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 الفص  الرااب :(2010القن  ن النم   مل اف ن املننفسة    
 

 ز قوة سوقية مهيمنتشكل إساءة استعمال ملرك األفعال أو التصرفات اليت

حظر األفعال أو التصرفات اليتيت تنويتوع ع يتس إسيتاءة اسيتتعمال ملركيتز قيتوة سيتوقية مهيتيمن أو  -     أول   
 ع س احتياز مركز قوة سوقية مهيمن وإساءة استعمال هذا املركز

ة سيتوقية مهيتيمن ات اليتيت تنويتوع ع يتس إسيتاءة اسيتتعمال ملركيتز قيتو حظر ع س األفعال أو التصرف فرض 
 ال هلذا املركز:أو ع س احتياز وإساءة استعم

عندما تكون مؤسسة أعمال ما، سواء حبد ذاهتا أو ابلشرتاك مع بضع مؤسسيتات أعميتال  )أ( 
معينيتة ميتن أخرى، يف وضع يسمح هلا ابلسيورة ع س سوق ذات ص ة لس عة أو خلدمة معينة أو جملموعات 

 الس ع أو اخلدمات؛

أو تصرفات مؤسسة أعمال مهيمنة من إمكانية الوصول إىل سوق ذات د أفعال عندما حت )ب( 
يتا ، فرتتيت  أو  تميتل أن ترتيت  آارا  ضيتارة ع يتس الت يتارة أو                                                                                                 ص ة أو تقي د املنافسة ع س حنو آخيتر تقيييتدا  مطًر

 التنمية القتصادية.
                         اليت ت عترب إساءة استعمال:األفعال أو التصرفات  -      انيا   

سية إزاء املنافسني، مثل استخدام التسعري أبقل ميتن التك طيتة ل قضيتاء ع يتس الفرتا التصرفات )أ( 
 املنافسني؛

التسيتيتعري التميييتيتزع أو األحكيتيتام أو الشيتيتروز التمييزييتيتة )أع املميتيتايزة بيتيت  ميتيتربر( يف تورييتيتد أو شيتيتراء   )ب(  
                 التيتيتيتت ت عقيتيتيتد بيتيتني  ييتيتتم عيتيتن ًرييتيتا انتهيتيتا  سياسيتيتات تسيتيتعري يف الصطقيتيتيتات  السيتيت ع أو اخليتيتدمات، بوسيتيتاال منهيتيتا ميتيتا  

                                                                        د أسعارا أع س أو أدىن من السعر العادع ل س ع أو اخلدمات املشرتاة أو املور دة  مؤسسات األعمال املنتسبة حتد 
 نتسبة؛                                                                                  ابملقارنة ابألسعار املتعامل هبا يف صطقات مماث ة أو مشاهبة ت عقد خار  نواق مؤسسات األعمال امل 

 ك الس ع املستوردة واملصدرة؛ عاد بيع الس ع املبيعة، مبا يف ذل حتديد األسعار اليت ميكن هبا أن ي  ) (  

                                                                         فرض قيود ع س استرياد س ع س   ت ع يها بشكل قانوين يف اخلار  ع مة جتارية موابقيتة  )د( 
مماث ة يف الب د املستورد حني تكون الع متان أو مماث ة ل ع مة الت ارية احملمية فيما يتع ا بس ع موابقة أو 

يتا مؤسسيتات أعميتال يوجيتد تان املعنيتان من نطس املصيتدر، أع مي كهميتا ماليتك واحيتد أالت اري و تستخدمهميت
بينهيتيتيتا تيتيتيترابا اقتصيتيتيتادع أو تنظيميتيتيتت أو إدارع أو قيتيتيتانوين، وحيتيتيتني يكيتيتيتون الإيتيتيترض ميتيتيتن هيتيتيتذه القييتيتيتود هيتيتيتو إبقيتيتيتاء 

 األسعار عالية بشكل مطتعل؛

ل اجليتودة أو السيت مة أو ما ل يكون القصد ضيتمان حتقييتا أايتراض جتارييتة مشيتروعة، مثيت عند )ه( 
  امة:التوزيع امل ام أو اخلدمة امل

اليتيترفا اجلزايتيتت أو الك يتيتت ل تعاميتيتل ابلشيتيتروز الت ارييتيتة املعتيتيتادة  ‘1’
 ملؤسسة األعمال؛

                                                   جعيتيتل تورييتيتد سيتيت ع أو خيتيتدمات معينيتيتة متوقطيتيتا  ع يتيتس قبيتيتول قييتيتود  ‘2’
 صنع س ع منافسة أو س ع أخرى؛ع س توزيع أو 

ة أو سيت ع ع أو تصيتدير السيت ع امليتوردفرض قيود ع يتس إعيتادة بييت  ‘3’
أخرى، وذلك من حييت  املكيتان امليتراد إعيتادة بيعهيتا أو تصيتديرها إلييت ، أو 

  اجلهة املرسل إليها أو شكل هذه الس ع أو كمياهتا؛

جعيتيتل تورييتيتد سيتيت ع أو خيتيتدمات معينيتيتة متوقطيتيتا ع يتيتس شيتيتراء سيتيت ع  ‘4’
                                 مات أخرى من املورد أو ممن يعي ن .أو خد

 اءو الستثنالرتخيص أ -      الثا   

جييتيتوز تيتيترخيص أو اسيتيتتثناء األفعيتيتال أو املمارسيتيتات أو الصيتيتطقات اليتيتيت ل  ظرهيتيتا القيتيتانون حظيتيترا اب ،  
                                           ، قبيتل تنطييتذها، وإذا ك شيتطت بصيتدق اييتع الوقيتااع 7وذلك إذا مت اإلخوار هبا، ع س النحو املبني يف امليتادة 

تأثرة فرصة ل تعبري عيتن رأيهيتا، وإذا تقيترر لص ة ابملوضوع ل س وات املختصة، وإذا توفرت لألًراف املذات ا
 وك املقرتح، بعد تإيريه أو تنظيم  عند القتضاء، يتمشس مع أهداف القانون.حينذاك أن الس 
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                                                               الت هوقن  عهى الفص  الرااب والن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة  
 

 ملركز قوة سوقية مهيمن  حظر األفعال أو التصرفات اليت تنووع ع س إساءة استعمال -     أول   

 فرض حظر ع س األفعال أو التصرفات اليت تنووع ع س إساءة استعمال ملركز قوة سوقية مهيمن: 

عندما تكون مؤسسة أعمال ما، سواء حبد ذاهتا أو ابلشرتاك مع بضع مؤسسيتات أعميتال  )أ( 
أو جملموعات معينيتة ميتن  وضع يسمح هلا ابلسيورة ع س سوق ذات ص ة لس عة أو خلدمة معينة أخرى، يف

 الس ع أو اخلدمات؛

عندما حتد أفعال أو تصرفات مؤسسة أعمال مهيمنة من إمكانية الوصول إىل سوق ذات  )ب( 
يتا، فرتتيت  أو  تميتل أن ترتيت  آارا ضيت  ارة ع يتس الت يتارة أو ص ة أو تقيد املنافسة ع س حنو آخيتر تقيييتدا مطًر

 .التنمية القتصادية

 

 مقدمة  

ألكثيتيتر إارة ل  يتيتدل يف قيتيتانون املنافسيتيتة إسيتيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتيتة. و ت يتيتف مسيتيتألة سيتيتاال اميتيتن امل -1
                                                                                          حتديد الظروف اليت ميكن أن ت عترب فيها شركة ما مهيمنة وجمموعة األفعال اليت قد تشكل إسيتاءة اسيتتعمال  

رفيتيتاه  الب يتيتدان، كميتيتا ميكيتيتن أن يتوقيتيتف ذليتيتك ع يتيتس أهيتيتداف كيتيتل نظيتيتام ميتيتن نظيتيتم املنافسيتيتة ) ل هيمنيتيتة ابخيتيتت ف  
أو اسيتتبعادها    -ميتن قبييتل العداليتة    -خيترى  املسته ك، الكطاءة، محاية العم ية التنافسية( وع س مراعاة قيم أ 

أيضا قااميتة    يف حت يل املنافسة. وي خص هذا الطصل املعايري العامة املتع قة بتحديد وجود اهليمنة. ويتضمن 
 اري حصرية ابألفعال اليت ميكن اعتبارها خم ة ابملنافسة. 

واهليمنة معناها ممارسة قوة سوقية كبرية. وهت تعيت  ميتن منظيتور اقتصيتادع، قيتدرة أع شيتركة )أو  -2
                                                         ( ع س رفع األسعار واحملافظة ع يها، حتقيقا  ل ربح، فوق املستوى                                    قدرة جمموعة من الشركات املتصرفة معا  

رد اكتساب مركز مهيتيمن يف ظل املنافسة ع س مدى فرتة زمنية ًوي ة. ول يعترب جم              سيكون ساادا  الذع 
بة إلحيتراز اهليمنيتة عيتن ًرييتا املنافسيتة القااميتة ع يتس اجليتدارة. بييتد أن خم  ابملنافسة؛ وكيتذلك الشيتأن ابلنسيت 

تطيتيتاع األسيتيتعار؛ أو ممارسيتيتة اهليمنيتيتة أو إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن قيتيتد ييتيتؤدع إىل )أ( خطيتيتا النيتيتات  وار 
 حلد من البتكار، الذع يعترب خم  ابملنافسة.)ب( تراجع جودة اخلدمات/املنت ات وتنوعها؛ أو ) ( ا

ويتطاوت بشكل كبري األس وب الذع تعاجل ب  قوانني املنافسة مسألة تقرير ميتا إذا كانيتت هيتذه  -3
تنص ع س تعريف عم ت ل هيمنة، وإمنا  الشركة أو ت ك تعترب مهيمنة. فهناك عدد من قوانني املنافسة ل

ة املعنية ابملنافسة. وبذلك يتعني ع يتس السيت وة املعنييتة ابملنافسيتة أن تعتمد ع س احلكم القتصادع ل س و
                                                                                    قي م العديد من العوامل اليت تيتؤثر يف حتدييتد اهليمنيتة، ع يتس أسيتاح كيتل حاليتة ع يتس حيتدة. فحصيتة السيتوق ت

د ع س البت يف ما إذا كانت مؤسسيتة ميتا مهيمنيتة يف السيتوق. ايتري                                  املرتطعة تعد  أحد املؤشرات اليت تساع
ت القضيتيتيتااية، ازة حصيتيتيتة عالييتيتيتة يف السيتيتوق ل يكطيتيتيتت إلثبيتيتيتات اهليمنيتيتيتة، يف العدييتيتد ميتيتيتن اليتيتيتولاأن جميتيترد حييتيتيت 

                                                                                        حييتيت  تتسيتيتم بعيتيتا األسيتيتواق ابرتطيتيتاع مسيتيتتوى املنافسيتيتة ع يتيتس اليتيترام ميتيتن ق يتيتة العناصيتيتر الطاع يتيتة فيهيتيتا نسيتيتبيا .  
، ية أخيتيترى ينبإيتيتت أخيتيتذها يف العتبيتيتار، ومنهيتيتا احليتيتواجز املانعيتيتة ليتيتدخول السيتيتوقكميتيتا أن  يتيتة مؤشيتيترات سيتيتوق

والقوة الشرااية، ووفورات احل م،   واملنافسون الطع يون واحملتم ون، ومدى استدامة حصة السوق املرتطعة،
والوصيتول إىل أسيتواق التورييتد والتكاميتل الرأسيتت، ومسيتتوى نضيت /حيوية السيتوق، والوصيتول إىل املنت يتات 

 امة، واملوارد املالية ل شركة ومنافسيها.اهل

يتيترق خمتصيتيترة إلثبيتيتات    وتيتيتنص ولات قضيتيتااية أخيتيترى  -4 اهليمنيتيتة عيتيتن ًرييتيتا اسيتيتتخدام ميتيت ذات  ع يتيتس 
                                                                                         آمنيتيتة قااميتيتة ع يتيتس عتبيتيتات حصيتيتص السيتيتوق كنقويتيتة بداييتيتة لتقرييتيتر اهليمنيتيتة. وإذا كانيتيتت شيتيتركة ميتيتا ل   يتيتك حيتيتدا  
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أميتا إذا كانيتت   يتك حصيتة دنييتا، تقيتوم السيت وة املعنييتة    أدىن من حصة السوق، فإهنا ل تعترب شركة مهيمنة. 
 يمنة أم ل. حىت تقرر ما إذا كانت املؤسسة مه   -كما هو مبني أع ه    -بقية العوامل  ابملنافسة بتح يل  

وميتيتع ذليتيتك، تطيتيترتض ولات قضيتيتااية أخيتيترى أن املؤسسيتيتة مسيتيتيورة إذا جتيتيتاوزت عتبيتيتة معينيتيتة ميتيتن  -5
 ء إثبات انعدام القوة السوقية ع س كاهل الشركة املتهميتة حامليتا حصة السوق. وت قت هذه الولات بع

العيتيت ء، فإهنيتيتا تعتيتيترب  ن الشيتيتركة   يتيتك حصيتيتة السيتيتوق املو وبيتيتة. وإذا ش تتحميتيتل الشيتيتركة املتهميتيتة هيتيتذايثبيتيتت أ
 شركة مهيمنة.

                                           إميت ا إلقاميتة دعيتوى ظيتاهرة الوجاهيتة، وابلتيتا  حتوييتل  -ويؤدع استخدام عتبات احلصة السوقية  -6
عنييتيتة ابملنافسيتيتة ويعويتيتت إىل تعزييتيتز كطيتيتاءة اإلنطيتيتاذ اخلاصيتيتة ابلسيتيت وة امل -إلثبيتيتات أو لنطيتيتت السيتيتيورة عيتيت ء ا

ك، فإن عتبات احلصة السوقية تورح خور عدم التأكيد مباشرع األعمال احلرة اليقني القانوين. ومع ذل
. ولذلك، ف يتيس ميتن ع س احلصة السوقية التأكيد الكايف أو املإالة يف التأكيد ع يها يف بعا احلالت

هيتيتذه الشيتيتركة أو ت يتيتك مهيمنيتيتة عنيتيتدما تب يتيت   املستصيتيتوب أن ييتيتنص قيتيتانون املنافسيتيتة بصيتيتورة قوعييتيتة ع يتيتس أن
 عتبات معينة من احلصة السوقية.

وميتن العواميتيتل األخيتيترى اليتيتيت جييتيت  مراعاهتيتيتا لتقرييتر ميتيتا إذا كانيتيتت هيتيتذه املؤسسيتيتة أو ت يتيتك مؤسسيتيتة  -7
ت. وإذا كان دخول مشيتروع أو أكثيتر إىل إحيتدى األسيتواق مهيمنة عام  دخول السوق ومنافسة الواردا

لويترف املوجيتود داخيتل السيتوق ميتن أجيتل رفيتع األسيتعار أو خطيتا النيتات  لة يقوم هبيتا ا، فإن أع حماو      سه   
ستواج  العرق يتة ميتن جانيت  اليتداخ ني اجليتدد. وتتقيترر سيتهولة اليتدخول حبسيت  ميتدى ارتطيتاع احليتواجز اليتيت 

. وميكن اعتبيتار 1-4خاص ابحلواجز أمام الدخول، انظر اإلًار تعوق الدخول. ول ً ع ع س حت يل 
اليتدخول عنيتدما تشيترع الشيتركات األجنبييتة يف بييتع املنت يتات اردات شيتك  خاصيتا ميتن أشيتكال منافسة اليتو 

                                                                                     املنافسة يف السوق احمل ية. وهكيتذا، ميكيتن أن تشيتكل اليتواردات مصيتدر منافسيتة هاميتا ، وينبإيتت أخيتذها يف 
 منة.العتبار عند تقييم اهلي

 

  1-4اإلًار 
 ونعة املننفسةاحل ا ز اليت ا رتع الدخ ل إىل الس ق يف  ن  ن وع

تشري احلواجز اليت تعرتض الدخول إىل السوق إىل عيتدد ميتن العواميتل اليتيت قيتد  نيتع أو تعيتوق دخيتول  
       أرابحيتا  شركات جديدة إىل سوق ما حىت يف احلالت اليت حتقا فيها الشركات القاامة داخيتل ت يتك السيتوق 

سيتيتوق أو مسيتيتتوى النميتيتو نضيتيت  ال ملسيتيتتوى       وفقيتيتا          شاسيتيتعا                                            ًاا يتيتة. وميكيتيتن أن  ت يتيتف حيتيتواجز اليتيتدخول اخت فيتيتا  
 الذع ب إت . وميكن تصنيف حواجز الدخول ضمن فئات خمت طة.

وتنشيتأ احليتواجز اهليك ييتة اليتيت تعيترتض اليتدخول إىل السيتوق عيتن اخلصيتااص األساسيتية لقويتاع ميتا مثيتل  
والو  . وهناك بعا اجلدل حيتول العواميتل اليتيت تشيتكل حيتواجز هيك ييتة ذات صيت ة.  التكنولوجيا والتك طة

 املنت ات، ومزاا الك طيتة شري التعريف األوسع إىل أن احلواجز اليت تعرتض الدخول تنشأ عن املمايزة بنيوي
تتيتيح ميتزاا  املو قة اليت تتمتع هبا الشركات القاامة داخل السوق، ووفيتورات احل يتم. فاملميتايزة بيتني املنت يتات

تإ   ع يتس تيتراكم اليتولء ع يتس ميتر الوقيتت ل شركات القاامة داخل السوق ألن  يتعني ع س الداخ ني اجلدد ال
اميتيتة. وميتيتزاا الك طيتة املو قيتيتة تعيتيت  أن اليتداخ ني اجليتيتدد سيتيتيدخ ون إىل إزاء الع ميتات الت ارييتيتة ل منت يتات القا

وهيتيتيتذا رمبيتيتيتا يرجيتيتيتع إىل تيتيتيتدين مسيتيتيتتوى  السيتيتيتوق ميتيتيتع تكبيتيتيتد تكيتيتيتاليف أع يتيتيتس لكيتيتيتل وحيتيتيتدة ميتيتيتن وحيتيتيتدات اإلنتيتيتيتا ،
دد الشيتيتركات اليتيتيت ميكيتيتن أن تعميتيتل ع يتيتس أسيتيتاح حيتيتد أدىن ميتيتن                                        تكنولوجييتيتاهتم. أميتيتا وفيتيتورات احل يتيتم، فتقييتيت د عيتيت 

م معيتيتني. وهنيتيتاك تعرييتيتف أضيتيتيا ل حيتيتواجز اهليك ييتيتة اليتيتيت تعيتيترتض اليتيتدخول إىل التكيتيتاليف يف سيتيتوق ذات ح يتيت 
مكافحيتيتيتة الحتكيتيتيتار. وهيتيتيتؤلء يعتيتيتيتربون أن السيتيتيتوق قدميتيتيت  جيتيتيتور  سيتيتيتتيإ ر وأنصيتيتيتار مدرسيتيتيتة شيتيتيتيكااو لتح ييتيتيتل 

 عنيتيتيتيتدما يتعيتيتيتيتني ع يتيتيتيتيتس اليتيتيتيتداخ ني اجليتيتيتيتدد أن يتكبيتيتيتيتدوا تكيتيتيتيتيتاليف احليتيتيتيتواجز اليتيتيتيتيت تعيتيتيتيترتض اليتيتيتيتيتدخول ل تنشيتيتيتيتأ إل
تتكبيتيتيتدها الشيتيتيتركات القااميتيتيتة يف السيتيتيتوق. وابلتيتيتيتا  فيتيتيتإن هيتيتيتذا التعرييتيتيتف يسيتيتيتتبعد وفيتيتيتورات احل يتيتيتم ونطقيتيتيتات  ل

                                                ليف تعيت ني  ع يتس الشيتركات القااميتة أن تتكبيتدها ميتن أجيتل اإلع ن ف  يعتربها من احلواجز ألهنيتا تشيتكل تكيتا
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ليف                                                                      ع حتت   يف السوق. وهناك ع ماء اقتصاد آخرون يشددون أيضا  ع س أمهية التكاالوصول إىل املركز الذ
                                                                                     اليت ل ت سرتد كحاجز يعرتض الدخول إىل السوق. وابلنظر إىل أن  جي  ع س اليتداخ ني اجليتدد أن يتكبيتدوا 

                                                                    يت سيتيتيتيتبا أن تكبيتيتيتيتدهتا الشيتيتيتيتركات القااميتيتيتيتة، فيتيتيتيتإن حيتيتيتيتاجزا  يعيتيتيتيترتض اليتيتيتيتدخول ينشيتيتيتيتأ عنيتيتيتيتدها. هيتيتيتيتذه التكيتيتيتيتاليف اليتيتيتيت 
وابلتيتا  فهيتت تطيترض خميتاًر                                                                 وابإلضافة إىل ذلك، فإن التكاليف اليت ل ت سرتد حتد من القيتدرة ع يتس اخليترو 

 إضافية ع س الداخ ني احملتم ني.
 سيت وك الشيتركات القااميتة. وبصيتطة وتشري احلواجز السرتاتي ية اليت تعرتض الدخول إىل السوق إىل 

دع إىل زادة حدة احلواجز اهليك ية اليت تعرتض الدخول خاصة، قد تتصرف الشركات القاامة ع س حنو يؤ 
نتقام من الداخ ني اجلدد إذا ما دخ وا ابلطعل. إل أن هيتذه التهدييتدات جييت  أن تتسيتم أو أهنا قد هتدد ابل

دى الشيتيتيتركات القااميتيتيتة حيتيتيتافز لتنطييتيتيتذها يف حيتيتيتال حيتيتيتدو  اليتيتيتدخول ابملصيتيتداقية، مبعيتيتيت  أنيتيتيت  جييتيتيت  أن يكيتيتيتون ليتيتيت 
السيت وك                                                                    كثريا  ما تشيتتمل احليتواجز السيترتاتي ية املانعيتة ل يتدخول ع يتس نيتوع ميتا ميتن أنيتواعاجلديد إىل السوق. و 

الستباقت احملبا ل دخول من قبل الشركات القاامة. ومن األمث ة ع س ذلك الس وك الستباقت القاام ع س 
يتيتيتا  يف القيتيتيتدرات اإلنتاجييتيتيتة ميتيتيتناحتكيتيتيتار امل أجيتيتيتل التهدييتيتيتد                                                                       رافيتيتيتا حييتيتيت  تسيتيتيتتثمر الشيتيتيتركة القااميتيتيتة اسيتيتيتتثمارا  مطًر

كل تقيييتيتيتيتد اهلياكيتيتيتل األساسيتيتيتيتية                                                         إبشيتيتيتعال حيتيتيترب أسيتيتيتيتعار إذا ميتيتيتا حيتيتيتد  اليتيتيتيتدخول فعيتيتيت  . وميكيتيتيتيتن أيضيتيتيتا أن يشيتيتيت 
 الضرورية، مثل مرافا النقل واملوانئ، حواجز اسرتاتي ية تعرتض الدخول إىل السوق.

نية. وتشوميكن أن ت  مل األمث يتة نشأ احلواجز القانونية أمام الدخول عن أحكام النظم القانونية الًو
، وال يتيتوااح املنظميتيتة ل م كييتيتة الطكرييتيتة ع يتيتس احليتيتواجز القانونييتيتة أميتيتام اليتيتدخول إىل السيتيتوق التعريطيتيتات واحلصيتيتص

حتكيتيتيتار القيتيتيتانوين، والع ميتيتيتات الت ارييتيتيتة، واحلقيتيتيتوق احلصيتيتيترية اليتيتيتيت أضيتيتيتافها القيتيتيتانون إىل شيتيتيتركات معينيتيتيتة/قوة ال
 فض  عن احلواجز اإلدارية األخرى أمام الدخول إىل السوق.

  
وبصرف النظر عن تعريف اهليمنة الذع يعتمده أع قانون ميتن قيتوانني املنافسيتة، فيتإن تقيتدير ميتا  -8

الت ربيتة،  إذا كانت الشركة مهيمنة أم ل يتوقف إىل حيتد كبيتري ع يتس تعرييتف السيتوق ذات الصيت ة. وحبكيتم 
بقيتوة سيتوقية  ك ما كان نواق تعريف السيتوق ذات الصيت ة ضيتيقا، ازداد احتميتال  تيتع جهيتة فاع يتة واحيتدة 
الطصيتل الثيتاين  كبرية يف هذه السوق. ويرد تعرييتف السيتوق ذات الصيت ة مطصيت  أكثيتر يف التع يقيتات ع يتس

 من القانون النموذجت املتع ا ابملنافسة.

القضيتيتااية، ل يشيتيتري مطهيتيتوم اهليمنيتيتة فقيتيتا إىل احلاليتيتة اليتيتيت تتصيتيترف فيهيتيتا  وابلنسيتيتبة ليتيتبعا اليتيتولات   -9
يشري كذلك إىل احلالة اليت يكيتون فيهيتا ملؤسسيتتني أو أكثيتر، متصيترفة  مؤسسة أعمال من جان  واحد، بل  

، قوة سوقية أو لديها ما  طزها ع س التصرف معا، وهكذا تصيتبح ليتديها قيتوة سيتوقية )هيمنيتة مشيترتكة(.       معا  
احلاليتيتيتة إىل األسيتيتيتواق ذات الرتكييتيتيتز العيتيتيتا ، حييتيتيت  تيتيتيتتحكم مؤسسيتيتيتتان أو أكثيتيتيتر حبصيتيتيتة كبيتيتيترية يف    وتشيتيتيتري هيتيتيتذه 

هتيئ لنطسها األوضاع اليت  كنها من أن هتيمن ع س السوق أو تعمل فيها بنطس الوريقة    السوق، وبذلك 
طوضيتية األوروبييتة  ميارسها احملتكيتر، كميتا تتمتيتع هبيتذه األوضيتاع. وقيتد اعتميتدت هيتذا املعييتار نطسيت  امل  تقريبا اليت 

no in ItaliaVetro Piaيف احلكيتم الصيتادر يف قضيتية    ( 1) واحملكميتة البتدااييتة ل  ماعيتات األوروبييتة 
اليتذع  (2)

. وليتيتيتيتذلك فيتيتيتيتإن األثيتيتيتيتر (3)(Perrier éNestlسيتيتيتيترعان ميتيتيتيتا ت تيتيتيتيت  قضيتيتيتيتية انيتيتيتيتدما  شيتيتيتيتركيت  نسيتيتيتيتت ت  و بريييتيتيتيتت  )
تيتيت زم املبيعيتيتات، قيتيتد ييتيتؤدع  اميتيتا إىل إسيتيتاءة اسيتيتتعمال الرتاكميتيتت لسيتيتتخدام ممارسيتيتة حميتيتددة، مثيتيتل اتطاقيتيتات 

 مركز مهيمن.

__________ 

   أصبحت اآلن احملكمة العامة ل حتاد األورويب. (1)

 .  1992آذار/مارح   10املؤرخ  Vetro Piano in Italiaتع يا أحالت  مطوضية الحتاد األورويب، احلكم الصادر يف قضية  ( 2) 

 . 1992 وز/يولي   22املؤرخ  Nestlé Perrierمع ومات قدمتها املطوضية األوروبية، احلكم الصادر يف قضية  (3)
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 و  د مركز م ومال                                          الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: إثبن   

  املنوقة/الب د

   فريقون  

                                 (، ع يتس أن شيتركة ميتا ت عتيترب مهيمنيتة يف 89)رقيتم  1998من قانون املنافسة لعيتام  7تنص املادة  جنوب افريقيا
يف املاايتيتيتة ع يتيتيتس األقيتيتيتل ميتيتيتن حصيتيتيتص ت يتيتيتك  45السيتيتوق يف ظيتيتيتل الشيتيتيتروز التالييتيتيتة: )أ( أن   يتيتيتك 

يف  45ق وأقيتيتل ميتيتن ألقيتيتل ميتيتن حصيتيتص السيتيتو يف املاايتيتة ع يتيتس ا 35السيتيتوق؛ أو )ب( أن   يتيتك 
أو  املااة من حصص ت يتك السيتوق، ميتا ش يكيتن إبمكاهنيتا أن تثبيتت أهنيتا ل   يتك قيتوة سيتوقية؛

 يف املااة من حصص ت ك السوق، وأن   ك قوة سوقية. 35) ( أن   ك أقل من 

هيمنيتيتة (،  ظيتر ع يتيتس الشيتركة امل2018ميتيتن القيتانون )بصيتيتيإت  املعدليتة يف عيتيتام  8ومبوجيت  امليتادة 
 :القيام مبا ي ت

 فرض أسعار مبال  فيها ع س حساب املسته كني أو العم ء؛ )أ( 

املنافسيتة إمكانييتة الوصيتول إىل مرفيتا أساسيتت عنيتدما يكيتون رفا منح اجلهة  )ب( 
                              من اجملدع اقتصادا  القيام بذلك؛

 تنطييتيتذ فعيتيتل اسيتيتتبعادع، ايتيتري األفعيتيتال املدرجيتيتة يف الطقيتيترة )د(، إذا كيتيتان األثيتيتر ) ( 
ييتا أو الكطيتاءة املنايف ل منافسة الناجم عن ذلك الطعل يطوق مكاسب  ع يتس صيتعيد التكنولوج

 س  الناشئة عن املمارسات املؤيدة ل منافسة؛أو اري ذلك من املكا

تنطييتيتذ أع ميتيتن األفعيتيتال السيتيتتبعادية التالييتيتة، ميتيتا ش تيتيتتمكن الشيتيتركة املعنييتيتة ميتيتن  )د( 
أو الكطيتيتيتيتاءة أو مكاسيتيتيتيت  أخيتيتيتيترى  شيتيتيتيتئة عيتيتيتيتن أن تبيتيتيتيتني املكاسيتيتيتيت  ع يتيتيتيتس صيتيتيتيتعيد التكنولوجييتيتيتيتا 

 ها:املمارسات املؤيدة ل منافسة تطوق األثر املنايف ل منافسة الناجم عن فع 

                                                               إليتيتيتزام ميتيتيتور د أو عمييتيتيتل بعيتيتيتدم التعاميتيتيتل ميتيتيتع جهيتيتيتة منافسيتيتيتة أو حثيتيتيت   ع يتيتيتس عيتيتيتدم  ‘1’
 التعامل معها؛

د رفا توريد الس ع أو اخلدمات النادرة إىل جهة منافسة عندما يكون توري ‘2’
                                               ت ك الس ع أو اخلدمات جمدا  من الناحية القتصادية؛

و خدمات منطصيت ة بيع س ع أو خدمات بشرز أن يشرتع املشرتع س عا أ ‘3’
ل ع قة هلا مبوضوع العقد أو إجبار املشرتع ع س قبول شرز ل ع قيتة ليت  

 مبوضوع العقد؛

 بيع الس ع أو اخلدمات أبسعار افرتاسية؛ ‘4’

ادرة ميتيتن السيتيتيت ع الوسيتيتيوة أو امليتيتيتوارد اليتيتيت حتتيتيتيتا  اإلميتيتدادات النيتيتيت شيتيتراء جمميتيتيتوع  ‘5’
 اجلهة املنافسة إليها؛ 

 اهلوامش.الخنراز يف تضييا  ‘6’

، إىل 15(، اجليتزء الثاليت ، امليتادة 24)رقيتم  2010يشري قيتانون املنافسيتة ومحاييتة املسيتته ك لعيتام  زامبيا
 ع أو اخلدمات إذا )أ( كانت مؤسسيتة                                                   أن  املركز املهيمن يكون قااما  فيما يتع ا بتوريد الس

اخلدمات أو كانيتت تقتنيهيتا؛ يف املااة أو أكثر من ت ك الس ع أو واحدة تقوم بتوريد ث ثني 
أو إذا )ب( كان ما ل يزيد ع س ث   مؤسسات يقوم بتورييتد سيتتني يف املاايتة أو أكثيتر ميتن 

 ت ك الس ع أو اخلدمات أو كان يقتنيها .

اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيمن، وتشيتيتري إىل وجيتيتوب أن   تنيتيتع  ر إسيتيتاءةع يتيتس حظيتيت  16وتيتيتنص امليتيتادة 
لطعيتيتيتل أو التصيتيتيترف ييتيتيتؤدع، عيتيتيتن ًرييتيتيتا إسيتيتيتاءة املؤسسيتيتيتة عيتيتيتن أع فعيتيتيتل أو تصيتيتيترف إذا كيتيتيتان ا

اسيتيتتعمال املركيتيتز املهيتيتيتيمن ل قيتيتوة السيتيتيتوقية أو احتييتيتازه، إىل احليتيتد ميتيتيتن الوصيتيتول إىل األسيتيتيتواق أو 
ا، أو كا ن ل  أو  تمل أن يكون ل  أثيتر ضيتار ع يتس                                              يقي د املنافسة ع س حنو آخر تقييدا مطًر

                      ، ي قصيتيتيتيتد بعبيتيتيتيتارة  إسيتيتيتيتاءة                                                      الت يتيتيتيتارة أو القتصيتيتيتيتاد عموميتيتيتيتا  . وألايتيتيتيتراض هيتيتيتيتذا اجليتيتيتيتزء ميتيتيتيتن فصيتيتيتيت نا
 استعمال مركز مهيمن  ما ي ت:
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  املنوقة/الب د

القييتيتام، ع يتيتس حنيتيتو مباشيتيتر أو ايتيتري مباشيتيتر، بطيتيترض أسيتيتعار شيتيتراء أو بييتيتع ايتيتري  )أ( 
 عادلة أو فرض شروز تداول أخرى اري عادلة؛

دييتيتيتيتيتد أو تقيييتيتيتيتيتد اإلنتيتيتيتيتيتا  أو منافيتيتيتيتيتذ السيتيتيتيتيتوق أو الوصيتيتيتيتيتول إىل األسيتيتيتيتيتواق أو حت )ب( 
 تقدم التكنولوجت بوريقة تؤثر ع س املنافسة؛الستثمار أو التوور التق  أو ال

توبييتيتيتا شيتيتيتروز متطاوتيتيتيتة إزاء ًيتيتيترف ميتيتيتا ع يتيتيتس املعيتيتيتام ت عينهيتيتيتا القااميتيتيتة ميتيتيتع  ) ( 
 أًراف جتارية أخرى؛

هليتا، ًيتراف األخيترى لشيتروز تكمي ييتة ل صيت ة اشرتاز إبرام العقود بقبول األ )د( 
                                                    حبكم ًبيعتها أو وفقا  لألعراف الت ارية، مبوضوع العقود؛

 منع أع شخص من الوصول إىل مرفا أساست؛ ()هيت 

 فرض سعر مبال  في  ع س املسته كني؛ )و( 

 بيع الس ع أبقل من تك طتها احلدية أو املتإرية. )ز( 

  احملوط اهلندئ -آعون 

                                                                 من قانون الصني ملكافحة الحتكار، ي عر ف املركز السوقت املهيمن ع س أن    17              وفقا  ل مادة   الصني
مركيتيتيتيتز سيتيتيتيتوقت حتت يتيتيتيت  مؤسسيتيتيتيتة اقتصيتيتيتيتادية قيتيتيتيتادرة ع يتيتيتيتس اليتيتيتيتتحكم يف أسيتيتيتيتعار أو كمييتيتيتيتات السيتيتيتيت ع 
األساسية أو الظروف الت ارية األخرى يف السوق ذات الص ة، أو عرق ة دخيتول مؤسسيتات 

 يف عم ية دخوهلا.ص ة أو التأثري أخرى إىل السوق ذات ال

ستة عوامل رايسية لتحديد املركز السوقت املهيمن   18وع وة ع س ذلك، ترد يف إًار املادة  
 ل مؤسسة:

 حصة املؤسسة يف السوق ومركزها التنافست يف السوق ذات الص ة؛ )أ( 

 ولية؛قدرة املؤسسة ع س التحكم يف سوق املبيعات أو سوق توريد املواد األ )ب( 

 املالية والتكنولوجية ل مؤسسة؛الظروف  ) ( 

 مدى اعتماد املؤسسات األخرى ع يها يف املعام ت؛ )د( 

درجيتيتة الصيتيتعوبة اليتيتيت تواجههيتيتا املؤسسيتيتات األخيتيترى يف دخيتيتول السيتيتوق ذات  )ه( 
 الص ة؛

 العوامل األخرى ذات الص ة بتحديد املركز السوقت املهيمن ل مؤسسة. )و( 

                                                       ( ع يتيتيتس افيتيتيترتاض هيمنيتيتيتة قابيتيتيتل ل يتيتيتدحا عنيتيتيتدما تسيتيتيتتويف املؤسسيتيتيتة أا  ميتيتيتن 1)19وتيتيتيتنص امليتيتيتادة 
 الشروز التالية:

  ثل حصة السوق ملؤسسة واحدة نصف السوق ذات الص ة أو أكثر؛ )أ( 

 ت السوق ذات الص ة أو أكثر؛ ثل حصة السوق املشرتكة ملؤسستني ث ث )ب( 

ع السيتيتيتوق ذات  ثيتيتيتل حصيتيتيتة السيتيتيتوق املشيتيتيترتكة ليتيتيتث   مؤسسيتيتيتات ث ثيتيتيتة أراب ) ( 
 الص ة أو أكثر.

، إذا كانيتت حصيتة أع ميتن املؤسسيتات يف السيتوق 19اري أن ، وفقا ل شيتروز املبينيتة يف امليتادة 
إىل ذليتك،                                                                  تقل عن العشر، فإن املؤسسة ل ت عترب ذات مركز مهيمن يف السيتوق. وابإلضيتافة 

كيتز سيتوقت مهيتيمن                                                                إذا افرت ض أن املؤسسة تتمتع مبركز سيتوقت مهيتيمن، فإهنيتا ل ت عتيترب ذات مر 
 إذا استواع املشإل أن يقدم أدلة تثبت عكس ذلك.

ع س أن   مركز القوة  4املركز املهيمن يف إًار املادة   2002                                يعر ف قانون املنافسة اهلندع لعام   اهلند
                                                                           الذع تتمتع ب  مؤسسيتة أعميتال، يف السيتوق ذات الصيت ة، يف اهلنيتد ، مميتا ميك نهيتا ميتن  العميتل 

التنافسية الساادة يف السوق ذات الص ة أو التأثري ع س منافسيها بشكل مستقل عن القوى  
نون عقاب اعتماد قاأو مسته كت س عها أو السوق ذات الص ة مبا خيدم مص حتها . ويف أ

، أصبحت أحكام اهلند املتع قة إبساءة استعمال املركز املهيمن 2007املنافسة )املعدل( لعام  
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. وتع  ك مة  جمموعة  هلذا الإرض   اثنتيتني أو أكثيتر                               تنوبا أيضا  ع س جمموعات الشركات
ها، بشكل مباشر أو اري مباشر، من القيام                                      من مؤسسات األعمال اليت تكون يف وضع ميك ن

يف املااة أو أكثر من حقوق التصويت يف مؤسسة األعمال   26‘ ممارسة ما قدره  1ت: ’مبا ي 
دارة يف مؤسسة األعمال أعضاء جم س اإليف املااة من  50‘ تعيني أكثر من 2األخرى؛ أو ’
 .(4)‘ التحكم يف إدارة أو شؤون مؤسسة األعمال األخرى 3األخرى؛ أو ’

اهلند، عند التحقييتا فيميتا إذا كانيتت مؤسسيتة أعميتال ميتا تتمتيتع    وتو  ال  نة املعنية ابملنافسة يف 
هيتا ع يتيتس حيتيتدة. مبركيتز مهيتيتيمن أم ل، العتبيتار الواجيتيت  جلمييتع هيتيتذه العواميتل أو ألع عاميتيتل من

موعيتة أن تسيتتء اسيتيتتعمال وتيتنص امليتادة نطسيتها ع يتس أنيت  ل جييتيتوز ألع مؤسسيتة أعميتال أو جم
يمن إذا فرضيتيتت مؤسسيتيتة أعميتيتال ميتيتا، مركزهيتيتا املهيتيتيمن. وحتيتيتد  إسيتيتاءة السيتيتتعمال ملركيتيتز مهيتيت 

ا  ايتيتيتري عادليتيتيتة أو  ييزييتيتيتة ع يتيتيتس شيتيتيتراء أو بييتيتيتع سيتيتيت ع أو                                                                              بصيتيتيتورة مباشيتيتيترة أو ايتيتيتري مباشيتيتيترة، شيتيتيترًو
                                                                  را  اري عادلة أو  ييزية، مبا يف ذلك األسعار الفرتاسية، ع س شراء أو بيع خدمات، أو أسعا
 س ع أو خدمات.

                          ، ي عتيتيتيترب الكييتيتيتان الت يتيتيتارع ذا 2-5، امليتيتيتادة 2010لعيتيتام                                     وفقيتيتا  لقيتيتيتانون منإولييتيتيتا املتع يتيتيتا ابملنافسيتيتيتة منإوليا
كيا ت                                                                       مركز مهيمن عندما يعمل عن ًريا منت  معني يف السوق، منطردا  أو ابلشرتاك مع

أخيتيترى أو كييتيتان ذع صيتيت ة بيتيت ، ويسيتيتتأثر حبصيتيتة الث يتيت  أو أكثيتيتر ميتيتن جمميتيتوع إنتاجيتيت  ومبيعاتيتيت . 
أع كييتيتيتان جتيتيتيتارع ل يسيتيتيتتويف  ع يتيتيتس وجيتيتيتوب اعتبيتيتيتار 3-5ليتيتيتك، تيتيتيتنص امليتيتيتادة وابإلضيتيتيتافة إىل ذ

                                              ويكيتيتيتيتون قيتيتيتيتادرا  ع يتيتيتيتس حتدييتيتيتيتد الشيتيتيتيتروز اليتيتيتيتيت تسيتيتيتيتمح ل كييتيتيتيتا ت  2-5الشيتيتيتيترز احمليتيتيتيتدد يف امليتيتيتيتادة 
السيتوق أو ع يتيتس إجبارهيتيتا ع يتس اخليتيترو  ميتيتن السيتوق، كييتيتا  ذا مركيتيتز  الت ارييتة األخيتيترى بيتيتدخول

 السوقية.ملدى انتشار املنت  واحلدود اجلإرافية ل سوق، وتركيز السوق والقوة               مهيمن، تبعا  

  و واب  اتحتند األو ويب(

ر ميتيتيتن  ( ع يتيتيتس أن  مؤسسيتيتيتة أو أكثيتيتيت 2001( ميتيتيتن القيتيتيتانون املوحيتيتيتد حلماييتيتيتة املنافسيتيتيتة ) 1) 10تيتيتيتنص امليتيتيتادة   تشيكيا
                                                                    ل بصطة مشرتكة )اهليمنة املشرتكة( ت عترب ذا مركز مهيمن يف السيتوق ذات الصيت ة  املؤسسات اليت تعم 

إذا كانت قوهتا السوقية  كنها من التصرف بشكل مستقل، إىل حد كبري، عن املؤسسات األخرى  
عام يتيتة يف هيمنيتيتة  املؤسسيتيتة أو املؤسسيتيتات ال             (، ل ت عتيتيترب  3) 10                                    أو املسيتيتته كني اآلخيتيترين . ووفقيتيتا  ل ميتيتادة  

ذات مركيتيتز مهيتيتيمن إذا ش تت يتيتاوز حصيتيتتها ميتيتن السيتيتوق ذات الصيتيت ة املتحققيتيتة خيتيت ل الطيتيتيترتة  مشيتيترتكة  
 يف املااة، ما ش يثبت خ ف ذلك.   40املشمولة ابلستعراض ما قدره  

لية م موسة عيتن يف إستونيا، تقتضت اهليمنة أن يكون يف وسع املؤسسة أن تعمل يف استق  إستونيا
                                                    . وي طيتيترتض أن تكيتيتون اهليمنيتيتة قااميتيتة إذا كانيتيتت مؤسسيتيتة أو عيتيتدة ني وامليتيتوردين واملشيتيترتيناملنافسيتيت 

                                         يف املااة من رقم األعمال يف السوق. كما ت عترب   40مؤسسات   ك حصة سوقية تزيد ع س  
املؤسسيتيتيتات اليتيتيتيت ليتيتيتديها حقيتيتيتوق خاصيتيتيتة أو حصيتيتيترية، أو اليتيتيتيت تيتيتيتتحكم يف املرافيتيتيتا األساسيتيتيتية، 

 .2001من قانون املنافسة لعام  13ت مهيمنة؛ انظر الطقرة جها

                                                                 من املعاهدة املنظ  مة لعميتل الحتيتاد األورويب إسيتاءة اسيتتعمال املركيتز املهيتيمن  102حتظر املادة  الحتاد األورويب
                                                                             دون أن تقدم تعريطيتا ل مركيتز املهيتيمن. وقيتد عر فيتت املؤسسيتات األوروبييتة، يف ممارسيتتها ل يتاذ 

                             ؤسسة ما وميك نها من منيتع احلطيتا  وة اقتصادية تتمتع ب  مهليمنة ع س أهنا مركز قالقرارات، ا
ع يتيتس املنافسيتيتة الطعاليتيتة يف السيتيتوق ذات الصيتيت ة عيتيتن ًرييتيتا منحهيتيتا القيتيتوة ال زميتيتة ل تصيتيترف يف 

 .(4)استق لية م موسة عن منافسيها وعم اها، ويف النهاية عن مسته كت س عها وخدماهتا
ميتيتن  82                                                                      وحتيتيتد د توجيهيتيتات املطوضيتيتية األوروبييتيتة بشيتيتأن أوليتيتوات اإلنطيتيتاذ املتع قيتيتة بسيتيتران امليتيتادة 

                                      ميتيتن املعاهيتيتدة املنظ  ميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد األورويب  102معاهيتيتدة إنشيتيتاء اجلماعيتيتة األوروبييتيتة )امليتيتادة 

__________ 

 (، متيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاح ع يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتس:2007أي ول/سيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتبتمرب  24                          ، قيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتة )املعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتد ل( )2007لعيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتام  39القيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتانون رقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتم  (4)
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in111en.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/in/in111en.pdf
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                                                                        حالييتيتيتا( ع يتيتيتس السيتيتيت وك السيتيتيتتبعادع التعسيتيتيتطت ل مؤسسيتيتيتات املهيمنيتيتيتة، املعيتيتيتايري  اليتيتيتيت جييتيتيت  أن 
 املطوضية األوروبية يف العتبار عند تقييم اهليمنة، ومنها بوج  خاص: أتخذها

 ومركيتيتزهم يف القييتيتود الناايتيتة عيتيتن اإلميتيتدادات القااميتيتة ميتيتن املنافسيتيتني الطع ييتيتني )أ( 
 السوق )املركز السوقت ل مؤسسة املهيمنة ومنافسيها(؛

الطع ييتني  القيود املطروضة بسب  اخلور احلقيقيتت املتمثيتل يف توسيتع املنافسيتني )ب( 
 والدخول(؛يف املستقبل أو دخول منافسني حمتم ني إىل السوق )التوسع 

)القيتيتوة التعويضيتيتية  القييتود املطروضيتيتة بسيتيتب  القيتوة التطاوضيتيتية لعميتيت ء املؤسسيتة ) ( 
 ل مشرتين(.

وتؤكيتيتيتد املطوضيتيتيتية أن احلصيتيتيتص السيتيتيتوقية تيتيتيتوفر مؤشيتيتيترا أول مطييتيتيتدا عيتيتيتن هيكيتيتيتل السيتيتيتوق واألمهييتيتيتة 
سيتات النشيتيتوة يف السيتوق. بييتد أن املطوضيتيتية األوروبييتة تطسيتر احلصيتيتص النسيتبية ملخت يتف املؤس

بوجيتيتيت  خيتيتيتاص يف ضيتيتيتوء دينامييتيتيتات السيتيتيتوق السيتيتيتوقية يف ضيتيتيتوء أوضيتيتيتاع السيتيتيتوق ذات الصيتيتيت ة، و 
 دى  ايز املنت ات.وم

، تكون مؤسسيتة ميتا، بوصيتطها ميتوردا أو جهيتة 18لقانون مكافحة تقييد املنافسة، املادة        وفقا   أملانيا
ق اجلإرافييتة ينة من الس ع أو اخلدمات الت ارية يف سيتوق اإلنتيتا  والسيتو مشرتية ألصناف مع

ذات الص ة، مؤسسة مهيمنة إذا ش يكن هلا منافسون أو ش تكن معرضة ألع منافسة قوية؛ 
عند تقييتيم اهليمنيتة يف السيتوق، أو إذا كانت حتتل مركزا رايسيا يف السوق مقارنة مبنافسيها. و 

 املؤسسيتيتة يف السيتيتوق، وقوهتيتيتا املالييتيتة، وإمكانييتيتة وصيتيتوهلا إىل يتعيتيتني بوجيتيت  خيتيتاص مراعيتيتاة حصيتيتة
اإلميتيتدادات أو األسيتيتواق، وع قاهتيتيتا ميتيتع املؤسسيتيتات األخيتيترى، واحليتيتواجز القانونييتيتة أو الطع ييتيتة 

حملتم ة اليت  ارسها اليت حتول دون دخول بقية املؤسسات إىل السوق، واملنافسة الطع ية أو ا
هذا القانون أو خارج ، وقدرهتا ع س حتويل عرضيتها املؤسسات القاامة ضمن نواق توبيا 

ا إىل سيت ع أو خيتدمات جتارييتة أخيترى، فضيتيت  عيتن قيتدرة جانيت  السيتوق املقابيتل ع يتيتس أو ً بهيت 
ال  وء إىل مؤسسات أخرى. وتكون مؤسستان أو أكثر من املؤسسيتات املهيمنيتة ميتا دام ل 

سيت ع أو اخليتدمات الت ارييتة، بني أع منها منافسة قوية فيما يتع يتا أبنيتواع معينيتة ميتن اليوجد 
امليتيتا أهنيتيتا تسيتيتيتتويف معيتيتا الشيتيتيترو  ز املبينيتيتة أعيتيتيت ه. ويطيتيترتض يف مؤسسيتيتيتة أن تكيتيتون مهيمنيتيتيتة إذا  ًو

يف املاايتيتيتيتة. ويطيتيتيتيترتض أن تكيتيتيتيتون جمموعيتيتيتيتة ميتيتيتيتن  40كانيتيتيتيتت حصيتيتيتيتتها يف السيتيتيتيتوق ل تقيتيتيتيتل عيتيتيتيتن 
 50احلصة السوقية املشرتكة لث   مؤسسات منها أو أقل املؤسسات مهيمنة إذا )أ( ب إت  

ااة؛ أو )ب( ب إت احلصة السوقية املشرتكة خلمس مؤسسات منها أو أقل الث ثني، ما امل  يف
                                                                                ش تبني  املؤسسات أن من املتوقع أن تؤدع ظروف املنافسة إىل استمرار املنافسة القوييتة فيميتا 

 يف السوق ابلنسبة لبقية املنافسني.          رايسيا          مركزا   بينها، أو أن جمموعة املؤسسات ل حتتل

، 2012                            ، اليتيتذع عيتيت د  ل آخيتيتر ميتيترة يف عيتيتام 1999( ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيتة لعيتيتام 2)3مبوجيتيت  امليتيتادة  توانيايل
يع  املركز املهيمن مركز مؤسسة أو أكثر يف سوق ذات ص ة من املؤسسات اليتيت ل تواجيت  

ممارسة أتثري أحادع اجلان  وحاسم يف سوق ذات                                     مباشرة  أع منافسة أو تكون قادرة ع س
يف املاايتيتة افيتيترتاض  40                                                  ييتيتا تقيييتيتد املنافسيتيتة فع ييتيتا . وترسيتيتت حصيتيتة السيتيتوق اليتيتيت تب يتيت  صيتيت ة عيتيتن ًر 

وجيتيتيتيتيتود هيمنيتيتيتيتيتة. وابإلضيتيتيتيتيتافة إىل ذليتيتيتيتيتك، عنيتيتيتيتيتدما تب يتيتيتيتيت  حصيتيتيتيتيتة ثيتيتيتيتيت   مؤسسيتيتيتيتيتات أو أقيتيتيتيتيتل يف 
لكيتيتل منهيتيتا مركيتيتزا  يف املاايتيتة ميتيتن السيتيتوق ذات الصيتيت ة أو أكثيتر، يطيتيترتض القيتيتانون أن 70 السيتوق

فيتيترتاض وجيتيتود هيمنيتيتة ابلنسيتيتبة ألسيتيتواق الت زايتيتة مهيمنيتيتا. وتيتيتنخطا عتبيتيتات احلصيتيتة السيتيتوقية ل
يف املاايتة ل هيمنيتة املشيترتكة لث ثيتة   55يف املااة لطرادى الكيا ت القتصيتادية و 30حي  تب   

 .(5)كيا ت اقتصادية أو أقل

__________ 

 /https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD ، متيتيتيتيتاح ع يتيتيتيتس:1099-                                    انظيتيتيتيتر ليتوانييتيتيتيتا، قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة، امنيتيتيتيتا   (5)

49e68d00103711e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mf0v. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e68d00103711e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mf0v
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e68d00103711e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mf0v
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e68d00103711e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mf0v
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/49e68d00103711e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mf0v
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شيتيتباز/فرباير  16( ميتيتن القيتيتانون بشيتيتأن املنافسيتيتة ومحاييتيتة املسيتيتته ك، امليتيتؤرخ 10)4             وفقيتيتا  ل ميتيتادة  بولندا
ز املهيمن أع مؤسسة هلا مركز سوقت يسمح هلا مبنع قيام منافسة فعاليتة ابملرك        ، ي قصد2007

                                                                     يف سيتيتوق ذات صيتيت ة، وميك نهيتيتا بيتيتذلك ميتيتن التصيتيترف ابسيتيتتق لية إىل حيتيتد كبيتيتري عيتيتن منافسيتيتيها 
                                                وي طرتض أن يكون ملؤسسة ما مركز مهيمن عندما تت اوز واألًراف املتعاقدة واملسته كني.  

 ق ذات الص ة.يف السو املااة  يف 40حصتها السوقية 

اليتيت تتبعهيتا  ت                                                                         ل يتضمن قانون املنافسة اإلسباين تعريطا  ل هيمنة. ووفقا  ملمارسة ا اذ القيترارا إسبانيا
ندما تكيتون قيتادرة ع يتس التصيترف الس وة اإلسبانية املعنية ابملنافسة، تعترب شركة ما مهيمنة ع
سيتيتيتيها، فيكيتيتيتون مبقيتيتيتدورها ابلتيتيتيتا  مسيتيتيتتق ة، إىل حيتيتيتد كبيتيتيتري، عيتيتيتن مورديهيتيتيتا أو عم اهيتيتيتا أو مناف
 خرى مبا خيدم مص حتها اخلاصة.تعديل أسعار املادة أو اخلدمة أو أع من خصااصها األ

  و واب  غري اتحتند األو ويب(

، بصيتيإت  املعدليتيتة 2006( ميتن القيتانون الحتيتادع بشيتأن محاييتة املنافسيتة لعيتام 1)5            تعيتر ف امليتادة  الحتاد الروست
                                                        من ع س أن  حييتازة كييتان اقتصيتادع واحيتد أو أكثيتر مركيتزا  يف سيتوق ز املهي، املرك2015يف عام 

يف سيتيتيت عة معينيتيتيتة يتيتيتيتيح ليتيتيت /هلا ممارسيتيتيتة أتثيتيتيتري حاسيتيتيتم يف الشيتيتيتروز العاميتيتيتة لتيتيتيتداول هيتيتيتذه السيتيتيت عة 
 عرق يتةلص ة، و/أو إزالة الوحدات القتصادية األخرى من هذه السوق، و/أو السوق ذات ا

          ( افرتاضيتا  1)5وتتضيتمن امليتادة  سيتوق هيتذه السيت عة. دخول الكيا ت القتصادية األخرى إىل
                                                                    قيتيتيتيتاب   ل يتيتيتيتدحا يتمثيتيتيتيتل يف انوبيتيتيتيتاق صيتيتيتيتطة اهليمنيتيتيتيتة ع يتيتيتيتس أع كييتيتيتيتان تزييتيتيتيتد حصيتيتيتيتت  يف السيتيتيتيتوق 

 يف املااة، ما ش يكن ذلك الكيان منظمة مالية. 50 ع س
تت اوز حصت  يف السوق ذات   (، ل جيوز اعتبار الكيان القتصادع الذع ل 2) 5               ووفقا  ل مادة  

                                                                    يف املاايتيتة كييتيتا   مهيمنيتيتا ، ميتيتا ش يكيتيتن موجيتيتودا يف سيتيتوق شيتيتديدة الرتكييتيتز حييتيت  تكيتيتون    35لصيتيت ة  ا 
                                       اليتزمن، واليتدخول إىل السيتوق  درا ، ومرونيتة  احلصص املعنية مستقرة ع يتس ميتدى فيترتة ًوي يتة ميتن  

(( وإل فيتإن القيتيتانون الحتيتيتادع  3) 5الو يت  السيتيتعرية ع يتس السيتيت عة ذات الصيتيت ة منخطضيتة )امليتيتادة  
2015                               (. وقد أ لإيت هذه املادة يف عام  6تنتا  وجود هيمنة )املادة  ينص ع س اس 

 (6 ) . 

   مري ن الالاونوة

 تشيتيتيتيتيتيترين الثيتيتيتيتيتيتاين/ 30امليتيتيتيتيتيتؤرخ  529-12ميتيتيتيتيتيتن القيتيتيتيتيتيتانون رقيتيتيتيتيتيتم  36ميتيتيتيتيتيتن امليتيتيتيتيتيتادة  2تيتيتيتيتيتيتنص الطقيتيتيتيتيتيترة  الربازيل
، ع يتيتيتس افيتيتيترتاض وجيتيتيتود مركيتيتيتز اهليمنيتيتيتة عنيتيتيتدما تكيتيتيتون شيتيتيتركة ميتيتيتا أو جمموعيتيتيتة ميتيتيتن 2011 نيتيتيتوفمرب

يف املاايتة  20منطردة أو جمتمعة، ع س تإييتري أوضيتاع السيتوق أو تسيتيور ع يتس  الشركات قادرة،
سيت وة الربازي ييتة املعنييتة ابملنافسيتة هيتذه النسيتبة                                           أو أكثر ميتن السيتوق ذات الصيت ة. وقيتد ت عيتد ل ال

 املئوية لقواعات حمددة من القتصاد.

  إمكانييتيتة حتدييتيتد أوضيتيتاع املركيتيتز املهيتيتيمن بوصيتيتط  2153( ميتيتن املرسيتيتوم 1992)45            تعيتيتر ف امليتيتادة  كولومبيا
                                                                          سيتيتوق ميتيتا بصيتيتورة مباشيتيترة أو ايتيتري مباشيتيترة . وي سيتيتتنت  وجيتيتود املركيتيتز املهيتيتيمن ع يتيتس أسيتيتاح كيتيتل 

 حدة. ول ينص القانون ع س عتبات يف هذا الصدد.حالة ع س 

ع س وجوب النظيتر يف العواميتل التالييتة لتحدييتد ميتا إذا   7472من القانون رقم  15تنص املادة  كوستاريكا
 اقتصادية ما  قوة حقيقية  يف السوق ذات الص ة:كان لوحدة 

واحيتد  احلصة السوقية هلذه الوحدة وقدرهتا ع س تثبيت األسعار ميتن جانيت  )أ( 
أو احليتيتيتد بشيتيتيتكل كبيتيتيتري ميتيتيتن النيتيتيتوات  يف سيتيتيتوق معينيتيتيتة، دون أن يكيتيتيتون يف اسيتيتيتتواعة الوحيتيتيتدات 

 قبل؛القتصادية األخرى مواجهة هذه القوة سواء يف الوقت احلاضر أو يف املست

د   )ب(                                                        وجيتيتيتيتيتود حيتيتيتيتيتواجز تعيتيتيتيتيترتض اليتيتيتيتيتدخول إىل السيتيتيتيتيتوق وعناصيتيتيتيتيتر ي توقيتيتيتيتيتع أن حتيتيتيتيتيت 
 املنافسني اآلخرين؛تإيريات يف هذه احلواجز ويف مستوى العرض لدى 

__________ 

(، 2015( )بصيتيتيإت  املعدليتيتة يف عيتيتام 2006 وز/يولييتيت   8املنافسيتيتة )الحتيتيتاد الروسيتيتت، القيتيتانون الحتيتيتادع بشيتيتأن محاييتيتة  (6)
 %en.fas.gov.ru/upload/documents/Federal%20Law%20On%20Protection%20of متيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاح ع يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتس:

20Competition%20(as%20amended%20in%202015).pdf . 
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 وجود منافسني ل وحدة املعنية ومدى قوهتم؛ ) ( 

اإلمكيتيتيتيتيتا ت املتاحيتيتيتيتيتة ل وحيتيتيتيتيتدة القتصيتيتيتيتيتادية املعنييتيتيتيتيتة ومنافسيتيتيتيتيتيها ل وصيتيتيتيتيتول إىل  )د( 
 ت؛مصادر املدخ 

 .(7)                          س وك الوحدة املعنية مؤخرا   )ه( 

ع يتس أن يسيتتند حتدييتد ميتا إذا كيتان لوحيتدة  601من قانون تعزيز املنافسة رقم  21تنص املادة  نيكارااوا
اقتصيتيتيتادية ميتيتيتا مركيتيتيتز مهيتيتيتيمن يف السيتيتيتوق ذات الصيتيتيت ة إىل النظيتيتيتر، يف ا يتيتيتة أميتيتيتور، يف العواميتيتيتل 

 التالية:

أو اخليتيتيتيتدمات، سيتيتيتيتواء كانيتيتيتيتت  وجيتيتيتيتود حيتيتيتيتواجز تعيتيتيتيترتض دخيتيتيتيتول سيتيتيتيتوق السيتيتيتيت ع )أ( 
د  تإييتيتيتيتريات يف هيتيتيتيتذه احليتيتيتيتواجز ويف و قانونييتيتيتيتة، والعناصيتيتيتيتر اليتيتيتيتيت اقتصيتيتيتيتادية و/أ                                       ي توقيتيتيتيتع أن حتيتيتيتيت 

 مستوى عرض املنافسني اآلخرين؛

اإلمكيتيتيتيتيتا ت املتاحيتيتيتيتيتة ل وحيتيتيتيتيتدة القتصيتيتيتيتيتادية املعنييتيتيتيتيتة ومنافسيتيتيتيتيتيها ل وصيتيتيتيتيتول إىل  )ب( 
 مصادر املدخ ت؛

 لعرض والو   يف السوق ذات الص ة؛                                 س وك الوحدة املعنية مؤخرا  إزاء ا ) ( 

فسة فيما بني الع مات الت ارية أو املنت ات أو إمكانية الستبدال أو املنا )د( 
 براءات الخرتاع يف السوق ذات الص ة؛

القيتيتوة القتصيتيتادية أو املالييتيتة أو التكنولوجييتيتة ل وحيتيتدات القتصيتيتادية املتنافسيتيتة  )ه( 
 املشاركة يف املعام ة الت ارية.

   ن الفمنلوةري م

ة، جييتيت  ع يتيتس احملكميتيتة، لكيتيتت تبيتيتت يف وجيتيتود ( ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيت 1)79                     وفقيتيتا  ل طقيتيترة الطرعييتيتة  كندا
                                                                            إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ملركيتيتز مهيتيتيمن، أن   يتيتص أول  إىل أن  )أ( شخصيتيتا  واحيتيتدا  أو أكثيتيتر يسيتيتيور 

و يف بشكل كبري أو كامل ع س فئة أو أصناف من األعمال الت ارية، يف ايع أحناء كنيتدا أ
يشيتاركون يف ممارسيتة أع جزء منها؛ )ب( أن الشخص أو األشخاص املعنيني قد شيتاركوا أو 

أفعيتيتيتال خم يتيتيتة ابملنافسيتيتيتة؛ و) ( أن هيتيتيتذه املمارسيتيتيتة كيتيتيتان هليتيتيتا، أو ييتيتيترجح أن يكيتيتيتون هليتيتيتا أثيتيتيتر مينيتيتيتع 
                                        املنافسة أو  د  منها بشكل كبري يف سوق ما .

املتع قيتيتيتة إبسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتة                                               وتوضيتيتيتح املبيتيتيتادج التوجيهييتيتيتة املسيتيتيتتكم  ة إلنطيتيتيتاذ األحكيتيتيتام
ميتيتيتن قيتيتيتانون املنافسيتيتيتة( أن  79و 78  الكنيتيتيتدع املعيتيتيت  ابملنافسيتيتيتة )امليتيتيتاد ن الصيتيتيتادرة عيتيتيتن املكتيتيتيت 

                                                                                 مطهيتوم السيتيتيورة الكبيتيترية أو الكام يتيتة ي طهيتم ع يتيتس أنيتيت  ميتيترادف لدرجيتة كبيتيترية ميتيتن القيتيتوة السيتيتوقية. 
نيتت  والبعيتد اجلإيترايف،                                                 ت  عموما  سوقا  ذات ص ة، إىل جان  البعد اخلاص ابملو دد املك

وق ل شيتيتيتخص املعيتيتيت  )األشيتيتيتخاص املعنييتيتيتني( واحليتيتيتواجز اليتيتيتيت ينظيتيتيتر يف أدليتيتيتة مثيتيتيتل حصيتيتيتص السيتيتيت 
 تعرتض الدخول. 

