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مقدمة
تعددا منافسة د اددب اتاإلقددسد ملحت ددسا من ددا ي التديل

س ددت نت عتد مل ددا سد

ملحت سات  ,إذ تقيم مالحت سا من ا عإلى اقامء ات منتجسال يمن فسع ي اتد منافسة د ,
ي منتفددسةب قددتب ا تإلددس مناا ددسد مالحت ددسات منتددا تقددام من ددااسد ي من ددإل مناتاس إلد ي

مناتشسقه ,إذ تعتقا منافسة

منتجسات مناشايع اب مأل سنتب منا إلى ةا منتفات ي منتاديتا

ةددا مناجددسالد منتجساتد  ,ةإللد تددسجا من ددأ ةددا ااسا د عاسنددم منتجساتد قااتقد اشددايع
الجتذمب لقدا عداا االدب ادب منيقدساب ي منا سةيد عإلدتهم قم دسنتب اشدايع  ,ةادب دا

ه ددذع مألعاد ددس منتجسات د د تق دداي ملقتلد ددسامد ي ت د دداا ل د د ت ددسجا عإلد ددى جد دديال من د ددااسد ي

منافتجسد ,نت قتأ هاس مناق ت  ,ةتلت ب عف ا منيقدساب هاتد لقداا قسنف دق ألي فشدسا
تجساي يتتيحس عإلتم منفجسح ي من ش .

يقسن عد ةددسب منافسة د ةددا من دديأ ت تدداي ندب ت ةددا ةددا منفهستد – ةددا مألحد اددب

منفس ت منفيات – إنى م تقعسا

س ب ملفتسج مناايء ,ياب مناقتعا منقي إب هفسك عاا

اب منعيما منتا اب شسفهس مب تا ا ةدا عاإلتد مجتدذمب منيقدساب لفيعتد منقةدسع يجياتهدس
يايحد مناا د منتجساتد ةددا من دديأ مناعفددا  ,ياددب ددم تلدديب مناجددس ا تي ددس اددسم منتجددسا
مناتفسة تب ال تعاس لسة مني سا منايا ال تقاسب ملقا عاا االب اب منيقدساب قي دسا

اشايع نإلافسة

.

يح ددا تإلج ددم قع ددي منتج ددسا ي اجايعد د اعتفد د إن ددى تج ددسيي ددايا ه ددذع منااسا ددسد

منتجساتد مناشددايع قددسنإلجيء إنددى ي ددسا منوددو يمنتيمادديء ميم ددسءل م ددتعاس اددس تاتإلليفددم اددب
حيل محت سات نقت منافسة ةدا من ديأ يملةداما قسنافسة دتب ,مألادا مندذي ت دتيجب يةد
منةيمقا منايا نةاسب ات منافسة

اب ا إ اما منتشداتعسد منتدا ت دتا قتفيدتم

منافسة د  ,الب تدداك منافسة د اددب ايب ةديمقا ت لاهددس تددااي إنددى فشدديء مال تلددسامد منتددا
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ت ددتاا عإلددى من دديأ مألاددا منددذي ت ةددا ةددا منفهست د إنددى ييم منافسة د ذمتهددس  ,منتددا تعددا

من قت مني تا نةاسب ااسا سد تجسات فيته ي ال يتجع مالحت سا حيتس تإلقا إ تتسجسد

منا تهإلك يت ي نإلافشسد منتجسات

قيحهس.

يقسن ع د ةقددا ا ددد منعاتددا اددب مندداي عإلددى إ دداما ا د هددذع منتش داتعسد ياددب

ة ددافهس منعد دامأ قايج ددب ح ددسفيب منافسة د د يافد د مال تل ددسا اح ددم ( )11ن ددف  ,2212من ددذي
ف سي ت إلتا منةيء عإلتم ةا ق فس هذم اشتاتب إنى قتسب جيمفقم ملتجسقت يمن دإلقت عدب

ااتأ اقسافتم قسنتشاتعسد مناقساف .

