااى أن خخاالتفااااقخ يشااامل أي ترتياااب أو تفااااهم أو عمااال  اهلند
                                          تياب أو هااذا التفااهم أو هااذا ال مال رمسيااا  أو  متفااهم علياه )أ( وااواء كاان هااذا الرت 

                                                               كتابيااااا  أو ن يكاااان كااااذل ؛ أو )ب( وااااواء كااااان املقصااااون ماااان هااااذا الرتتيااااب أو 
 التفاهم أو ال مل أن يكون واجب اإلنفاذ من الناحية القانونية أإ الخ.

ياانص قااانون املنافسااة املشااروعة علااى أن االتفاااق خيشاامل أي اتفاااق أو ترتيااب أو  جامايكا
                                                                     تفاااهم، وااواء كااان شاافوا  أو كتابيااا ، أو وااواء كااان املقصااون بااه أن يكااون واجااب 

 التنفيذ من الناحية القانونية أإ الخ.

مااان قاااانون املنافساااة إت اتفااااق أو  ارواااة متفااااهم علي اااا باااني  (1)4تشاااري الفقااارة  جنوب افريقيا
ن علاااااى أ '6و' '2('1)1شااااركات أو قااااارار تتمااااذه رابطاااااة شااااركات وتااااانص الفقاااارة 

                                                                         خاالتفاقخ، عند اوتمدامه فيما يت لف لماروة حمظورة، يشمل عقادا  أو ترتيباا  أو 
                                                                      تفا ااااا  وااااواء كااااان واجااااب التنفيااااذ ماااان الناحيااااة القانونيااااة أإ الخ وأن خخاملماروااااة 
املتفااهم علي ااخ ت ااين السالوا الت ااود أو املنسااف باني الشاركات الااذي ياتم اتصااال 

 يكون لثابة اتفاقخ.  ا املستقل ولكن المباشر أو غري مباشر و ل حمل عمل

                                                       ماان امل اهاادة املنظ  مااة ل ماال االوااان األورويب إت خاالتفاقااات بااني    ( 1) 101تشااري املااانة   االوان األورويب
 الشركات، والقرارات ال  تتمذها رابطات الشركات، واملماروات املتفاهم علي اخ. 

__________ 

(4) R Whish and D Bailey, 2018, Competition Law, ninth edition (Oxford University Press, Oxford). 

 .US537  ،1954 346احملكمة ال ليا للوالات املتحدة، مسرح املؤوسة ضد ابراماونت لتوزييف األفلإ، القضية رقم  (5)

(6) H Hovenkamp, 2016, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice, fifth 

edition (West Academic Publishing, Saint Paul, United States). 
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 والرأويةالتمييز بني االتفاقات األفقية   

يوجد على ال موإ نوعان مان االتفاقاات فيماا باني املؤوساات: اتفاقاات أفقياة وأخارى رأواية.  -8
وميكن أن يكاون للتفاقاات جواناب أفقياة ورأواية علاى الساواء. واالتفاقاات األفقياة هاا تلا  الا  تاهنإ 

الااوفيفا   بااني متنافسااني، حيااث ي ااين مصااطلح خمتنااافسخ الشااركات الاا  ت ماال علااى نفااس املسااتوى 
تماال أن تكااون                                                                                        ولسالة اإلنتاااج و/أو التوزيايف للتنااافس علااى نفاس الاازابئن. واالتفااق املااهنإ بااني شاركات   
                                                                                        متنافسااة ميكااان أن يشاااكل أيضاااا  اتفاقااا  أفقياااا . واملتنافساااون احملتملاااون هاام أولئااا  القاااانرون علاااى نخاااول 

 فسية على املتنافسني الف ليني.                                                           السوق ذات الصلة و تمل أن يدخلوها وميكن أن يفرضوا قيونا  تنا

واالتفاقاااات الرأواااية هاااا االتفاقاااات املهنماااة باااني الشاااركات علاااى مساااتوات وفيفياااة  تلفاااة    -9
ولسلة اإلنتاج و/أو التوزييف. وها، ب بارة أخرى، اتفاقات مهنمة بني املورنين وزابئن م، مثلما هو احلال 

تتاافلف ماان تلاا  املكااوانت، أو بااني املنتجااني   االتفاقااات بااني مصاان ا مكااوانت ومصاان ا منتجااات 
 وابئ ا ااملة، أو بني ابئ ا ااملة والبائ ني ابلتجزئة. 

و  حااني أن االتفاقااات األفقيااة، وال واايما من ااا تلاا  الاا  ترمااا إت رفاايف األواا ار واحلااد ماان  -10
                  كل هتدياادا  أقاال علااى                                                                     اإلنتاااج، مضاارة ابملنافسااة   م ظاام احلاااالت، فاا ن االتفاقااات الرأوااية عااانة  مااا تشاا 

                                                                                    املنافساااة، وميكااان أحيااااان  أن تكاااون مفيااادة مااان منظاااور الكفااااءة. وابالواااتنان إت هاااذا االواااتنتاج، يطباااف 
ال ديد من الوالات القضائية م ايري قانونية لتقييم االتفاقات األفقية والرأوية، وها تت امل بشكل عاإ 

 ميف االتفاقات األفقية لزيد من الصرامة.

 غةمحظمم  تف ق تم ث ن ةمضلم   سةص  مم-ج  م

                                                                                  حني أن م ظم قوانني املنافسة وظار كال  مان االتفاقاات األفقياة والرأواية املان اة للمنافساة،  -11
                                                                                     فااا ن الاااوالات القضاااائية غالباااا  ماااا تتماااذ ش  جاااا   تلفاااة   صاااياغة احلظااار. و  ال دياااد مااان نظااام قاااوانني 

                                                         قات املان ة للمنافسة كل  مان االتفاقاات الرأواية واألفقياة. ففاا املنافسة، يغطا حكم عاإ يت لف ابالتفا
                      حظارا  واوا ا  للتفاقاات  1890                                                           الوالات املتحدة، مثل ، يتضمن قانون شريمان ملكافحة االحتكاار ل ااإ 

نفساه.  املان ة للمنافسة، حبيث ميكان الط ان   االتفاقاات األفقياة والرأواية علاى الساواء لوجاب احلكام
                                                                                  ن ذل ، تتضمن ب ض قوانني املنافسة، مثل    إندونيسيا وجناوب أفريقياا وكوواتاريكا أحكاماا         وبدال  م

                                                                                          منفصلة بشفن االتفاقات الرأوية واألفقية. وقد تتضمن قوانني املنافسة أحكاما  عامة ال تنطبف إال على 
ال  تتناول فرض أوا ار االتفاقات األفقية، اتركة االتفاقات الرأوية مشمولة ب دن من األحكاإ الفرنية 

خل. وجتدر اإلشارة إت أن حظر إواءة إإعانة البييف، والت امل احلصري، والبييف املشرو  وتلزإ املبي ات،  
                                                                                      اوتمداإ اهليمنة ميكن أن ينطبف أيضا  على االتفاقاات الرأواية عنادما يكاون أحاد األطارا    االتفااق 

 املركز بفرض أحكاإ وشرو  مان ة للمنافسة.                                             الرأوا  تل مركزا  م يمنا  ويساء اوتمداإ هذا

د ن صاراحة أناواع السالوا   -12                                                                                   وتتمثل مسفلة هلا صالة  اذا املوضاوع   م رفاة ماا إذا كاان جياب أن وا 
تتضامن   احملظور   القانون أو صياغة حظار واوايف يشامل  تلاف أشاكال االتفاقاات املان اة للمنافساة. وال 

يف للتفاقاااات املان ااة للمنافسااة، األماار الاااذي ياارتا وديااد السااالوا  ب ااض قااوانني املنافسااة واااوى حظاار واواا 
احملاادن الااذي  ظااره القااانون عنااد مرحلااة اإلنفاااذ. و  حااني يساامح هااذا الاان ج ابملرونااة   اإلنفاااذ، ف نااه قااد  

ميكن أن يقدإ ووى إرشاانات قليلاة للجم اور ولسالطات املنافساة الا  ال تتاوفر هلاا قادرة قوياة   جماال   ال 
 املنافسااة، وال واايما   نظاام قااوانني املنافسااة الفتيااة الاا  يكااون في ااا الااوعا ال اااإ لاادى عاادإ قانونيااة  قااوانني 

                                                                                            االتفاقااات املان ااة للمنافسااة منمفضااا  نساابيا . ويتمثاال بااديل لااذل    إنراج قائمااة تتضاامن أمثلااة للساالوا  
مثال االواان األورويب وشايلا  احملظور   حكم قاانون املنافساة ذي الصالة. وتتماذ والات قضاائية عديادة،  
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                                                                                            والصني، شجا  يكونه فيه حظار واوايف للتفاقاات املان اة للمنافساة متبوعاا  بقائماة غاري حصارية للفئاات الا   
                                                                                             ت تهن انت اكات. ويوفر هذا الان ج قادرا  كباريا  مان املروناة ويقادإ   الوقات نفساه توجي اات بشافن أولاوات  

 . ( 2اإلنفاذ )انظر اادول  
   2اادول 

  ض هجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمة:مص  غةمحظمم  تف ق تم ث ن ةمضلم   سة

 الوالية القضائية

                                                    مان قااانون املنافساة واملساات ل  حكماا  عامااا  يشامل االتفاقااات  45تتضامن املااانة  أورتاليا 
                                                                       األفقيااة والرأوااية علااى السااواء. ويتضاامن القااانون أيضااا  أحكامااا  تاانظم االتفاقااات 
األفقيااة والرأوااية علااى حاادة، لااا   ذلاا  حظاار وضاايف أحكاااإ بشاافن الكااارتلت 

ني شركات إنفاذها. وأحكاإ الكارتلت أحكاإ   عقد أو ترتيب أو تفاهم ب أو
من  45ADهلا علقة أفقية، يكون هلا أي من األغراض أو اعاثر املبينة   املانة 
املت لقااة  47القاانون. وتنطبااف أحكااإ أخاارى علاى االتفاقااات الرأواية، مثاال املاانة 

 املت لقة بفرض أو ار إعانة البييف. 48ابلت امل احلصري واملانة 

 45اقااات األفقيااة املان ااة للمنافسااة. فاملااانة يتضاامن قااانون املنافسااة حظاارين للتف كندا
                                                             وظااااار وديااااادا  االتفاقاااااات املهنماااااة باااااني املتنافساااااني لتحدياااااد األوااااا ار أو تقاوااااام 

                     فتحظاااااار أشااااااكاال  أخاااااارى ماااااان  1-90األوااااااواق أو تقييااااااد اإلنتاااااااج. أمااااااا املااااااانة 
                                                                  االتفاقااااات األفقيااااة الاااا  ياااا رج ح أن متناااايف املنافسااااة أو تقلاااال من ااااا إت حااااد كبااااري. 