  الولات املتحدة
 األمريكية

فها احملاكم عادة أبهنا  قوة                                                              يف الولات املتحدة ل يعر ف القانون الس وة الحتكارية، ولكن تعر  
 United States Supreme Court, United)   أو اسيتتبعاد املنافسيتة    اليتتحكم يف أسيتعار السيتوق 

States v. E.I. du Pont de Nemours and Company, 351 US377, 391 (1956) .)  لكيتن
السيتيت وة  (، انقسيتيتمت احمليتيتاكم األدىن درجيتيتة حيتيتول ميتيتا إذا كانيتيتت  du Pontمنيتيتذ قضيتيتية دو بيتيتون ) 

 Unitedوقيتوة اسيتتبعاد املنافسيتة يف آن  )   الحتكارية  تتو يت  إثبيتات قيتوة اليتتحكم يف األسيتعار 

States Court of Appeals for the Third Circuit, Fineman v. Armstrong World 

Indus., Inc., 980 F.2d 171, 201 (3d Cir. 1992), cert. denied, 507 US921 (1993) ،)

__________ 

(7) Organization for Economic Cooperation and Development and Inter-American Development 

Bank, 2014, Competition Law and Policy in Costa Rica: A Peer Review, available at 

https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014en.pdf. 

https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014en.pdf
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وضيتحت احملكميتة                                                    أع من العنصرين كاف  لستنتا  وجيتود سيت وة احتكارييتة. وأ أو أن إثبات
ذليتيتك أن  -سيتة الطع ييتيتة لت يتك السيتيت وة ايتري ضيتيترورع الع ييتا ل يتيتولات املتحيتدة أن إثبيتيتات املمار 

 .United States vإثبيتيتيتيتات قيتيتيتيتدرة الشيتيتيتيتركة ع يتيتيتيتس رفيتيتيتيتع األسيتيتيتيتعار أو اسيتيتيتيتتبعاد املنافسيتيتيتيتة كيتيتيتيتاف )

Griffith, 334 US100, 107 (1948) .) 

كافحيتة الحتكيتار يف اليتولات من قانون شريمان، جي  ع س وكيتالت م 2ويف قضية الطقرة 
                                                                    واملدعني اخلاصيتني أن  يتددوا أول  سيتوقا  ذات صيت ة قبيتل إثبيتات أن لشيتركة ميتا سيت وة  املتحدة

 ,United States Supreme Court, Spectrum Sports, Inc., v. McQuillanاحتكارييتة )

506 US447, 453 (1993)ت عيتر ف                                               (. ووفقيتا  لتوجيهيتات وزارة العيتدل يف اليتولات املتحيتدة ،         
)أ( أن سيتيتيتوق املنت يتيتيتات حتتيتيتيتوع ع يتيتيتس اييتيتيتع                                       سيتيتيتوق مكافحيتيتيتة الحتكيتيتيتار وفقيتيتيتا  لبعيتيتيتدين اثنيتيتيتني: 

املنت يتيتات حبييتيت  جتيتيتد شيتيتركة افرتاضيتيتية لتعظيتيتيم اليتيتربح كانيتيتت البيتيتااع الوحييتيتد هليتيتذه املنت يتيتات يف 
ة  صيتيتيتإرية وإن كانيتيتيتت مهميتيتيتة وايتيتيتري مؤقتيتيتيتيتة  يف احلاضيتيتيتر واملسيتيتيتتقبل أن ميتيتيتن امليتيتيتربح فيتيتيترض زاد

                 ء أقيتيتل اسيتيتتعدادا ،                                                ن السيتيتوق اجلإرافييتيتة  ثيتيت ل املنوقيتيتة اليتيتيت يكيتيتون بعيتيتا العميتيت األسيتيتعار؛ )ب( أ
خارجها، لستبدال منت ات مماث ة أو أقل قيتدرة ع يتس القييتام بيتذلك، وكيتذلك األميتر ابلنسيتبة 

ولكيتيتل ميتيتن تكيتيتاليف النقيتيتل، إىل اسيتيتتعداد أو قيتيتدرة بعيتيتا امليتيتوردين يف جميتيتال خدميتيتة العميتيت ء. 
نظيمييتيتيتيتة، والضيتيتيتيتراا ، والعيتيتيتيتادات واأللطيتيتيتيتة، والسيتيتيتيتمعة وتيتيتيتيتيتوافر واحليتيتيتيتواجز ال إوييتيتيتيتة، وال يتيتيتيتوااح الت

 خلدمات، يف ا ة أمور، أمهية عند حتديد السوق اجلإرافية املناسبة.ا

ومب رد حتدييتد سيتوق مكافحيتة الحتكيتار ذات الصيت ة، ميكيتن ل ميتدعني يف اليتولات املتحيتدة 
ا ي يتت: )أ( أدليتة ظرفييتيتة                                                  أن امليتد عس ع ييت  ميت يتك سيت وة احتكارييتة عيتيتن ًرييتا تقيتد  ميت            أن يبي نيتوا 

فيهيتا ضيتمن سيتياق هيكيتل السيتوق )تركييتز السيتوق واحليتواجز                              تستند إىل احلصة السيتوقية، ي نظيتر
اليت تعرتض الدخول(؛ )ب( أدلة مباشرة ع س استخدام القوة الحتكارييتة لرفيتع األسيتعار أو 

 ملنافسني الطع يني واحملتم ني. خطا النات  أو استبعاد ا

لقيتيتيتوة الحتكارييتيتيتة ميكيتيتيتن اسيتيتيتتدلهلا ميتيتيتن احلصيتيتيتة  ل يتيتيتولات املتحيتيتيتدة أن ا وأكيتيتيتدت احملكميتيتيتة الع ييتيتيتا  
؛ (United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563 (1966)السيتوقية لشيتركة امليتدعس ع ييت  ) 

                                                                        ويف حيتيتني ش حتيتيتد د بدقيتيتة احلصيتيتة السيتيتوقية ال زميتيتة لسيتيتتدلل القيتيتوة الحتكارييتيتة، فيتيتإن احملكميتيتة 
يف املااة، يف حد ذاهتيتا، ابعتبارهيتا   75بل حبصة سوقية تقل عن الع يا ل ولات املتحدة ش تق

كافية إلثبيتات القيتوة الحتكارييتة. كميتا تنظيتر احمليتاكم يف اليتولات املتحيتدة إىل هيكيتل السيتوق 
                                                 يف املااة قد ل  ث ل دليتي  كافييتا ع يتس القيتوة الحتكارييتة  100حىت أن حصة سوقية قدرها  -

دة أو اهلامشيتيتيتية أن تيتيتيتدخل أو تتوسيتيتيتع بسيتيتيتهولة داخيتيتيتل إذا كيتيتيتان ميتيتيتن املمكيتيتيتن ل شيتيتيتركات اجلدييتيتيت 
 United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Unitedالسيتوق )انظيتر 

States v. Syufy, 903 F.2d 659 (9th Cir. 1990) .) 
                                                                             وستنظر احملاكم يف الولات املتحدة أيضا  يف األدلة ع س أن املنافس لدي  فع  القدرة ع يتس 

 United States Court of Appealsحكم يف أسيتعار السيتوق أو اسيتتبعاد املنافسيتة )انظيتر اليتت

for the District of Columbia Circuit, United States v. Microsoft Corp., 253 

F.3d 34, 57 (D.C. Cir. 2001)) وهيتذا النيتوع ميتن األدليتة ل ي عتيترب قاًعيتا  بوجيت  عيتام، ألن .                                                  
السعر قيتد تكيتون مؤقتيتة فحسيت ، وقيتد يكيتون ليتدى املنيتافس أسيتباب القدرة ع س التحكم يف 
                                                       عنصيتيتيتر النوعييتيتيتة. وعيتيتيتادة ، يقيتيتيتدم امليتيتيتدعون يف اليتيتيتولات املتحيتيتيتدة أدليتيتيتة وجيهيتيتيتة لتقيييتيتيتد  جتيتيتيت  أو 

ع يتيتيتس القيتيتيتوة الحتكارييتيتيتة إىل جانيتيتيت  أدليتيتيتة ظرفييتيتيتة تسيتيتيتتند إىل احلصيتيتيتة السيتيتيتوقية وهيكيتيتيتل  مباشيتيتيترة
 السوق. 
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   تعترب إساءة استعمالاألفعال أو التصرفات اليت -      انيا  

 
، ل  ظيتر قيتانون املنافسيتة التمتيتع مبركيتز مهيمن/قيتوة سيتوقية كبيترية، وهيتو             ذ كيتر سيتابقا  ع س حنيتو ميتا  -10
                                                                                 يع  أن جمرد حيازة مركز مهيمن ليس خم   ابملنافسة يف حد ذات ، وأن ميتن حيتا أع مؤسسيتة مهيمنيتة  ما

                                     إسيتاءة اسيتتعمال مركيتز مهيتيمن عنيتدما ي  حيتا  أن تتنافس ع س أسيتاح اجليتدارة. وينوبيتا فيترض احلظيتر ع يتس
                                                                    ؤسسيتيتيتيتة مهيمنيتيتيتيتة ضيتيتيتيتررا  ابلعم ييتيتيتيتة التنافسيتيتيتيتية، وقيتيتيتيتد ي توقيتيتيتيتع ابلتيتيتيتيتا  أن ي حيتيتيتيتا ضيتيتيتيتررا  تصيتيتيتيترف صيتيتيتيتادر عيتيتيتيتن م

 ابملسته كني.

وبوج  عام، تستء مؤسسة ما استعمال هيمنتها عندما تكون اآلار النااة عيتن تصيترفها هيتت  -11
ييتا ابلنسيتبة احملتم ني ع س املنافسة. وهذا التصرف لن يقاب يت  التوف اإلضرار بقدرات املنافسني الطع يني أو

                                                                                  إىل مؤسسة يف مركيتز ايتري مهيتيمن. واإلجيتراءات اليتيت ت سيتتخدم إلقاميتة حيتواجز أميتام املنافسيتني ول تنويتوع 
ع يتيتيتيتس مييتيتيتيتزات تعويضيتيتيتيتية ابلنسيتيتيتيتبة ل مسيتيتيتيتته كني هيتيتيتيتت أمث يتيتيتيتة ع يتيتيتيتس إسيتيتيتيتاءة اسيتيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتيتة. وعنيتيتيتيتد تقييتيتيتيتيم 

لتصيترف موضيتع النظيتر هيتو عن املؤسسات املهيمنة، من املهم النظر فيما إذا كيتان ا التصرفات اليت تصدر
أع التصيتيتيترف اليتيتيتذع يق يتيتيتل ببسيتيتيتاًة ميتيتيتن تكيتيتيتاليف املؤسسيتيتيتة املهيمنيتيتيتة أو  -التنيتيتيتافس ع يتيتيتس أسيتيتيتاح اجليتيتيتدارة 

                                                                                     جيع ها أكثر قدرة ع س خدمة العم ء، وابلتا  يضر ابملنافسني. اري أن بعا الولات القضااية توس ع 
قيتل كطيتاءة ميتن السيتتبعاد اليتذع  ارسيت  تعريف إسيتاءة اسيتتعمال اهليمنيتة حلماييتة صيتإار املنافسيتني األنواق 

 الشركات املهيمنة األكثر كطاءة.

وإذ يستعصيتيتيتت تقيتيتيتد  قااميتيتيتة شيتيتيتام ة ابألفعيتيتيتال اليتيتيتيت قيتيتيتد تشيتيتيتكل إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال ل هيمنيتيتيتة، فيتيتيتإن  -12
ضيتمن التعرييتف املقيتدم يف الطقيترة أعيت ه.  مطهوم إساءة استعمال اهليمنة يشمل ايع األفعيتال اليتيت تنيتدر 

  ممارسيتة اإلنطيتيتاذ، تقيتدم بعيتا قيتيتوانني املنافسيتة قيتيتواام ايتري حصيترية ابألفعيتيتال اليتيت تعتيتيترب وميتع ذليتك، ولتوجييتيت 
تعسيتيتطية وحمظيتيتورة. وقيتيتد يشيتيتمل هيتيتذا النيتيتوع ميتيتن التصيتيترفات ًااطيتيتة كام يتيتة ميتيتن السيتيترتاتي يات اليتيتيت تنطيتيتذها 

( ميتيتن القيتيتانون النميتيتوذجت 2واق. وييتيترد يف الطصيتيتل الرابيتيتع )شيتيتركات هبيتيتدف إقاميتيتة حيتيتواجز ملنيتيتع دخيتيتول األسيتيت 
أن املنافسيتيتة بعيتيتا األمث يتيتة ع يتيتس أفعيتيتال إسيتيتاءة السيتيتتعمال اليتيتيت تقيتيتوم هبيتيتا شيتيتركة مهيمنيتيتة، وتيتيترد ع يهيتيتا بشيتيت 

تع يقيتيتات أد ه. وجتيتيتدر اإلشيتيتيتارة إىل أن ترتييتيت  األمث يتيتيتة املدرجيتيتة يف الطصيتيتل امليتيتيتذكور ل يعكيتيتس ابلضيتيتيترورة 
                رع حالييتا  تصيتنيف ن حي  أتثريها املخل ابملنافسة. وابإلضيتافة إىل ذليتك، جييت مدى تواترها أو خوورهتا م

                                                                                           أفعال من قبيل فرض أسعار إعادة البيع والسترياد امليتوازع ع يتس أهنيتا قييتود رأسيتية، وليتيس بوصيتطها أفعيتال  
تميتيتل أن تكيتيتون منافييتيتة                                                                                       تشيتيتكل إسيتيتاءة اسيتيتتعمال ل هيمنيتيتة يف حيتيتد ذاهتيتيتا. وميتيتع أن األفعيتيتال املشيتيتار إليهيتيتا   

لس وة املعنية ابملنافسة أن تتقصس كل حالة منافسة، فإهنا قد ل تكون كذلك ابلضرورة. ويتعني ع س ال 
                                                                                    ع س حدة لتحديد أتثري كل ممارسة من املمارسات. وأخريا ، ستكون خمت ف األفعال اليت تنم عن إساءة 

قوية أو ضيتعيطة ميتن حييت                                                                     استعمال ل هيمنة، تبعا  ل ولية القضااية اليت حتد  فيها، موضوع افرتاضات 
 إىل السيتيتيتيتوابا القضيتيتيتيتااية ذات الصيتيتيتيت ة واألحكيتيتيتيتام القانونييتيتيتيتة والفرتاضيتيتيتيتات                              األثيتيتيتيتر املخيتيتيتيتل  ابملنافسيتيتيتيتة، اسيتيتيتيتتنادا  

 القتصادية األساسية.

                                                                              وش ييتيتزل يتويتيتور ع يتيتس ميتيتر اليتيتزمن اإلًيتيتار  التح ي يتيتت اليتيتذع تسيتيتتخدم  السيتيت وات املعنييتيتة ابملنافسيتيتة  -13
لقوهتيتا السيتوقية. قيتوم هبيتا املؤسسيتات املهيمنيتة تشيتكل إسيتاءة اسيتتعمال لتقدير ما إذا كانيتت أفعيتال معينيتة ت

                                                                                             ويستند عدد متزايد من الس وات املعنية ابملنافسة اليوم إىل التقييم القتصادع الس يم )ما يسم س النه  
القيتيتيتاام ع يتيتيتس اآلار( ل بيتيتيتت فيميتيتيتا إذا كيتيتيتان جييتيتيت  اعتبيتيتيتار ممارسيتيتيتة معينيتيتيتة تقيتيتيتوم هبيتيتيتا مؤسسيتيتيتة مهيمنيتيتيتة ممارسيتيتيتة 

دية واألدليتيتة الت ريبييتيتة واخليتيتربة وتكيتيتاليف اخلويتيتأ وتسيتيتتند السيتيت وات القانونييتيتة إىل النظرييتيتة القتصيتيتا تعسيتيتطية.
                                                                                         املتوقعة عند حتديد ما إذا كانت اآلار املخ ة ابملنافسة املرتتبة ع س تصرف مؤسسة مهيمنة تسو غ إدانيتة 

م مبوجب  الس وة املعنية هذا التصرف. وقد دأب عدد من نظم قوانني املنافسة ع س اتباع هن  شك ت تقو 



TD/RBP/CONF.9/L.2 

GE.20-12137 14 

ذا كيتيتيتان السيتيتيت وك قييتيتيتد التيتيتيتدقيا يتوافيتيتيتا ميتيتيتع أحيتيتيتد األمث يتيتيتة القانونييتيتيتة املتع قيتيتيتة ابلسيتيتيت وك ابملنافسيتيتيتة بتقييتيتيتيم ميتيتيتا إ
 املتعسف دون الشروع يف تقييم اقتصادع شامل.

ويف معظم الولات القضيتااية، ميكيتن ل تصيترف املخيتل ابملنافسيتة الصيتادر عيتن مؤسسيتة مهيمنيتة،  -14
ايتيتيتري أنيتيتيت  مب يتيتيترد إثبيتيتيتات اآلار املخ يتيتيتة أن يت نيتيتيت  اإلدانيتيتيتة ع يتيتيتس أسيتيتيتاح أنيتيتيت  يعيتيتيتزز الكطيتيتيتاءة.  ع يتيتيتس األقيتيتيتل،

ابملنافسة، يقع ع ء إارة وإثبات املربرات لصاحل أتييد املنافسة ع س عاتا املؤسسة املهيمنة. وجي  أن 
افسيتة أميتيتام يكيتون التصيترف املؤييتد ل منافسيتة إىل حيتد ميتا، بوجيت  عيتام، أقيتل اخلييتارات الضيتارة ميتن حييت  املن

ا اخليار مصمما لتناول بعا جوان  التطضيل أو املشاكل احملددة املؤسسة املهيمنة، وكثريا ما يكون هذ
 لدى عم ء املؤسسة املهيمنة.

 

التصيتيتيتيترفات الفرتاسيتيتيتيتية إزاء املنافسيتيتيتيتني، مثيتيتيتيتل اسيتيتيتيتتخدام التسيتيتيتيتعري أبقيتيتيتيتل ميتيتيتيتن التك طيتيتيتيتة  )أ(
 ل قضاء ع س املنافسني

 
الفرتاسيتت اليتذع يشيتري عموميتا إىل فيترض  التسيتعري                   رف الفرتاسيتت شيتيوعا  من أكثر أشيتكال التصيت  -15

تميتل أن تشيتهد ت يتك األسيتيتعار                                                                                 أسيتعار منخطضيتة ميتن جانيت  مؤسسيتة مهيمنيتة يف األميتد القصيتري، عنيتدما   
املنخطضيتيتيتة زادة يف األسيتيتيتعار ع يتيتيتس األميتيتيتد الووييتيتيتل. ويف حيتيتيتني أن معظيتيتيتم اليتيتيتولات القضيتيتيتااية تشيتيتيترتز أن 

تكيتيتيتاليف ذات الصيتيتيت ة، فيتيتيتإن اليتيتيتبعا اآلخيتيتيتر                              سيتيتيتعارا  تقيتيتيتل  عيتيتيتن بعيتيتيتا مقيتيتيتاييس التطيتيترض املؤسسيتيتيتة املهيمنيتيتيتة أ
يشيتيتيترتز سيتيتيتوى التيتيتيتزام الشيتيتيتركة ابلتسيتيتيتعري السيتيتيترتاتي ت امليتيتيتنخطا ل قضيتيتيتاء ع يتيتيتس منافسيتيتيتيها. وقيتيتيتد يكيتيتيتون  ل

التسيتيتعري الفرتاسيتيتت حماوليتيتة إلخيتيترا  املؤسسيتيتات املنافسيتيتة ميتيتن األعميتيتال الت ارييتيتة بقصيتيتد احلطيتيتا  ع يتيتس مركيتيتز 
                                            ة كبريا  من حي  املنت ات واألسواق، ك ما تعاظمت وك ما كان تنويع أنشوة املؤسسمهيمن أو تعزيزه. 

 مواردها املالية وكانت قدرهتا أكرب ع س الخنراز يف س وك افرتاست.

                                                                        ومليتيتيتيتا كانيتيتيتيتت األسيتيتيتيتعار املنخطضيتيتيتيتة تنويتيتيتيتوع عيتيتيتيتادة  ع يتيتيتيتس فواايتيتيتيتد ابلنسيتيتيتيتبة ل مسيتيتيتيتته كني ول يتضيتيتيتيترر  -16
أسعار فوق تنافسية، فقد ترتدد ة املهيمنة يف وقت لحا بطرض املسته كون عادة إل إذا قامت املؤسس

                                                                                         الولات القضااية يف احلكيتم ع يتس هيتذا التسيتعري ابعتبيتاره افرتاسيتيا . ويتعيتني ع يتس اليتولات القضيتااية، تبعيتا  
                                                                                    هليكيتيتل أسيتيتواقها، أن تيتيت وازن بيتيتني فواايتيتد التسيتيتعري امليتيتنخطا بشيتيتدة ومضيتيتاره. وتبيتيتدو اليتيتولات القضيتيتااية يف 

لتسعري الفرتاست لشدة تركيز أسواقها وارتطاع حواجز اليتدخول إليهيتا،                             لنامية أقل ترددا  يف إدانة االب دان ا
مميتا قيتيتد يزييتيتد ميتيتن صيتيتعوبة القضيتيتاء ع يتيتس صيتإار املنافسيتيتني. وميتيتن جهيتيتة أخيتيترى، ميكيتيتن أن  قيتيتا املسيتيتته كون 

و ميتيتا ييتيتؤدع إىل واملؤسسيتيتات الت ارييتيتة الصيتيتإرية يف الب يتيتدان النامييتيتة فواايتيتد أكثيتيتر ميتيتن اخنطيتيتاض األسيتيتعار، وهيتيت 
عيتيتن التيتيتدخل. وبنيتيتاء ع يتيتس ذليتيتك، جييتيت  السيتيتعت إىل إجييتيتاد تيتيتوازن ع يتيتس أسيتيتاح كيتيتل حاليتيتة عيتيتزوف الوكيتيتالت 

 ع س حدة.

                                                                                   وميثل تقييتيم ميتا إذا كيتان ينبإيتت اعتبيتار اسيترتاتي ية تسيتعري معينيتة  افرتاسيتية  حتيتدا  يف جيتوهره، إذ  -17
األنظميتيتيتة  عييتيتيتار اليتيتيتذع اختيتيتيتاره كيتيتيتل نظيتيتيتام ميتيتيتن                                                   ت عتيتيتيترب األسيتيتيتعار  منخطضيتيتيتة ل إاييتيتيتة  تبعيتيتيتا  ملعيتيتيتايري م اميتيتيتة. وامل

بينميتيتا تقيتيتيس بضيتيتع ولات قضيتيتااية  -                                                          القانونييتيتة تقريبيتيتا  هيتيتو إجيتيتراء قييتيتاح معيتيتني لتك طيتيتة املؤسسيتيتة املهيمنيتيتة 
                                                                                      األسعار مقابل قيمة عادية أو قيمة معتادة. وييت ذكر ميتن بيتني التحيتدات األخيترى اختييتار تكيتاليف حميتددة 

تك طيتة املتإيترية )إايتا  التك طيتة ار ع يتس ضيتواها؛ وميثيتل متوسيتا التتحم ها املؤسسة املهيمنة لقياح األسع
                                                                                    املتإيتيتيترية مقسيتيتيتوما  ع يتيتيتس الوحيتيتيتدات املنت يتيتيتة( التيتيتيتدبري األكثيتيتيتر اسيتيتيتتخداما ، ولكيتيتيتن وكيتيتيتالت اإلنطيتيتيتاذ وميتيتيتد عت 
اإلنطاذ ل يقدمون نطس مقدار التك طة يف كل حاليتة. كميتا أن اختبيتارات السيتعر والتك طيتة اليتيت تسيتتخدم 

مقسومة ع س الوحدات املنت ة( شااعة وكثيترية السيتتخدام، إلاالية )التك طة اإلاالية متوسا التك طة ا
 ابإلضافة إىل متوسا اختبارات التك طة املتإرية. 
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                                                                                 وبوجيت  عيتيتام، تكيتيتون اختبيتيتارات السيتعر والتك طيتيتة مطييتيتدة لقيتيتدرهتا ع يتس اإلشيتيتارة إىل أميتيترين. فيتيتأول ،  -18
املؤسسيتيتيتة املهيمنيتيتيتة راابيتيتيتة يف التضيتيتيتحية أبرابحهيتيتيتا ع يتيتيتس  تكشيتيتيتف اختبيتيتيتارات السيتيتيتعر والتك طيتيتيتة ميتيتيتا إذا كانيتيتيتت

أنيت  سيتيتيعزز  تعتقيتد األميتد القصيتري. ول يكيتون هليتذا السيتيت وك معيت  إل إذا عيتزز، أو كانيتت املؤسسيتيتة املهيمنيتة
قوهتا القتصادية ع س حساب املنافسة. وانيا، قد تكشف اختبارات السعر والتك طة ما إذا كان س وك 

املنافسيتة حيتىت ميتن جانيت  منيتافس يتمتيتع بيتنطس القيتدر ميتن الكطيتاءة. وتؤكيتد فكيترة املؤسسة املهيمنة يعوق 
ليتيت تضيتر ابملنافسيتني ل ينبإيتت سيتعار ااملنافس الذع يتمتع بنطس الكطاءة فكرة البعا أبن  طيضات األ

أن تكون موضع تيتدقيا قيتانوين، ًامليتا أن املنافسيتني األقيتل كطيتاءة هيتم املتضيتررون فحسيت . بييتد أن بعيتا 
القضيتيتيتااية هتيتيتيتتم ابملنافسيتيتيتني اليتيتيتذين  ل يتمتعيتيتيتون بعيتيتيتد ابلقيتيتيتدر نطسيتيتيت  ميتيتيتن الكطيتيتيتاءة  أو  يتمتعيتيتيتون اليتيتيتولات 

س الذع يتمتع بنطس الكطاءة أن يؤدع إىل نقص املنافبكطاءة معقولة . ومن شأن العتماد ع س فكرة 
املتمث يتيتة يف  يف اإلنطيتاذ يف اليتولات القضيتيتااية اليتيت ترايت  يف التخ يتيتت عيتن فواايتد املسيتيتته ك القصيترية األميتد

 اخنطاض األسعار ع س أمل أن تصبح الشركات األقل كطاءة ع س نطس القدر من الكطاءة يف املستقبل. 

 يتة إسيتاءة اسيتتعمال ل هيمنيتة عيتن ًرييتا التسيتعري الفرتاسيتت، تشيترتز   ومن أجل حتديد ميتا إذا كيتان  -19
ميتال خويتري لسيترتداد األميتوال  بعا الولات القضااية أن يكون لدى املدعس ع ي  احتميتال معقيتول أو احت 

اليتيتيتيت خسيتيتيترها ع يتيتيتس أسيتيتيتاح تسيتيتيتعري أقيتيتيتل ميتيتيتن التك طيتيتيتة. وبيتيتيتدون اسيتيتيترتداد التكيتيتيتاليف، قيتيتيتد تعيتيتيتزز ممارسيتيتيتة خطيتيتيتا  
 Brooke Group Ltd. v. Brown and Williamson Tobacco  املسيتيتيتيتيتته ك )انظيتيتيتيتيتر رفيتيتيتيتيتاه    األسيتيتيتيتيتعار ابلطعيتيتيتيتيتل 

Corp., 509 US209 (1993) ل املعقيتول أو الحتميتال اخلويتري  (. وتيترى ولات قضيتااية أخيترى أن الحتميتا
                                                                                  التكيتيتاليف ليتيتيس ضيتيترورا  لكيتيتت ت عتيتيترب اسيتيترتاتي ية التسيتيتعري افرتاسيتيتية. فالتسيتيتعري اليتيتذع حتيتيتدده الشيتيتركة    لسيتيترتداد 

 منة عند مستوى أقل من مقياح التك طة كاف يف هذا الصدد.  املهي 

ل اإلفيتيتيتراز يف ول يقتصيتيتر السيتيت وك الفرتاسيتيتت ع يتيتس التسيتيتعري. وميكيتيتن اعتبيتيتار وسيتيتاال أخيتيترى، مثيتيت  -20
                                          لزادة تكاليف املنافس، س وكا  افرتاسيا . كما الستثمار يف القدرة ع س منع املنافسة أو اقتناء مدخ ت 

ز مهيمن توريد مادة أساسية ألنشيتوة اإلنتيتا  اليتيت يضيتو ع هبيتا عمييتل يف وضيتع أن رفا مؤسسة يف مرك
 .         افرتاسيا        وكا                                                          يسمح ل  بتنطيذ أنشوة تنافسية قد ي عترب، يف ظروف معينة، س 

                                                   الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: السه ك اتفرتاعمل  
  املنوقة/الب د

  آعون واحملوط اهلندئ  

مسيتألة التسيتعري الفرتاسيتت.  2010                                                 يتناول ح كمان يف قيتانون املنافسيتة ومحاييتة املسيتته ك لعيتام  أسرتاليا
ع أو خدمات شركة بتوريد س  ( أبن  إذا قامت1AAA، يقضت احلكم )46فطت إًار املادة 

ع س ميتدى فيترتة زمنييتة ًوي يتة بسيتعر أقيتل ميتن تك طيتة تورييتد ت يتك السيت ع أو اخليتدمات ابلنسيتبة 
اخلساار اليت                                                                      القوة السوقية، حىت وإن كانت الشركة ل تستويع، ولن تستويع أبدا ، اسرتداد                           (، اليتيت تعيتر ف إسيتاءة اسيتيتتعمال 1)46نتهيتك بيتذلك أحكيتيتام امليتادة الطرعييتة ل شيتركة، فإهنيتا قيتد ت

 تكبدهتا عند توريد الس ع أو اخلدمات. 

ة ، فييتيتنص ع يتيتس ميتيتا ي يتيتت: يتعيتيتني ع يتيتس أع شيتيتركة ذات حصيتيت 46( ميتيتن امليتيتادة 1AAأميتيتا احلكيتيتم )
 ض من األاراض التالية:تك طة توريد ت ك الس ع أو اخلدمات ابلنسبة ل شركة، لإر                                                                              سيتيتوقية كبيتيترية أل  تيتيتور د أو تعيتيترض تورييتيتد سيتيت ع أو خيتيتدمات لطيتيترتة زمنييتيتة ًوي يتيتة بسيتيتعر يقيتيتل عيتيتن 

إزاليتيتة جهيتيتة منافسيتيتة ل شيتيتركة أو هليئيتيتة اعتبارييتيتة هليتيتا ع قيتيتة ابلشيتيتركة يف السيتيتوق  )أ( 
 أو إحلاق ضرر كبري هبا؛املعنية أو يف أع سوق أخرى، 

 منع دخول شخص إىل السوق املعنية أو إىل أع سوق أخرى؛ )ب( 

ملعنييتيتة أو يف أع ردع أو منيتيتع شيتيتخص ميتيتن املشيتيتاركة يف املنافسيتيتة يف السيتيتوق ا ) ( 
 سوق أخرى.
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 2007آب/أاسيتيتيتوس  30ميتيتن قيتيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتيتار يف الصيتيتني امليتيتيتؤرخ  17حتظيتيتر امليتيتيتادة  الصني
ع س املؤسسة املهيمنة بيع منت ات أبسعار أقل من التك طة دون أن يكون لديها أع سب  

منخطضيتة                                                                    لتربير ذلك، فض   عن البيع أبسعار مرتطعة بشكل ايتري عيتادل أو الشيتراء أبسيتعار
ملؤسسيتيتيتيتات املهيمنيتيتيتيتة رفيتيتيتيتا التيتيتيتيتداول ميتيتيتيتع ع يتيتيتيتس ا 17بشيتيتيتيتكل ايتيتيتيتري عيتيتيتيتادل. كميتيتيتيتا حتظيتيتيتيتر امليتيتيتيتادة 

 األًراف املقاب ة دون أع أسباب مشروعة. 