يتعفددى ح ديمفتب منافسة د قسنااج د مأل ددسب قية د حيمعددا نتفيددتم منافسة د  ,يفعفددا
ققيمعا تفيتم منافسة ,مأل لسم منتا تقاهس مناشاع نت اتم ي ااسا

ي مت سأ اب شمفم مب

تقتدا منافسة د  ,يتقديم حيمعددا تفيددتم منافسة د ةددا منقدسفيب منع ماحددا يمناقددساب عإلدى
ي ااسا

ددسب افد

ي مت سأ تقتا منافسة  ,يهذم تقاي جإلتسً عفا منتما ةدا منادسال ( )12ادب حدسفيب

منافسة د منع ماحددا ,ينةدداسب عددام تجددسيي حيمعددا تفيددتم منافسة د  ,ةقددا يجدداد هددذع منق ديمفتب
اجإل دسً تعفددى قاامحق د مناا ددسد يادداا تقتدداهس قسنقيمعددا منافيا د نإلافسة د  ,اإلددأ عإلتددم
مناشاع منعامحا اجإلب شايب منافسة
مب ق د

منتفيدتم منقدسفيفا نإلافسة د منتجساتد ةدا منقدسفيب منع ماحدا  ,تقتةدا قفدس مب

فق م ق فس منى ماقع اقس

 ,فق

منااسا ددسد مناقتددال نإلافسة د  ,يفق د
مناق

منامق نق

ياف مال تلسا.
ةا مألي ا هيم منافسة
ةددا من سن د

اجإلب شايب منافسة

مالت سحددسد مناقتددا نإلافسة د  ,يف

ياف مال تلسا.
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 ,يف

ا من سفا نق د
ددا

المبحث األول
مفهوم المنافسة
منق
فق

ةا ا هيم منافسة د تقتةدا ب فقديم قتعاتدس منافسة د ةدا ااإلدب ي  ,دم

ةا هاتتم تفيتاهس ةا منااإلب من سفا.

المطلب األول
تعريف المنافسة
ماتقساسً ي تقسً قسنفشدسا مالحت دساي  ,ال قد

تاتقا منافسة

تعددا اتددامب هددذع منافسة د  ,قي د هس
اقتعتد دسً ياق دداءمً
لسنافسة

ب منفشدسا مالحت دساي

ددا منشددايا مناايا د نفشددسا مألا دامس  ,يتعددا ا د مًا

س ددتسً ة ددا ه ددذم منفش ددسا ,تد د

تق دديم منافسة د د ة ددا ا تإل ددس مأل ددعال ,

قدتب منشدالسد من دفسعت يمنافسة د قدتب منتجدسا  ,يمنافتجدتب يمنادييعتب يشدالسد

منفق يشالسد من تس (.)1
اب ت

يمنافسة د اددا اافدديب ةتددم ةددا من تددسل مالحت ددسات  ,ناددس تفددت عفهددس ققددسء مألةةد

تقاتم من إل يمن ااسد مألل ا جيال يمألا ا ع مًا  ,يتيجدا منتديميب قدتب ملفتدسج

يمال ددتهاك  ,ااددس تدداة منتددسجاتب إنددى منت ددسقأ قتفهاددس نتقدداتم مألةة د  ,يت

ددب

من فسع يمنتجسال  ,ينلب تجب ب تلديب هدذع منافسة د شدات تقديم عإلدى منف ميهد ,

ددسنتب
س دهس

منعا د د منجد ددسا يمألاسف د د  ,ي ب تققد ددى ةد ددا د دداياهس مناشد ددايع  ,اد ددس إذم تجد ددسييد د دداياهس
مناشددايع  ,قإتتددسب ي ددسا فتددا اشددايع تاةةددهس منف ميه د يمألاسف د  ,ةمفهددس تفقإلددب إنددى شددا
تجب ا ساقتم  ,يت قح ةااهس ل ا اب ف عهس  ,يهذم اس ال تققإلم منقسفيب  ,إذ تعا عاس

منافسة د د فت ددا مناش ددايع ا ددب مألعا ددس منة ددسال منت ددا تإل دديم ااتلقه ددس ق ددسنتعيتي  ,يتا ددفح

مناتةاا اعيا ت اى قاعيا منافسة
ينددي اافددس منق د

فتا مناشايع (.)2

ةددا تعاتددس منافسة د د نيجددافس ش د

ةددا تعاتددس منافسة د عإل ددى

من ددعتا من قها,ةقددا تجفددب مفإلددب من قهددسء تعات هددس يمب لددسب هفددسك اددب تدداا تعدداا منتعددساتس
()3

نإلافسة د ةددتقس يمت ددسعس,

ةهفددسك اددب تعدداس منافسة د قمفهددس (( ت د مي م منتجددسا ي من ددفسع
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عإلد ددى تد ددايت ملقد ددا حد دداا اد ددب افتجد ددستهم ي د ددااستهم اد ددب د ددا جد ددذب ملقد ددا عد دداا اد ددب

منعااء))(.)1

يتشددتا جسفددب اددب من قددم مب نقددسفيب منافسة د ا هدديم يم د تتا د قسنقيمعددا منقسفيفت د
تشا فيات منافسة

منتا تليب ا إلهس منافسة

فتا مناشايع يمالنتيماسد منتعسحات قعام

منافسة د  ,ي مآلنتددسد منقسفيفت د منايا د نإلقةددسء عإلددى ل د نااسا ددسد منتددا تالددب مب ت د
قسنافسة

 ,يا هيم ةتأ تتا

()5

قهذع مأل تال ةقا.