                                                       افة إت ذلااا ، يتضااامن القاااانون عااادة أحكااااإ وظااار أشاااكاال  حمااادنة مااان وابإلضااا 
 77املت لقااة بفاارض أواا ار إعااانة البياايف واملااانة  76االتفاقااات الرأوااية، مثاال املااانة 

 املت لقة ابلت امل احلصري وتقييد السوق والبييف املشرو .

 من قانون مكافحة االحتكار على ما يلا: 13تنص املانة  الصني

ظ ر على الشركات املتنافسة إبراإ اتفاقات االحتكار التالية:                                                            خ  

 بشفن وديد أو ار السليف األواوية أو تغيريها؛ )أ( 

                                                  بشفن تقييد كمية السليف األواوية املصن  ة أو املسو قة؛ )ب( 

للماااااوان اابااااااإ بشااااافن ختصااااايص واااااوق البيااااايف أو واااااوق الشاااااراء  )ج( 
 اااهزة؛ وشبه

بشاافن تقييااد شااراء تكنولوجيااات أو م اادات جدياادة أو اوااتحدا    )ن(  
 تكنولوجيات أو منتجات جديدة؛ 

 بشفن املقاط ة املشرتكة للم املت؛ )ها( 

اتفاقااات احتكاريااة أخاارى تؤكااد أشااا كااذل  واالطة إنفاااذ قااانون  )و( 
 مكافحة االحتكار   إطار جملس الدولةخ.

 االتفاقات الرأوية. 14ل حكم  اثل   املانة ويتناو 

 على ما يلا: 211من قانون املنافسة رقم  3تنص املانة  شيلا

                                                                خكااال مااان ينبغاااا أن ينفاااذ أو يشااارتا، فااارنا  أو مجاعياااا ،   أي ف ااال أو تصااار  
اتفاق ي وق املنافسة أو يقيدها أو  بط اا، أو مييال إت إحادا  هاذه اعاثر،  أو
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ماان هااذا القااانون، بغااض النظاار  26                                     وااي  اقب ابلتاادابري املنصااوا علي ااا   املااانة 
                                                                          عن تطبيف التدابري الوقائية أو التصاحيحية أو التقييدياة الا  ي طلاب اختاذهاا فيماا 

تفاقااات   كاال حالااة ب ين ااا. وماان بااني يت لااف  ااذه األف ااال أو التصاارفات أو اال
                                                                           أمور أخرى، وي  تهن  أن األف ال أو التصرفات أو االتفاقات التالية ت رقل املنافسة 

                                                               تقيااادها أو وبط اااا، أو ي  تاااهن  أشاااا متيااال إت إحااادا  هاااذه اعاثر: االتفاقاااات  أو
أواا ار املماروااات املتفاااهم علي ااا فيمااا بااني املتنافسااني، الاا  تتمثاال   وديااد  أو

البييف أو الشراء، واحلد من الناتج، وختصيص مناطف السوق أو احلصص، والتفثري 
                                                                        نتااائج عمليااات املناقصااة، فضاال  عاان االتفاقااات املتا فاا ف علي ااا الاا  متاانح القااوة 
السااااوقية للمتنافسااااني وتتمثاااال   وديااااد شاااارو  وأحكاااااإ التسااااويف أو اوااااتب ان 

 .متنافسني حاليني أو حمتملنيخ

ماان قااانون تنظاايم االحتكااار والتجااارة ال انلااة علااى مااا يلااا:  (1)19تاانص املااانة  مج ورية كورا
جيوز ألي مت  د أن يتفف ميف مت  دين آخارين عان طرياف عقاد أو اتفااق أو  خال

قاارار أو أي وواايلة أخاارى للشاارتاا   تصااار  يقاايف واات أي ماان الفقاارات الفرعياااة  
ل أو للسااماح لرخاارين ابلقياااإ  ااذا النااوع ماان  التاليااة ويقيااد املنافسااة بشااكل غااري عااان 

 النشا  )يشار إلي ا فيما يلا ابوم خالتصرفات املتفاهم علي ا غري السليمةخ(: 

 تصر   دن األو ار أو يبقا علي ا أو يغريها؛ (1) 

تصاار   اادن أحكاااإ وشاارو  م اااملت السااليف أو ااباادمات،  (2) 
 أو نفيف أو ارها؛

ليف أو اابدمات أو تسليم ا أو نقل ا أو تصر  يقيد إنتاج الس (3) 
 امل املت ااباصة  ا؛

 تصر   د من إقليم التجارة أو الزابئن؛ (4) 

تصر  مينيف أو يقيد إنشاء أو تووييف املرافف أو تركيب امل دات  (5) 
 اللزمة إلنتاج السليف أو تقدمي اابدمات؛

ااباادمات   إنتاااج تصاار  يقيااد أنااواع أو مواصاافات السااليف أو  (6) 
 السليف أو اابدمات أو امل املت ااباصة  ا؛

تصر  يتمثل   االشرتاا   تنفيذ وإنارة األجزاء الرئيسية من  (7) 
مؤوسااااة جتاريااااة أو ةواااايس شااااركة، ومااااا إت ذلاااا ، للشاااارتاا   تنفيااااذ وإنارة 

 األجزاء الرئيسية من مؤوسة جتارية؛ 

أي  اروة تقلل إت حد كبري من املنافسة   جمال جتاري م ني  (8) 
، تقاوإ علاى 7إت  1الفقرات الفرعية من بووائل، غري تل  املنصوا علي ا   

 التدخل   أنشطة أو حمتوات املؤوسات التجارية أو تقييدها.

 من قانون املنافسة على ما يلا: (ب()1)4تنص الفقرة  جنوب افريقيا

ظر أي اتفااق أو  ارواة متفااهم علي اا باني الشاركات أو أي قارار صاانر عان                                                                     خ  
طرا  تربط ا علقة أفقياة وإذا ... كاان ذلا  رابطة شركات إذا كان ذل  بني أ

  :                                             يشمل أا  من املماروات األفقية التقييدية التالية
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وديد و ر الشراء أو البيايف أو أياة شارو  جتارياة أخارى بطريقاة  )أ( 
 مباشرة أو غري مباشرة؛

تقسيم األوواق عن طرياف توزيايف الازابئن أو املاورنين أو األقااليم  )ب( 
 أو أنواع حمدنة من السليف أو اابدمات؛ 

 .ال طاءات التواطئيةخ )ج( 

( من قانون املنافسة على أن خاالتفاق باني أطارا    علقاة رأواية  1) 5وتنص الفقرة  
 إت حد كبريخ.   حمظور إذا كان أثره منيف املنافسة   ووق ما أو التقليل من ا 

ينص قانون شريمان ملكافحة االحتكار على أن خكل عقد، أو تفااهم   شاكل  الوالات املتحدة
احتكاااار أو   شاااكل آخااار، أو تواطاااؤ يقياااد التجاااارة باااني عااادة نول أو مااايف أمااام 

                             أجنبية، ي  لن أنه غري قانودخ.

                                                  من امل اهدة املنظ  مة ل مل االوان األورويب على ما يلا: (1)101تنص املانة  االوان األورويب

وظر األمور التالية لكوشا تتناىف ميف السوق الداخلية: مجييف االتفاقات باني  -1خ
الشركات، والقرارات ال  تتمذها رابطات الشركات، واملماروات املتفاهم علي ا 
الاا  قااد تااؤثر   التجااارة بااني الاادول األعضاااء والاا  يكااون غرضاا ا أو أثرهااا مناايف 

 ق الداخلية، وبشكل خاا تل  ال :املنافسة أو تقييدها أو تشوي  ا   السو 

ودن أو ار الشراء أو البييف أو أية شارو  جتارياة أخارى بطريقاة  )أ( 
 مباشرة أو غري مباشرة؛

واااد مااان اإلنتااااج أو األواااواق أو التطاااوير التقاااين أو االواااتثمار  )ب( 
 تتحكم فيه؛ أو

 تتقاوم األوواق أو مصانر التوريد؛ )ج( 

 تلفاة علاى م ااملت متماثلاة مايف أطارا  جتارياة             تطبف شروطا   )ن( 
 أخرى،  ا يض  ا   وضيف تنافسا غري موات؛

                                                    جت اال إبااراإ ال قااون خاضاا ا  لقبااول األطاارا  األخاارى اللتزامااات  )ها( 
                                                                  تكميليااة ال تكااون هلااا، حبكاام طبي ت ااا وفقااا  لل اار  التجاااري، أيااة صاالة لوضااوع 

 ال قونخ. هذه

  ن ةمضلم   سة  تف ق تم ا ا ةم ثم-  لم

من بني االتفاقات األفقية، ميكان أن يكاون التميياز باني الكاارتلت الطاغياة وأناواع االتفاقاات  -13
                                                                                        األفقية األخرى مفيدا    وديد أولوات اإلنفاذ وم ايري التحليل. وتشكل االتفاقات الوارنة   الفصل 

ثبات أشاا مضارة بوجاه خااا ابملنافساة. وماان الثالاث مان القاانون النماوذجا للمنافساة كاارتلت طاغياة 
                                                                                    املقبااول علااى نطاااق واواايف أن الكااارتلت الطاغيااة مان ااة نائمااا  للمنافسااة وميكاان أن ي فاارتض علااى  اااو 
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وهلذا السبب  ظرها عدن كبري من نظم قوانني  .(7)م قول أشا غري قانونية نون إجراء مزيد من التحقيف
 ذاهتا للقانون أو مان ة للمنافسة حبكم غرض ا. املنافسة ابعتبارها انت اكات   حد