أن يقيتوم كييتان جتيتارع مهيتيمن  2010من قانون املنافسة يف منإوليا لعام  4-1-7حتظر املادة  منإوليا
منع دخول كيا ت جتارية أخرى إىل ببيع منت ات بسعر أقل من التكاليف الطع ية، هبدف 

 السوق وإراامها ع س اخلرو  من السوق.

   و واب

                                                             من املعاهدة املنظ مة لعمل الحتاد األورويب، يشكل فرض أسيتعار شيتراء أو  102             وفقا  ل مادة  الحتاد األورويب
 ايتيتري مباشيتيترة، إسيتيتاءة بييتيتع ايتيتري عادليتيتة أو شيتيتروز تيتيتداول أخيتيترى ايتيتري عادليتيتة، بصيتيتورة مباشيتيترة أو

اسيتيتيتيتتعمال ل مركيتيتيتيتز املهيتيتيتيتيمن. وتوضيتيتيتيتح التوجيهيتيتيتيتات املتع قيتيتيتيتة أبوليتيتيتيتوات اإلنطيتيتيتيتاذ الصيتيتيتيتادرة عيتيتيتيتن 
ميتن  102من معاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية )امليتادة  82ة املطوضية األوروبية يف توبيا املاد

                                                                        املعاهيتيتيتيتيتدة املنظ  ميتيتيتيتيتيتة لعميتيتيتيتيتيتل الحتيتيتيتيتيتيتاد األورويب حالييتيتيتيتيتيتا ( ع يتيتيتيتيتيتس السيتيتيتيتيتيت وك السيتيتيتيتيتيتتبعادع التعسيتيتيتيتيتيتطت 
                                                                    هيمنيتيتة الكيطييتيتة اليتيتيت تقيتيتي م هبيتيتا املطوضيتيتية األوروبييتيتة السيتيت وك السيتيتتبعادع القيتيتاام ل مؤسسيتيتات امل

                                          اسيتيتت. وتتيتيتدخل املطوضيتيتية األوروبييتيتة عموميتيتا  عنيتيتدما ك التسيتيتعري الفرت ع يتيتس األسيتيتعار، مبيتيتا يف ذليتيت 
تكبيتيتد خسيتيتاار أو  أبن تتعميتيتد                                                     تشيتيتري األدليتيتة إىل أن مؤسسيتيتة مهيمنيتيتة ميتيتا  يتيتارح سيتيت وكا  افرتاسيتيتيا  

                          تسيتتبعد منافسيتيتا  أو أكثيتر ميتيتن                                  ميتيتد القصيتري، لكيتت تسيتيتتبعد أو ييت رجح أن إضيتاعة أرابح ع يتس األ
ييتيتز قوهتيتا السيتيتوقية أو احلطيتا  ع يهيتيتا، مميتيتا                                                منافسيتيها الطع ييتيتني أو احملتم يتني، رامييتيتة  بيتذلك إىل تعز 

 ي حا الضرر ابملسته كني.

 يتيتيتس ميتيتن القيتيتانون األمليتيتاين ملكافحيتيتة تقيييتيتد املنافسيتيتة ع يتيتس فيتيترض حظيتيتر أعيتيتم ع 19تيتيتنص الطقيتيترة  أملانيا
فرتاسيتت. فيتأول، ل جييتوز تصرفات املؤسسيتات املهيمنيتة اليتيت ميكيتن تصيتنيطها ع يتس أهنيتا سيت وك ا

ن، بوريقيتة مباشيترة أو ايتري مباشيترة، مؤسسيتة أخيترى ع يتس أن تعوق مؤسسيتة ذات مركيتز مهيتيم
                                                                          حنو اري عادل، أو أن ت عام ل مؤسسة أخرى معام ة خمت طة عن املؤسسات األخرى دون أع 

ظر                                                           أيضا  ع س مؤسسة ما أن توال  بدفع مبال  أقل ميتوا ة أو بشيتروز                   مربر موضوعت. و  
مشيترتين مميتاث ني يف أسيتواق مماث يتة، ميتا ش جتارية خمت طة ابملقارنة مبوال  املؤسسيتة املهيمنيتة ميتن 

                                                                                 يكن هناك مربر موضوعت لذلك. واستنادا  إىل ال إة القانونية، ليس من الواضح ما إذا كان 
انيتيتيت  الشيتيتيتركات املتنافسيتيتيتة يف سيتيتيتوق ميتيتيتا، ل يف سيتيتيتوق أخيتيتيترى، ضيتيتيتإا التسيتيتيتعري النيتيتيتزو  ميتيتيتن ج

                                   سيشكل مربرا  موضوعيا  لطروق األسعار.

                      ، الذع ع دل آخر مرة يف 1996لعام  LVII( من قانون املنافسة اهلنإارع )ح21حتظر املادة  هنإارا
يت                                                                    ، حتديد أسعار منخطضة جدا  ل تستند إىل تعزييتز الكطيتاءة مقارنيتة ابألسيتعار اليت 2010عام 

 ة أو أن  يتيتيتددها املنافسيتيتيتون وييتيتيترجح أن تيتيتيترام املنافسيتيتيتني ع يتيتيتس اخليتيتيترو  ميتيتيتن السيتيتيتوق ذات الصيتيتيت 
 تعوق دخوهلم إليها.

                           ( يف بولنيتيتدا، حتدييتيتدا ، إىل سيتيتبع 2007ميتيتن قيتيتانون املنافسيتيتة ومحاييتيتة املسيتيتته ك ) 9تشيتيتري امليتيتادة  بولندا
منهيتا القييتام  ًيترق ممكنيتة ميكيتن أن تسيتتء هبيتا مؤسسيتة ميتا اسيتتعمال مركزهيتا املهيتيمن، بوسيتاال

بشيتكل مباشيتيتر أو ايتري مباشيتيتر بطيتيترض أسيتعار ايتيتري عادليتة، مبيتيتا يف ذليتيتك التسيتعري املبيتيتال  فييتيت  أو 
 .(8)املهل الزمنية الووي ة ل دفع أو شروز جتارية أخرىفرتاست، أو ال

__________ 

 http://www.polishlaw.com.pl(، متاح ع س: 2007شباز/فرباير  16بولندا، قانون املنافسة ومحاية املسته ك ) (8)

/pdf/act12b_new.pdf. 
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د حتيتا( ل 2015من القانون الحتادع حلماية املنافسة )بصيإت  املعدلة يف عيتام  7حتظر املادة  الحتاد الروست
الروسيتيتيتت تسيتيتيتعري السيتيتيت ع عنيتيتيتد مسيتيتيتتوات منخطضيتيتيتة لإيتيتيترض احتكيتيتيتارع. واألسيتيتيتعار املنخطضيتيتيتة 

اليت تقل عن جمموع تكيتاليف اإلنتيتا  والتوزييتع ال زميتة ل سيت ع لإرض احتكارع هت األسعار 
واليتيتربح، وتقيتيتيتل عيتيتن األسيتيتيتعار اليتيتيتيت تشيتيتك ت يف ظيتيتيتل ظيتيتيتروف تنافسيتيتية يف سيتيتيتوق ذات تكيتيتيتوين 

وشيتيتروز التيتيتداول واليتيتدخول، والتنظيتيتيم احلكيتيتومت )مبيتيتا يف ذليتيتك مماثيتيتل ميتيتن املشيتيترتين والبيتيتااعني، 
                          هيتيتيتيتذه السيتيتيتيتوق موجيتيتيتيتودا  يف الحتيتيتيتيتاد تنظيتيتيتيتيم الضيتيتيتيتراا  واجلميتيتيتيتارك والتعريطيتيتيتيتات(، إذا كيتيتيتيتان مثيتيتيتيتل 

 الروست أو خارج ، مبا يف ذلك السعر احملدد ع س النحو التا :

واردة                                                                 عيتن ًرييتا  طيتيتيا سيتعر حميتدد سيتيتابقا  ل سيت ع، شيتريوة اسيتيتتيطاء كافيتة الشيتروز اليتيت  -1
 أد ه:

أن تكيتون املصيتروفات ال زميتة إلنتيتا  املنيتت  وتوزيعيت  قيتد ظ يتت ع يتس  )أ( 
 اري موابا ل تإري يف السعر؛ حاهلا أو أن يكون تإيريها

أن تكون تركيبيتة املشيترتين والبيتااعني يف السيتوق قيتد ظ يتت دون تإييتري  )ب( 
 أو أن تكون التإيريات اري ذات أمهية؛ 

ذلك الظروف  ملنت ات يف السوق، مبا يفأن تكون ظروف تداول ا ) ( 
ات اليتيتيتيت تسيتيتيتببها األنظميتيتيتة احلكومييتيتيتة، قيتيتيتد ظ يتيتيتت ع يتيتيتس حاهليتيتيتا، أو أل تكيتيتيتون التإييتيتيتري 

 تناسبية مع التإري يف األسعار؛

                                                                       عن ًريا احلطا  ع س األسعار احملددة سابقا  أو عدم زادهتا، شريوة استيطاء كافة  -2
 الشروز الواردة أد ه:

ا  وتوزييتيتع املنيتيتت  قيتيتد زادت زادة  وفات ال زميتيتة إلنتيتيت أن تكيتيتون املصيتيتر  )أ( 
 كبرية؛

قيتيتيتيتد أفضيتيتيتيتت إىل أن تكيتيتيتيتون تركيبيتيتيتيتة املشيتيتيتيترتين أو البيتيتيتيتااعني يف السيتيتيتيتوق  )ب( 
 إمكانية زادة سعر املنت ؛ 

أن تكيتيتيتون ظيتيتيتروف التيتيتيتداول يف السيتيتيتوق، مبيتيتيتا يف ذليتيتيتك الظيتيتيتروف اليتيتيتيت  ) ( 
 ر املنت .تسببها األنظمة احلكومية، قد افضت إىل إمكانية زادة سع

   مري ن الالاونوة

اليتيتيتيتواردة يف امليتيتيتيتادة الطرعييتيتيتيتة اخلامسيتيتيتيتة عشيتيتيتيترة ميتيتيتيتن القيتيتيتيتانون رقيتيتيتيتم  36ميتيتيتيتن امليتيتيتيتادة  3حتظيتيتيتيتر الطقيتيتيتيترة  الربازيل
، ع يتس مؤسسيتيتة ذات مركيتز مهيتيمن ميتن بييتيتع 2011تشيترين الثيتاين/نوفمرب  30، امليتؤرخ 12.529

ارة إىل اليتيتدعوى سيتيت ع أو خيتيتدمات أبسيتيتعار أقيتيتل ميتيتن التك طيتيتة ع يتيتس حنيتيتو ايتيتري معقيتيتول. وابإلشيتيت 
لصيتناعة األدوييتة، ذكيتر اجمل يتس اإلدارع  Genzyme                                    القضااية اليت أ قيمت مؤخرا بشأن شيتركة 

لشيتؤون اليتيتدفاع القتصيتيتادع يف الربازييتيتل أن الإيتيترض ميتن قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتار هيتيتو إنشيتيتاء 
 سوق تنافسية ومتوازنة تزود املسته كني ابملنت ات أبدىن سعر. وابلتيتا  فإنيت  ليتن خي يتص إىل

ويتيتيتا أتيييتيتيتد املنافسيتيتيتة يف وجيتيتيتود انتهاكيتيتيتات متع قيتيتيتة ابلتسيتيتيتعري الفرتاسيتيتيتت إل يف حيتيتيتال اييتيتيتاب من
 Genzymeأع أدليتة ع يتس أن شيتركة  Genzymeس وك الشركة. وش يقدم املدعون يف دعيتوى 

                                                                         فرضيتيتت سيتيتعرا  يقيتيتل عيتيتن متوسيتيتا تك طتهيتيتا املتإيتيترية، أو ع يتيتس أن كيتيتان ليتيتديها ميتيتربر ل يتيتدخول يف 
 التسعري الفرتاست.

                     رتاسيتيتت مسيتيتيئا  عنيتيتد وجيتيتود ع يتيتس وجيتيتوب اعتبيتيتار التسيتيتعري الف 1992لعيتيتام  2153ييتيتنص املرسيتيتوم  بياكولوم
بوضيتيتيتوح ع يتيتيتس أن  طيتيتيتيا األسيتيتيتعار إىل مسيتيتيتتوى أقيتيتيتل ميتيتيتن  50مركيتيتيتز مهيتيتيتيمن. وتيتيتيتنص امليتيتيتادة 

التك طيتة لإيتيترض القضيتاء ع يتيتس خمت يتيتف املنافسيتني أو منيتيتع دخيتيتوهلم إىل السيتوق أو منيتيتع توسيتيتعهم 
 ال عندما تكون هناك هيمنة.                        سي عترب مبثابة إساءة استعم
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نافسيتيتة يف بيتيتريو إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن أبنيتيت  ميتيتا  يتيتد  ميتيتن قيتيتانون امل 10            تعيتيتر ف امليتيتادة  بريو
                                                                               عندما يستخدم وكيل اقتصادع  تل مركزا  مهيمنا  داخل سوق ذات ص ة هذا املركز لتقييد 

هيمن ل وكيل. وجي  ع س املنافسة ع س حنو اري م ام، بوريقة ش تكن لتتحقا لول املركز امل
ت املعهد الًو  ل دفاع عن املنافسة احلرة ومحاية امل كية الس وة املعنية ابملنافسة يف بريو، وه

                                                                  (، أن تبني  أن ل س وك املشبوه آارا  خم  ة ابملنافسة، أو ميكن أن يولدها، Indecopiالطكرية )
الرتكيز ع س الكطاءة ل ع س محاية                                                   وهو ما من شأن  أن يؤثر س با  ع س رفاه املسته ك، مع

 .(9)الشركات األقل كطاءة

   مري ن الفمنلوة

)ز( ع يتس 78ع س شيتركة ذات مركيتز مهيتيمن. وتيتنص امليتادة الطرعييتة  79                  حمظورا  مبوج  املادة                                                                          من قانون املنافسة الكندع تعريطا  ليت  الطعل املخل  ابملنافسة  الذع ي عترب فع     78توفر املادة  كندا
مليتيتواد بسيتيتعر أقيتيتل ميتيتن تك طيتيتة القتنيتيتاء لإيتيترض معاقبيتيتة املنيتيتافس أو القضيتيتاء ع ييتيت  . ظيتيتر  بييتيتع اح

والتعرييتف اليتيتوارد يف امليتيتادة ايتري حصيتيترع ولكنيتيت  يعيتدد أشيتيتكال متعيتيتددة ميتن السيتيت وك الفرتاسيتيتت 
 الصادر عن شركة مهيمنة. 

 يتس نة، تنص عويقدم مكت  شؤون املنافسة الكندع توجيهات بشأن إساءة استعمال اهليم
د شيتيتيتيتركة حتدييتيتيتيتد سيتيتيتيتعر منيتيتيتيتت  )منت يتيتيتيتات( دون مقييتيتيتيتاح أن  األ                                                                فعيتيتيتيتال الفرتاسيتيتيتيتية تشيتيتيتيتمل تعميتيتيتيت 

مناسيتيت  ل تك طيتيتة اليتيتيت تكبيتيتدهتا، وذليتيتك ل قضيتيتاء ع يتيتس منيتيتافس أو معاقبتيتيت  أو ردع دخوليتيت  إىل 
                                                                          السيتيتيتوق أو ردع توسيتيتيتع  . ول ي قيتيتيتد م يف هيتيتيتذا السيتيتيتياق مقييتيتيتاح مناسيتيتيت  لتك طيتيتيتة الشيتيتيتركة ذات 

 الس وك املشبوه.

ترى احملكمة الع يا ل ولات املتحدة أن  يتة عنصيترين جييت  أن جيتمعيتا إلثبيتات وجيتود تسيتعري  املتحدة الولات
                                                                  افرتاسيتيتيتيتت. فيتيتيتيتأول ، جييتيتيتيت  أن تكيتيتيتيتون األسيتيتيتيتعار موضيتيتيتيتوع الشيتيتيتيتكوى  أقيتيتيتيتل مبقيتيتيتيتدار مناسيتيتيتيت  ميتيتيتيتن 
                                                                           التك طيتيتة ، وانييتيتا ، جييتيت  أن يكيتيتون ليتيتدى املنيتيتافس اليتيتذع يتقاضيتيتس أسيتيتعارا  منخطضيتيتة  احتميتيتال 

 Brooke Group Ltd. v. Brownيف األسيتعار دون التك طيتة ) ا اسيتتثمرهسيترتداد ميت خويتري  اب

and Williamson Tobacco Corporation, 509US (1993). See also: Cargill Inc. v. 

Monfort of Colorado Inc., 479 US104, 117 (1986) ووفقيتا  ل محكميتة الع ييتا، ميتن .)                             
املخيتيتل ابملنافسيتيتة ألن  سيتيتة والتسيتعري الفرتاسيتيتتاألسيتيتعار املعيتيتزز ل منافاملهيتم التميييتيتز بيتيتني خطيتا 

                                                                        خطيتيتيتا األسيتيتيتعار ميتيتيتن أجيتيتيتل زادة األعميتيتيتال الت ارييتيتيتة كثيتيتيتريا  ميتيتيتا يكيتيتيتون هيتيتيتو جيتيتيتوهر املنافسيتيتيتة  
(Matsushita Electric Industrial Company v. Zenith Radio Corporation, 475 

US574, 594 (1986)سيتيتيتيتيتيتها لتشيتيتيتيتيتيتمل مطهيتيتيتيتيتيتوم تقيتيتيتيتيتيتد (.وجيتيتيتيتيتيترى توسيتيتيتيتيتيتيع نويتيتيتيتيتيتاق الشيتيتيتيتيتيتروز نط 
            ، وهيتيتيتت مشيتيتيتإ ل Weyerhaeuserعنيتيتيتدما رأت احملكميتيتيتة الع ييتيتيتا أن شيتيتيتركة العويتيتيتاءات الفرتاسيتيتيتية 

ميتن  2                                                                     مصانع نشر اخلش  )مناشر(، ل ميكن أن تكيتون مسيتؤولة قانونييتا  إل مبوجيت  الطقيترة 
أن عانت )أو من املتوقيتع  Weyerhaeuser                                         قانون شريمان إذا كان املدعت ميكن أن يبني  أن 

  عواءات أع س ملدخ ت جيتذوع شيت رة جيتار                    رية األمد نتي ة  لتقدتعاين( من خسارة قص
املاء، وأن  كان لديها احتمال خوري لتعويا ت ك اخلسارة عن ًريا رفع األسعار يف سوق 

 .Weyerhaeuser Co. v. Ross-Simmons Hardwood Lumber Co., 127 Sاإلنتيتا  )

Ct. 1069, 1078 (2007).) 

 جان  توافا اآلراء ع س نويتاق واسيتع ع يتس لات املتحدة أن   إىلكد وزارة العدل يف الو وتؤ 
                                                                       أن التسيتيتيتعري الفرتاسيتيتيتت ميكيتيتيتن أن يكيتيتيتون خميتيتيت   ابملنافسيتيتيتة، هنيتيتيتاك اعيتيتيترتاف عيتيتيتام أبن ...  هيئيتيتيتة 
مكافحة الحتكار ستتصرف حبماقة إذا منعت خطا األسعار يف أع ظرف كانت الشركة 

سيتيتوق . فس أو حيتيتىت خروجيتيت  ميتيتن السيتيتتطرض مشيتيتقة ع يتيتس أع منيتيتاتعيتيترف فييتيت  أن  طيضيتيتاهتا 
__________ 

(9) Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, OECD-IDB Peer Reviews of 

Competition Law and Policy: Peru, available at https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-

Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-2018.pdf. 

https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-2018.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-2018.pdf
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( ابعتبارهيتا Brooke Groupتعرتف وزارة العدل ابلشروز املزدوجيتة إزاء جمموعيتة بيتروك ) ولذا
جت   الصرامة والنظام ال زمني ل قانون املتع يتا ابلتسيتعري الفرتاسيتت، عيتن ًرييتا اسيتتنتا  أنيت  

ة واخلصيتيتيتيتم املشيتيتيتيتروع. الفرتاسيتيتيتيتت فيتيتيتيتوق التك طيتيتيتيت  توجيتيتيتيتد ًريقيتيتيتيتة موثوقيتيتيتيتة ل تميييتيتيتيتز بيتيتيتيتني التسيتيتيتيتعري ل
                                                                         لك، فإهنيتيتا تعتقيتيتد أن التسيتيتعري فيتيتوق التك طيتيتة ينبإيتيتت أن يظيتيتل قانونييتيتا  يف جيتيتوهره، بصيتيترف وليتيتذ

النظيتيتر عيتيتن مركيتيتز الشيتيتركة الحتكيتيتارع. وتعتقيتيتد وزارة العيتيتدل أيضيتيتا أن التسيتيتعري اليتيتذع يت يتيتاوز 
التسيتيتعري اليتيتذع يقيتيتل عيتيتن  متوسيتيتا التك طيتيتة اإلاالييتيتة ينبإيتيتت أن يكيتيتون قانونييتيتا يف جيتيتوهره، وأن

                                                            ية قد يكون معقول  من الناحية القتصادية. وتعرتف توجيهات وزارة متوسا التك طة اإلاال
العيتيتدل بتوافيتيتا اآلراء املتزاييتيتد ع يتيتس أن متوسيتيتا التك طيتيتة اليتيتيت ميكيتيتن جتنبهيتيتا هيتيتو أفضيتيتل مقييتيتاح 

اع التسيتيتعري لتقييتيتيم ادعيتيتاءات الفيتيترتاح، ألنيتيت  يركيتيتز ع يتيتس التكيتيتاليف املتكبيتيتدة عنيتيتدما جيتيترى اتبيتيت 
ع يتس         سيت بيا         نقيتدا                                                    ل وزارة، يعكس متوسا التك طة اليت ميكن جتنبها تيتدفقا          ووفقا   الفرتاست.

املبيعيتيتيتات املتزاييتيتيتدة، وميتيتيتيتن   قيتيتيتد يعكيتيتيتيتس حماوليتيتيتة يتعيتيتيتيتني ل سيتيتيتتبعاد. وعنيتيتيتيتدما يصيتيتيتع  تقيتيتيتيتدير 
      موما  متوسا التك طة اليت ميكن جتنبها، تعتقد وزارة العدل أن متوسا التك طة املتإرية هو ع

 Competition and Monopoly: Single-Firm Conductلتيتا  )انظيتر البيتديل األفضيتل ا

Under Section 2 of the Sherman Act, chapter 4, Price predationمتيتاح ع يتس ، 

https://www.justice.gov/atr/competition-and-monopoly-single-firm-conduct-

under-section-2-sherman-act-chapter-4 .)   
 

 

التسعري التمييزع أو األحكام أو الشروز التمييزية )أع املمايزة ب  مربر( يف تورييتد  )ب(
سيتيتيتات تسيتيتيتعري يف أو شيتيتيتراء السيتيتيت ع أو اخليتيتيتدمات، مبيتيتيتا يف ذليتيتيتك ميتيتيتا ييتيتيتتم عيتيتيتن ًرييتيتيتا انتهيتيتيتا  سيا

السيتعر                                                                           الصطقيتات التيتت ت عقيتد بني مؤسسات األعمال املنتسبة حتيتدد أسيتعارا  أع يتس أو أدىن ميتن 
                                                                           العيتيتيتادع ل سيتيتيت ع أو اخليتيتيتدمات املشيتيتيترتاة أو امليتيتيتور دة ابملقارنيتيتيتة ابألسيتيتيتعار املتعاميتيتيتل هبيتيتيتا يف صيتيتيتطقات 

                                                      مماث ة أو مشاهبة ت عقد خار  نواق مؤسسات األعمال املنتسبة؛

 
                                                  وهيتيتيتو السيتيتيت وك اليتيتيتذع تبييتيتيتع شيتيتيتركة ميتيتيتا مبوجبيتيتيت  منت يتيتيتا  أو خدميتيتيتة  -يف األسيتيتيتعار  التميييتيتيتزوميتيتيتع أن  -21

                                 درا  ما يكون خم   ابملنافسة، فإن   -بصرف النظر عن التكاليف املتوابقة لتوريد الس ع أبسعار خمت طة 
اضيتيتت قيتيتد يشيتيتكل اسيتيترتاتي ية هيتيتدفها اسيتيتتبعاد املنافسيتيتني ميتيتن السيتيتوق بوريقيتيتة ايتيتري عادليتيتة. وجييتيتوز اعتبيتيتار تق

           لتميييتز خميت           ي عتيترب ا أسعار منخطضة من املسته كني ع مة من ع مات املنافسة، وهو ما يطسيتر مليتاذا ل
                      قيتيتد ت عتيتيترب  ييزييتيتة إذا ش  ابملنافسيتيتة ميتيتن وجهيتيتة النظيتيتر القتصيتيتادية إل فيميتيتا نيتيتدر. بييتيتد أن املميتيتايزة يف األسيتيتعار

سيتيتبيل املثيتيتال، قيتيتد تطتقيتيتر إىل ميتيتربر                                                     يكيتيتن هليتيتا ميتيتربر جتيتيتارع موضيتيتوعت. فميتيتا يسيتيتم س خصيتيتومات اليتيتولء، ع يتيتس 
ات احل يتيتم. بييتيتد أنيتيت  جييتيت  التأكييتيتد بوفيتيتور جتيتيتارع موضيتيتوعت، يف حيتيتني أن خصيتيتومات احل يتيتم جييتيتوز تربيرهيتيتا 

ع يتيتيتس أن اخيتيتيتت ف األسيتيتيتعار قيتيتيتد ينشيتيتيتأ عيتيتيتن اسيتيتيتت ابة الشيتيتيتركة املهيمنيتيتيتة ملتو بيتيتيتات السيتيتيتوق، إذ رمبيتيتيتا جيتيتيترت 
                              اًة، قيتيتيتد تطيتيتيتاوض مبهيتيتيتارة أكيتيتيترب ميتيتيتث  . املطاوضيتيتيتات يف أوضيتيتيتاع سيتيتيتوقية خمت طيتيتيتة أو لعيتيتيتل أحيتيتيتد العميتيتيت ء، ببسيتيتيت 

اييتة األثيتر التنافسيتت ملميتايزة األسيتعار ع يتس أسيتاح                                                    ولذلك، ل بد ل سيت وة املعنييتة ابملنافسيتة ميتن أن تقيتي م بعن
 كل حالة ع س حدة.

                                                                         وتشيتيتكل  خصيتيتومات اليتيتولء  اسيتيترتاتي يات ل تميييتيتز يف األسيتيتعار مييتيتنح مبوجبهيتيتا ابايتيتع ميتيتا خصيتيتما   -22
مئوييتيتة كبيتيترية ميتيتن جمميتيتل مشيتيترتاهتم ميتيتن املنيتيتت  ذع الصيتيت ة ميتيتن البيتيتااع نطسيتيت  ع يتيتس ل مشيتيترتين إذا اقتنيتيتوا نسيتيتبة 

عييتيتة حميتيتددة. وقيتيتد تكيتيتون هيتيتذه اخلصيتيتومات فعاليتيتة وتعيتيتزز رفيتيتاه املسيتيتته كني عيتيتن ًرييتيتا ميتيتدى فيتيترتة زمنييتيتة مرج
                                                                                خطا األسعار. بيد أهنيتا ميكيتن أن تيتؤدع أيضيتا ، يف ظيتل ظيتروف معينيتة، إىل ضيترر خميتل ابملنافسيتة عنيتدما 

ذات قيتيتوة سيتيتوقية. وجييتيتوز أن تيتيتؤدع الصيتيت ة بيتيتني الشيتيتروز املؤه يتيتة ل حصيتيتول ع يتيتس اخلصيتيتم   ارسيتيتها شيتيتركات

https://www.justice.gov/atr/competition-and-monopoly-single-firm-conduct-under-section-2-sherman-
https://www.justice.gov/atr/competition-and-monopoly-single-firm-conduct-under-section-2-sherman-
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مث يتة يف خطيتا األسيتعار إىل ممارسيتة اسيتتبعادية خم يتة ابملنافسيتة. وجييتوز أن يكيتون األثيتر املخيتل واملكافأة املت
املبيعيتيتات                                                                             ابملنافسيتيتة مرتبويتيتا  ابلسيتيت وك الفرتاسيتيتت يف اهليتيتامش ) قياسيتيتا  ع يتيتس الفيتيترتاح ( أو ابلسيتيتتطادة ميتيتن 

 . (10)                                                                   املؤكدة إلبعاد املنافسني من األسواق املتنافس ع ي  ا ) قياسا  ع س الت ميع(

                                                        أيضيتيتا  احلاليتيتة اليتيتيت توبيتيتا فيهيتيتا أع شيتيتركة السيتيتعر نطسيتيت  رايتيتم تكبيتيتدها ويشيتمل التميييتيتز يف األسيتيتعار  -23
يف األسعار تكاليف خمت طة إلمداد كل مسته ك. وقد تشمل األمث ة ع س هذا النوع األخري من التمييز 

سعر التس يم، أع البيع بسعر موحد بصرف النظر عن املوقع مهما كانيتت تكيتاليف النقيتل اليتيت يتكبيتدها 
األساح، حي  يتم حتديد منوقة بوصطها نقوة أسيتاح )يتقاضيتس مبوجبهيتا البيتااع ميتن  البااع، وبيع نقوة

 التكاليف ذات الص ة(.املشرتع رسوم النقل من ت ك النقوة بصرف النظر عن نقوة الشحن الطع ية و 
كميتيتا يتضيتيتمن حظيتيتر التميييتيتز األحكيتيتام والشيتيتروز املتع قيتيتة بتورييتيتد أو شيتيتراء السيتيت ع أو اخليتيتدمات.  -24

ثيتيتال، ميكيتيتن أن يشيتيتكل تقيتيتد  تسيتيتهي ت ااتمانييتيتة أو خيتيتدمات تكمي ييتيتة متميتيتايزة يف تورييتيتد فع يتيتس سيتيتبيل امل
                            الس ع واخلدمات  ييزا  أيضا .

 نئمة: التمووز يف األع ن                               الن  ج البديهة يف التفري ن  الق  

  املنوقة/الب د

حتظيتيتر التميييتيتز يف األسيتيتعار،  1974ميتيتن قيتيتانون املمارسيتيتات الت ارييتيتة األسيتيترتا  لعيتيتام  49كانيتيتت امليتيتادة  أسرتاليا  
. ول ينويتيتوع قيتيتانون 1995قبيتيتل إبويتيتال هيتيتذا احلظيتيتر مبوجيتيت  قيتيتانون إصيتيت ح سياسيتيتات املنافسيتيتة لعيتيتام 

                                                   املعمول ب  حاليا  ع س حظر صريح ل تمييز يف األسيتعار، ايتري  2010املنافسة ومحاية املسته ك لعام 
من هذا القانون الذع  ظر  46                                                 ذا التمييز يف ظروف مواتية قد يشكل انتهاكا  ل مادة أن ممارسة ه

 إساءة استعمال القوة السوقية. 

التميييتيتزع تعسيتيتطية،  أن األفعيتيتال التالييتيتة ذات الويتيتابع 1992لعيتيتام  2153ميتيتن املرسيتيتوم  50تعتيتيترب امليتيتادة  كولومبيا
تيتيتع الكييتيتان الت يتيتارع مبركيتيتز مهيتيتيمن: فيتيترض أحكيتيتام  ييزييتيتة يف معيتيتام ت متكافئيتيتة ع يتيتس شيتيتريوة أن يتم

حنيتيتو يضيتيتر مبسيتيتته ك أو ميتيتورد ميتيتا مقارنيتيتة مبسيتيتته ك أو ميتيتورد آخيتيتر يف ظيتيتل ظيتيتروف مشيتيتاهبة؛ وبييتيتع أو 
إذا كانيتت ن السيتعر املوبيتا يف جيتزء آخيتر منيت  تقد  خدمات يف أع جزء من الب د بسعر خيت يتف عيت 

وخاة هت احلد من املنافسة أو القضاء ع يها يف ذلك اجلزء ميتن الب يتد، وإذا كيتان النية أو النتي ة املت
يتناسيتيت  ميتيتيتع هيكيتيتل تك طيتيتيتة املعام يتيتة؛ والبييتيتيتع إىل مشيتيترت ميتيتيتا بشيتيتروز  ت يتيتيتف عيتيتن الشيتيتيتروز  السيتيتعر ل

 ة أو القضاء ع يها يف السوق.املعروضة ع س مشرت آخر بنية احلد من املنافس

                                                                                ميتيتيتع أن التشيتيتيتريعات تعتيتيتيترب التسيتيتيتعري التميييتيتيتزع مثيتيتيتال  ميتيتيتن أمث يتيتيتة السيتيتيت وك التعسيتيتيتطت، فيتيتيتإن اخلصيتيتيتومات  وري ب
نح ابلنظيتيتر إىل ظيتيتروف خاصيتيتة مثيتيتل اليتيتدفع                                                                                 واملكافيتيت ت اليتيتيت  ثيتيتل ممارسيتيتات جتارييتيتة مقبوليتيتة عموميتيتا  و يتيت 

حيتيتت اسيتيتتعمال ل مركيتيتز املهيتيتيمن إذا من                                                املسيتيتب ا، والكمييتيتة، واحل يتيتم وميتيتا إىل ذليتيتك، ل تشيتيتكل إسيتيتاءة
قيتيتانون قميتيتع السيتيت وك املخيتيتل          ذع يقيتيتر  اليتيت  1034 يتيتة )املرسيتيتوم التشيتيتريعت جلمييتيتع املسيتيتته كني بشيتيتروز مماث

 .(11))ب((2-10ابملنافسة، املادة 

( ع س حظيتر توبييتا شيتركة مهيمنيتة ل تميييتز يف 89)رقم  1998من قانون املنافسة لعام  9تنص املادة  جنوب أفريقيا
 يف احلالت التالية:األسعار، بصطتها اباع س ع أو خدمات، 

                                                                      إذا كيتان ييتيت رجح أن يرتتيتيت  ع يتيتس هيتيتذا الطعيتيتل أثيتر خييتيتل  ابملنافسيتيتة أو  يتيتد  منهيتيتا بشيتيتكل   )أ( 
 كبري؛

__________ 

(10) O’Donoghue R and Padilla AJ, 2013, The Law and Economics of Article 102 TFEU [Treaty on 

the Functioning of the European Union], Hart Publishing, Oxford, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. 
(، متيتيتاح  2008حزيران/يونييتيت     24اليتيتذع يقيتيتر قيتيتانون قميتيتع السيتيت وك املخيتيتل ابملنافسيتيتة )   1034بيتيتريو، املرسيتيتوم التشيتيتريعت رقيتيتم   ( 11) 

 . https://www.apeccp.org.tw/htdocs/doc/Peru/Competition/Legislative%20Decree%201034.pdfع س: 

https://www.apeccp.org.tw/htdocs/doc/Peru/Competition/Legislative%20Decree%201034.pdf
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  املنوقة/الب د

إذا كيتيتيتيتان التميييتيتيتيتز يف األسيتيتيتيتعار يتع يتيتيتيتا ببييتيتيتيتع سيتيتيتيت ع أو خيتيتيتيتدمات ميتيتيتيتن نطيتيتيتيتس املسيتيتيتيتتوى  )ب( 
 ابقة؛والنوعية إىل مشرتين خمت طني يف سياق معام ت متو

 لت التالية:يز بني املشرتين يف أع من احلاإذا انووى الطعل ع س التمي ) ( 
 السعر املوبا لقاء الس ع أو اخلدمات؛ ‘1’
نح أو ي سيتمح بيتيت  يف إًيتار تورييتيتد السيتيت ع  ‘2’                                                                     أع خصيتم أو بيتيتدل أو  طيتيا أو ااتميتيتان مييتيت 

 أو اخلدمات؛

 املعنية؛تقد  خدمات يف سياق الس ع أو اخلدمات  ‘3’
 اق الس ع أو اخلدمات املعنية.الدفع مقابل اخلدمات املقدمة يف سي ‘4’

اري أن الس وك الذع ينويتوع ع يتس معام يتة متميتايزة ل مشيترتين يف أع جميتال ميتن اجمليتالت احمليتددة يف 
                                                                                        الطقرة ) ( ليس  ييزا  حمظورا  يف األسعار إذا أثبتت الشركة املهيمنة أن هذه املعام ة املتمايزة:

التك طيتيتيتيتة احملتم يتيتيتيتة  ت يف التك طيتيتيتيتة أول تتعيتيتيتيتدى حيتيتيتيتدود املراعيتيتيتيتاة املعقوليتيتيتيتة ل خت فيتيتيتيتا )أ( 
ل تصيتيتنيع أو التوزييتيتع أو البييتيتع أو اليتيترتوي  أو التسيتيت يم الناايتيتة عيتيتن اخيتيتت ف األميتيتاكن أو األسيتيتالي  أو 

 الكميات اليت مت هبا توريد الس ع أو اخلدمات إىل خمت ف املشرتين؛
 ؛و مزاابنية حسنة ملضاهاة ما يقدم  املنافس من أسعار أ                    تن م عن أفعال ن طذت )ب( 
تشكل است ابة لظروف متإرية تؤثر ع س سوق الس ع أو اخلدمات املعنية، مبيتا يف  ) ( 

 ذلك ما ي ت:
 أع فعل يشكل است ابة ل تدهور الطع ت أو الوشيك لس ع قاب ة ل ت ف؛ ‘1’

 قدمية؛أع فعل يشكل است ابة لتسويا س ع  ‘2’
                                   أع بيع عم   إبجراء تصطية أو مصادرة؛ ‘3’
 سن نية جراء وقف التعامل الت ارع ابلس ع أو اخلدمات املعنية.ع يتم حبأع بي ‘4’

وتعيتيتيتيترتف السيتيتيتيت وات املعنييتيتيتيتة ابملنافسيتيتيتيتة يف اليتيتيتيتولات املتحيتيتيتيتدة أبن التميييتيتيتيتز يف األسيتيتيتيتعار أميتيتيتيتر مشيتيتيتيتروع 
عم ء خمت طني أو حماولة البيتااع مضيتاهاة سيتعر                                              عموما ، ابعتباره يعكس تكاليف خمت طة ل تعامل مع

 –ن روبنسيتيتيتون ليتيتك، جييتيتيتوز أن يكيتيتون التميييتيتز يف األسيتيتعار ايتيتيتري قيتيتانوين مبوجيتيت  قيتيتانو املنيتيتافس. وميتيتع ذ
 اب ان يف حال استيطاء الشروز التالية:

 جي  أن يكون املنت  املع  س عة وأن يكون قد مت شراؤه ل أتجريه. -1

 طس املستوى والنوعية .جي  أن تكون الس ع من  ن -2

 ة. التمييزع احتمال اإلضرار ابملنافسجي  أن ينشأ عن اسرتاتي ية التسعري -3

 جي  أن تكون املبيعات عادة يف الت ارة بني الولات، أع عرب خووز الولية. -4

 
 

حتدييتيتيتد األسيتيتيتعار اليتيتيتيت ميكيتيتيتن هبيتيتيتا أن يعيتيتيتيتاد بييتيتيتع السيتيتيت ع املبيعيتيتيتة، مبيتيتيتا يف ذليتيتيتك السيتيتيتيت ع  ) (
 املستوردة واملصدرة؛

 
عيتادة، فيترض                                  الذع يقوم ب  املصن ع أو ابايتع اجلم يتة  يو ا ع س حتديد أسعار إعادة بيع الس ع، -25

أسعار إعادة البيع. ويعترب فرض أسعار إعادة البيع يف عدد من قوانني املنافسة اري قانوين يف حد ذات ، 
حتكيم العقل ع س فرض أسعار إعادة البيع من منو يتا أنيت  بينما توبا نظم قوانني منافسة أخرى قاعدة 

ر معزز ل منافسة. فع س سبيل املثال، قد يشكل فرض أسعار إعادة البيع وسي ة                       قد ينووع أيضا  ع س أث
تشيتيت يع السيتيتتثمار يف اخليتيتدمات واألنشيتيتوة الرتوجيييتيتة ميتيتن جانيتيت  اباعيتيتت الت زايتيتة، والسيتيتيورة ابلتيتيتا  ع يتيتس ل

                                                                    ان. اري أن فرض أسعار إعادة البيع قد ييسر أيضا  عمل الكارت ت، عن ًريا مشك ة املستطيدين ابجمل
                                                         اعدة أعضاء الكارت ت ع س حتديد املصن عني الذين خيطضون األسعار.مس



TD/RBP/CONF.9/L.2 

GE.20-12137 22 

                                                                                وميكيتيتن أيضيتيتا  فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع بوسيتيتاال ايتيتري مباشيتيترة، مثيتيتل هيتيتوامش التوزييتيتع الثابتيتيتة أو  -26
 من قبيل التهديدات والتحذيرات واجلزاءات.مستوات اخلصم الثابتة، أو س وك آخر 

فسة ل يصنف فرض أسعار البييتع                            ع س أن عددا  من قوانني املناوجيدر التأكيد يف هذا السياق  -27
ابلت زايتة كنيتيتوع حميتيتدد ميتيتن أنيتيتواع إسيتيتاءة اسيتيتتعمال املركيتز املهيتيتيمن، وإمنيتيتا يعتيتيتربه حاليتيتة خاصيتيتة ميتيتن التطاقيتيتات 

 الرأسية املخ ة ابملنافسة.

 البديهة يف التفري ن  القنئمة: فرع  ع ن  إعندة البوب       الن  ج  

  املنوقة/الب د

   فريقون  

                                (، اليت ش يورأ ع يها تإيري نتي ة  89)رقم  1998( من قانون املنافسة لعام 2)5حتظر املادة   جنوب أفريقيا
، ممارسة فرض سيتعر أدىن إلعيتادة البييتع. ايتري 2018                                    لعتماد القانون املعد ل ل منافسة لعام 

يوصت اباع الس عة أو                                                  ( من القانون تنص ع س أن  جيوز ل مور د أو املنت  أن 3)5أن املادة  
 شريوة أن:اخلدمة بسعر أدىن إلعادة البيع، 

 د أو املنت  ع س أن يوضح ل بااع أن هذه التوصية اري م زمة؛           رص املور   )أ( 

                                                               ت سيتيتيت  ل جنيتيتيت  السيتيتيتعر امليتيتيتذكور عبيتيتيتارة  السيتيتيتعر املوصيتيتيتس بيتيتيت  ، إذا كيتيتيتان املنيتيتيتت    )ب(  
            مل سعرا . 

                                                                             ويف احليتيتالت اليتيتيت تسيتيترع فيهيتيتا القييتيتود الرأسيتيتية ع يتيتس شيتيتركة )أو شيتيتركات( ت عتيتيترب مهيمنيتيتة، ع يتيتس  
                                                    ، فقد تنوبا أيضا  القيود املطروضة ع س إساءة استعمال  من القانون   7لنحو احملدد يف الطقرة  ا 

 املركز، بيد أن  جيرع تناول هذه القيود يف فرع منطصل متع ا إبساءة استعمال اهليمنة. 

املشيتيتيتيتيتيتيتيتيترتكة لشيتيتيتيتيتيتيتيتيترق السيتيتيتيتيتيتيتيتيتوق 
 أفريقيا واجلنوب األفريقت

ب تصيتيتيتنف ال  نيتيتيتة املعنييتيتيتة بشيتيتيتؤون املنافسيتيتيتة التابعيتيتيتة ل سيتيتيتوق املشيتيتيترتكة لشيتيتيترق أفريقييتيتيتا واجلنيتيتيتو 
األفريقت عم يات فرض أسعار إعادة البيع بوصطها ترتيبات رأسية تضر ابملسته كني ألن 

ادرة ع يتيتس السيتيتت ابة املؤسسيتيتات الت ارييتيتة اخلاضيتيتعة لقييتيتود فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع ايتيتري قيتيت 
بطعالية لو بات املسته كني والتنافس بطعالية مع املنافسني، وابلتا  فهيتت حمظيتورة مبوجيت  

اخلاصيتيتيتة ابلسيتيتيتوق املشيتيتيترتكة امليتيتيتذكورة. وقيتيتيتد أجيتيتيترت ال  نيتيتيتة املعنييتيتيتة بشيتيتيتؤون  أنظميتيتيتة املنافسيتيتيتة
اليتيت  ارسيتها                                                                       املنافسة التابعة ل سوق املشرتكة حتقيقيتا  يف ممارسيتات التوزييتع الرأسيتت التقييدييتة 

كيتيتول وموزعوهيتا. ويف أعقيتيتاب التحقييتا، وافيتا الورفيتيتان ع يتس إلإيتيتاء بنيتد فيتيترض -شيتركة كوكيتا 
 ,COMESA Competition Commissionاصيتيتة هبميتيتا )األسيتيتعار ميتيتن عقيتيتود التوزييتيتع اخل

Staff Paper No. 2018/12RR/08, Coca-Cola, 6 December 2018 وكيتان القيترار .)
س تطاصيل هامة يف حت يل فرض أسعار إعادة البيع املزعوم موضوع انتقاد لعدم احتواا  ع 

املشيتيترتكة لشيتيترق أفريقييتيتا واجلنيتيتوب وذكيتيتر املعييتيتار القيتيتانوين ذع الصيتيت ة مبوجيتيت  أنظميتيتة السيتيتوق 
 .(12)األفريقت لتقييم فرض أسعار إعادة البيع

  آعون

قيتات التالييتيتة ميتيتن قيتانون مكافحيتيتة الحتكيتار يف الصيتيتني، إبيترام أع ميتيتن التطا 14حتظيتر امليتادة  الصني
                                                                      بيتيتيتني مؤسسيتيتيتات األعميتيتيتال واألًيتيتيتراف املتعام يتيتيتة معهيتيتيتا جتيتيتيتارا : تثبييتيتيتت أسيتيتيتعار السيتيتيت ع إلعيتيتيتادة 
بيعها إىل ًيترف اليت ، أو تقيييتد السيتعر األدىن ل سيت ع إلعيتادة بيعهيتا إىل ًيترف اليت ، أو 

النحيتو اليتذع حتيتدده سيت وة مكافحيتة الحتكيتار  اري ذلك ميتن التطاقيتات الحتكارييتة ع يتس
__________ 

سيتيتيتوق املشيتيتيتيترتكة لشيتيتيتيترق أفريقييتيتيتيتا ل ، املبيتيتيتيتادج التوجيهييتيتيتيتة 2019السيتيتيتوق املشيتيتيتيترتكة لشيتيتيتيترق أفريقييتيتيتيتا واجلنيتيتيتوب األفريقيتيتيتيتت،  (12)
    متاحة ع س:، واجلنوب األفريقت بشأن املمارسات الت ارية التقييدية

https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2019/08/Final-Guidelines-on-RBP_May-

2019.pdf; see also https://www.comesacompetition.org/?p=2090. 

https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2019/08/Final-Guidelines-on-RBP_May-2019.pdf
https://www.comesacompetition.org/wp-content/uploads/2019/08/Final-Guidelines-on-RBP_May-2019.pdf
https://www.comesacompetition.org/?p=2090
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ميتن قيتانون مكافحيتة الحتكيتار تيتنص ع يتس قااميتة  15دولة. اري أن امليتادة يف إًار جم س ال  
. وقيتد 14                                                                    ابلظروف اليت ميكن مبوجبها إعطاء اتطاق يتضيتمن تقيييتدا  رأسيتيا  ميتن حظيتر امليتادة 

                   يضيتا  بتقييتيم القييتود ميتن قيتانون مكافحيتة الحتكيتار ذات صيت ة أ 19إىل  17تكون امليتواد ميتن 
 من يف سوق ذات ص ة.الرأسية عندما يكون لورف ما مركز مهي

                                                                          وبتيتيت ت حمكميتيتة الشيتيتع  الع ييتيتا يف الصيتيتني ميتيتؤخرا  يف قضيتيتية تتع يتيتا بطيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع 
ووجيتيتدت أن السيتيت وات املعنييتيتة ابملنافسيتيتة يف الصيتيتني ل تتحميتيتل عيتيت ء إثبيتيتات اآلار املخ يتيتة 

 ت الشركات يف جمال فرض أسعار إعادة البيع.ابملنافسة النااة عن ممارسا

، يتعيتني احلكيتم ع يتس اتطاقيتات 2002قانون املنافسيتة، اليتذع بيتدأ العميتل بيت  يف عيتام  ومبوج  اهلند
                                                                                 فرض أسعار إعادة البيع، املذكورة حتديدا  ع س أهنا أحد أنواع التطاقات الرأسية، يف إًار 

تنيتاول فيترض أسيتعار ابتيتة إلعيتادة البييتع ل ((. ويبيتدو أن القيتانون ي4)3حكم املنوا )امليتادة 
                  من القانون، ي در   ‘2’()أ(2)4د األدىن ألسعار إعادة البيع. ويف املادة احلد األقصس واحل

حتدييتيتيتيتيتد أسيتيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتيتادة البييتيتيتيتيتع ميتيتيتيتيتن جانيتيتيتيتيت  واحيتيتيتيتيتد ابعتبيتيتيتيتيتاره ممارسيتيتيتيتيتة ميتيتيتيتيتن ممارسيتيتيتيتيتات إسيتيتيتيتيتاءة 
ضيتية حديثيتة العهيتد، . ويف ق(13)الستعمال ضمن اإلًار القانوين إلسيتاءة اسيتتعمال اهليمنيتة

ن فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع بوريقيتيتة تنويتيتوع ع يتيتيتس رأت السيتيت وة اهلندييتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة أ
رصد احلد األقصس ملستوى اخلصم املسموح ب  عن ًريا آلية ملراقبة اخلصم وفرض عقوبة 
                                                                           ع يتيتس عيتيتدم المتثيتيتال ي عتيتيترب إجيتيتراء فيتيترض ايتيتري منوقيتيتت ل قييتيتود الرأسيتيتية يف ميتيتا يشيتيتكل انتهاكيتيتا  

 ,Competition Commission of India, Case No. 17/2017( من القانون )4)3ادة  ل م

2018March  14Honda Motorcycle and Scooter, Decision, )(14). 

ظر فرض أسعار إعادة البيع ابعتبيتاره يقييت د بشيتكل ايتري  الياابن                                                                              ومبوج  قانون املنافسة الياابين،   
ميتن  حتدييتد املمارسيتات الت ارييتة ايتري  12عادل سعر بيع س ع ًرف آخر يف إًار الطقرة 

. وذكيترت (15)(15air Trade Commission Public Notice No. F ,1982العادليتة  )
ل ت يتيتيتارة املنصيتيتيتطة يف مباداهيتيتيتا التوجيهييتيتيتة بشيتيتيتأن نظيتيتيتم التوزييتيتيتع واملمارسيتيتيتات ال  نيتيتيتة الياابنييتيتيتة 

                                                                           الت ارييتيتة أن فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع ي عتيتيترب  ايتيتري قيتيتانوين ميتيتن حييتيت  املبيتيتدأ بوصيتيتط  ممارسيتيتة 
كيتيتم يسيتيتمح بطيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع ليتيتيت  أسيتيتباب . ايتيتري أن هيتيتذا احل(16)جتارييتيتة ايتيتري عادليتيتة 

                                              لع يا هذا املصو ح تطسريا  تقييدا  وهو اري مسيتتو،، ميكن تربيرها . وقد فسرت احملكمة ا
 ببساًة، ع س أساح أن من الضرورع أو املنوقيتت يف إدارة األعميتال أن يطيترض صيتاح  

               سعيا  إىل إلإاء   .Meiji Shoji Co., Ltdاألعمال املصو ح التقييدع  )دعوى رفعتها شركة  
 .(17)(1975 وز/يولي   11ة الع يا يف قرار ال  نة الياابنية ل ت ارة املنصطة، قرار احملكم

__________ 

 /https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf، متيتيتاح ع يتيتس: 2002، قيتيتانون املنافسيتيتة لعيتيتام 2002اهلنيتيتد،  (13)

competitionact2012.pdf. 

 (14 ) India, Competition Commission of India, Case No. 17 of 2017 – Honda Motorcycle and Scooter 

India Private Ltd. (see https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.17%20of%202017.pdf) . 

(15) Japan, Fair Trade Commission, 1982, Designation of Unfair Trade Practices, Public Notice No. 15 

of 18 June 1982 (see https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices.html). 

(16) Japan, Fair Trade Commission, 2017, Guidelines concerning distribution systems and Business 

Practices under the Antimonopoly Act (English translation; see https://www.jftc.go.jp/en/ 
legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf). 

(17) See Organization for Economic Cooperation and Development, 2008, Round table on resale price 

maintenance, Note by Japan, DAF/COMP/WD(2008)56, available at https://www.jftc.go.jp/en/int_ 
relations/oecd_files/RESALEPRICEMAINTENANCE.pdf. 

https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.17%20of%202017.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/unfairtradepractices.html
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/oecd_files/RESALEPRICEMAINTENANCE.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/oecd_files/RESALEPRICEMAINTENANCE.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/oecd_files/RESALEPRICEMAINTENANCE.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/int_relations/oecd_files/RESALEPRICEMAINTENANCE.pdf
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ظيتيتيتر فيتيتيترض احليتيتيتد األدىن ألسيتيتيتعار إعيتيتيتادة البييتيتيتع واألسيتيتيتعار  تركيا                                                                         مبوجيتيتيت  قيتيتيتانون املنافسيتيتيتة الرتكيتيتيتت،   
تطاقيتيتيتات الرأسيتيتيتية إذا كيتيتيتان                                                       الثابتيتيتيتة إلعيتيتيتادة البييتيتيتع حظيتيتيترا  واضيتيتيتحا  مبوجيتيتيت  البييتيتيتان املتع يتيتيتا ابل

ورأت السيتيتيتيت وة الرتكييتيتيتيتة املعنييتيتيتيتة  . ل تطاقات الرأسية أن تستطيد من هذا اإلعطاء الطئوع
ابملنافسيتيتيتيتيتة، يف ممارسيتيتيتيتيتتها ل يتيتيتيتيتاذ القيتيتيتيتيترارات، أن ميتيتيتيتيتن الكيتيتيتيتيتايف يف احليتيتيتيتيتالت السيتيتيتيتيتابقة النظيتيتيتيتيتر 

هيتيتيتيتدف أو أثيتيتيتيتر اتطاقيتيتيتيتات فيتيتيتيترض أسيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتادة البييتيتيتيتع حلظيتيتيتيتر فيتيتيتيترض أسيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتادة البييتيتيتيتع  يف
(Dogus Automotive/Volkswagen; WB Company; Efes ويف قضيتيتاا حديثيتيتة .)

                                                              لس وة املعنية املنافسة يف العتبار أيضا  هيكل السوق إىل حد كبري مثل العهد، أخذت ا
املنافسيتيتة بيتيتني الع ميتيتات الت ارييتيتة ويف إًيتيتار الع ميتيتة الت ارييتيتة الواحيتيتدة أو منطعيتيتة املسيتيتته ك 

(Kütas Tekanne, Vira.) 

   و واب

                                      أسعار إعادة البيع ابعتباره نوعا  حميتددا                                           ل يصن ف قانون املنافسة يف الحتاد األورويب فرض  الحتاد األورويب
ميتيتيتن أنيتيتيتواع إسيتيتيتاءة اسيتيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتة، وإمنيتيتيتا كسيتيتيتمة ميتيتيتيتن  يتيتيتات التطاقيتيتيتات الرأسيتيتيتية املخ يتيتيتيتة 

ون أن خييتل                                                                   ابملنافسة. وهو يعر ف بوصط  تقييدا  لقدرة املشيترتع ع يتس حتدييتد سيتعر البييتع، د
ع، شيتيتريوة أل ييتيتؤدع التوصيتيتية بسيتيتعر ل بييتيت                                        ذليتيتك إبمكانييتيتة فيتيترض امليتيتور د سيتيتعر بييتيتع أقصيتيتس أو

                                                                          ذلك إىل تثبيت سعر البيع أو حتديد سعر أدىن ل بيع نتي ة  لضإا ميارس  أحد األًيتراف 
 أو حوافز يقدمها.

ييتد ، ميكن وصف املبادج األساسية اليت حتكم حتد330/2010ومبوج  القاعدة التنظيمية 
عيتيتادة البييتيتع أو                                                             األسيتيتعار رأسيتيتيا  أبهنيتيتا، ميتيتن  حييتيتة، قييتيتود أساسيتيتية لطيتيترض حيتيتد أدىن ألسيتيتعار إ

                                                                            أسيتيتعار ابتيتيتة إلعيتيتادة البييتيتع، وميتيتن  حييتيتة أخيتيترى، تيتيتوفر إعطيتيتاء ت قااييتيتا  ضيتيتمن معيتيتايري اإلعطيتيتاء 
)أ( 4الطئوع لطرض احلد األقصس ألسعار إعادة البيع أو إصدار توصيات ابألسعار )املادة 

لطئيتيتوع لطئيتيتات معينيتيتة ميتيتن التطاقيتيتات الرأسيتيتية(. وينويتيتوع فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة ميتيتن اإلعطيتيتاء ا
ع اليتيتيتيتيتذع يب يتيتيتيتيتيت  حيتيتيتيتيتد التقيييتيتيتيتيتيتد األساسيتيتيتيتيتت ع يتيتيتيتيتيتس افيتيتيتيتيترتاض قابيتيتيتيتيتيتل ل يتيتيتيتيتدحا أبن شيتيتيتيتيتيتروز البييتيتيتيتيت 
                                                                 ( من املعاهدة املنظ  مة لعمل الحتاد األورويب ايتري مسيتتوفاة. وميتع ذليتك، فيتإن 3)101 املادة

ية نطسها تيتوفر أمث يتة ع يتس حيتالت قيتد تسيتتويف املبادج التوجيهية الرأسية ل مطوضية األوروب
( ميتيتيتيتن 3)101لرأسيتيتيتية الشيتيتيتروز الرتاكمييتيتيتيتة األربعيتيتيتة ل ميتيتيتادة فيهيتيتيتا ممارسيتيتيتات حتدييتيتيتد األسيتيتيتيتعار ا

                                                                               املعاهدة املنظ  مة لعمل الحتاد األورويب، وابلتا  فإهنا تثري بعا الضإوز نظرا  إىل الع قة 
 اهدة.( من املع3)101بني فرض أسعار إعادة البيع واملادة 

ميتيتيتيتن  7، وامليتيتيتيتادة 2صيتيتيتيتل ميتيتيتيتن الط 2و 1مبوجيتيتيتيت  قيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتة السيتيتيتيتويدع، فيتيتيتيتإن امليتيتيتيتادتني  السويد
                                 ( ميتيتيتن املعاهيتيتيتدة املنظ  ميتيتيتة لعميتيتيتل الحتيتيتيتاد 3)101( و1)101، تتويتيتيتابا ميتيتيتع امليتيتيتادتني 2 الطصيتيتيتل

                                            ميتيتيتن املعاهيتيتيتدة املنظ  ميتيتيتة لعميتيتيتل الحتيتيتيتاد األورويب وتشيتيتيتمل  102األورويب، وكيتيتيتذلك ميتيتيتع امليتيتيتادة 
حتيتاد                                                                لرأسية. ويسرتشد قانون املنافسة السيتويدع صيتراحة  بقيتانون املنافسيتة يف الالتطاقات ا

األورويب، ع يتيتيتس النحيتيتيتو املنصيتيتيتوص ع ييتيتيت  يف األعميتيتيتال التحضيتيتيتريية لقيتيتيتانون املنافسيتيتيتة. ايتيتيتري أن 
                                                                                  القانون ل  ظر فرض أسعار إعادة البيع عموما  ول يتضمن تعريطا  صر ا  ل قيود الرأسية. 

ون أع من التطاقات أو املمارسات املنسقة بني املؤسسات العام ة وميكن أن خيضع ل قان
  ف مستوات الت ارة اليت تقيد املنافسة.ع س خمت

مبوج  قيتانون املنافسيتة األمليتاين، هنيتاك حظيتر عيتام ع يتس فيترض أسيتعار إعيتادة البييتع. وينيتدر   أملانيا
وانني مكافحيتيتة ميتيتن قيتيت  1                                                    فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع حتيتيتت تعرييتيتف التطاقيتيتات عميتيت   ابلطقيتيترة 

املنافسيتيتة تسيتيتمح ابإلعطيتيتاء يف ميتيتن قيتيتوانني مكافحيتيتة تقيييتيتد  2تقيييتيتد املنافسيتيتة. ايتيتري أن الطقيتيترة 
ميتيتيتن قيتيتيتوانني  30حاليتيتيتة وجيتيتيتود ميتيتيتربر متع يتيتيتا ابلكطيتيتيتاءة لصيتيتيتاحل املسيتيتيتته ك. كميتيتيتا تيتيتيتنص الطقيتيتيترة 

مكافحيتيتة تقيييتيتد املنافسيتيتة ع يتيتس إعطيتيتاء ل كتيتيت  والصيتيتحف واجمليتيت ت ميتيتن احلظيتيتر العيتيتام ع يتيتس 
البييتيتع. وفيميتيتا يتع يتيتا بتعرييتيتف فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع، تيتيتنص الصيتيتيإة  فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة
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من قوانني مكافحة تقييد املنافسة ع س أن فرض أسعار إعادة البيع هت   14ل طقرة    القدمية  
                                                                     اتطاقيتيتات بيتيتيتني مؤسسيتيتيتات األعميتيتيتال اليتيتيتيت ي...ر تقييتيتيت د حرييتيتيتة ًيتيتيترف ميتيتيتا يف حتدييتيتيتد األسيتيتيتعار 

الثة بشأن الس ع املوردة، أو الس ع األخيترى،  ي...ر يف التطاقات اليت يربمها مع أًراف
 أو اخلدمات الت ارية .

ظر فرض أسعار إعادة البيع، ولكن  ولنداب                                                                             مبوج  قانون املنافسة ومحاية املسته ك يف بولندا،   
هيتذه املمارسيتيتة  ضيتيتع ل عطيتاء إذا كانيتيتت تسيتيتهم يف التقيتدم التقيتيت  أو القتصيتيتادع وإذا كيتيتان 

. ايتري أن معاجليتة مسيتألة (18)دلة من الطوااد اليتيت يوليتدها التطيتاقاملسته ك يت قس حصة عا
فرض أسعار إعادة البيع يف إًار قانون املنافسة هت مسألة موضع نقاش، وتتابع السيت وة 
البولندييتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة )مكتيتيت  شيتيتؤون املنافسيتيتة ومحاييتيتة املسيتيتته ك( عيتيتن كثيتيت  املناقشيتيتة 

 .(19)املتع ا مبزاا فرض أسعار إعادة البيع

   مري ن الالاونوة

 تشيتيتيتيتيترين الثيتيتيتيتيتاين/ 30امليتيتيتيتيتؤرخ  12.529ميتيتيتيتيتن قيتيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتيتة الربازي يتيتيتيتيتت رقيتيتيتيتيتم  36ر امليتيتيتيتيتادة تيتيتيتيتيتوف الربازيل
                                                                     إًارا  لتقييتيم القييتود الرأسيتية، وي قصيتد ههنيتا اييتع التصيترفات املخ يتة ابملنافسيتة  2011 نوفمرب

فعيتال اليتيت قيتد تشيتكل ( قااميتة ايتري حصيترية ابأل3)36اري عم ييتات النيتدما . وتيتوفر امليتادة 
تمل أن تكون خم ة ابملنافسة، مبيتا يف ممارسات خم ة ابملن                                                               افسة. ومن بينها اتطاقات رأسية   

                                                                       ذليتيتيتيتك ممارسيتيتيتيتات فيتيتيتيترض أسيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتادة البييتيتيتيتع. ووفقيتيتيتيتا  ل مرفيتيتيتيتا األول لقيتيتيتيترار اجمل يتيتيتيتس اإلدارع 
، تتو يتيتيت  القييتيتيتود الرأسيتيتيتية ميتيتيتن قبييتيتيتل فيتيتيترض أسيتيتيتعار 20/99لشيتيتيتؤون اليتيتيتدفاع القتصيتيتيتادع رقيتيتيتم 

ق املنشأ )وهت مطرتضيتة عنيتدما تسيتيور الشيتركة                                    دة البيع عموما  وجود قوة سوقية يف سو إعا
                                                                  يف املاايتيتة أو أكثيتيتر ميتيتن السيتيتوق ذات الصيتيت ة(. وييتيتنص املرفيتيتا األول أيضيتيتا  ع يتيتس أن  20ع يتيتس 

                                                                     هيتيتذه املمارسيتيتات جييتيت  أن تقيتيتي م مبوجيتيت  حكيتيتم املنويتيتا، حييتيت  أن السيتيت وة م  زميتيتة بتحقييتيتا 
أن  يف قضية حديثة العهد  منافسة واآلار املخ ة ابملنافسة. اريالتوازن بني اآلار املعززة ل 

ميتيتيتيتن قضيتيتيتيتاا فيتيتيتيترض أسيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتادة البييتيتيتيتع، يبيتيتيتيتدو أن السيتيتيتيت وة الربازي ييتيتيتيتة املعنييتيتيتيتة ابملنافسيتيتيتيتة قيتيتيتيتد 
انصرفت عن النه  القاام ع س حكم املنوا إزاء فرض أسعار إعادة البيع، حي  اعتربت 

. قيتيتيتدور امليتيتيتدعس ع يتيتيتيهم إثبيتيتيتات أوجيتيتيت  الكطيتيتيتاءةهيتيتيتذه املمارسيتيتيتة ايتيتيتري قانونييتيتيتة ميتيتيتا ش يكيتيتيتن يف م
وجرى اخل وص إىل وجود انتهاك بصرف النظر عن مدة املمارسيتة أو ميتا إذا كيتان املوزعيتون 

 SKF, Administrative Proceedingقيتيتيتيتيتد اعتميتيتيتيتيتدوا احليتيتيتيتيتد األدىن ألسيتيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتيتادة البييتيتيتيتيتع )

08012.001271/2001-44.) 