وعلااى عكااس الكااارتلت الطاغيااة، قااد تساافر أنااواع أخاارى ماان االتفاقااات األفقيااة عاان ب ااض  -14
                                                                                         الفوائد أو اعاثر املؤيدة للمنافسة. ف لى وبيل املثال، ميكن للتسويف املشرتا الذي ميك ن املنتجات مان 

أن  قف ب ض املكاوب من حيث الكفاءة. غري أن هاذه األناواع  الوصول إت الزابئن لزيد من السرعة
                                                                                ماان االتفاقااات قااد تضاار أيضااا  ابملنافسااة ماان خاالل احلااد ماان قاادرة الشااركات املسااا ة أو حفزهااا علااى 
التنااافس بشااكل مسااتقل أو عاان طريااف اوااتتباع أو تيسااري اتفاقااات مان ااة للمنافسااة فيمااا بين ااا. وخيتلااف 

                                                                        سة من حالة إت أخرى، تب ا  لطبي ة االتفاق وفرو  السوق. وابلتا ، تتطلب هذه  التفثري ال اإ على املناف 
األنواع مان االتفاقاات احملتمال أن تكاون مان اة للمنافساة م اااة أكثار عناياة ومان خت عاانة ماا ختضايف لان ج  

  . ( 8) عاوإ حكم املنطف الاذي يت اني علاى والطات املنافساة أن تثبات لوجباه األثار الضاار لسالوا الكارتال املز 
                                                                                            ونظارا  للجتاااه مااؤخرا  إت جتاارمي الكااارتلت الطاغيااة، فاا ن التمييااز بااني نااوعا االتفاقااات األفقيااة يصاابح أكثاار  
                                                                                            أ ياة مان ذي قبال. ففاا ب اض الاوالات القضااائية، ت  تاهن  الكاارتلت الطاغياة جرمياة جنائياة ي  اقا ب علي ااا  

 ة ل قوابت مدنية أو إنارية فقط. ابلسجن،   حني ختضيف أنواع أخرى من االتفاقات األفقي 

  ض  رتالتم ضط غ ةم-ه ءم

الكااارتلت الطاغيااة اتفاقااات مان ااة للمنافسااة بااني متنافسااني ال غاارض هلاام أو ال هااد  وااوى  -15
رفااايف األوااا ار أو خفاااض اإلنتااااج. وبشاااكل عااااإ، تنااادرج أرب اااة أناااواع مااان االتفاقاااات   هاااذا الت رياااف 

وديد األو ار، وال طاءات التواطئية، وتقاوم األوواق، وتقيياد  للكارتلت الطاغية، ها االتفاق على
                                                                                      اإلنتاج. واملقاط ة ااماعية من جانب املؤوسات التجارياة ميكان أن تنادرج أيضاا    قائماة مووا ة مان 
الكارتلت الطاغية. ويشامل الفصال الثالاث مان القاانون النماوذجا بشافن املنافساة الفئاات الفرعياة مان 

راء أو التورياد املتفااهم علياه )عملياات املقاط اة ااماعياة( بوصاف ا كاارتلت طاغياة؛ عمليات رفض الش
ابلنساااابة تكااااون ألي من مااااا أ يااااة ابلغااااة  والاااارفض ااماااااعا إلمكانيااااة االنضااااماإ إت ترتيااااب أو رابطااااة

 . وت تهن االتفاقات املدرجة   الفصل الثالث بصفة عامة كارتلت طاغية.للمنافسة

__________ 

رأت احملكماااة ال لياااا للاااوالات املتحااادة أن هنااااا خاتفاقاااات مااان الواضاااح أن طبي ت اااا وةثريهاااا الضاااروري مان اااان  (7)
ف ااا خغااري قانونيااة    - للمنافسة حبيث ال حاجة إت إجراء نراوة مفصلة هلااذه الصااناعة إلثبااات عاادإ قانونيت ااا

حاااد ذاهتااااخ )احملكماااة ال لياااا للاااوالات املتحااادة، اام ياااة الوطنياااة للم ندواااني امل نياااني ضاااد الاااوالات املتحااادة، 
. وابإلضافة إت ذلاا ، رأت احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة أن قااانون شااريمان US679 ،1978 435القضية رقم 

وديااد                                                احتكاااري يشااك ل لغاارض وأثاار التساابب   رفاايف أو خفااض أوملكافحااة االحتكااار ياانص علااى أي خوااالف 
                                                                                            أو تثبياااات أو اوااااتقرار واااا ر واااال ة أواوااااية   التجااااارة فيمااااا بااااني الااااوالات أو   التجااااارة اابارجيااااة ي  تااااهن  غااااري 

 فاااكيوإ أوياال، القضااية -  حااد ذاتااهخ )احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة، الااوالات املتحاادة ضااد وااوكود  قانود
 .(US150 ،1940 310رقم 

خإن االختباااار احلقيقاااا للشااارعية هاااو ماااا إذا كاااان التقيياااد ال ي ااادو عااان كوناااه يااانظم، ورلاااا ابلتاااا  ي ااازز املنافساااة،  (8)
                                                                                       إذا كان قد يااؤني إت قماايف املنافسااة أو حااىت تاادمريها. ولتحديااد هااذه املساافلة، جيااب علااى احملكمااة اعتيااانا   ما أو

ابملؤوسااااة التجاريااااة، وحالتااااه قباااال فاااارض التقييااااد وب ااااده، وطبي ااااة التقييااااد، وأثااااره،  أن تنظاااار   الوقااااائيف ااباصااااة
أو احملتماالخ )احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة، جملااس شاايكاغو للتجااارة ضااد الااوالات املتحاادة، القضااية  الف لااا

 .(US231 ،1918 246 رقم 
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 ضيتمحتت م ا   رمحلمغريه مم مشملطم ضب  ،ممب ميفمذضكميفم ضاج رعم ضتلض ة  تف ق تم م-1م

مااان الفااارع نال مااان جمموعاااة األمااام املتحااادة للمباااانل والقواعاااد املنصااافة املتفاااف  3تااانص الفقااارة  -16
علي ا على الص يد املت دن األطرا  مان أجال مراقباة املمارواات التجارياة التقييدياة علاى أن املؤوساات 
ينبغااا أن متتناايف عاان خاالتفاقااات الاا  واادن األواا ار، لااا   ذلاا  فيمااا يت لااف ابلصااانرات والااوارناتخ. 

                                                                                      ثل وديد األو ار أحد أكثر أشكال تصر  الكارتلت الطاغياة شايوعا  وي  تاهن    حاد ذاتاه انت اكاا  ومي
  ال ديد من البلدان. ويشامل ودياد األوا ار أي اتفااق باني املتنافساني لرفايف وا ر مناتج أو خدماة أو 

اقااات الراميااة إت لتحديااد هااذا الساا ر أو إبقائااه بطريقااة أخاارى. وميكاان أن يشاامل وديااد األواا ار االتف
فاارض واا ر أنو، أو إلغاااء التمفيضااات، أو اعتمااان صاايغة اوذجيااة حلساااب األواا ار، ومااا إت ذلاا . 
                                                                                   وميكن أن ينطبف أيضا  على احلااالت الا  يتواطاف في اا املشارتون مان أجال ودياد األوا ار القصاوى الا  

باف وديااد األوا ار علااى األواا ار هام علااى اوات دان لاادف  ا مقابال املنتجااات األولياة والوواايطة. وال ينط
                                                                            فحساااب، بااال أيضاااا  علاااى شااارو  بيااايف أخااارى تاااؤثر علاااى األوااا ار ابلنسااابة للمسااات لكني، مثااال رواااوإ 

 الشحن، والضماانت، وبرامج اابصم، وم دالت التمويل.

  ض ط ء تم ضاو  ئ ةم-2م

نح في ااا                                                                      تساامح ال طاااءات التواطئيااة للمتنافسااني املتاا مرين برفاايف األواا ار ف ليااا    احلااا  -17                   الت الاا  متاا 
                                                                                        عقااون جتاريااة عاان طريااف التمااان عطاااءات تنافسااية. ويتفااف املتنافسااون مساابقا  علااى ماان واايفوز   ال طاااء  
وني مثن،  ا يقوض الغرض من الدعوة إت تقدمي ال طاءات، الذي هو شراء السليف أو اابدمات ننسب  

مكن أن يتفف املتنافسون على التناوب علاى                                                        و ر. وميكن أن تتمذ ال طاءات التواطئية أشكاال  عديدة. في 
تقاادمي ال اارض الفااائز، وهااو مااا يشااار إليااه ابواام التناااوب علااى ال طاااءات. وقااد يتفااف ب ااض املنافسااني علااى  
تقااادمي عطااااءات غاااري مقبولاااة للتغطياااة علاااى  طاااط للتلعاااب ابل طااااءات. و  حااااالت أخااارى، قاااد يتفاااف  

 طااااءات أو واااحب عطااااء مقااادإ. وابإلضاااافة إت تقااادمي  املتنافساااون ببسااااطة علاااى االمتنااااع عااان تقااادمي ال 
                                                                                  ال طاااءات أو عاادإ تقاادمي ا   حااد ذاتااه، جيااب أن يتضاامن  طااط التلعااب ابل طاااءات أيضااا  طريقااة مااا  
                                                                                           لت ويض ااباورين فاهرا . وميكن أن تنطوي هذه االتفاقات على ت اقد من الباطن بشفن أجزاء من ال قد  

ين   املقاباااال أو نفاااايف مبااااالا إت األعضاااااء اعخاااارين   الكارتاااال.  الرئيسااااا ماااايف مقاااادما ال ااااروض ااباواااار 
وال طاءات التواطئياة غاري قانونياة   م ظام البلادان. وحاىت البلادان الا  لايس لادي ا قاانون منافساة ذو صالة  
                                                                                          ابملوضوع غالبا  ما تكاون لادي ا تشاري ات خاصاة بشافن ال طااءات. وتت امال م ظام البلادان مايف ال طااءات  

م املاااة أشاااد صااارامة مااان ت امل اااا مااايف غريهاااا مااان االتفاقاااات األفقياااة بسااابب جوانب اااا االحتيالياااة    التواطئياااة 
 . ( 9) ( 3وةثريها السليب على املشرتات احلكومية واإلنفاق ال اإ بوجه خاا )انظر اادول  

   3اادول 
مممم ض ؤمهمجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمة:م ض ط ء تم ضاو  ئ ة ممممممم مممم ممممممم ممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم م   مممم 

  البلد

من قانون املنافسة على أن إبراإ اتفاق ينطوي على التلعب   26و  25تنص املاناتن   بوتسواان  
 بشرو                                                                 ابل طاءات ي تهن جرمية جنائية، ما ن ي بل ا الشمص الذي يطلب ال طاءات 

باوال  100 000 تتجااوز االتفاق قبل تقدمي ال روض. وي اقب علاى اارمياة بغراماة ال
 أو ابلسجن ملدة تصل إت مخس ونوات أو بكلي ما.

__________ 

 االقتصاااااني ضااااد فريسااااينيون وآخاااارون، القضاااايةشاااايلا، املكتااااب الااااوطين للماااادعا ال اااااإ حمكمااااة املنافسااااة    (9)
 .2018، 165-2018 رقم 
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  البلد

ماان قااانون مكافحااة االحتكااار التلعااب ابل طاااءات، وهااو انت اااا  36وظاار املااانة  ازيلالهن 
ساا ب                                                                        أيضااا  لوجااب قااانون الشااركات النظيفااة. وي اقااب علااى االنت اكااات بغرامااة و 
                                                                  كنساااابة مئويااااة ماااان إمجااااا  مبي ااااات الشااااركة خاااالل الساااانة املاليااااة األخاااارية. وي  تااااهن  

                                  لوجااب قااانون املشاارتات ال امااة، ي  اقاا ب                                   التلعااب ابل طاااءات جرميااة جنائيااة أيضااا  
 علي ا ابلسجن ملدة تصل إت مخس ونوات.

                                                    ماااان قااااانون املنافسااااة علااااى أن التلعااااب ابل طاااااءات ي  تااااهن  جرميااااة  47تاااانص املااااانة  كندا
تسااتوجب اإلناناااة ماااا ن ياااتم إطااالع الشاامص الاااذي طلاااب تقااادمي ال طااااءات علاااى 

      شاااااا را   14الرتتيااااااب. وي اقااااااب علااااااى اارميااااااة ابلغرامااااااة أو السااااااجن ملاااااادة تصاااااال إت 
 بكلي ما. أو

فن ال طاااءات التواطئيااة. ال توجااد   قااانون مكافحااة االحتكااار أحكاااإ خاصااة بشاا  الصني
 من القانون اانائا. 223                                ابل طاءات حمظور وديدا  لوجب املانة  التلعبغري أن 

املفروضاااة علاااى املنافساااة أحكااااإ خاصاااة بشااافن  القياااونال توجاااد   قاااانون مكافحاااة  أملانيا
 298                                               . غري أن التلعب ابل طاءات حمظور وديدا  لوجاب املاانة التواطئيةال طاءات 

 القانون اانائا.من 

                                                       مااان قاااانون املنافساااة علاااى أن ال طااااءات التواطئياااة ت  تاااهن  جرمياااة  (9)21تااانص املاااانة  كينيا
 10ابلسجن ملدة تصل إت مخس ونوات أو بغرامة ال تتجاوز  علي ا               جنائية ي  اق ب 

 مليني شيلينا كيين أو بكلي ما.

 قانون املنافسة التلعب ابل طاءات. من '3'(ب()1)4وظر الفقرة  جنوب أفريقيا

 تا   م ا و قمحلم ضزابئ م-3م

اتفاقات تقاوم األوواق والزابئن ها االتفاقات ال  يقوإ في ا املتنافساون بتقسايم األواواق فيماا   -18
بين م. وهذه االتفاقاات هاا   األواان اتفاقاات تقضاا ب ادإ املنافساة، ويكاون نصا ا خلان أبيايف   ااازء  
ااباا ب  من السوق إن ن تبييف   اازء ااباا يبخ. و  هذه املمططات، جيوز للشركات املتنافساة أن  
تتقاوم مناطف البييف على أوان جغرا  أو أن ختصص زابئن حمدنين أو أناواع حمادنة مان الازابئن ألعضااء  

ديااد األواا ار ماان وج ااة  وقااد يكااون هااذا النااوع ماان االتفاقااات أكثاار ف اليااة ماان و   . ( 10) حماادنين   الكارتاال 
نظر الكارتل ألن من املمكن جتناب نفقاات وصا وابت ودياد أوا ار موحادة. وتكاون مراقباة االتفااق باني  

  . ( 11)                                                                            األعضاء بسيطة نسبيا ، حيث أن جمارن وجاون واليف مناافس   منطقاة عضاو آخار يكشاف عان الغا  
                                   ة علااى السااواء؛ و  هااذه األخاارية، كثااريا   وميكاان أن وااد  ترتيبااات تقاواام الاازابئن   التجااارة احملليااة والدولياا 

تنطوي هذه الرتتيبات على تقسيمات   السوق الدولية على أوان جغرا ،  ا ي كس ال لقات ال    ما 
                                                                                     وااابف أن أروااااها املاااور ن واملشااارتي. وكثاااريا  ماااا تتفاااف الشاااركات الااا  تشاااارا   هاااذه املمططاااات علاااى عااادإ  

وتقوض اتفاقات تقاوم السوق والزابئن املنافسة عن طرياف    . ( 12) لب ض التنافس   األوواق احمللية لب ض ا ا 
__________ 

؛ US596 ،1972 405احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة، الااوالات املتحاادة ضااد توبكااو أووشااييتس، القضااية رقاام  (10)
 .US46 ،1990 498 احملكمة ال ليا للوالات املتحدة، ابملر ضد جمموعة حبو  بريكلا   جورجيا، القضية رقم 

 .2018وي  وبيلا،  (11)

 :شااااركة النقاااال البحااااري للساااايارات، متاحااااة   الاااارابط التااااا  :AT.40009، القضااااية 2018املفوضااااية األوروبيااااة،  (12)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40009   (  االطلع علي ا  

 .(2020وبتمهن  8  
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احلاد مان نطااق املنتجااني األكثار كفااءة ناخاال اعموعاة لبيايف منتجااهتم خااارج حادونهم ااغرافياة أو كسااب  
زابئن ن يسبف أن زونوهام  اا. ومان خت فا ن مان املارجح أن يزياد هاذا الناوع مان القياون مان صا وبة ختفايض  

 احلجم.  كاليف إنتاج وحداهتا عن طريف اوتغلل وفورات الشركات ت 

  م مق و معلىم إلنا جمحلم ثب   ت،ممب ميفمذضكممبوجبمحاصم-4م

هتد  القياون املفروضاة علاى اإلنتااج أو املبي اات، وخاصاة القياون علاى اإلنتااج، إت التافثري    -19
قياون اإلنتااج اتفاقاات بشافن أحجاااإ األوا ار عان طرياف احلاد مان التورياد بشاكل مصااطنيف. وقاد تشامل 

                                                                                           اإلنتاج، أو أحجاإ املبي ات، أو النسب املئوية لنمو السوق. وكثريا  ماا تطباف هاذه القياون   القطاعاات 
وإلعمال هذا املمطاط،   .(13)ال  يوجد في ا فائض   الطاقة وترغب األطرا    التواطؤ لرفيف األو ار

وجبااه ماان الشااركات الاا  تبياايف مااا يزيااد علااى حصاات ا أن تاادفيف إت                                  كثااريا  مااا ي نشااف ترتيااب جتمياايف ي طلااب ل
وأثااار االتفاقاااات الااا  تقياااد اإلنتااااج شااابيه بتحدياااد  .(14)اعمااايف لت اااويض مااان يبي اااون أقااال مااان حصااات م

                                                                                         األو ار، أي أناه إذا اففاض اإلنتااج، ترتفايف األوا ار. ومان خت، فا ن الشاركات األكثار كفااءة أو ابتكاارا  
                                                               وال ميكن ااااا أن تسااااتغل وفااااورات احلجاااام اوااااتغلال  كااااامل . وختااااف املنافسااااة وياااادفيف تسااااتطييف التوواااايف  ال

                        املست لكون أو ارا  أعلى.

  ضاف ه معلىمر ضم ضشم ءم-5م

  ضاف ه معلىمر ضم ضاوريتم-6م

                                                                               التفاااهم علااى رفااض الشااراء أو التوريااد، الااذي يوصااف أحياااان  ننااه مقاط ااة مجاعيااة، هااو اتفاااق  -20
متنافساااة  اااد  وقاااف مبي اهتاااا لااازابئن م يناااني أو قصااارها علاااي م أو وقاااف مشااارتاهتا مااان باااني شاااركات 

مااورنين م ينااني أو قصاارها علااي م. وميكاان اوااتمداإ املقاط ااة ااماعيااة لتنفيااذ واالوا غااري قااانود مااانيف 
                                                                                     للمنافسااة. ففنفاااذ االتفاقااات املت لقااة بتحديااد األواا ار، مااثل ، قااد تتفااف شااركات متنافسااة علااى عاادإ 

                                                                                 لت اماال ماايف شااركات أخاارى إال بشاارو  متفااف علي ااا. وعاالوة علااى ذلاا ، ميكاان أن ت سااتمد إ املقاط ااة ا
ااماعياااة ملنااايف شاااركة ماااا مااان نخاااول واااوق م يناااة أو إضااا ا  مناااافس قاااائم أو قاااد تسااات د  اا اااات 
ة                                                                                       املمف  ضة لألو ار قصد إنفاذ ترتيبات فرض أو ار إعانة البييف. و  ب ض األحيان، قد توضيف املقاط 

                                                                                   موضاايف التنفيااذ ف اال ، ولكااان الت ديااد ابلقياااإ باااذل  قااد ياادفيف الضاااحاا احملتملااني إت اختاااذ اإلجاااراءات 
املنصوا علي ا. وقد تكون املقاط ات ااماعية أفقية )ميكن أن تتفف شركات متنافسة فيما بين ا على 