ل منافسيتيتة القتصيتيتادية، القيتيتانون الحتيتيتادع املكسيتيتيكت ، الطهيتيترح الثيتيتاين ميتيتن 10ل ميتيتادة        وفقيتيتا   املكسيك
                                                                      ي عتيتيتيتيترب فيتيتيتيترض أسيتيتيتيتعار إعيتيتيتيتادة البييتيتيتيتع، شيتيتيتيتأن  شيتيتيتيتأن اييتيتيتيتع القييتيتيتيتود الرأسيتيتيتيتية األخيتيتيتيترى، ممارسيتيتيتيتة 
                                                                   احتكارييتيتيتة  ضيتيتيتع حلكيتيتيتم املنويتيتيتا، وتعيتيتيتر ف أبهنيتيتيتا  حتيتيتيتدد األسيتيتيتعار أو الشيتيتيتروز األخيتيتيترى اليتيتيتيت 

وزيعهيتيتيتيتا أو عنيتيتيتيتد تقيتيتيتيتد  جييتيتيتيت  ع يتيتيتيتس امليتيتيتيتوزع أو امليتيتيتيتورد اللتيتيتيتيتزام هبيتيتيتيتا عنيتيتيتيتد تسيتيتيتيتويا السيتيتيتيت ع أو ت
 .(20)ت اخلدما

__________ 

  .بشأن املنافسة ومحاية املسته ك 2007شباز/فرباير  16القانون املؤرخ  (18)

 (19 ) Organization for Economic Cooperation and Development, 2008, Round table on resale price 

maintenance, Note by Poland, DAF/COMP/WD(2008)59, available at http://www.oecd.org/ 
officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2008)59&docLanguage=En  . 

(20) Organization for Economic Cooperation and Development, 2004, Competition Law and Policy in 

Mexico: An OECD Peer Review, available at https://www.oecd.org/mexico/31430869.pdf. 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2008)59&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2008)59&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2008)59&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2008)59&docLanguage=En
https://www.oecd.org/mexico/31430869.pdf
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  املنوقة/الب د

   مري ن الفمنلوة  

                                                                             كيتيتان قيتيتانون املنافسيتيتة الكنيتيتدع سيتيتابقا  يعيتيتد  فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة البييتيتع جرمييتيتة ي عاقيتيت  ع يهيتيتا  كندا
                                  حبكم قابل ل نطاذ مدنيا  ميك ن احملكمة  2009                                       القانون. اري أن هذا احلظر است بدل يف عام  
ة فقيتا إذا كيتان هليتا  أثيتر ضيتار ابملنافسيتة  )قيتانون الكندية ل منافسة من حظر هيتذه املمارسيت 

(. ول ينوبا هذا احلكم ع س الشركات اليت هلا مركز مهيمن فحس ، 76ادة املنافسة، امل
                                                                            وإمنا ينوبا كذلك ع س أع شخص  )أ( ميارح عم   جتارا  يتمثل يف إنتا  أو توريد منت  

م بعميتيتل آخيتيتر ليتيت  صيتيت ة ببواقيتيتات                                                 ميتيتا؛ )ب( يقيتيتدم ااتميتيتا   بواسيتيتوة بواقيتيتات ااتميتيتان أو يقيتيتو 
زات حصرية عن ًريا براءة اخرتاع أو ع مة جتارية أو الاتمان؛ ) (  ظس حبقوق وامتيا 

 حا أتليف ونشر أو تصميم صناعت مس ل أو تصميم دارة متكام ة مس ل .

وحيتيتدود                                                                قيتيتررت احملكميتيتة الع ييتيتا ل يتيتولات املتحيتيتدة بداييتيتة  أن ممارسيتيتات فيتيترض حيتيتدود قصيتيتوى الولات املتحدة
ميتيتيتن  1حيتيتيتد ذاهتيتيتيتا مبوجيتيتيت  امليتيتيتادة دنييتيتيتا ألسيتيتيتعار إعيتيتيتادة البييتيتيتع هيتيتيتت ممارسيتيتيتات ايتيتيتري قانونييتيتيتة يف 

                                           ( يف حيتال وجيتود اتطيتيتاق فع يتت ي يتزم امليتوز ع ابلتقييتيتد Albrecht, Dr. Milesشيتريمان ) قيتانون
 Business Electronics Corporation v. Sharp Electronicsأبسيتعار حميتددة )انظيتر 

Corporation, 485 US717, 720, 724 (1988) بييتد أن احملكميتة الع ييتا   يت ت يف عيتام .)                                  
عن مطهوم عدم مشيتروعية ممارسيتات فيترض أسيتعار إعيتادة البييتع يف حيتد ذاهتيتا لصيتاحل  2007

 .Leegin Creative Leather Products Inc. vحت ييتل قيتاام ع يتس حكيتم املنويتا )انظيتر 

PSKS Inc. dba Kay’s Kloset, 551 U.S. 877 (2007) جيتدت احملكميتة الع ييتا أن (. وو
ش جتيتيتد ميتيتا ييتيتدعم السيتيتتنتا  القاايتيتل أبن فيتيتيترض  القاعيتيتدة يف حيتيتد ذاهتيتيتا ايتيتري مناسيتيتبة، حييتيتيت 

                                                                                    أسعار إعادة البيع مييل دااما  أو بصطة شب  داامة إىل تقييد املنافسيتة أو تق ييتل النيتات ، أو 
 أن فيتيتيترض أسيتيتيتعار إعيتيتيتادة البييتيتيتيتع هيتيتيتو ممارسيتيتيتة خم يتيتيتة ابملنافسيتيتيتيتة بشيتيتيتكل واضيتيتيتح. ويعيتيتيترض قيتيتيتيترار

Leegin لبييتيتع، أوهليتيتا هيتيتو عيتيتدد ث ثيتيتة عواميتيتل ل نظيتيتر فيهيتيتا يف حيتيتالت فيتيترض أسيتيتعار إعيتيتادة ا
                                                                      املصيتيتيتيتنعني اليتيتيتيتذين يسيتيتيتيتتخدمون هيتيتيتيتذه املمارسيتيتيتيتة. وانييتيتيتيتا ، ميتيتيتيتا إذا كانيتيتيتيتت هيتيتيتيتذه املمارسيتيتيتيتة قيتيتيتيتد 
                                                                               اعت مدت مببادرة من املصنعني أو اباعت الت زاة، وأخريا ، ما إذا كان لدى املصيتن ع أو ابايتع 

 سوقية.الت زاة املع  قوة 

 
 

بشكل قانوين يف اخلار  ع مة جتارييتة                                     فرض قيود ع س استرياد س ع س   ت ع يها  )د(
موابقة أو مماث ة ل ع مة الت ارية احملمية فيما يتع ا بس ع موابقة أو مماث ة يف الب يتد املسيتتورد 
أو حيتيتني تكيتيتون الع متيتيتان الت اريتيتيتان املعنيتيتيتان ميتيتن نطيتيتس املصيتيتدر، أع مي كهميتيتا ماليتيتك واحيتيتد 

أو تنظيميتت أو إدارع أو قيتانوين، تستخدمهميتا مؤسسات أعمال يوجد بينهيتا تيترابا اقتصيتادع 
 وحني يكون الإرض من هذه القيود هو إبقاء األسعار عالية بشكل مطتعل؛

 
                                                                                 تشيتيتيتكل اليتيتيتواردات املوازييتيتيتة أكثيتيتيتر أشيتيتيتكال القييتيتيتود شيتيتيتيوعا ، وتيتيتيترد اإلشيتيتيتارة إليهيتيتيتا يف الطصيتيتيتل الرابيتيتيتع  -28

مناواوهيتيتيتيتا تسيتيتيتيتمية واردات انون النميتيتيتيتوذجت بشيتيتيتيتأن املنافسيتيتيتيتة. ويف حيتيتيتيتني يو يتيتيتيتا ع يهيتيتيتيتا                   )انييتيتيتيتا ()د( ميتيتيتيتن القيتيتيتيت 
                                                                                    السوق الرمادية ، فيمكن وصطها أبهنا س ع أ نت ت حتت محاية حا ميتن حقيتوق امل كييتة الطكرييتة، ميتن 
                                                                                       قبيل ع مة جتارية أو براءة اخرتاع أو حا أتليف ونشر، وعر ض ها يف إحدى األسواق مالك  حا امل كية 

انييتيتيتة دون تيتيتيترخيص ميتيتيتن ماليتيتيتك حيتيتيتا امل كييتيتيتة                                            رييتيتيتة، أو ع رضيتيتيتت مبوافقتيتيتيت ،   مت اسيتيتيتتريادها إىل سيتيتيتوق الطك
الطكرييتيتة احمل يتيتت. وماليتيتك احليتيتا هيتيتذا هيتيتو عيتيتادة  جيتيتر حم يتيتت ميتيترخص قيتيتد يسيتيتعس إىل منيتيتع اليتيتواردات املوازييتيتة 

أشيتار  هبدف تطادع املنافسة ضمن الع مة الت ارية نطسها. ومن األمث ة األخرى ع س املمارسيتات اليتيت
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جت استخدام ع مات جتارية خمت طة لنطس املنت  يف ب دان إليها النص أع ه املقتبس من القانون النموذ
 .(21)خمت طة، يف حماولة لتموي  الستنطاد الدو  حلا التوزيع ومنع استرياد املنت  من ب د إىل آخر

                             ا  من سوق بعينها ع س القوانني وتتوقف قدرة صاح  احلا ع س استبعاد الواردات املوازية قانوني  -29
الطكرية واملنافسة يف الدولة املستوردة. فنظام امل كية الطكرية القاام ع س الستنطاد الوً    املتع قة ابمل كية 

مينح احليتا يف منيتع اليتواردات املوازييتة إىل الب يتد، يف حيتني جيع هيتا نظيتام السيتتنطاد اليتدو  قانونييتة. ومبوجيت  
ية بيع يف ب د ما، اري أن ذلك                                              ، ت ستنطد احلقوق احلصرية يف التوزيع بعد أول عم مبدأ الستنطاد الًو 

ل يؤثر ع س وجود حقوق توزيع حصرية يف ب د آخر، مما يعوت أصحاب حا امل كية الطكرية احمل يني يف 
مبيتيتدأ ذليتيتك الب يتيتد أو يف ب يتيتد آخيتيتر احليتيتا يف اسيتيتتبعاد اليتيتواردات املوازييتيتة ميتيتن ب يتيتد البييتيتع األول. أميتيتا مبوجيتيت  

                                                  إاب ن البيع األول يف أع مكان يف العاش، ول ميكن استبعاد                                          الستنطاد الدو ، فإن حقوق التوزيع ت ستنطد
                                                                           . وأخريا ، مبوج  نظام الستنطاد اإلق يمت، ت ستنطد حقوق التوزيع احلصرية إاب ن أول ( 22)الواردات املوازية 

ن لواردات املوازية بني ب دان املنوقة ولكن ليس معم ية بيع ل س ع احملمية يف منوقة معينة، مما يسمح اب
خارجها. ومن اجلدير ابلذكر، يف هذا السياق، أن ايع هذه النظم تتمشس مع القاعدة الدنيا املنصوص 

 من التطاق املتع ا ابجلوان  املتص ة ابلت ارة من حقوق امل كية الطكرية.  6ع يها يف املادة 

الطكرييتة احمل يتت اليتذع يتصيترف اردات املوازية أبن صاح  حيتا امل كييتة و ت  املؤيدون حلظر الو  -30
                                                                                      بوصط  اباع جتزاة يف منوقة خالصة يكون أكثر مي   ل ستثمار يف خدمة العم ء أو تقد  املشورة قبل 
                                                                                      البيع مث  ، لًمئنان  إىل عدم وجود منافس قرييت  ميكيتن أن يسيتتطيد ميتن جهيتوده جميتا  . وييترى املؤييتدون 

 املوازية. أن هذه احلوافز أن تربر حظر الوارداتأن من ش

                                                                                     أم ا املعارضون حلظر الواردات املوازية، فإهنم أكثر انشإال  ابلتأثري الس يب ل حظر ع س املنافسة  -31
ضمن الع مة الت ارية نطسها. وهلذا السب  ع س وج  اخلصوص، تسيتمح اليتولات القضيتااية اإلق يمييتة 

ليتواردات املوازييتة ضيتمن سيتوقها املشيترتكة. ل األسواق، مثيتل الحتيتاد األورويب، اباليت هتدف إىل حتقا تكام
ومن هذا املنظور،  ثل الواردات املوازية وسي ة هامة لكطاليتة التيتوازن بيتني محاييتة احلقيتوق احلصيترية والتيتدفا 

 احلر ل س ع.

ني املذكورين أع ه واخل صة أن النه  التشريعت إزاء الواردات املوازية يتطاوت حس  أع الرأي -32
ن ميتيتيتيتن اجليتيتيتيتدير ابليتيتيتيتذكر أنيتيتيتيت  يف اليتيتيتيتولات القضيتيتيتيتااية اليتيتيتيتيت تسيتيتيتيتمح ابليتيتيتيتواردات املوازييتيتيتيتة، هيتيتيتيتو املطضيتيتيتيتل. بييتيتيتيتد أ

__________ 

. ويف ECR 1823 (1978) 3/78                                              ثيتيتيتل األسيتيتيتاح اليتيتيتذع اسيتيتيتت ند إلييتيتيت  يف قيتيتيترار حمكميتيتيتة العيتيتيتدل كانيتيتيتت هيتيتيتذه املمارسيتيتيتة  (21)
، American Home Products Corporation ضد شركة Centrafarm BVاإلجراءات القانونية اليت ا ذهتا شركة 

 American Homeوية معينة مصدرها أن   ا هلا، ابعتبارها مستورد واردات موازية، بيع أد Centrafarmادعت 

Products Corporation   حتيتيتيتيتيتيتت السيتيتيتيتيتيتم الت يتيتيتيتيتيتيتارعSeresta يف هولنيتيتيتيتيتيتدا دون احلصيتيتيتيتيتيتول ع يتيتيتيتيتيتيتس إذن ميتيتيتيتيتيتن شيتيتيتيتيتيتيتركة  
American Home Products Corporation وعرضيتيتت هيتيتذه األخيتيترية العقيتيتاقري امليتيتذكورة ل بييتيتع يف املم كيتيتة املتحيتيتدة .

حيتيتدو  انتهيتيتاك حلقوقهيتيتا املتع قيتيتة  American Home Products Corporation. وادعيتيتت ”Seresta“حتيتيتت اسيتيتم 
أن كيتيتيت  العقيتيتيتارين متميتيتيتاث ن، وميتيتيتن   أن حقيتيتيتوق امل كييتيتيتة  Centrafarmابمل كييتيتيتة الطكرييتيتيتة، يف حيتيتيتني اعتيتيتيتربت شيتيتيتركة 

                                          قد است نطدت عنيتيتد إًيتيت ق العقيتيتاقري يف سيتيتوق املم كيتيتة  American Home Products Corporationالطكرية لشركة 
من حقيتيتوق امل كييتيتة الطكرييتيتة ميكيتيتن أن يشيتيتكل تقيييتيتدا مسيتيتترتا ل ت يتيتارة يف  كمة أبن ممارسة حااملتحدة. وقضت احمل

السوق املشيتيترتكة إذا ثبيتيتت اعتميتيتاد ممارسيتيتة اسيتيتتخدام ع ميتيتات خمت طيتيتة ل منيتيتت  نطسيتيت ، أو منيتيتع اسيتيتتخدام اسيتيتم ع ميتيتة 
 ة بشكل مصونع.جتارية لس ع أعيدت تعبئتها، من أجل حتقيا جتزاة األسواق واإلبقاء ع س أسعار مرتطع

 K Maskus, 2001, Parallel imports in pharmaceuticals: Implications on competition and pricesانظر  (22)

in developing countries :متيتيتاح يف ،http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ 
ssa_maskus_pi.pdf ، 2015أار/مايو  19الرابا يف هذا جرى الً ع ع س. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
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                                                                                    ت صيتيتيتنف املسيتيتيتاعت الرامييتيتيتة إىل تقيتيتيتويا هيتيتيتذه اليتيتيتواردات عيتيتيتادة  بوصيتيتيتطها نوعيتيتيتا  حميتيتيتددا  ميتيتيتن أنيتيتيتواع السيتيتيت وك  ل
 لرأسية املخ ة ابملنافسة.التعسطت تقوم ب  مؤسسة مهيمنة، وإمنا قد تندر  ضمن القيود ا

ء تزايد أنشوة الرقمنة والت ارة اإللكرتونية، أصبحت املساال املتص ة ابلقيود املطروضة ويف ضو  -33
                                                              موروحيتيتة يف القتصيتيتاد الرقميتيتت حييتيت  ت طيتيتر ض قييتيتود مماث يتيتة مثيتيتل احل يتيت  اجلإيتيترايف  (23)ع يتيتس الت يتيتارة املوازييتيتة

 أو مكيتان رب احليتدود ع يتس أسيتاح جنسيتية املسيتته كني)ممارسات الت ار ع س اإلنرتنت لتقييد املبيعات عيت 
                                                                                       اإلقاميتيتة أو مكيتيتان التأسيتيتيس( حيتيتواجز أميتيتام مسيتيتته كت احملتيتيتوى الرقميتيتت يف السيتيتياق العيتيتابر ل حيتيتدود. وبنيتيتاء  

، 2018شيتباز/فرباير  27ع س ذلك، اعتمد الحتاد األورويب تنظيم احل   اجلإيترايف ل حتيتاد األورويب يف 
سيتيتاح جنسيتيتية العميتيت ء أو مكيتيتان  امليتيتربر وسيتيتاار أشيتيتكال التميييتيتز ع يتيتس أاليتيتذع  ظيتيتر احل يتيت  اجلإيتيترايف ايتيتري

 (.Regulation (EU) 2018/302اإلقامة أو مكان التأسيس )

                                                              الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: فرع  و د عهى اعترياد السهب  

  املنوقة/الب د

املوازييتيتيتيتة عيتيتيتيتن ًرييتيتيتيتا توبييتيتيتيتا مبيتيتيتيتدأ يسيتيتيتيتمح نظيتيتيتيتام امل كييتيتيتيتة الطكرييتيتيتيتة يف كوسيتيتيتيتتاريكا ابليتيتيتيتواردات  كوستاريكا  
مسيتوغ ع يتس السيتري الوبيعيتت ليترباءة  الستنطاد الدو ، ما دامت هيتذه اليتواردات ل  تيتؤثر دون

الخيتيتيترتاع أو تيتيتيتيتؤدع إىل اإلجحيتيتيتيتاف املطيتيتيتيترز ابملصيتيتيتيتاحل املشيتيتيتيتروعة ملاليتيتيتيتك احليتيتيتيتا أو امليتيتيتيترخص ليتيتيتيت  
تصيتيتيتيتيتاميم بشيتيتيتيتيتأن بيتيتيتيتيتراءات الخيتيتيتيتيترتاع وال 6867ميتيتيتيتيتن القيتيتيتيتيتانون رقيتيتيتيتيتم  2-16ابسيتيتيتيتيتتخدام   )امليتيتيتيتيتادة 
، بيتيترز 2013(. ويف عيتيتام 2008  ت، بصيتيتيإت  املعدليتيتة آخيتيتر ميتيترة يف عيتيتامالصيتيتناعية ومنيتيتاذ  املنشيتيت 

بعيتيتا التيتيتوتر بيتيتني السيتيت وة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة يف كوسيتيتتاريكا ووزارة الصيتيتحة، اليتيتيت عم يتيتت ع يتيتس 
احلد من واردات األدوييتة املوازييتة واشيترتاز اسيتتريادها مبوافقيتة صيتاح  بيتراءة الخيترتاع. وبيتررت 

ات ذات نوعية جيدة، ومنع تسويقها من قبل أًراف التدابري ع س أساح ضمان منت  هذه
الثة دون موافقة صاح  الرباءة. اري أن الس وة املعنية ابملنافسة يف كوستاريكا وجدت أن 
من شأن هذه القيود أن تنتهك األنظمة السارية اليت تسمح صراحة ابلواردات املوازييتة وحتيتد 

 .(24)وابلتا  حتد من املنافسة يف السوقتعرتض دخول املنافسني اجلدد، من احلواجز اليت 

يشمل تعريف الواردات املوازية مبوج  قانون املنافسة األورويب الت ارة يف املنت ات اليت تتم  الحتاد األورويب
                                                                            خيتيتار  النظيتيتام الر يتيتت اليتيتذع تضيتيتع  شيتيتركة معينيتيتة. ووفقيتيتا  ملبيتيتدأ السيتيتتنطاد ع يتيتس نويتيتاق الحتيتيتاد 

مل كييتيتة الطكرييتيتة بتقيييتيتد اليتيتواردات املوازييتيتة داخيتيتل الحتيتيتاد                          ورويب، ل ي سيتيتمح ألصيتيتحاب حيتيتا ااأل
                                                                         األورويب. وقيتيتيتد أصيتيتيتبح ذليتيتيتك حكميتيتيتا  ابتيتيتيتا  حملكميتيتيتة العيتيتيتدل التابعيتيتيتة ل حتيتيتيتاد األورويب، منيتيتيتذ أن 

 :(25)، وكان نص  كما ي تDeutsche Grammophon/Metroا ذت قرارها الشهري يف قضية  

حبظر بيع منت ات يف                            وزيع حصرع معرتف ب  قانو   إن قيام صاح  حا ت 
                                                                     اإلق يم الًو  يعرضها هو نطس  أو ت عرض مبوافقت  يف سوق دولة عضو أخرى ع س 
                                                                    أسيتيتاح أن ذليتيتك التوزييتيتع ش ييتيتتم داخيتيتل اإلق يتيتيم اليتيتًو ، هيتيتو تصيتيتر ف منيتيتاقا ل قواعيتيتد 

ليتيتذع اليتيتيت تيتيتنص ع يتيتس حرييتيتة حركيتيتة املنت يتيتات داخيتيتل السيتيتوق املشيتيترتكة. وهيتيتذا احلظيتيتر، ا
__________ 

  ميتيتا مميتيتن يسيتيتتخدمون نظيتيتام توزييتيتع حصيتيترع                                                              ميكيتيتن أن ت طيتيترض قييتيتود ع يتيتس اليتيتواردات املوازييتيتة عنيتيتدما يرايتيت  ميتيتور د منيتيتت   (23)
           ييتيت دة عنيتيتدما )ميتيتادع أو ع يتيتس اإلنرتنيتيتت( يف تعزييتيتز محاييتيتة موزعييتيت  احلصيتيتريني. ويف هيتيتذه احليتيتالت، تكيتيتون املنافسيتيتة مق

                                                                                               يرا  املسته ك/العميل يف شراء منت  ع س اإلنرتنت ولكن البييتيتع ييتيت رفا نتي يتيتة  ملتو بيتيتات  ييزييتيتة تتع يتيتا ابجلنسيتيتية 
مكيتيتان التأسيتيتيس، ويرتتيتيت  ع يهيتيتا أتثيتيتري سيتيت يب ع يتيتس املنافسيتيتة يف املبيعيتيتات العيتيتابرة ل حيتيتدود ع يتيتس  أو مكيتيتان اإلقاميتيتة أو

 اإلنرتنت، دون أع مربر.

(24) Organization for Economic Cooperation and Development, 2014, Competition Law and Policy in 

Costa Rica: A Peer Review, available at https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-

PeerReview2014en.pdf. 

(25) Court of Justice of the European Union, 78/70 (1971) ECR 487. 

https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014en.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/CostaRica-PeerReview2014en.pdf
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نييتيتة، يتعيتيتارض ميتيتع املقصيتيتد ميكيتيتن أن يضيتيتطت ًيتيتابع الشيتيتر    عية ع يتيتس عيتيتزل األسيتيتواق الًو
 وهو توحيد األسواق يف سوق واحدة. األساست ل معاهدة، أل

                         من املعاهدة املنظ  مة لعمل   102أو املادة   101وميكن أن ينتهك تقييد الواردات املوازية املادة 
الصيتيت ة مهيمنيتيتة. كميتيتا قضيتيتت احمليتيتاكم األوروبييتيتة أبن                                    الحتيتيتاد األورويب إذا اعتيتيت ربت الشيتيتركة ذات

أع اتطاق ل حد من الت ارة املوازية هو إسيتاءة اسيتتعمال  حسيت  املوضيتوع ، حيتىت ليتو ش ييتتم 
 (.GlaxoSmithKline C-501/06 P, C-513/06 P, C-519/06 Pإثبات ضرر املسته ك )

                                     قييتودا  إق يمييتة ايتيتري قانونييتة مبوجيت  امليتيتادةميكيتن اعتبيتار القييتود املطروضيتيتة ع يتس اليتواردات املوازييتيتة  سويسرا
. ويف القيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترار الصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتادر يف قضيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتية (26)( ميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن قيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتانون الكيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتارت ت السويسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيترع4)5

Gaba International AG, Gebro Pharma GmbH 2013كانون األول/ديسمرب   19، يف ،
                                                                        وجيتيتدت احملكميتيتة السويسيتيترية أن تقيييتيتد املبيعيتيتات السيتيت بية يشيتيتكل ضيتيتابوا  ايتيتري قيتيتانوين بصيتيترف 

ظر عن اآلار النااة ع س املنافسة يف سويسرا أو عن إثبات مستوى معيتني ميتن التيتأثريات الن
 .(27)الشديدة ع س املنافسة

ل مينع الواردات املوازية ول يطرض جزاءات بشأهنا. بييتد  إن قانون امل كية الطكرية يف الياابن الياابن
                                 ا مبكافحة الحتكار، ت عترب اري شرعية أن عرق ة الواردات املوازية، مبوج  قانون الب د املتع 

. وقيتيتد ا يتيتذت الييتيتاابن تيتيتدابري يف عيتيتدد ميتيتن احليتيتالت (28)يف حيتيتد ذاهتيتيتا ول  ضيتيتع حلكيتيتم املنويتيتا
زييتيتيتيتة ميتيتيتيتن أدوات املاايتيتيتيتدة املصيتيتيتيتنوعة ميتيتيتيتن اخليتيتيتيتزف، وآلت ضيتيتيتيتد املنيتيتيتيتع ايتيتيتيتري العيتيتيتيتادل ليتيتيتيتواردات موا

 البيانو، واملث  ات، والسيارات.

الشيتيترعية ع يتيتس السيتيتترياد  1998لقيتيتانون حقيتيتوق التيتيتأليف والنشيتيتر لعيتيتام                     يضيتيتطت القيتيتانون املعيتيتد ل نيوزي ندا
، كيتان قيتانون حقيتوق التيتأليف 1998. وقبيتل عيتام (29)املوازع يف نيوزي ندا يف ظل ظروف معينيتة

 ظر السترياد املوازع إىل نيوزي نيتدا جلمييتع السيت ع احملمييتة مبوجيت  حقيتوق  1994والنشر لعام 
واردات املوازييتيتة ميتيتن                                  وردة ل سيتيتتخدامات احمل ييتيتة. وت عتيتيترب اليتيت التيتيتأليف والنشيتيتر، ايتيتري السيتيت ع املسيتيتت

ألف( من قانون  - 5)12                                                           النسخ اري املخالطة قانونية إذا است وفيت الشروز احملددة يف املادة 
 (. وينص احلكم املذكور ع س ما ي ت:143)رقم  1994حقوق التأليف والنشر لعام 

 نيوزي نيتيتيتدا ل يشيتيتيتكل أع شيتيتيتتء يسيتيتيتتورده شيتيتيتخص ميتيتيتا أو يقيتيتيترتح اسيتيتيتترياده إىل 
 ()ب( إذا استو، الشروز التالية:3ام املادة الطرعية )نسخة خمالطة ألحك

                                                            إذا صيتيتنع ذليتيتك الشيتيتتء ماليتيتك  حيتيتا التيتيتأليف والنشيتيتر، أو أع حيتيتا مماثيتيتل ميتيتن  )أ(
                                                                          حقوق امل كية الطكرية، أو ص نع مبوافقت ، يف العمل املشار إلي  يف الب د اليتذع صيتنع 

 في  ذلك الشتء؛ 

__________ 

(26) Switzerland, Federal Act on Cartels and other Restraints of Competition (6 October 1995, status as 

of 1 December 2014), available at https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278 

/index.html. 

 (27 ) Concurrences ،2013  أيدت احملكمة اإلدارية الحتادية السويسيتيترية الإراميتيتات اليتيتيت فرضيتيتتها السيتيت وة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة ،
                                                                             ان واملرخ  ص ل  وموزعيتيت  وصيتيتاح  الرخصيتيتة حلظيتيتر اليتيتواردات املوازييتيتة ميتيتن النمسيتيتا إىل سويسيتيترا                       ع س مصن ع ملع ون األسن 

 (Gaba International  ،)19    ،متاحيتيتة ع يتيتس:  كيتيتانون األول/ديسيتيتمربhttps://www.concurrences.com/en/bulletin/ 

news-issues/december-2013/The-Swiss-Federal-Administrative-64200  . 
(28) Japan, Fair Trade Commission, 2017, revision, Guidelines concerning Distribution Systems and 

Business Practices under the Antimonopoly Act, available at https://www.jftc.go.jp/en/legislation_ 
gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf. 

 /http://www.legislation.govt.nz/act )انظيتيتيتيتر 1998                                                   نيوزي نيتيتيتيتدا، القيتيتيتيتانون املعيتيتيتيتد ل حلقيتيتيتيتوق التيتيتيتيتأليف والنشيتيتيتيتر لعيتيتيتيتام (29)

public/1998/0020/latest/DLM426040.html). 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19950278/index.html
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/december-2013/The-Swiss-Federal-Administrative-64200
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/december-2013/The-Swiss-Federal-Administrative-64200
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/december-2013/The-Swiss-Federal-Administrative-64200
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/december-2013/The-Swiss-Federal-Administrative-64200
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
https://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines_files/DistributionSystemsAndBusinessPractices.pdf
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1998/0020/latest/DLM426040.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1998/0020/latest/DLM426040.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1998/0020/latest/DLM426040.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1998/0020/latest/DLM426040.html
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التيتيتيتأليف والنشيتيتيتر، أو أع حيتيتيتا مماثيتيتيتل ميتيتيتن ا ش يكيتيتيتن هنيتيتيتاك ميتيتيتن مي يتيتيتك حيتيتيتا إذ )ب(   
حقوق امل كية، يف العمل املشار إلي  يف الب د اليتذع صيتنع فييت  ذليتك الشيتتء، تنوبيتا 

 إحدى احلالت التالية:
انقضيتيتيتاء ميتيتيتدة صيتيتيت حية محاييتيتيتة حيتيتيتا التيتيتيتأليف والنشيتيتيتر )أو محاييتيتيتة حيتيتيتا  ‘1’ 

                      وح سيتابقا  ل عميتل املشيتار آخر مماثل من حقوق امل كية الطكرية( املمن
 ي  يف ذلك الب د؛إل

عدم قيام الشخص املؤهل مل كية حيتا التيتأليف والنشيتر )أو أع حيتا  ‘2’
مماثيتيتيتل ميتيتيتن حقيتيتيتوق امل كييتيتيتة الطكرييتيتيتة( يف العميتيتيتل املشيتيتيتار إلييتيتيت  يف ذليتيتيتك 
الب د اب اذ بعا اخلووات القانونية املتاحة ل  لكطالة حا التأليف 

ل امل كييتيتيتة الطكرييتيتيتة( يف العميتيتيت  والنشيتيتيتر )أو أع حيتيتيتا مماثيتيتيتل ميتيتيتن حقيتيتيتوق
 املع  يف ذلك الب د؛

يشيتيتيتكل الشيتيتيتتء املعيتيتيت  نسيتيتيتخة ث ثييتيتيتة األبعيتيتيتاد ميتيتيتن عميتيتيتل فيتيتيت  اسيتيتيتتإل  ‘3’
 (؛4)75                                           صناعيا  يف ذلك الب د ع س النحو احملدد يف املادة 

                                                   صيتيت نع الشيتيتتء املعيتيت  يف ذليتيتك الب يتيتد ميتيتن قبيتيتل صيتيتاح  حيتيتا التيتيتأليف  ‘4’
 أو مبوافقت .والنشر يف العمل املع  يف نيوزي ندا 

()د( ميتيتيتن قيتيتيتانون الع ميتيتيتات الت ارييتيتيتة ابلسيتيتيتترياد امليتيتيتوازع وتيتيتيتنص ع يتيتيتس أن 2)34تسيتيتيتمح امليتيتيتادة  أفريقياجنوب 
الع مة الت ارية املس  ة اري معرضة ل نتهاك عن ًريا  استرياد سيت ع إىل اجلمهورييتة حيتني 

و بيعهيتيتا أو عرضيتيتها توضيتع ع يهيتيتا الع ميتيتة الت ارييتة ميتيتن قبيتيتل مالكهيتيتا أو مبوافقتيت ، أو توزيعهيتيتا أ
)رقيتم  1978()ه( ميتن قيتانون بيتراءات الخيترتاع لعيتام 2)56                               بيع يف اجلمهورية . ووفقا  ل مادة ل 
ً    استرياد منت  حممت 2002(، بصيإت  املعدلة يف عام 57                                                 ، ميكن منح رخصة إلزامية إذا 

قيتيتاء املنيتيتت  بيتيترباءة اخيتيترتاع وكيتيتان املب يتيت  اليتيتذع يو بيتيت  صيتيتاح  اليتيترباءة أو امليتيترخص ليتيت  أو وكي يتيت  ل
                                                                       بالإيتيتا  فييتيت  ابلنسيتيتبة ل سيتيتعر املوبيتيتا يف الب يتيتدان اليتيتيت يصيتيتن ع فيهيتيتا املنيتيتت  احملميتيتت مبوجيتيت  احملميتيتت م

 رخصة من صاح  الرباءة أو من يسبق  أو يعقب  ع س ال ق .