أو رأوية )ميكن أن تتفاف  (15)عدإ البييف ملؤوسات جتارية مست دفة أو أفران مست دفني أو الشراء من م(
أطرا  على مستوات  تلفة من ولسلة اإلنتاج أو التوزييف على رفض الت امل مايف طار  اثلاث، عاانة 

وت تااهن املقاط ااات ااماعيااة غااري قانونيااة   عاادن  .(16)                                         ماا يكااون منافسااا  للشااركات املنمرطااة   االتفاااق(
ات أخارى أو عنادما تقياد املنافساة وتفتقار إت من البلدان، وال ويما عندما تكاون مصاممة إلنفااذ ترتيبا 

                                                                                           مهنر جتاري. وكثريا  ما ي تهن التفاهم على رفض الشراء أو التوريد جرمية   حد ذاهتا   عدن من البلدان 
 .(4)انظر اادول 

__________ 

احملكمااة ال ليااا   شاايلا، املكتااب الااوطين للماادعا ال اااإ االقتصاااني ضااد أغريكااوال أغرووااوبري وآخاارون، القضااية  (13)
 .2015، 2014-27.181رقم 

وآخاارون،  CMPC Tissueحمكمااة املنافسااة   شاايلا، املكتااب الااوطين للماادعا ال اااإ االقتصاااني )شاايلا( ضااد  (14)
 .2017، 2017-160القضية رقم 

 . US492  ،1988 486، القضية رقم Indian Headضد   Allied Tube and Conduitل ليا للوالات املتحدة، احملكمة ا  (15)
 . US207  ،1959 359، القضية رقم Broadway-Hale Storesضد  Klor'sاحملكمة ال ليا   الوالات املتحدة، قضية  ( 16) 
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   4اادول 
ممم ض ؤمهمجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمة:م ثا   ة مممممممم ممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم م   مممم 

  البلد

مكافحة االحتكاار علاى املنافساني إباراإ اتفااق أفقاا  قانونمن  13وظر املانة  الصني  
 املقاط ة. بشفن

حظاار عاااإ للتفاقااات املان ااة للمنافسااة، يتضاامن قااانون مكافحااة  إتابإلضااافة  أملانيا
 للمقاط ة.       حظرا  ، 21قيون املنافسة،   املانة 

املت لقاااة ابملقاط اااة   إطاااار شاااج حظااار                                 قامااات احملااااكم عموماااا  بتحليااال القضااااا  الوالات املتحدة
املقاط اة   حاد ذاهتااا. غاري أن احملكمااة ال لياا رأت أن حاااالت التفااهم األفقااا 

 .(17)                                                تهنر مجي  ا الت امل م  ا على أشا حمظورة   حد  ذاهتا للت امل ال

حمه ؤؤؤةمابض ؤؤؤةم ضؤؤؤم ضم عمؤؤؤ عيمإلم  ن ؤؤؤةم  نرؤؤؤم ممرامتمت ؤؤؤبمحلمر مطؤؤؤةمت ؤؤؤونما مم همؤؤؤ مم-7م
 ابض سبةمضلم   سة

ماااان الشااااائيف االنتماااااء إت رابطااااات م نيااااة وجتاريااااة   إنتاااااج السااااليف وااباااادمات وبي  ااااا. وعااااانة   -21
                                                                                     تكااون لاادى هااذه الرابطااات قواعااد م ينااة بشاافن قبااول األعضاااء، و  الظاارو  ال انيااة ي ساام ح ابنضااماإ   مااا 

القبول ميكن أن تصاغ بطريقة تستب د ب ض املنافساني  أولئ  الذين يستوفون هذه الشرو . بيد أن قواعد  
احملتملااني إمااا عاان طريااف التمييااز ضاادهم أو ابل ماال ك ليااة عضااوية مغلقااة، وقااد يقلاال ذلاا  ماان املنافسااة أو  

وميف ذل  ف ن االعتبارات امل نية السليمة، ك دإ االمتثال لقواعد السلوا امل ين، ميكن أن تهنر    . ( 18) ي يق ا 
من الرابطات امل نية. وميكن أن يتمذ الرفض ااماعا إلمكانية االنضماإ إت ترتيب م ني   اوتب ان األفران 

                                                                               شكل احلرمان من إمكانية االوتفانة من تس يل يكون ضرورا  للتنافس   السوق بشكل ف ال. 

 حنو عمحخمىمم م  تف ق تم ا ا ةم-ل لم

لطاغية نشا مان ة للمنافسة بسبب آاثرها                                              غالبا  ما توصف االتفاقات األفقية غري الكارتلت ا -22
                                                                                       أو رهنا  حبكم املنطف. وعانة ماا تشامل هاذه األناواع مان االتفاقاات التساويف املشارتا، والشاراء املشارتا، 
                                                                                      واملشاارييف املشاارتكة   جماال البحااث والتطاوير، وأحياااان  اتفاقاات تقاواام امل لوماات. وختضاايف هاذه األنااواع 

نظم قاوانني املنافساة، حلكام املنطاف،  اا ي كاس كاون املتنافساني  تااجون  من االتفاقات،   ال ديد من
                                                                                  أحيااااان  إت الت ااااون أو الت اضاااد   والفاااات اوااارتاتيجية أو مشاااارييف مشااارتكة، كماااا ي كاااس كاااون هاااذا 
                                                                                 الت اون قد ال يكون محيدا  فحسب، بل أيضا  مشج ا  للمنافساة. وابإلضاافة إت ذلا ، جياب   ب اض 

                                                                              ائية إخطااار واالطات املنافسااة  ااذه االتفاقااات قباال تنفيااذها، امتثاااال  لنظاااإ مراقبااة الاادمج الااوالات القضاا 
غري أن جمرن ووم ترتيب ما ننه مشاروع مشارتا ال يكفاا لتجناب املساؤولية   حاد ذاهتاا  .(19)والتمل 

 إذا اوتمدإ املشاركون املشروع املشرتا كفناة لرفيف األو ار أو تقييد اإلنتاج.

__________ 

كان املدعى عليه   إحاادى القضاااا، وهااو ت اونيااة شاارائية، قااد طاارن أحااد األعضاااء نون تقاادمي تفسااري أو وواايلة  (17)
إجرائياااة للط ااان   الطااارن. ورأت احملكماااة ال لياااا أن هاااذه الت اونياااات مصاااممة عاااانة لااازانة الكفااااءة االقتصاااانية 

ول احلصااري إت عنصاار أواوااا للمنافسااة الف الااة، فاا ن  أنه ما ن تكن الت اونية متتلاا  قااوة وااوقية أو إمكانيااة الوصاا ورأت 
كاام عليااه لوجااب حكاام املنطااف، وابلتااا  قااد يكااون مشااروعا  )احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة                                                                                                   طرن ال ضااو ينبغااا أن   

 . ( US284  ،1985 472 ، القضية رقم Pacific Stationery and Printingضد    Northwest Wholesale Stationersو 

 .US1 ،1945 326، القضية رقم ال ليا للوالات املتحدة، أووشييتد بريس ضد الوالات املتحدةحملكمة ا (18)

 للطلع على مزيد من امل لومات، انظر الت ليقات على الفصل اابامس من القانون النموذجا بشفن املنافسة. (19)
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 املشرتا التسويف  

قااد ينطااوي التسااويف املشاارتا علااى اتفاااق بياايف وااليف أو خاادمات أو توزي  ااا أو تروجي ااا بصااورة  -23
مشرتكة. وميكن أن تكون هذه االتفاقات مشج ة للمنافسة عندما ميكن عموعة من األصول التكميلية 

جمال التسويف ميكن أن                                                                        أن تولد وفورات   التكاليف وفرصا  أخرى لتحقيف الف الية. غري أن الت اون  
ينطاوي علااى اتفاقااات علااى األواا ار أو اإلنتاااج أو أي متغاريات أخاارى هامااة ماان الناحيااة التنافسااية،  ااا 
يناتج عناه ضارر تنافساا. ووالطة املنافساة هاا الا  تقارر،   ضاوء الظارو  ااباصاة بكال حالاة، مااا إذا  

 كان أي ترتيب ويسفر عن منف ة عامة صافية.

 االشراء املشرت   

                                                                                 ينطوي الشراء املشرتا على اتفااق لشاراء املادخلت الضارورية شاراء  مشارتكا . وغالباا  ماا تكاون  -24
اتفاقاااات الشاااراء املشااارتا مشاااج ة للمنافساااة ألن الشاااراء املشااارتا ميكااان أن يسااامح للمشااااركني بتحقياااف 

و بتوفري تكااليف                                                                         ختفيضات أكهن للمورنين،  ا ي كس على وبيل املثال اففاضا    تكاليف التوريد؛ أ
رت التواطاااؤ مااان خااالل                                                                                       التسااليم والتوزيااايف. غاااري أن هاااذه االتفاقاااات ميكااان أن تقلاال مااان املنافساااة إذا يسااا 
                                                                                         توحيااد تكاااليف املشاااركني. ففااا أملانيااا، علااى واابيل املثااال، عاا د  ل قااانون مكافحااة القيااون املفروضااة علااى 

جااام والرابطاااات التجارياااة فيماااا خياااص املنافسااة للساااماح  عفااااء عااااإ للمؤوساااات الصاااغرية واملتووااطة احل
 ب ض االتفاقات ال  ال تقيد املنافسة ووسن القدرة التنافسية للمؤوسات الصغرية واملتووطة احلجم.

 املشارييف املشرتكة   جمال البحث والتطوير  

قاااد ينطاااوي الت ااااون باااني املتنافساااني علاااى اتفاقاااات للقيااااإ ننشاااطة مشااارتكة   جماااال البحاااث  -25
وير. وم ظم أنشطة البحث والتطاوير املشارتكة باني املتنافساني مشاج ة للمنافساة وتناتج عن اا فوائاد  والتط

كبرية. ف لى وبيل املثال، ميكن أن يسمح هذا الت اون للمشااركني ابامايف باني أصاول أو تكنولوجياات 
ملشارتكة للبحاث أو نراية متكاملة،  ا يؤني إت تطوير منتجات جديدة أو حمسنة. غري أن االتفاقاات ا

                                                                                      والتطوير ميكن أن تقلل مان املنافساة إن فرضات علاى املشااركني قياونا  علاى اواتغلل املنتجاات الا  ياتم 
 تطويرها من خلل األنشطة الت اونية.