 - 24                                                                         ي سمح عموميتا  ل يتواردات املوازييتة ايتري امليتأذون هبيتا ابليتدخول إىل زمبيتابوع. وتيتنص امليتادة  زمبابوع
ن بيتراءات الخيترتاع ع يتس السيتماح ابليتواردات املوازييتة  إذا كانيتت تك طيتة اسيتترياد أليتف ميتن قيتانو 

 .(30)املنت  أقل من تك طة شراا  من صاح  الرباءة 

 
 

حتقييتيتيتيتا أايتيتيتيتراض جتارييتيتيتيتيتة مشيتيتيتيتروعة، مثيتيتيتيتل اجليتيتيتيتيتودة عنيتيتيتيتدما ل يكيتيتيتيتون القصيتيتيتيتد ضيتيتيتيتيتمان  )هيت(
 الس مة أو التوزيع امل ام أو اخلدمة امل امة: أو
 ت أو الك ت ل تعامل ابلشروز الت ارية املعتادة ملؤسسة األعمال؛الرفا اجلزا ‘1’

 
التعاميتيتل ميتيتع                                                                       يتيتك الشيتيتركات حرييتيتة التعاقيتيتد كقاعيتيتدة عاميتيت ة، وابلتيتيتا  فيتيتإن هليتيتا القيتيتدرة ع يتيتس رفيتيتا  -34

                                                                                   املؤسسيتيتات األخيتيترى. وتقيتيتر  اليتيتولات القضيتيتااية أبن اللتيتيتزام ابلتعاميتيتل قيتيتد ييتيتؤدع إىل احليتيتد ميتيتن السيتيتتثمار 
                                                                         ييتيتد أن رفيتيتا التعاميتيتل قيتيتد ي سيتيتتخدم، يف ظيتيتل ظيتيتروف معينيتيتة، كوسيتيتي ة لسيتيتتبعاد املنافسيتيتني أو والبتكيتيتار. ب

اص عندما  ت يتك مؤسسيتة ملنح ميزة تنافسية إىل مؤسسة أخرى. ومن املرجح أن  د  ذلك بشكل خ
ايت  عنهيتا ملنافسيتيها كيتت ميارسيتوا نشيتاًهم                                                       مهيمنة مرفقا  أساسيا ، أع عندما  ت يتك مؤسسيتة ميتا مرافيتا ل

__________ 

(30) World Intellectual Property Organization, 2014, Exceptions and limitations to patent rights: 

Exhaustion of patent rights (SCP/21/7), available at http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_ 
21/scp_21_7.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_7.pdf
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ت يتيتارع ول يتسيتيت  استنسيتيتاخها بتك طيتيتة معقوليتيتة ميتيتن الناحييتيتة الت ارييتيتة. ويف هيتيتذه احليتيتالت، ل ميكيتيتن أن ال
 لس بية لستبعاد املنافسني.ترجح كطة تش يع الستثمار والبتكار ع س كطة اآلار ا

                                                                              بيد أن  ينبإت أل يإي  عن األذهان أن ممارسات رفا التعاميتل ليسيتت سيت وكا  خميت   ابملنافسيتة  -35
                                                                                       يف حد ذاهتا، وإمنا تشيتكل جيتزءا  ل يت يتزأ ميتن أسيتواق املنافسيتة. وينبإيتت عموميتا  أن تكيتون الشيتركات حيترة 

مشيترتين التق ييتديني واملؤسسيتات ذات الصيت ة، والت يتار يف اختيار التعامل، ويف ميتنح املعام يتة التطضيتي ية ل 
ون ع يتيتس جيتيتيتودة املنيتيتيتت  اليتيتذين يسيتيتيتددون  يتيتن مشيتيتيترتاهتم ميتيتيتن السيتيت ع يف املوعيتيتيتد احمليتيتدد، أو اليتيتيتذين سيتيتيتيحافظ

                                                                                    و عت ، ع س سبيل املثال. وينوبيتا األميتر كيتذلك عنيتدما تع يتن مؤسسيتة أعميتال مسيتبقا  عيتن الظيتروف اليتيت 
 سرتفا فيها البيع.

 ة يف التفري ن  القنئمة:  فض الت نم              الن  ج البديه  

  املنوقة/الب د

                             ساسيتيتيتيتية، انتهاكيتيتيتيتا  حميتيتيتيتتم   ملكافحيتيتيتيتة                                                 ي عتيتيتيتيترب رفيتيتيتيتا التعاميتيتيتيتل، وكيتيتيتيتذلك منيتيتيتيتع الوصيتيتيتيتول إىل املرافيتيتيتيتا األ الربازيل  
، الطصل اخلامس والطصل احلادع عشر من القانون رقيتم 36من املادة  3                     الحتكار، عم   ابلطقرة 

                                                            . ولكيتيتت يب يتيت  حيتيتد انتهيتيتاك مكافحيتيتة الحتكيتيتار، جييتيت  أن ي عتيتيترب الوصيتيتول إىل 2011لعيتيتام  12-529
                        خ  إميتيتا مسيتتحي   أو ايتري جميتيتد                                                  عيتام   أساسيتيتيا  ل يتدخول إىل السيتوق وجييتيت  أن يكيتون استنسيتا املرفيتا

(، وجدت Thyssenkrupp                                                           من الناحية املنوقية. ويف حتقيا أجرع مؤخرا  ضد شركة تيسينكروب )
م                                                                                         السيت وة الربازي ييتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة أن هنيتيتاك عيتيتددا  كافييتيتا  ميتيتن امليتيتوردين البيتيتدي ني وأن السيتيت وك املزعيتيتو 

حقيقيتيتيتات األخيتيتيتيترى يف سيتيتيت وك رفيتيتيتيتا يصيتيتيتل إىل درجيتيتيتيتة انتهيتيتيتاك مكافحيتيتيتيتة الحتكيتيتيتار. وتتع يتيتيتيتا الت ل
التعامل ابلقواع املا ، مثل تقد  خيتدمات بواقيتات الاتميتان )ضيتد املؤسسيتات املالييتة الكبيترية يف 

 الربازيل( وساار شركات حتويل الدفع. 

( من قانون مكافحة الحتكار يف الصني ع س مؤسسة أعمال هلا مركيتز مهيتيمن 3)17حتظر املادة  الصني
استعمال مركزها السوقت املهيمن عن ًرييتا رفيتا التعاميتل ميتع ًيترف جتيتارع  يف السوق أن تستء

ميتيتن األحكيتيتام املتع قيتيتيتة ابهليمنيتيتة اليتيتيت تيتيتنص ع يهيتيتيتا اإلدارة  4دون سيتيتب  ميكيتيتن تربييتيتره. وتيتيتيتوفر امليتيتادة 
نييتيتة ل تنمييتيتة واإلصيتيت ح ملكافحيتيتيتة  13 يتيتارة وامليتيتادة احلكومييتيتة ل صيتيتناعة والت ميتيتن أحكيتيتام ال  نيتيتة الًو

 ة ابألسعار أمث ة مطص ة ع س رفا التعامل.الحتكارات املتع ق

تعتيتيتيترب املطوضيتيتيتية األوروبييتيتيتة، يف توجيهاهتيتيتيتا املتع قيتيتيتة أبوليتيتيتوات اإلنطيتيتيتاذ ل مطوضيتيتيتية األوروبييتيتيتة يف جميتيتيتال  الحتاد األورويب
                               ميتيتن املعاهيتيتدة املنظ  ميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد  102دة املطوضيتيتية األوروبييتيتة )امليتيتادة ميتيتن معاهيتيت  82توبييتيتا امليتيتادة 
( ع يتيتيتس السيتيتيت وك السيتيتيتتبعادع التعسيتيتيتطت ل مؤسسيتيتيتات املهيمنيتيتيتة، أن C 45/02/2009               األورويب حالييتيتيتا  

                                                                                  رفا التوريد ميثل إحدى املمارسات احملتم ة إلساءة استعمال اهليمنة. ووفقا  ل توجيهات، يشمل 
ميتداد العميت ء ابملنت يتات، ورفيتا الرتخيتيص حلقيتوق امل كييتة الطكرييتة أو رفيتا رفا التوريد رفا إ
مرفا أساست أو إىل شبكة. وتعترب املطوضية هذه املمارسات أولوية إنطاذية إذا  إ حة الوصول إىل  

                                                                               كانيتت هنيتيتاك ث ثيتيتة ظيتيتروف متيتيتوافرة: أن يتع يتيتا اليتيترفا مبنيتيتت  ضيتيترورع أو خدميتيتة ضيتيترورية موضيتيتوعيا  
بطعالييتيتيتيتة يف سيتيتيتوق املصيتيتيتيت ، وأن يكيتيتيتون ميتيتيتيتن امليتيتيترجح أن ييتيتيتيتؤدع اليتيتيتيترفا إىل ل يتيتيتتمكن ميتيتيتيتن املنافسيتيتيتة 

اليتيتيتة يف سيتيتيتوق املصيتيتيت ، وأن يكيتيتيتون ميتيتيتن امليتيتيترجح أن ييتيتيتؤدع اليتيتيترفا إىل القضيتيتيتاء ع يتيتيتس املنافسيتيتيتة الطع
 اإلضرار ابملسته ك.

 Slovak Telekom, a.s., v. European                                            ويف حكيتم صيتدر ميتؤخرا  عيتن احملكميتة العاميتة األوروبييتة )

Commission, Case T-851/14, 13 December 2018 تقيتر ر، ميتن أجيتل اخل يتوص إىل رفيتا )                             
ية الوصول اليت ل ا  عنها ل منافسني احملتم ني من أجل الضيتو ع التعامل، أن استنتا  إمكان

أبعميتيتاهلم ايتيتري ضيتيترورع ألن اإلًيتيتار التنظيميتيتت األساسيتيتت، ع يتيتس أع حيتيتال، يعيتيترتف بوضيتيتوح بضيتيترورة 
 توافر إمكانية الوصول. 
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الوصول  ( ع س شركة مهيمنة أن ترفا89)رقم    1998)ب( من قانون املنافسة لعام  8حتظر املادة   ريقياجنوب أف
 1                                                                                    إىل  مرفا أساست  عندما يكون من اجملدع اقتصادا  توفري إمكانية الوصول إلي . ووفقا  ل مادة 

ع املنافس بدوهنما ‘ من قانون املنافسة، فإن  املرفا األساست  هو بنية حتتية أو مورد ل يستوي6’
                                                     أن يقدم من الناحية املنوقية س عا  أو خدمات إىل عم ا . 

‘ ع يتيتس شيتيتركة مهيمنيتيتة أن تيتيترفا تورييتيتد سيتيت ع  درة ملنيتيتافس عنيتيتدما  2)د(’ 8ذليتيتك، حتظيتيتر امليتيتادة    إضيتيتافة إىل 
                                                                                            يكون توريدها جمدا  اقتصادا ، ما ش تثبت الشركة املعنية أن املكاس  املتحققة ع س صعيد التكنولوجيا  

.  ت  عن هذا الطعل األثر املخل ابملنافسة املرت أو الكطاءة أو اريها من املكاس  املعززة ل منافسة تطوق  
السيتيتيت وك التعسيتيتيتطت، جيتيتيترى اخل يتيتيتوص يف قضيتيتيتية  املخيتيتيتل ابملنافسيتيتيتة النيتيتيتاجم عيتيتيتن  يتع يتيتيتا ابألثيتيتيتر الطع يتيتيتت  وفيميتيتا  

Nationwide Airlines (Pty) Ltd, Comair Ltd vs. South African Airways (Pty) Ltd   أن ،
ملسته كني، وأن األدلة  نشوء إساءة الستعمال ل يتو   وجود أدلة ع س الضرر الطع ت الذع ي حا اب 

  س وجود استبعاد حقيقت أو كبري، مثل استبعاد املنافسني من السوق، تكون كافية. ع 

                                                                                      ل  ظر قانون املنافسة يف الولات املتحدة صراحة  ممارسات رفا التعامل، وش تعتمد احملكمة الع يا   الولات املتحدة
ملنصيتيتوص ع يهيتيتا يف قضيتيتية  األساسيتيتية . وضيتيتمن القييتيتود ا ل يتيتولات املتحيتيتدة صيتيتراحة البتيتيتة مبيتيتدأ  املرافيتيتا  

Aspen Skiing  من قانون شيتريمان نظيترا  إىل    2، قد يؤدع إهناء ع قة جتارية قاامة إىل انتهاك الطقرة                         
التضحية ابألرابح ع س األمد القصري من أجل القضاء ع س منافس يف السوق ع يتس األميتد الووييتل.  

Aspen Skiing Co v. Aspen Highlands Skiing Corp.. 472 U.S. 585, 601 (1985) ويف عام .
وأكيتيتيتدت ميتيتيتن جدييتيتيتد  2، أكيتيتيتدت احملكميتيتيتة الع ييتيتيتا أن هيتيتيتذه الطئيتيتيتة تقيتيتيتع خيتيتيتار  حيتيتيتدود الطقيتيتيترة 2004

القاعيتيتيتيتيتدة العاميتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيتيت تطييتيتيتيتيتد أبن املؤسسيتيتيتيتيتات الت ارييتيتيتيتيتة ميكيتيتيتيتيتن أن تيتيتيتيتيترفا التعاميتيتيتيتيتل ميتيتيتيتيتع منافسيتيتيتيتيتيها 
(Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP.) 

ع س قاامة ابملمارسات اليت، عندما تقوم هبا  2002من قانون املنافسة اهلندع لعام  4تنص املادة  هلندا
ظيتر أع                                                                                 مؤسسة مهيمنة أو جمموعة مهيمنيتة، تشيتكل إسيتاءة اسيتتعمال ل هيمنيتة، وميتن امليترجح أن   

حتديد أو تقيييتد إنتيتا  السيت ع أو تصرف لشركة مهيمنة يندر  يف نواق هذا الس وك، مبا يف ذلك 
ليتيتيتيتيت تيتيتيتيتؤدع إىل رفيتيتيتيتا إ حيتيتيتيتة الوصيتيتيتيتول إىل تقيتيتيتيتد  اخليتيتيتيتدمات والسيتيتيتيتماح ابملمارسيتيتيتيتة أو املمارسيتيتيتيتات ا

. ومن جهة أخرى، تشري ال  نة اهلندية املعنية ابملنافسة يف (31)األسواق، أبع شكل من األشكال
                          ارييتيتة عموميتيتا  احليتيتا يف اسيتيتتخدام توجيهاهتيتيتا بشيتيتأن قيتيتانون املنافسيتيتة يف اهلنيتيتد إىل أن ل مؤسسيتيتات الت 

تعاميتل معهيتا. وميتع ذليتك، فيتإذا مت اختيارهيتا عيتن س وتها التقديرية يف اختيار اجلهات اليت تود أن ت
ًريا الت مر مع منافس أو فرد آخر، أو مؤسسة جتارية أخرى، فمن املرجح أن تكيتون يف وضيتعية 

دييتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة التحقييتيتا يف . ويف قضيتيتية حديثيتيتة العهيتيتد، قيتيتررت ال  نيتيتة اهلن(32)خمالطيتيتة ل قيتيتانون
يف جمال الب  الت طزيوين،   Star Indiaو  Sonyشركيت                                            مسألة رفا التعامل البن اء والصريح من قبل

 Competitionواعتيتيتيتيتربت أن وجيتيتيتيتود قيتيتيتيتوة سيتيتيتيتوقية أميتيتيتيتر ضيتيتيتيترورع إلجيتيتيتيتراء تقييتيتيتيتيم يف هيتيتيتيتذا الصيتيتيتيتدد )

Commission of India, Case No. 30/2017, Noida Software Technology Park/ Star 

2018July  27India / Sony Pictures Network India, )(33). 

 

__________ 

 /https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf ، متيتيتيتيتيتيتيتيتاح ع يتيتيتيتيتيتيتيتس:2002اهلنيتيتيتيتيتيتيتيتد، قيتيتيتيتيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتيتيتيتيتة لعيتيتيتيتيتيتيتيتام  (31)

competitionact2012.pdf. 

(32) Global Compliance News, n/d, Antitrust and competition in India, available at 

https://globalcompliancenews.com/antitrust-and-competition/antitrust-and-competition-in-india/. 

(33) Competition Commission of India, Case No. 30/2017, Noida Software Technology Park/Star 

India/Sony Pictures Network India, 27 July 2018, available at https://www.cci.gov.in/sites/default/ 
files/Case%20No.%2030%20of%202017.pdf. 

https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://globalcompliancenews.com/antitrust-and-competition/antitrust-and-competition-in-india/
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.%2030%20of%202017.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.%2030%20of%202017.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.%2030%20of%202017.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Case%20No.%2030%20of%202017.pdf
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عنيتيتيتيتدما ل يكيتيتيتيتون القصيتيتيتيتد ضيتيتيتيتيتمان حتقييتيتيتيتا أايتيتيتيتراض جتارييتيتيتيتيتة مشيتيتيتيتروعة، مثيتيتيتيتل اجليتيتيتيتيتودة  )هيت(
  الس مة أو التوزيع امل ام أو اخلدمة امل امة: أو

  ي...ر
د ع يتيتس توزييتيتع أو صيتيتنع                                                  جعيتيتل تورييتيتد سيتيت ع أو خيتيتدمات معينيتيتة متوقطيتيتا  ع يتيتس قبيتيتول قييتيتو  ‘2’

 س ع منافسة أو س ع أخرى؛

 
                                                               السيتيت وك امليتيتذكور أعيتيت ه مظهيتيترا  ميتيتن مظيتيتاهر ترتيبيتيتات التعاميتيتل احلصيتيترع، وميكيتيتن               كثيتيتريا  ميتيتا يكيتيتون  -36

وصط  أبن  ممارسة جتارية حتصل مبوجبها مؤسسة ميتا ع يتس حقيتوق حصيترية، ضيتمن إق يتيم معيتني يف أحييتان  
و بيعهيتا أو إعيتادة بيعهيتا. ول حصيتول ع يتس هيتذه احلقيتوق كثرية، لشراء س ع أو خدمات مؤسسيتة أخيترى أ

 يشرتز البااع ع س املشرتع عدم التعامل يف الس ع املنافسة أو تصنيعها.                  احلصرية، كثريا  ما

يتيتار هيتيتذه الرتتيبيتيتات، يتخ يتيتس امليتيتوزع عيتيتن جيتيتزء ميتيتن حريتيتيت  الت ارييتيتة مقابيتيتل احلماييتيتة ميتيتن  -37 السيتيتماح    ويف إ
 ية. النسيب لألًراف املعن                                             . وتعكس شروز التطاق عادة  املوقف التطاوضت ل منافسني ببيع املنت  احملدد املع 

وتكيتيتيتيتون نتيتيتيتيتاا  هيتيتيتيتذه القييتيتيتيتود مماث يتيتيتيتة ل نتيتيتيتيتاا  احملققيتيتيتيتة عيتيتيتيتن ًرييتيتيتيتا التكاميتيتيتيتل الرأسيتيتيتيتت ضيتيتيتيتمن كييتيتيتيتان  -38
                                                                                       اقتصادع، حي  يتحكم املور د يف منطذ التوزيع، دون أن يشرتك املوزع يف امل كية، يف احلالة السابقة.

قات التوزيع احلصرع يف                                                              دير ابلذكر أن عددا  كبريا  من قوانني املنافسة ل يتناول فقا اتطا ومن اجل  -39
                                                                                               إًار حظر إساءة استعمال املركز املهيمن، وإمنا يتناوهلا أيضا  يف سياق التطاقات الرأسية املخ ة ابملنافسة. 

                                                  الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: الت نم  احلصري  

   داملنوقة/الب

                         ميتيتيتيتن املعاهيتيتيتدة املنظ  ميتيتيتة لعميتيتيتيتل  102تسيتيتيتتخدم املطوضيتيتيتية األوروبييتيتيتة، يف توجيهاهتيتيتيتيتا بشيتيتيتأن امليتيتيتادة  الحتاد األورويب  
( لتنيتاول التزاميتات الشيتراء exclusive dealingالحتاد األورويب، مصو ح  التعامل احلصرع  )

ة. كما أهنا توس ع مطهوم التعامل احلصرع                                                           احلصرية الصر ة واري املباشرة واحلسومات املشرًو
مل التوريد احلصرع يف ظل الشاال التنافست الرايست املتمثل يف عدم إ حة الوصول إىل ليش

العميتيتيت ء. ومبوجيتيتيتيت  قيتيتيتانون الحتيتيتيتيتاد األورويب، قيتيتيتيتد يشيتيتيتكل التعاميتيتيتيتل احلصيتيتيترع إسيتيتيتيتاءة اسيتيتيتيتتعمال 
                   قد ي عترب أيضيتا                                              من املعاهدة املنظ  مة لعمل الحتاد األورويب، ولكن 102ل هيمنة مبوج  املادة 

ميتيتن املعاهيتيتدة  101                                                        وين يف اييتيتاب اهليمنيتيتة ابعتبيتيتاره اتطاقيتيتا  خميتيت   ابملنافسيتيتة مبوجيتيت  امليتيتادة ايتيتري قيتيتان
                                                                         املنظ  ميتيتة لعميتيتيتل الحتيتيتيتاد األورويب. وخ صيتيتيتت حمكميتيتيتة العيتيتدل األوروبييتيتيتة إىل وجيتيتيتود افيتيتيترتاض بعيتيتيتدم 

 املاايتة. وميتن يف 50مشروعية التعامل احلصرع عندما يكون لدى املورد حصة سوقية مقيتدارها 
يوفر اإلعطاء الطئوع املتع ا ابلقيود الرأسية ميت ذا آمنيتا ل تت يتاوز فييت  حصيتص   حية أخرى،

 يف املااة ول يت اوز مبدأ احلصرية فرتة مخس سنوات.  30الورفني يف السوق 

لتح يل  ضع ابلتا                                                                  تعترب حماكم الولات املتحدة عموما  التعامل احلصرع كاتطاقات  رأسية، الولات املتحدة 
(. وأشيتارت احملكميتة الع ييتا يف Standard Stations v. United States, 1949حكيتم املنويتا )

، ع يتس وجيت  التحدييتد، إىل أن Continental TV v. GTE Sylvaniaرأيهيتا املرجعيتت يف قضيتية 
الواحيتيتدة  التيتيتأثريات السيتيتوقية ميتيتن جيتيتراء القييتيتود الرأسيتيتية ايتيتري السيتيتعرية يف إًيتيتار الع ميتيتة الت ارييتيتة

                                                                            ، نتي ة  ل تزامن بيتني احليتد ميتن املنافسيتة يف إًيتار الع ميتة الت ارييتة الواحيتدة، ميتن  حييتة، معقدة
 .(34)وزادة املنافسة بني الع مات الت ارية من  حية أخرى

__________ 

 United States v. Colgate and Company, Supreme ، انظيتيترتعاميتيتل ميتيتن جانيتيت  واحيتيتدفيميتيتا يتع يتيتا بيتيترفا ال (34)

Court of the United States, 1919, 250 US300, 39 S. Ct. 465, 53 1.Ed. 992, 7 A.L. R. 443ضا  . انظر أي    
Eastman Kodak v. Image Technical Services Inc., 504 US451 (1992)   أن  رأت احملكميتيتة الع ييتيتا)حييتيت

ينبإيتيتت السيتيتماح هليئيتيتة احمل طيتيتني أبن تقيتيترر ميتيتا وأنيتيت  ،    ا  مو قيتيت       حقيتيتا   احلا الحتكارع يف رفا التعاميتيتل ميتيتع منيتيتافس ليتيتيس
 .(أم ل إذا كانت األسباب اليت قدمها املدعس ع ي  ذرااعية
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   داملنوقة/الب

من القانون الصي  ملكافحة الحتكار قاامة ايتري حصيترية أبنيتواع السيت وك اليتيت  17حتدد املادة  الصني  
، وع يتس 2018ظورة يف ظل افتقارها إىل ما يربرهيتا. وحب يتول هناييتة عيتام ة وابلتا  حم            ت عترب تعسطي

اليتيتيترام ميتيتيتن عيتيتيتدم فيتيتيتتح حتقيقيتيتيتات بشيتيتيتأن التطاقيتيتيتات الرأسيتيتيتية ايتيتيتري السيتيتيتعرية القااميتيتيتة بيتيتيتذاهتا، فقيتيتيتد 
ارتبويتيتيتت التحقيقيتيتيتات املتع قيتيتيتة إبسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتة برتتيبيتيتيتات رأسيتيتيتية، ميتيتيتن بينهيتيتيتا التعاميتيتيتل 

                                                 ، تقيتيتوم السيتيت وة الصيتيتينية املعنييتيتة ابملنافسيتيتة حالييتيتا  برصيتيتد ناعة السيتيتياراتاحلصيتيترع. ويف قويتيتاع صيتيت 
نيتيتوعني ميتيتن أنيتيتواع التعاميتيتل احلصيتيترع يتع قيتيتان بقويتيتع اييتيتار وقيتيتد ابدر إليهميتيتا مصيتيتنعو السيتيتيارات 
الذين  ت ون مراكز مهيمنة يف أسواق ما بعد البيع )أسواق قوع الإيار( ل سيارات اليت حتمل 

ية ا يتة أميتور ميتن بينهيتا التزاميتات الشيتراء احلصيترية الس وة الصيتين ع متهم الت ارية، كما ترصد
املطروضيتيتة ع يتيتس أعضيتيتاء الشيتيتبكة امليتيترخص هليتيتم )أع القييتيتود املطروضيتيتة ع يتيتس الشيتيتراء ميتيتن مصيتيتادر 
بدي يتيتة( والتزاميتيتات التورييتيتد احلصيتيترية املطروضيتيتة ع يتيتس ميتيتوردع قويتيتع الإييتيتار عيتيتن ًرييتيتا وضيتيتع قييتيتود 

ييتة اخلاصيتة مباشيترة إىل سيتوق ميتا بعيتد ع ميتات الت ار ل حي ولة دون قيام هيتؤلء امليتوردين ببييتع ال
 البيع. 

                                                                                    مبوج  قانون املنافسة الشي ت، ي عد التعامل احلصرع من القيود الرأسية املشمولة ابملبدأ العام  شي ت 
، اليتيتذع يقضيتيتت  ضيتيتوع أع فعيتيتل أو عقيتيتد مينيتيتع 211/1973ميتيتن املرسيتيتوم بقيتيتانون رقيتيتم  3ل ميتيتادة 

وقهيتا أو ييتيتؤدع إىل إحيتيتدا  مثيتل هيتيتذه اآلار جليتيتزاءات. وعيتيت وة املنافسيتة احليتيترة أو يقييتيتدها أو يع
ع س ذليتك، ميكيتن أن تشيتكل التطاقيتات الرأسيتية احلصيترية أدوات ل هيمنيتة التعسيتطية، إذ ميكيتن 

ىل إقاميتيتة حيتيتواجز دخيتيتول ل تطسيتيتري أع ميتيتادة تعاقدييتيتة ع يتيتس أهنيتيتا  تعسيتيتطية  إذا كانيتيتت هتيتيتدف إ
ع يتيتس ذليتيتك، وجيتيتدت السيتيت وة الشيتيتي ية املعنييتيتة ميتيتربر هليتيتا إلنشيتيتاء مركيتيتز مهيتيتيمن أو تعزييتيتزه. وبنيتيتاء 

ابملنافسة أن شروز التعامل احلصرع اليت تؤيدها املؤسسات املهيمنة اليت تنشيتئ حيتواجز أميتام 
 (. FNE v. CCU                                    الدخول إىل السوق ست عترب خم ة ابملنافسة )

لنظام املتع ا ابلحتكار تنطذ ال  نة الكورية ل ت ارة املنصطة قانون املنافسة الكورع مبوج  ا اهورية كورا
وقيتيتيتانون الت يتيتيتارة املنصيتيتيتطة، مبيتيتيتا يف ذليتيتيتك إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال اهليمنيتيتيتة. ويف هيتيتيتذا السيتيتيتياق، حققيتيتيتت 

، ملعرفيتة ميتا إذا  Google Playال  نة الكورية ل ت ارة املنصطة، ع س سيتبيل املثيتال، يف خدميتة 
 قد شاركت يف التعامل احلصرع مع موورع األلعاب. Googleشركة  كانت

 
 

عنيتيتيتيتدما ل يكيتيتيتيتون القصيتيتيتيتد ضيتيتيتيتيتمان حتقييتيتيتيتا أايتيتيتيتراض جتارييتيتيتيتيتة مشيتيتيتيتروعة، مثيتيتيتيتل اجليتيتيتيتيتودة  ()هيت
  الس مة أو التوزيع امل ام أو اخلدمة امل امة: أو

  ي...ر
وذليتيتك ميتيتن فيتيترض قييتيتود ع يتيتس إعيتيتادة بييتيتع أو تصيتيتدير السيتيت ع امليتيتوردة أو سيتيت ع أخيتيترى،  ‘3’

إليها أو شكل هيتذه السيت ع  حي  املكان املراد إعادة بيعها أو تصديرها إلي ، أو اجلهة املرسل
 كمياهتا؛ أو

 
نيتوع                                                                         كثيتريا  ميتا تشيتمل الرتتيبيتات بيتني امليتورد وموزعيت   صيتيص إق يتيم حميتدد ) صيتيص األقيتاليم( أو -40

صر عمل حمدد من العم ء ) صيص العم ء(، أع حتديد أين ومع من                                     ميكن أن يتعامل املوزع. فقد   
من البضااع السيتاابة عيتن ًرييتا اباعيتت اجلم يتة، أو بيعيت  مباشيترة إىل                                  املوزع، مث  ، يف مبيعات املنت  املع  

حم ت البيع ابلت زاة فقا. وعيتادة ميتا يهيتدف هيتذا التقيييتد إىل التق ييتل إىل أدىن حيتد ممكيتن ميتن املنافسيتة 
واحيتيتدة ميتيتن خيتيت ل منيتيتع الت يتارة املوازييتيتة اليتيتيت تقيتيتوم هبيتيتا أًيتيتراف الثيتيتة. وتت  يتيتس يف إًيتار الع ميتيتة الت ارييتيتة ال

سيتيتيتيما إذا ش تكيتيتيتن هنيتيتيتاك منافسيتيتيتة قوييتيتيتة بيتيتيتني الع ميتيتيتات  ه القييتيتيتود يف األسيتيتيتعار وشيتيتيتروز البييتيتيتع، ولآار هيتيتيتذ
الت ارية يف السوق. ومع ذلك، فإن القيود املطروضة ع س املنافسة يف إًار الع مة الت ارية الواحدة قد 

 ة يف السوق املعنية.تكون محيدة أو معززة ل منافسة إذا كانت هناك منافسة كبرية بني الع مات الت اري
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      ي سيتيتمح  وميكيتيتن أن يتخيتيتذ  صيتيتيص األقيتيتاليم شيتيتكل إق يتيتيم معيتيتني  يتيتدده امليتيتورد ل ميتيتوزع، حبييتيت  ل -41
عيتيتيتوا املنت يتيتيتات ل ميتيتيتوزع أن يبييتيتيتع املنت يتيتيتات إىل عميتيتيت ء خيتيتيتار  ذليتيتيتك اإلق يتيتيتيم، ول إىل عميتيتيت ء ميكيتيتيتن أن يبي

 بدورهم يف منوقة أخرى من الب د.