 اتفاقات تقاوم امل لومات  

قد تنطوي االتفاقات على نرجاة كبارية مان تباانل امل لوماات باني املتنافساني. وعلاى الارغم مان  -26
يف للمنافساااة، ف ناااه قااد يزياااد أحيااااان  مااان                                                                                           أن تبااانل امل لوماااات قاااد يكااون ضااارورا  لتحقياااف الت ااااون املشااج  
إمكانيااة التواطاااؤ. وعلاااى وجااه اابصاااوا، قاااد يثااري تباااانل امل لوماااات بشاافن التسااا ري، أو التكااااليف، أو 

اماااة شاااواغل تت لاااف شااارو  امل ااااملت، أو اوااارتاتيجيات التساااويف، أو غريهاااا مااان املتغاااريات التنافساااية اهل
                                                                                        ابملنافسة، وابلتا  ي تهن   حد ذاته مان ا  للمنافساة   ب اض الاوالات القضاائية. وقاد ييسار املنافساون 

 .(20)التواطؤ من خلل تقاوم امل لومات احلساوة من الناحية التنافسية

   تف ق تم ضمح  ةم-ز  م

الشاركات علاى  تلاف مساتوات ولسالة اإلنتااج االتفاقات الرأوية ها االتفاقات املهنمة بني  -27
و/أو التوزييف. وملا كانت الشركات ال توجد   كثري من األحيان   منافسة مباشرة ميف ب ضا ا الاب ض، 

__________ 

ضااد الااوالات املتحاادة، القضااية  American Column and Lumberاحملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة،  (20)
 .US377 ،1921 257 رقم
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فاا ن مياازان آاثر هااذه االتفاقااات ميياال إت مزيااد ماان الكفاااءة أكثاار منااه إت تقلياال املنافسااة بدرجااة كباارية. 
نون النمااوذجا للمنافسااة إت االتفاقااات الرأوااية، غااري أن ب ااض أنااواع يشااري الفصاال الثالااث ماان القااا وال

االتفاقاااات الرأواااية الااا  قاااد تكاااون مان اااة للمنافساااة ماااذكورة   الفصااال الساااانن الاااذي يتنااااول إوااااءة 
اوتمداإ مركز م يمن. وقد يكون من األنسب، من منظور من جا، تناول االتفاقات الرأوية   إطار 

  ة للمنافسة.حظر االتفاقات املان

وهناااااا نوعااااان ماااان القيااااون ال مونيااااة،  ااااا القيااااون املفروضااااة ناخاااال ال لمااااة التجاريااااة والقيااااون  -28
املفروضاة باني ال لماات التجارياة. والقياون املفروضاة ناخال ال لماة التجارياة اتفاقاات باني شاركات علاى 

وزيااايف منتجاااات أحاااد مساااتوات  تلفاااة مااان ولسااالة إنتااااج يفااارض مااان خلهلاااا ناااوع مااان القياااون علاااى ت
                                                                                  ملصااان   ني، مثااال فااارض حاااد أنو أو حاااد أقصاااى ألوااا ار إعاااانة البيااايف أو فااارض قياااون إقليمياااة. والقياااون 
                                                                                         املفروضة بني ال لمات التجارية اتفاقات تفرض قيونا  على توزيايف منتجاات شاركة منافساة أو تاؤثر علاى 

 توزي  ا، مثل الت امل احلصري أو البييف املشرو .

ن الوالات القضائية، ختضيف القيون الرأواية حلكام املنطاف، الاذي ي كاس كاون هاذه  و  ال ديد م  -29
                                                                                      القيااون ليساات نائمااا  ضااارة وقااد تكااون ف اال  مفياادة   ب ااض هياكاال السااوق. واننرا  مااا ت ااارض واالطات  
ن  املنافسة القيون الرأواية الا  ال تتصال ابلسا ر. وتشامل االتفاقاات الرأواية الا  عاانة ماا تثاري شاواغل بشاف 

املنافساة االتفاقاات املتصالة بفاارض أوا ار إعاانة البياايف، والت امال احلصاري، والقيااون احلصارية املفروضاة علااى  
املااااوزعني   اإلقلاااايم أو السااااوق اإلقليميااااة )ااغرافيااااة(، وترتيبااااات البياااايف املشاااارو . وقااااد فلاااات األوت مثاااارية  

 . ( 21)                 ا  أقل من املماو  للجدل بني علماء االقتصان،   حني أن  اروات احلصرية تثري عدن 

 فرض أو ار إعانة البييف  

                                                                               قد ينطاوي فارض أوا ار إعاانة البيايف علاى اتفااق باني ماور ن وموزعياه يقضاا نن يبيايف املوزعاون  -30
                                                                                        منتجات املور ن نو ار م ي نة أو يتفقون لوجب ا على و ر أنو أو و ر أقصى للمست لكني. وعموما ، 

                                                                      إعااانة البياايف إت وديااد املااورن ألواا ار البياايف ابلتجزئااة. و اا د  فاارض أواا ار إعااانة  تشااري  اروااة فاارض أواا ار  
البيااايف مااان املنافساااة ناخااال ال لماااة التجارياااة، حياااث ال يساااتطييف مااان يتااااجرون ابلتجزئاااة   نفاااس ال لماااة  

رياة  التجارية التنافس ميف ب ض م الب ض على الس ر. غري أنه قد يشجيف املنافساة فيماا باني ال لماات التجا 
وقاد يارى كال مان اا اات    . ( 22)   الوقت الذي يس ى فيه جتار التجزئة إت وقيف وفورات احلجم والنطااق 

                                                                                        املصاان   ة وجتااار التجزئااة فوائااد ألنفساا م   فاارض أواا ار التجزئااة وميكاان االحتجاااج نن هناااا فوائااد عامااة  
ناخال ال لماة التجارياة، حياث    كذل . وابلنظر إت أن فرض حد أنو ألو ار إعاانة البيايف يقياد املنافساة 

ال تباااع وااوى علمااة جتاريااة واحاادة   السااوق، ف نااه ي ااانل وديااد واا ر أنو. وعااانة مااا يكااون هااذا هااو  
الوضااايف   البلااادان النامياااة، حياااث يااارجح أن يكاااون تركاااز األعماااال التجارياااة أعلاااى بكثاااري مناااه   البلااادان  

طلاااب علاااى الساااليف ذات ال لماااات التجارياااة أقااال    املتقدماااة النماااو ألن الااادخل القاااوما اإلمجاااا  أقااال وال 
                                                                                  املقابااال،  اااا يااارتا جمااااال  ملاااورن واحاااد أو اثناااني فقاااط مااان املاااورنين الرئيسااايني لكااال صااانف. و  فااال هاااذه  

__________ 

للطااالع علاااى مزياااد مااان امل لوماااات بشااافن األناااواع األرب اااة، انظااار الت ليقاااات علاااى الفصااال الرابااايف مااان القاااانون  (21)
 النموذجا بشفن املنافسة.

                                                                               املنافساااة باااني ال لماااات التجارياااة مااان خااالل الساااماح للج اااة املصااان   ة بتحقياااف ب اااض الكفااااءة      خت اازز القياااون الرأواااية  (22)
،  US36 433، القضااية رقاام  GTE Sylvaniaضااد    Continental TVتوزياايف منتجاهتاااخ )احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة،  

                                   الرأوية األخرى. وميكاان أن  فاا ز فاارض حااد وتتشابه مهنرات القيون الرأوية لألو ار ميف مهنرات القيون خ ؛ ( 1977
... مااان  أنو ألوااا ار إعاااانة البيااايف املنافساااة باااني ال لماااات التجارياااة... وهاااذا أمااار م ااام ألن خالغااارض األواواااا
 Leeginقااوانني مكافحااة االحتكااار هااو محايااة املنافسااة بااني ال لمااة التجاريااةخ )احملكمااة ال ليااا للااوالات املتحاادة، 

Creative Leather Products  ضدPSKS 551 ، القضية رقم US877 ،2007). 
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الظرو ،  تمل أن ت امال البلادان النامياة فارض أوا ار إعاانة البيايف ابعتبااره جرمياة   حاد ذاهتاا،   حاني  
ان املتقدمة هو اإلذن بفارض أوا ار إعاانة البيايف عنادما تكاون هنااا مناافيف عاماة  أن االجتاه السائد   البلد 

 ميكن إثباهتا. 

 الت امل احلصري   

                                                                            اتفاقااات الت امااال احلصاااري قيااون فيماااا باااني ال لمااات التجارياااة ت فااار ض ماان خلهلاااا قياااون علاااى  -31
طلباته من ابئيف واحاد فقاط اختيار الشركة للمشرتين أو املورنين، أي أن املشرتي مطالب بشراء مجييف مت

   ا  بااا أو أن الباااائيف مطالاااب ببيااايف منتجاتاااه إت شاااركة واحااادة فقاااط. وتتضااامن مجيااايف اتفاقاااات االمتيااااز تقري
                                                                                  أحكاما  من هذا النوع وظر على أصحاب االمتيااز شاراء املادخلت، أو علاى األقال املادخلت املميازة 

لشاااغل املتصاال ابملنافسااة فيمااا خيااص لل لمااة التجاريااة، ماان أي شاامص آخاار غااري صاااحب االمتياااز. وا
                                                                                        االجتار احلصري هو أنه قد ي غلف السوق. ف لاى وابيل املثاال، إذا كاان جازء كباري مان املتااجرين ابلتجزئاة 
                                                                                                 نوع م ني ونوعية م ينة   منطقة جغرافية ما قد أبرموا اتفاقا  خاصا  للت امل ميف أحد املصن   ني، ف ن 

ظر الت امل احلصري           ت تاح له ش                  مصن   ا  آخر قد ال                                                                    بكة توزييف كبرية لا فيه الكفاية للبييف   السوق. وال   
 إال إذا كان يقلل إت حد كبري من املنافسة   السوق.

 القيون احلصرية املفروضة على اإلقليم أو السوق اإلقليمية  

  ا موزعوه.                                                                 ود  هذه القيون   اتفاقات يقيد املور ن من خلهلا األقاليم ال  يبييف في -32

 ترتيبات البييف املشرو  واإللزاإ بشراء كامل تشكيلة املنتجات  

ترتيب البييف املشرو  اتفاق من طر  لبييف منتج واحد ولكن فقط بشار  أن يشارتي املشارتي  -33
                                                                                          أيضااا  منتجااا   تلفااا  أو مربوطااا  أو علااى األقاال أن يوافااف علااى عاادإ شااراء املنااتج ماان أي مااورن آخاار. و  

                                                                               لقصااوى املتمثلااة   اإللاازاإ بشااراء كاماال تشااكيلة املنتجااات، يكااون املشاارتي ملزمااا  بشااراء كاماال احلالااة ا
جمموعااة البضااائيف الاا  تنتج ااا الشااركة ماان أجاال احلصااول علااى البضاااعة أو البضاااعتني اللتااني هااو حباجااة 

ز جازء كباري مان                                                                            إلي ما. وميكن أن يكون لرتتيبات البييف املشرو  ةثري وليب على املنافسة إذا ما    حجا 
 السوق، وابلتا  يضطر املنافسون إت اابروج.

مم ضرتخ صمحلم   ا   ءم-مممم ماثض  ممم
جيؤوزمتؤمخ صمحلم  ؤا   ءم ثم ر ؤ تم ضؤيتمتؤتخ ميفمنطؤ قم ضفاؤمعم الا،ممم

ممرذ ممتم إلخطؤؤ رم ؤؤ مماؤؤتم ممحسؤؤبم اصؤؤول،ملرذ مابشؤؤم  مشؤؤم  تم رؤؤ م مم مم ممم مممم م مم ممممم ممم م مم ممم مم ممم م مممم مممم مم م ممم مممم
 ضممس ؤؤؤةم ث   ؤؤؤةمابث   سؤؤؤةمرامحنمث   سؤؤؤةم  ل ؤؤؤة،ممؤؤؤهمخلاؤؤؤ م عهؤؤؤ تم
ممممم م  تف قم   م   اجمنف  ممع م ممص    مم مممم م مممممم م مممم مم م ممم مممم  م

                                                                              تتضاامن كاال واليااة قضااائية تقريبااا  اوااتثناءات ماان حظاار االتفاقااات املان ااة للمنافسااة. ولكاان،  -34
                                                                                     كانت  تلف الوالات القضائية لدي ا أشكال  تلفاة مان الان ظم، فا ن لادي ا ن ظام اواتثناء وتارخيص  ملا

ويانص الفصال الثالاث ماان القاانون النماوذجا بشافن املنافساة علااى نظااإ للرتخايص متانح لوجبااه   تلفاة.
واالطات املنافسااة الوطنيااة واالطات تقديريااة ختوهلااا الرتخاايص للتفاقااات الاا  يااتم اإلخطااار  ااا،   حااني 

سالطات تنص تشري ات أخرى إال على اوتثناءات قانونية ألنواع حمدنة من االتفاقاات، نون مانح ال ال
                                                                                        هامشا  من السلطة التقديرية. ف لى وبيل املثال، ال ينص قانون مكافحة االحتكار   الوالات املتحدة 
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على أي إمكانية للحصول على ترخيص أو اوتثناء مان جاناب والطة املنافساة، وابلتاا  ال يانص علاى 
وانيااااة ووزارة ال اااادل   نظاااااإ لفخطااااار بشاااافن االتفاقااااات املان ااااة للمنافسااااة. غااااري أن انااااة التجااااارة اال

مبااانل توجي يااة ملكافحااة االحتكااار   حاااالت الت اااون بااني  2000الااوالات املتحاادة أصاادرات   عاااإ 
املتنافسني  د  إاتحة اليقني للشركات ال  تدعا أشا تشارا   نوع من الت اون األفقا وتاوفر ب اض 

                                              مناطف األمان نظرا  لطبي ة هذا النوع من االتفاق.

وتت لااف امللحظااات التاليااة نشااكال  تلفااة ماان الرتاخاايص الاا  قااد متنح ااا واالطات املنافسااة،  -35
                              بدال  من االوتثناءات القانونية.

 االوتثناءات ااماعية و/أو الفرنية  

                                                                            يااااوفر ال ديااااد ماااان الااااوالات القضااااائية نظمااااا  للوااااتثناءات ااماعيااااة و/أو الفرنيااااة. ولوجااااب  -36
فئة م يناة مان االتفاقاات مان اواتثناء نون أي تقيايم فارني. وميكان افارتاض أن  اوتثناء مجاعا، تستفيد

فئاات حماادنة ماان االتفاقااات تفااا ل ااايري االواتثناء. ففااا إطااار االوااتثناءات ااماعيااة للبحااث والتطااوير 
                                                                                واالوااتثناءات ااماعيااة للتمصااص، مااثل ، ميكاان أن يااؤني ااماايف بااني م ااارات أو أصااول تكميليااة إت 

                                                                                  وجه كفاءة كبرية. وميكن أن مي ن ح االوتثناء أيضا    حاالت االتفاقات الفرنية. وللحصول على وقيف أ
الرتخاايص، يت ااني علااى الشااركات الاا  ت تاازإ الاادخول   اتفاقااات  تماال أن تكااون مان ااة للمنافسااة أن 

ون ختطاااار واااالطة املنافسااااة المياااايف جوانااااب االتفاااااق ذات الصاااالة. ويتناااااول الفصاااال اابااااامس ماااان القااااان
النمااوذجا بشاافن املنافسااة ااوانااب اإلجرائيااة لنظاااإ اإلخطااار، ماايف اإلشااارة إت أن نظاااإ إخطااار مساابف 
                                                                                     وتاارخيص إناري قااد يااؤني إت تااراكم كبااري   اإلخطااارات،  ااا يساات ل  نون ناع قاادرا  كبااريا  ماان مااوارن 

صاادن، علااى واابيل املثااال، واالطة املنافسااة وخيفااف   تااوفري اليقااني القااانود لألطاارا  امل نيااة. و  هااذا ال
قانون املنافساة   االواان األورويب علاى إلغااء نظااإ اإلخطاار املت لاف ابالتفاقاات احملتمال أن تكاون  نص
 للمنافسة. مان ة

 م ايري منح االوتثناءات  

جيااوز لساالطة املنافسااة أن تاارخص للشااركات لماروااة واالوا م ااني عناادما تكااون هااذه األخاارية  -37
لياااة ووقاااف هاااذه املمارواااات منف اااة عاماااة صاااافية. وينبغاااا أن تكاااون املنف اااة ال اماااة خاضااا ة ملنافساااة ف 

                                                                                         الصافية متماشاية مايف أهادا  قاانون املنافساة أو مقاصاده، ويفضال أن ت فسا ر علاى أشاا منف اة اقتصاانية 
ماان امل اهاادة  (3)101كفااءة اقتصااانية. وعنااد وضاايف م اايري ملاانح االوااتثناءات، ميكاان أن تاوفر املااانة  أو

                                                                                 املنظ  مااة ل ماال االوااان األورويب خااط أوااان جياادا . و اادن هااذا احلكاام أرب ااة شاارو  حلصااول أي اتفاااق 
على ترخيص، وها كااع:: ينبغاا أن يسا م االتفااق   وساني إنتااج أو توزيايف الساليف أو ت زياز التقادإ 

مان املنف اة  التقين أو االقتصاني؛ وينبغا أن يسامح االتفااق للمسات لكني ابحلصاول علاى حصاة عانلاة
                                                                                      الناجتة؛ وجيب أال يفرض االتفاق على الشركات امل نية قيونا  ال لزوإ هلا لتحقيف هذه األهدا ؛ وجياب 
أال يتاايح االتفاااق للشااركات إمكانيااة القضاااء علااى املنافسااة فيمااا يت لااف الاازء كبااري ماان املنتجااات امل نيااة. 

ت املنافساة، ومن اا والطات املنافساة   وتتبيف هذا الن ج عدة بلدان، مثل وويسارا. وال دياد مان والطا
 املفوضية األوروبية، متانيف   ترخيص االتفاقات ال  تندرج ضمن فئات الكارتلت الطاغية.

 اوتثناء احلد األنو أو أشكال أخرى من االوتثناءات  

مينح ال ديد من ولطات املنافسة اوتثناء حد أنو من احلظر املفروض على االتفاقات املان ة  -38
  املائاة(  25و 10                                                                      للمنافسة للشركات ال  ال تتجااوز حصات ا الساوقية جمتم اة حصاة م يناة )عاانة  باني 

ذا النوع من السوق ذات الصلة أو ال  يقل جمموع حجم أعماهلا السنوي عن مستوى م ني. غري أن ه



TD/RBP/CONF.9/L.1 

GE.20-12115 18 

                                                                                  ماان االوااتثناء ال ينطبااف عمومااا  علااى الكااارتلت الطاغيااة. و  حاااالت أخاارى، جيااوز أن مياانح القااانون 
مان قاانون مكافحاة قياون املنافساة علاى الت ااون  3                                                اوتثناء حاد أنو. ففاا أملانياا، ماثل ، ال تنطباف املاانة 

األنشاطة االقتصاانية. وابإلضاافة  بني املؤوسات الصغرية واملتووطة احلجام إذا كاان املوضاوع هاو ترشايد
إت ذل ، تنص ب ض قوانني املنافسة علاى إمكانياة الرتخايص،   فارو  خاصاة ولفارتة زمنياة حمادونة، 
                                                                                   التفاقاات مثال كااارتلت الرتشايد وكاارتلت األزمااات، الا  يشااار إلي اا أحيااان  ابواام كاارتلت الكسااان. 