أن يبيع فقيتا إىل  املشرتع ابحلالت اليت يشرتز فيها املورد ع سأما توزيعات العم ء، فتتع ا  -42
                                                                                       فئة معينة من العم ء، مث   لت ار الت زاة فحس . ومن أسيتباب هيتذا الشيترز رابيتة املصيتن ع يف احملافظيتة 

أو تعزيزمهيتيتيتا، أو رابيتيتيتة امليتيتيتورد يف أن  يتيتيتتطا لنطسيتيتيت  مببيعيتيتيتات اجلم يتيتيتة لكبيتيتيتار ع يتيتيتس مكانيتيتيتة املنيتيتيتت  أو نوعيتيتيتيت  
مثيتيتيتيتل بييتيتيتيتع املركبيتيتيتيتات ملسيتيتيتيتتخدمت األسيتيتيتيتاًيل، أو البييتيتيتيتع ل حكوميتيتيتيتات. وقيتيتيتيتد يكيتيتيتيتون اهليتيتيتيتدف ميتيتيتيتن  املشيتيتيتيترتين،

                                                                                            توزيعات العم ء أيضا  حصر املبيعات النهااييتة يف منافيتذ بييتع معينيتة، مثيتل جتيتار الت زايتة املعتميتدين اليتذين 
ا  معينيتيتة. وقيتيتد يكيتيتون القصيتيتد ميتيتن ت يتيتك القييتيتود منيتيتع اإلميتيتدادات عيتيتن جتيتيتار الت زايتيتة اليتيتذييسيتيتتوفون شيتيت  ن                                                                            رًو

خيطضون األسعار أو جتار الت زاة املستق ني من أجل احملافظة ع يتس أسيتعار إعيتادة البييتع واحليتد ميتن منافيتذ 
 املبيعات واخلدمات.

لعميت ء يف إنطيتاذ ترتيبيتات ويتمثل اهلدف ميتن الرتتيبيتات املتع قيتة بتخصيتيص األقيتاليم وتوزيعيتات ا -43
ركز مهيمن فيما يتع ا إبمداد املنيتت  املعيت ، ميتن                                                التعامل احلصرع اليت  ك ن املوردين، عندما يكون هلم م

عزل أسواق معينة عن بعضها البعا وابلتا  توبيا أسعار متمايزة حس  املستوى اليتذع تتحم يت  كيتل 
النتقاات إىل منع إعادة البيع عن ًريا التصدير                                              سوق. وع وة ع س ذلك، كثريا  ما هتدف نظم التوزيع

                                                       منافسيتيتيتة األسيتيتيتعار يف املنيتيتيتاًا اليتيتيتيت ت طيتيتيترض فيهيتيتيتا املسيتيتيتتوات األع يتيتيتس ميتيتيتن إىل خيتيتيتار  اإلق يتيتيتيم احمليتيتيتدد خشيتيتيتية 
 األسعار.

                                                                                   ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة، مرة أخرى، إىل أن عددا  كبريا  من نظم قوانني املنافسة يتناول  -44
 صيتيترع والنتقيتاات ليتيس فقيتيتا يف إًيتار األحكيتيتام املتع قيتة إبسيتاءة اسيتيتتعمال اهليمنيتة، بيتيتل يفنظيتم التوزييتع احل

                                                          إًار األحكام اليت حتظر التطاقات الرأسية املخ ة ابملنافسة أيضا .

                                                                   الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: ختصوص األ نلوم وا زي ن  ال مالء    

  املنوقة/الب د

 )ب( ميتيتن أنظميتيتة 4                                                              ل ي سيتيتمح عموميتيتا  بتخصيتيتيص األقيتيتاليم أو بتوزيعيتيتات العميتيت ء وفقيتيتا  ل ميتيتادة  الحتاد األورويب   
اإلعطاء الطئوع ل تطاقات الرأسية واملبادج التوجيهية الرأسية اليت اعتمدهتا املطوضية األوروبية. 

ااميتة البيضيتاء (، ميتن ومع ذلك، تيتنص املبيتادج التوجيهييتة الرأسيتية ع يتس اسيتتثناءات معينيتة ) الق
 قبيل نظم التوزيع النتقاات. 

لياابنييتيتيتيتيتة ل ت يتيتيتيتيتارة املنصيتيتيتيتيتطة واملعنونيتيتيتيتيتة  حتدييتيتيتيتيتد مبوجيتيتيتيتيت  امليتيتيتيتيتذكرة العاميتيتيتيتيتة الصيتيتيتيتيتادرة عيتيتيتيتيتن ال  نيتيتيتيتيتة ا الياابن
ظر الت ارة بني املؤسسيتات إذا كانيتت قااميتة ع يتس شيتروز                                                                                 املمارسات الت ارية اري العادلة ، حت 

                                             ًيتيتراف. ويشيتيتمل هيتيتذا احل كيتيتم العيتيتام القييتيتود اليتيتيت ل ميكيتيتن                               تقييتيت د دون وجيتيت  حيتيتا أع جتيتيتارة بيتيتني األ
صيترع، مثيتل القييتود املطروضيتة ع يتس األقيتاليم تربيرها اري فرض أسعار إعيتادة البييتع أو التعاميتل احل

أو العميتيتيت ء. كميتيتيتا قيتيتيتدمت جلنيتيتيتة الت يتيتيتارة املنصيتيتيتطة، يف مباداهيتيتيتا التوجيهييتيتيتة املتع قيتيتيتة بيتيتيتنظم التوزييتيتيتع 
ون مكافحيتة الحتكيتار، معيتايري بشيتأن قانونييتة اإلق يتيم وممارسات األعمال الت ارييتة مبوجيت  قيتان

 أو توزيعات العم ء.
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ضيتيتيتيتيتمان حتقييتيتيتيتا أايتيتيتيتراض جتارييتيتيتيتيتة مشيتيتيتيتروعة، مثيتيتيتيتل اجليتيتيتيتيتودة عنيتيتيتيتدما ل يكيتيتيتيتون القصيتيتيتيتد  )هيت(
  الس مة أو التوزيع امل ام أو اخلدمة امل امة: أو

  ي...ر
خدمات أخيترى ميتن                                                      جعل توريد س ع أو خدمات معينة متوقطا  ع س شراء س ع أو  ‘4’

                    املور د أو ممن يعين .

 
وينووع الت ميع ع س تقد  منت ني                                                       ي شار إىل هذا الس وك عموما  بعبارة  الت زم والت ميع .   -45

                                                                                     أو أكثيتيتر معيتيتا ، ميتيتن قبييتيتل السيتيت عتني أليتيتف وابء. ويعيتيت  الت مييتيتع اخليتيتالص أن املنت يتيتات تبيتيتاع ابليتيتت زم فقيتيتا 
                                                                   أليتيتفءابء(، فيميتيتا ينويتيتوع الت مييتيتع املخيتيتت ا ع يتيتس بييتيتع املنت يتيتني معيتيتا  )أليتيتفءابء( أو )ع يتيتس سيتيتبيل املثيتيتال، 

 طيتيا السيت ع اجملمعيتة.    -بسعر خمطا يف ك تا احليتالتني                                           ع س حدة )ألف، ابء(، حي  ي قدم املنت  األول 
ز ، اليتيتذع  ابليتيتت زم ميتع املنيتيتت   املربيتو                                                           أميتا اليتيتت زم فهيتو ممارسيتيتة مشيتاهبة تقتضيتيتت أل ي عيترض املنيتيتت  املو يتوب إل 

                                         يكيتيتون املنيتيتت  املربيتيتوز عيتيتد  الصيتيت ة  اميتيتا  ابملنيتيتت                                                  ميكيتيتن شيتيتراؤه أيضيتيتا  بصيتيتورة منطصيتيت ة )أليتيتفءابء، ابء(. وقيتيتد 
و يكون من صنف مماثل. وترمت ترتيبات الت زم يف كثري من األحيان إىل تش يع بيع املنت يتات  املو وب أ 

منت يتيتات بدي يتيتة. وحبكيتيتم املركيتيتز املهيتيتيمن    البويئيتيتة احلركيتيتة، و اصيتيتة ت يتيتك اليتيتيت تواجيتيت  منافسيتيتة أشيتيتد ضيتيتراوة ميتيتن 
ا  بقبول املنت ات األخ   رى.                                                                           ل مور د إزاء املنت  املو وب، فبإمكان  أن جيعل بيع  مشرًو

                                                                              وقيتيتد يكيتيتون ملمارسيتيتة اليتيتت زم والت مييتيتع أثيتيتر ضيتيتار ع يتيتس املنافسيتيتة إذا أد ت إىل السيتيتتبعاد املخيتيتل  -46
عزيزهيتيتيتيتا. وتقتضيتيتيتيتت معظيتيتيتيتم اليتيتيتيتولات القضيتيتيتيتااية ابملنافسيتيتيتيتة وسيتيتيتيتامهت يف احلطيتيتيتيتا  ع يتيتيتيتس القيتيتيتيتوة السيتيتيتيتوقية أو ت

تيبيتيتات تيتيت زم املبيعيتيتات تكشيتيتف الوكاليتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة عيتيتن اآلار املخ يتيتة ابملنافسيتيتة اليتيتيت تنشيتيتأ عيتيتن تر  أن
 وجتميعها، بينما يقع ع س كاهل الشركة املهيمنة ع ء إثبات أن مست زمات الكطاءة تربر س وكها.

معينيتيتة، ميتيتن شيتيتأن ممارسيتيتة اليتيتت زم، ميتيتن الناحييتيتة النظرييتيتة، أن ويف ظيتيتل اسيتيتتمرار ظيتيتروف اقتصيتيتادية  -47
سوق أخرى، مميتا يق يتل ميتن املنافسيتة                                                          ك ن شركة مهيمنة يف سوق ما من الستطادة من قوهتا السوقية يف 

 يف السوق الثانية أو ي إيها، ويستبعد دخول الشركات اجلديدة إليها. 

زم والت مييتع، حييت  جيترى توويرمهيتا يف البداييتة ميتن                                         ويف ظل انتشار الرقمنة، ع د  ل مطهوما الت  -48
ينووان ع س ممارسات من                                                                أجل بيع منت ني معا ، ومها يوب قان اآلن ع س حالت يف القتصاد الرقمت و 

 قبيل تكامل الرباجميات أو العروض ذات األولوية يف البح  عن تصنيطات ع س اإلنرتنت.

 لتالزم والتجموب                                      الن  ج البديهة يف التفري ن  القنئمة: ا  

  املنوقة/الب د

   فريقون  

                             أن تبييتع شيتركة مهيمنيتة سيت عا  أو  1998( لعيتام 89‘ من قانون املنافسيتة )رقيتم 3)د(’8حتظر املادة  جنوب أفريقيا
                                     ص ة هلا مبوضوع العقد، أو أن تيترام مشيترتا   خدمات شرز شراء س ع أو خدمات منطص ة ل

مبوضيتوع العقيتد. وميتن أجيتل اخل يتوص إىل وجيتود ممارسيتة تيت زم ايتري ع س القبول بشيترز ل يتصيتل 
لطع يتت اليتذع مشروعة، جييت  إثبيتات األثيتر املخيتل ابملنافسيتة ميتن حييت  وجيتود أدليتة ع يتس الضيترر ا

ي حيتيتيتا برفيتيتيتاه املسيتيتيتته ك أو النتيتيتيتاا  املرتتبيتيتيتة ع ييتيتيت  إبايتيتيت ق السيتيتيتوق إىل حيتيتيتد كبيتيتيتري أميتيتيتام املنافسيتيتيتني 
(Competition Commission v South African Airways (Pty) Ltd. 18/CR/Mar01 ،)

وعدم وجود دليل ع س حتقيا مكاس  تكنولوجية أو متع قة ابلكطاءة أو اريها من املكاس  
                                                               ل منافسة اليت تطوق وز   األثر الناجم عن ذلك الس وك املخل ابملنافسة. املعززة



TD/RBP/CONF.9/L.2 

37 GE.20-12137 

  املنوقة/الب د

  آعون

كيتيتار أن تسيتيتتء مؤسسيتيتة أعميتيتال ليتيتديها ( ميتيتن القيتيتانون الصيتيتي  ملكافحيتيتة الحت5)17حتظيتيتر امليتيتادة  الصني
مركز مهيمن يف السوق استعمال مركزها السوقت املهيمن ل قيام أبفعال من قبيل ت زم املبيعات 

 شروز جتارية اري معقولة يف سياق املعام ة الت ارية دون سب  ميكن تربيره. أو فرض

                                                                                مبوج  قانون املنافسة اهلندع، تشكل ممارسة ت زم املبيعات اتطاقا  رأسيا  خيضع لتح يل حكم  اهلند
املنويتيتا. وهيتيتذه املمارسيتيتة ميتيتذكورة ع يتيتس وجيتيت  التحدييتيتد يف القيتيتانون وجييتيتوز حظرهيتيتا مبوجيتيت  قيتيتانون 

                                                                   عيتيتيتا  ألثرهيتيتيتا الطع يتيتيتت أو احملتميتيتيتل ع يتيتيتس شيتيتيتروز املنافسيتيتيتة. وميتيتيتن أجيتيتيتل تقييتيتيتيم هيتيتيتذه اآلار املنافسيتيتيتة تب
( ميتيتن قيتيتانون 3)19م يتيتة، تنظيتيتر السيتيت وة اهلندييتيتة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة يف العواميتيتل اليتيتواردة يف امليتيتادة احملت

. وتشيتيتمل هيتيتذه العواميتيتل، ع يتيتس سيتيتبيل املثيتيتال، القضيتيتاء ع يتيتس املنافسيتيتني املوجيتيتودين يف (35)املنافسيتيتة
 استبعاد املنافسني من السوق، ووضع حواجز أكرب لدخول السوق.السوق، و 

   و واب

                                                 ميتيتن املعاهيتيتدة املنظ  ميتيتة لعميتيتل الحتيتيتاد األورويب ع يتيتس حظيتيتر أع  102تيتيتنص الطقيتيترة )د( ميتيتن امليتيتادة  ورويبالحتاد األ
                                                                           إسيتيتيتاءة اسيتيتيتتعمال ل هيمنيتيتيتة تنويتيتيتوع ع يتيتيتس جعيتيتيتل إبيتيتيترام العقيتيتيتود خاضيتيتيتعا  لقبيتيتيتول األًيتيتيتراف األخيتيتيترى 

                                                                     افية ل صيت ة هليتا، حبكيتم ًبيعتهيتا أو وفقيتا  ل عيترف الت يتارع، مبوضيتوع هيتذه العقيتود. التزاميتات إضيت 
من  82اذ ل مطوضية األوروبية يف جمال توبيا املادة وتقضت التوجيهات املتع قة أبولوات اإلنط
                                      ميتيتيتيتن املعاهيتيتيتدة املنظ  ميتيتيتيتة لعميتيتيتل الحتيتيتيتيتاد األورويب  102معاهيتيتيتدة إنشيتيتيتيتاء اجلماعيتيتيتة األوروبييتيتيتيتة )امليتيتيتادة 

                                                                       ع س الس وك السيتتبعادع التعسيتطت ل مؤسسيتات املهيمنيتة، أبن ع يتس املطوضيتية عيتادة  أن         حاليا ( 
                                             دة املنظ  مة لعمل الحتاد األورويب عنيتدما يكيتون ليتدى من املعاه 102تتخذ إجراء مبوج  املادة 

مؤسسة ما مركز مهيمن يف سوق ت زم املبيعات وتتوفر، ابإلضافة إىل ذليتك، الشيتروز التالييتة: 
يتيتة منت يتيتات منطصيتيت ة، وعنيتيتدما ييتيترج ح أن تيتيتؤدع ممارسيتيتة  عنيتيتدما تكيتيتون                                                                    املنت يتيتات الرابويتيتة واملربًو

، فرضيتيتيتيتت 2018                       حنيتيتيتيتو خميتيتيتيتل  ابملنافسيتيتيتيتة. ويف عيتيتيتيتام  تيتيتيتيت زم املبيعيتيتيتيتات إىل اسيتيتيتيتتبعاد املنافسيتيتيتيتني ع يتيتيتيتس
بعيتد حتقييتا دام ثيت   سيتنوات، جلم يتة أميتور ميتن  Googleاملطوضية األوروبية اراميتة ع يتس شيتركة 

ممارسيتيتيتة  Googleات تيتيتيت زم وجتمييتيتيتع ايتيتيتري قانونييتيتيتة. و يتيتيتل سيتيتيت وك شيتيتيتركة بينهيتيتيتا الخنيتيتيتراز يف ممارسيتيتيت 
 European Commission, Case AT.40099ت زم اري قانونية لتوبيقات البح  والتصطح )

– Google Android, 18 July 2018 .) 

   مري ن الالاونوة

إىل حيتيتيتدو   2011ام لعيتيتيت  12529ميتيتيتن الطصيتيتل الثيتيتيتامن عشيتيتيتر ميتيتيتن القيتيتانون رقيتيتيتم  36  يتيتص امليتيتيتادة  الربازيل
انتهاك ل نظام القتصادع يف حال اشرتاز بيع س ع ابقتناء أو استعمال س عة أو خدمة أخرى 

 د  خدمة ابقتناء أو استعمال س عة أو خدمة أخرى.أو اشرتاز تق

ميتيتن قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتار األرجنتييتيت  ع يتيتس قااميتيتة ايتيتري حصيتيترية ابملمارسيتيتات  3تيتيتنص امليتيتادة  األرجنتني
ميتن  1شكل ممارسات اري قانونية إذا كانت مستوفية ل شروز املنصيتوص ع يهيتا يف امليتادة اليت ت

)و( و)ز(، تشيتيتمل هيتيتذه الشيتيتروز ربيتيتا بييتيتع السيتيت ع 3                                    قيتيتانون مكافحيتيتة الحتكيتيتار. ووفقيتيتا  ل ميتيتادة 
خدمة ما، وربا تقد  خدميتة ميتا ابسيتتخدام خدميتة أخيترى أو بشراء س ع أخرى أو ابستخدام 

شراء أو البيع بتعهد بعدم اسيتتعمال أو شيتراء أو بييتع أو تورييتد سيت ع بشراء س ع، وربا عم ية ال
 .(36)                                                                       أو خدمات تقوم أًراف الثة إبنتاجها أو جتهيزها أو توزيعها أو استإ هلا جتارا  

__________ 

 /https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf، متيتيتيتيتيتيتيتيتاح ع يتيتيتيتيتيتيتيتس: 2002اهلنيتيتيتيتيتيتيتيتد، قيتيتيتيتيتيتيتيتانون املنافسيتيتيتيتيتيتيتيتة لعيتيتيتيتيتيتيتيتام  (35)

competitionact2012.pdf. 

(36) Argentina, National Commission for the Defence of Competition, 2018, Draft guidelines for the 

analysis of cases of the abuse of dominance, available at https://www.argentina.gob.ar/sites/default 
/files/traduccion_ingles_lineamientos_abuso_posicion_dominante.pdf.  

https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/competitionact2012.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/traduccion_ingles_lineamientos_abuso_posicion_dominante.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/traduccion_ingles_lineamientos_abuso_posicion_dominante.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/traduccion_ingles_lineamientos_abuso_posicion_dominante.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/traduccion_ingles_lineamientos_abuso_posicion_dominante.pdf
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  املنوقة/الب د

   مري ن الفمنلوة

يت  ت                        عر فت احملكمة الع يا ل يتولا  املتحدةالولات  رف ع يتس بييتع املتحيتدة ترتيبيتات تيت زم املبيعيتات أبهنيتا  موافقيتة 
ا (، أو أن يوافا ع س األقل ع س                                                   منت  ما شريوة أن يقت  املشرتع مع  منت ا  خمت طا  )أو                                    مربًو

 .Northern Pacific Railway Company v                                    أل يشيترتع ذليتك املنيتت  ميتن أع ميتور د آخيتر  )

United States, 356 US 1, 5–6 (1958).) 
م عنيتيتيتدما يسيتيتيتتإل البيتيتيتااعون قيتيتيتوهتم السيتيتيتوقية ترتيبيتيتيتات اليتيتيتت ز وجيتيتيترى اخل يتيتيتوص إىل عيتيتيتدم مشيتيتيتروعية 

وترتتيت  املسيتؤولية عيتن تيت زم  .(37)                                                      املتع قة مبنت  ما إلجبار املشرتين كرها  ع س اقتنيتاء منيتت  آخيتر
 من قانون شريمان إذا توفرت الشروز التالية: 1املبيعات مبوج  املادة 

 إذا انووت عم ية الت زم ع س منت ني منطص ني؛ )أ( 
                                                         ح امليتيتيتد عس ع ييتيتيت  لعم ايتيتيت  خييتيتيتارا  سيتيتيتوى شيتيتيتراء املنيتيتيتت  املربيتيتيتوز ميتيتيتن أجيتيتيتل            إذا ش ييتيتيت ت   )ب( 

 احلصول ع س املنت  الرابا؛
 الولات؛                                                   إذا  ل ترتي  الت زم ح ما  كبريا  من الت ارة فيما بني  ) ( 
  .(38)                                                      إذا كان ل مد عس ع ي   قوة سوقية  يف سوق املبيعات املت زمة )د( 

 ,Jefferson Parish, 466US, at 12ت املتحيتدة يف قضيتية وقد أوضحت احملكمة الع يا ل يتولا

104 S. Ct. 1551 أن  قضيتاا  خ صيتت إىل أن السيتمة الضيترورية لرتتييت  تيت زم ابًيتل تكميتن :
يرييتده  ع سيورت  ع س املنت  الرابا إلكيتراه املشيترتع ع يتس شيتراء منيتت  مربيتوز ليف استإ ل الباا

                                      ر بشيتروز بييتع خمت طيتة . ايتري أن تشيتد د احملكميتة                                         أساسا  أو رمبا كان يطضل شراءه من مكيتان آخيت 
                                                                                    يف رفا ترتيبات ت زم املبيعات قد تضاءل كثريا  مبرور السنني. فطت اآلراء اليت تبن تها يف اآلونة 

تكتف احملكمة ابلفرتاضات وإمنا اقتضت إثبات القوة السوقية ل مؤسسة يف قضاا  ، شاألخرية
 .(39)ت زم املنت ات

                                                        ، كيتيتررت احملكميتيتة الع ييتيتا أيضيتيتا  أتكييتيتد نظريتهيتيتا املسيتيتتقرة أبنيتيت   إذا Jefferson Parishويف قضيتيتية 
اإلنصاف افرتاض                                                                     منحت احلكومة البااع براءة اخرتاع أو احتكارا  مشاهبا  بشأن منت  ما، فمن 

أن عيتيتدم القيتيتدرة ع يتيتس شيتيتراء املنيتيتت  يف مكيتيتان آخيتيتيتر يعويتيتت البيتيتااع قيتيتوة سيتيتوقية . وهيتيتذا الفيتيتيترتاض 
سيتيتوقية، اليتيتذع ينوبيتيتا يف سيتيتياق مكافحيتيتة الحتكيتيتار عنيتيتدما يشيتيترتز البيتيتااع بييتيتع املتع يتيتا ابلقيتيتوة ال

أسيتاح مبيتدأ                                                                          منيتت  م سيت  ل بيترباءة )املنيتت  اليترابا( بشيتراء منيتت  ان  )املنيتت  املربيتوز(، يقيتوم ع يتس 
 United States v. Loew’s Inc., 371إسيتاءة اسيتتعمال اليترباءات اليتذع أرسيتاه القضيتاء )انظيتر 

US38, 46 (1962) .) 

، أع نت حمكمة استئناف الولات املتحدة لداارة مقاًعة كولومبيا عيتن Microsoft قضية ويف
ل محكميتيتة الع ييتيتا املتمث يتيتة يف قاعيتيتدة جدييتيتدة ومتسيتيتاه ة ل مسيتيتؤولية، تيتيتدحا القاعيتيتدة السيتيتاادة 

                                                                                    عدم قانونية ترتي  الت زم يف حد ذات ، وذلك نتي ة  لشواال احملكمة املتع قة ابآلار الدينامية 
 United States v. Microsoft                                             سيتترتت  ع يتس قاعيتدة  حبيتد ذاهتيتا ع يتس صيتعيد البتكيتار )اليتيت

Corp., 253 F.3d 34, 48 (D.C. Cir. 2001.) 

 

__________ 

 Northern Pacific Railway Company v. United States, 356 US1, 6 (1958); Times-Picayuneانظيتيتر:  (37)

Publishing Company v. United States, 345 US594, 605 (1953). 
(38) Eastman Kodak Company v. Image Technical Services Inc., 504 US451, 461–62 (1992). 

 ,Illinois Tool Works, Inc. v. Independent Ink, Inc., 547 US28, 34–35, 126 S. Ct. 1281, 1286انظر:  (39)

164 L. Ed. 2d 26 (2006) . 
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 أو الستثناء الرتخيص  -      الثا  
                                                                                   جيوز تيترخيص األفعيتال أو املمارسيتات أو الصيتطقات اليتيت ل  ظرهيتا القيتانون حظيترا  اب  ، وذليتك إذا مت  

                                                ، قبيتل تنطييتذها، وإذا ك شيتطت بصيتدق اييتع الوقيتااع ذات  7س النحيتو املبيتني يف امليتادة  اإلخوار هبا، ع  
يًتيت  راف املتيتيتأثرة فرصيتيتيتة ل تعبيتيتري عيتيتن رأيهيتيتيتا، وإذا  الصيتيت ة ابملوضيتيتوع ل سيتيت وات املختصيتيتيتة، وإذا تيتيتوفرت لأل

 تقرر حينذاك أن الس وك املقرتح، بعد تإيريه أو تنظيم  عند القتضاء، يتمشس مع أهداف القانون. 

 
    خميت                                                                             تستويع الس وة املعنية ابملنافسة، يف بعا نظم قيتوانني املنافسيتة، أن تيترخص سيت وكا  ليتيس -49

تيتيترجح كطيتة املكاسيت  اليتيت ميكيتن حتقيقهيتيتا ع يتس مسيتتوى الكطيتاءة ع يتس كطيتيتة ابملنافسيتة يف حيتد ذاتيت  عنيتدما 
لتطاقيتات واملمارسيتات األثر املخل ابملنافسة. وقد اتبيتع قيتانون املنافسيتة األورويب هيتذا اليتنه  فيميتا يتع يتا اب

. ويعيتيت  ذليتيتك أن املطوضيتيتية األوروبييتيتة ش تكيتيتن فقيتيتا خموليتيتة 2004املتطيتيتا ع يهيتيتا املخ يتيتة ابملنافسيتيتة، حيتيتىت عيتيتام 
اعتبارها  عتماد اإلعطاءات الطئوية اليت توضح الشروز اليت مبوجبها تستث  فئات معينة من العقود منل

قيتيتود واملمارسيتيتات املتطيتيتا ع يهيتيتا بنيتيتاء ع يتيتس ً بيتيتات                                           خم يتيتة ابملنافسيتيتة، وإمنيتيتا رخصيتيتت أيضيتيتا  بعيتيتا فيتيترادى الع
، حييت  أصيتبح األميتر 2004                                                                مقدمة من الشركات املعنية. ومت  التخ ت عن هذه اإلمكانية األخرية يف عيتام 

                                                                           مرتوكا  لطرادى الشركات لتقد ر إذا كان س وكها موافقا  ملتو بات قوانني املنافسة.

                                            شركات ش ي عتمد يف ايع الب دان اليت صاات قوانني اري أن هذا التحول حنو التقييم الذايت ل  -50
بيل املثيتيتال، ل ييتيتزال عيتيتدد ميتيتن املنافسيتيتة ليتيتديها ع يتيتس ايتيترار قيتيتانون املنافسيتيتة ليتيتدى الحتيتيتاد األورويب. فع يتيتس سيتيت 

قيتيتوانني املنافسيتيتة يف أفريقييتيتا خييتيتول السيتيت وة املعنييتيتة ابملنافسيتيتة ميتيتنح إعطيتيتاءات فردييتيتة ل تطاقيتيتات واملمارسيتيتات 
ً ع ع س املزيد من املع ومات بشأن هذه املسألة، يرجس الرجوع إىل التع يقات ع س املتطا ع يها. ول 

 الطص ني الثال  واخلامس.

ن الرتاخيص والستثناءات ل تتع ا عادة إل ابلتطاقات واملمارسات املنسقة املخ ة           وي  ح ا أ -51
يتع يتا                              أيضيتا  ع يتس هيتذه اإلمكانييتة فيميتا                                                       ابملنافسة. اري أن  ل ي ستبعد أن تنص بعا نظم قوانني املنافسة 

 إبساءة استعمال مركز مهيمن.
بيتيترابدوح،  يف 2002سيتيتة العادليتيتة لعيتيتام ( ميتيتن قيتيتانون املناف4)16فع يتيتس سيتيتبيل املثيتيتال، تيتيتنص امليتيتادة  -52

 ي ت:                                                                        ع س أل ت عترب مؤسسة ما أهنا أساءت استعمال مركزها املهيمن إذا ثبت ل  نة ما

تعزييتز                                              ة يستهدف حصيترا  حتسيتني إنتيتا  السيت ع أو توزيعهيتا أوأن س وك املؤسسة املعني )أ( 
 صة من األرابح الناجتة؛                                                          التقدم التق  أو القتصادع، وأن  ي سمح ل مسته كني ابحلصول ع س ح

 أن األثر الطع ت أو احملتمل لس وكها يف السوق هو نتي ة أدااها التنافست املتطوق؛ )ب( 

هليتيتا، مبوجيتيت  حيتيتا أتلييتيتف ونشيتيتر أو بيتيتراءة اخيتيترتاع أو تصيتيتميم                              أن املؤسسيتيتة  يتيتارح حقيتيتا  قااميتيتا    ) (  
 ملنافسة العادلة أن ممارسة هذه احلقوق: مس ل أو ع مة جتارية مس  ة، ابستثناء عندما تتيقن ال  نة املعنية اب 

                                               ينووع ع س أثر  د  بشكل كبري من املنافسة يف السوق؛ ‘1’
 يعوق نقل التكنولوجيا ونشرها. ‘2’

ميتيتن قيتيتانون الت يتيتارة الطرنسيتيتت ع يتيتس اسيتيتتثناءات ميتيتن جيتيترمييت  L.420-4تيتيتنص امليتيتادة  فطيتيتت فرنسيتيتا، -53
. وتنوبيتيتا ايتيتري مسيتيتتق ة ميتيتن الناحييتيتة القتصيتيتادية إسيتيتاءة اسيتيتتعمال مركيتيتز مهيتيتيمن وإسيتيتاءة اسيتيتتعمال مؤسسيتيتة

هيتيتذه السيتيتتثناءات ع يتيتس املمارسيتيتات الت ارييتيتة أو أشيتيتكال السيتيت وك الت يتيتارع اليتيتيت تنويتيتوع ع يتيتس أثيتيتر معيتيتزز 
اء وظيتااف أو الحتطيتا  ابلوظيتااف، واليتيت  يتنح املسيتته كني حصيتة ادع، مبا يف ذلك إنشيت ل تقدم القتص

عادلة من األرابح الناجتة، دون  كني املؤسسات الت ارييتة املعنييتة ميتن إزاحيتة منافسيتيها يف جيتزء كبيتري ميتن 
ت سوق املنت ات. وقد تشمل هذه املمارسات تنظيم السياسات الت ارييتة وكمييتات اإلنتيتا  ونوعيتيت  حتيت 

 لسم الت ارع، يف املنت ات الزراعية.ا نطس الع مة أو

    