  فل نظم مكافحة الكارتلت السابقة   أملانيا  وعلى وبيل املثال، ميكن أن ترخص ولطة املنافسة،
                                                                               والياااااابن، بكااااارتلت الرتشاااايد واألزمااااات بناااااء  علااااى طلااااب األطاااارا . وقااااد ألغياااات هااااذه االوااااتثناءات 

                                                             ، علاااى التاااوا . و  والات قضاااائية أخااارى واااافم علاااى هاااذه األحكااااإ، اننرا  1999و 2005عااااما   
 . 5ت األخرية. وترن ب ض الن ج البديلة ابلتفصيل   اادول  كانت هناا اوتثناءات مطبقة   السنوا  ما 

  5اادول   
مممممم ض ؤمهمجم ضبتيلةميفم ضاشمي  تم ضا ئمة:م ضرتخ صمحلم   ا   ءم م مممممم مم ممممممم ممممممم ممممم ممممم ممممم ممممم م   مممم 

  البلد

ياااانص قاااااانون املمارواااااات التجاريااااة علاااااى احلااااااالت الااااا  جيااااوز في اااااا للجناااااة املنافساااااة  أورتاليا  
                                                                          واملست ل  األورتالية أن متنح ترخيصا . وإمجاال ، جيوز ترخيص السلوا إذا فاق اعتبار 
املنف ة ال امة أي ضرر عاإ. ويتضمن القانون اختبارين  تلفني لرتخيص أناواع  تلفاة 

بااار األول، ال جيااوز للجنااة أن متاانح الرتخاايص إلبااراإ أو ماان الساالوا. و  إطااار االخت
                                                                     تنفياااذ عقاااون أو ترتيباااات أو تفا اااات مقرتحاااة أو قائماااة قاااد تتضااامن أحكاماااا  بشااافن 
الكااارتلت، أو قااد تقلاال إت حااد كبااري ماان املنافسااة أو تنطااوي علااى ت اماال حصااري 

ن االتفااق أو )غري اإللزاإ ابلشراء مان طار  اثلاث(، ماا ن تقتنايف   مجيايف الظارو  ن
السلوا من املرجح أن يسفر عن منف ة عامة تفوق الضرر ال اإ احملتمل الذي يشكله 

للجنااااة أن متاااانح الرتخاااايص  أي تقلياااال للمنافسااااة. و  إطااااار االختبااااار الثاااااد، ال جيااااوز 
ألحكااااإ االواااتب ان املقرتحاااة )املقاط اااة األولياااة(، واملقاط اااة الثانوياااة، واإللااازاإ ابلشاااراء مااان  

ث، وفرض أو ار إعانة البييف ما ن تقتنيف   مجييف الظرو  نن احلكام املقارتح أو  طر  اثل 
املرجح أن يؤني إت منف ة للجم ور مان األ ياة حبياث ينبغاا الساماح    من السلوا املقرتح  

 السلوا. بوضيف احلكم أو حبدو  

 مكافحة االحتكار على ما يلا: قانونمن  15تنص املانة  الصني

ماااان هااااذا القااااانون علااااى االتفاقااااات املهنمااااة بااااني  14و 13خال تنطبااااف أحكاااااإ املااااانتني 
 الشركات ال  ميكن ا أن تثبت أشا أبرمت لغرض من األغراض التالية:

أو املشااااااركة   أنشاااااطة البحاااااث والتطاااااوير  التكنولوجيااااااتوساااااني  (1) 
 املت لقة لنتجات جديدة؛ 

خفاااض التكلفاااة، أو ت زياااز الكفااااءة، وساااني جاااونة املنتجاااات، أو  (2) 
 توزييف متمصص لفنتاج؛ تنفيذتوحيد مواصفات املنتجات وم ايريها، أو  أو

 الصغرية واملتووطة احلجم وقدرهتا على املنافسة؛   الشركات ت زيز كفاءة   ( 3)  

  جمااال حفاام الطاقاااة ومحايااة البيئااة وتاااوفري  ال اماااةخدمااة املصااا   (4) 
 ر ؛اإلغاثة   حاالت الكوا

حجم املبي ات أو اإلفارا  الواضاح    اففاضالتمفيف من حدة  (5) 
 اإلنتاج الناجم عن الكسان االقتصاني؛
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  التجاااااااااارة اابارجياااااااااة و  الت ااااااااااون  املشاااااااااروعةمحاياااااااااة املصاااااااااا   (6)   
 االقتصاني ميف النظراء األجانب؛ 

 أغراض أخرى حسبما ينص عليه القانون أو جملس الدولة. (7) 

مان الفقارة الساابقة، حياث  (5)إت  (1)ت احملادنة   الفقارات الفرعياة مان و  احلاال
ماان هااذا القااانون، تثباات الشااركات، ابإلضااافة إت  14و 13ال تنطبااف أحكاااإ املااانتني 

                                                                          ذلاا ، أن االتفاقااات الاا    التوصاال إلي ااا لاان تقيااد املنافسااة تقيياادا  كبااريا    السااوق 
 امل نية وأشا ميكن أن متكن املست لكني من تقاوم املنافيف املستمدة من اخ.

ماااان قااااانون املنافسااااة علااااى ماااانح اوااااتثناءات ماااان االتفاقااااات  26و 25تاااانص املاااااناتن  كينيا
التجارية التقييدية املنطبقة على الرابطاات  واملمارواتواملماروات والقرارات التقييدية 

التجارية، إذا ما طبقت الشركات و/أو رابطات الشاركات وقادمت امل لوماات اللزماة 
سالطة أن: )أ( متانح االواتثناء؛ ال  وتطلب ا السلطة. وب د النظر   الطلب، جياوز لل

)ب( ترفض منح االوتثناء وختطار مقادإ الطلاب باذل ؛ )ج( تصادر شا انة تصاريح 
                                                                              تفيد نشا ترى، اوتنانا  إت الوقائيف الا    حوزهتاا، أن االتفااق أو القارار أو املمارواة 

تشااكل  أو القاارارات أو املمارواات املتفاااهم علي اا ال االتفاقااتاملتفااهم علي اا أو فئااة 
على أناه جياوز للسالطة  (2)26                                                 انت اكا  حلاالت احلظر الوارنة   القانون. وتنص املانة 

                                                                          أن متااانح اواااتثناء  لااادواع  اواااتثنائية وقااااهرة   جماااال السياواااة ال اماااة تت لاااف ابألواااباب 
تقضااا ابوااتب ان االتفاااق أو القاارار أو املماروااة املتفاااهم علي ااا أو فئااة االتفاقااات  الاا 
ت أو املماروااااات املتفاااااهم علي ااااا ماااان حاااااالت احلظاااار الااااوارنة   القااااانون. القاااارارا أو

عنااااد اختاااااذ قاااارار يت لااااف ابلسياوااااة ال امااااة،  نن علااااى الساااالطة،  (3)26وتقضااااا املااااانة 
ةخاااذ   اعتبارهاااا ماااادى مساااا ة أو تسااابب أو احتمااااال مساااا ة أو تسااابب االتفاااااق   أن 
التفاقاات أو القارارات أو املمارواات املتفااهم  املماروة املتفاهم علي اا أو فئاة ا   القرار أو أو 

؛ )ب( وسني أو منيف حادو   علي ا   ما يلا: )أ( احلفاظ على الصانرات أو تروجي ا 
اففاااااض   انتاااااج أو توزياااايف السااااليف أو تقاااادمي ااباااادمات؛ )ج( تشااااجييف التقاااادإ التقااااين  

ور تفااوق  االقتصاااني أو االوااتقرار   أي صااناعة؛ )ن( احلصااول علااى منف ااة للجم اا  أو 
أو قد تفوق تنااقص املنافساة الاذي قاد يناتج، أو يارجح أن يناتج، عان االتفااق أو القارار  

 املماروات املتفاهم علي ا.  أو املماروة املتفاهم علي ا أو فئة االتفاقات أو القرارات أو 

ياااانص قااااانون املنافسااااة علااااى أنااااه جيااااوز اوااااتب ان الشااااركات خالاااا  ي  ااااد إلي ااااا بتشااااغيل  ونغافورة
خاادمات ذات مصاالحة اقتصااانية عامااة أو الاا  هلااا طااابيف احتكااار ماادر للاادخلخ ماان 

                               للااااوزير أيضااااا  أن يسااااتثين االتفاقااااات  جيااااوزحظاااار االتفاقااااات املان ااااة للمنافسااااة، وأنااااه 
                                ت ذلا ، ت ساتب  د مان حظار االتفاقاات ألوباب تت لاف ابلسياواة ال اماة. وابإلضاافة إ

 املان ة للمنافسة االتفاقات ال  وقف منف ة اقتصانية صافية.

                                                                من قانون املنافسة على أنه جياوز للجناة املنافساة أن متانح اواتثناء  إذا   ( 3) 10تنص الفقرة  جنوب أفريقيا
احلفاااظ علااى                                                               كااان االتفاااق مطلااواب  أو يساا م   وقيااف خأي ماان األهاادا  التاليااة: )أ(  

الشااااركات   الصااااانرات أو تروجي ااااا؛ )ب( ت زيااااز القاااادرة التنافسااااية لألعمااااال التجاريااااة أو 
تغياااري القااادرة                                                           الصاااغرية الااا  ختضااايف لسااايطرة أو ملكياااة أشاااماا متضاااررين اترخيياااا ؛ )ج( 

اإلنتاجيااة ماان أجاال وقااف الرتاجاايف   قطاااع مااا؛ )ن( االوااتقرار االقتصاااني ألي قطاااع  
 ب د اوتشارة الوزير املسؤول عن ذل  القطاعخ. صناعا ي ينه الوزير،  
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على أن االتفاقات املان ة  QH14/23/2018من قانون املنافسة رقم   (1)14تنص املانة   فييت انإ  
ن ح إعفاااااء   حماااادنة إذا كاناااات تسااااتو  أحااااد الشاااارو  التاليااااة وتفيااااد  ملاااادة                       للمنافسااااة خمتاااا 

 املست لكني:

 ت زيز أوجه التقدإ التقين والتكنولوجا، ورفيف جونة السليف واابدمات؛  )أ(  

 للمؤوسات الفييتنامية   السوق الدولية؛   التنافسية زانة القدرة  )ب(  

 مل ايري ااونة والقواعد التقنية لفئات املنتجات؛   املوحد ت زيز التطبيف   )ج(  

لتنفيااااذ ال قااااون وتسااااليم البضااااائيف والاااادفيف، وهااااا    شاااارو  االتفااااق علااااى   ن( )  
 شرو  ال تتصل ابألو ار وعناصر األو ارخ. 

    