يعإلددى من ددعتا منتش داتعا ةقددا عدداس حددسفيب منافسة د ياف د مال تلددسا منع ماحددا احددم

( )11ن ف  2212منافسة

ةا مناسال ((/1ميال)) افم قسفهس ( الجهود البذودلوف وب لوذ

التفدق االقتصا ي ),يفيا مب فقاي ةا شسب هذم منتعاتس مناا يسد مآلتت :

 -1مب ا ددسن يةد تعددساتس هددي اددا نددتب اددب م ت ددسا مناشدداع  ,يحددا ددسنس ةتددم
مناشدداع منع ماحددا متجددسع تش داتعسد منافسة د منتددا تجفقددد هددذع منق ديمفتب إت داما تعاتددس

ا اا نإلافسة

عإلى منافم ادب تعات هدس نا داإل سد

داا ,لادس مب عإلدى من دعتا

من قهدا حدا تجفددب تعاتدس منافسة د  ,يمن ددقب يامء ذندك عإلدى اددس تقداي مب منافسة د

ها ا هيم يم

()6

ياتوتا ةا منيحد ذمتم الاتقسام قسناتوتامد مالحت سات .
()7

 -2نقددا عدداس مناشدداع منع ماحددا منافسة د تعات ددس اددقهم يفتددا احتددأ,

ذنددك مب منجهدديا

مناقذين د ةددا ددقت منت دديأ مالحت ددساي حددا تلدديب اشددايع ي فتددا اشددايع  ,يةددا
من سن مأل تال تالب ب ف م ,هد تالدب معتقدسا مألعادس فتدا مناشدايع ادب حقتد
منافسة

مناق يال قسنتفيتم ةا هذم منقسفيب؟.

نذم فاا ب تتم منتقتا قسب تليب هذع منجهيا ةا اجس مألعاس مناشايع ةقا.

 -3مب منافسة د د ال ت د دتهاس ت قت ددأ منت دديأ مالحت ددساي ةق ددا لا ددس ياا ة ددا منتعات ددس
ددعتا ت قتددأ منت دديأ منتقفددا ي منعإلاددا  ,منددذي اددب ش دمفم مب

 ,ميمفاددس تلدديب عإلددى
ت قددأ نإلافددسةب تقدداتم ةة د منافتجددسد ي من ددااسد نإلا ددتهإللتب  ,ةةددا عددب مب
منت يأ ق ا ذمتدم ندتب هداةس نإلافسة د قدتب منتجدسا قد ي دتإل نتقداتم مألةةد نوداي

جذب منا تهإللتب يت قتأ مألاقسح.

المطلب الثاني
1

أهمية تنظيم المنافسة
إب نتفي ددتم منافسة د د ة ددا إي ايند د هاتد د لقتد دال  ,ال تقت ددا ةق ددا عإل ددى منجيمف ددب

مالحت سات  ,ميمفاس تتعامهس إندى منجيمفدب مالجتاسعتد يمن تس دت ,ةقيمعا ةدقا منافسة د يمب
لسفددد تتةدداب لسا دسً ايةدديعت تاقددأ عإلددى منقتا د منتجسات د  ,إال ب هددامةهس منعسا د ال
تقت ا عإلتهس ميمفاس تتجسييهس إنى مألهامس مل تامتتجت منتدا تدايم منايند ت قتقهدس ,يادب دم
يس ت تإلس ةتقسً يمت سعسً تقعسً ال تاس من تس سد مناعادي قهدس ةدا
ةسب اجس منافسة
منايند د د  ,يه د ددذع مأل تد د دال تال د ددب مب تتوت د ددا تقعد د دسً نتوت د ددا مني د ددايس من تس د ددت يمالجتاسعتد د د
()8

يمالحت سات .

ةتاك منافسة د ايب تفيدتم تدااي إندى إلدأ مال تلدسامد  ,منتدا تفدت عفهدس منقةدسء

عإلددى منافسة د  ,يقددذنك تددتم ةقددامب من يماددا منتددا تالددب من
سب منافسة

ددي عإلتهددس اددب دديأ تقدديم عإلددى

منافةقا  ,قاس ةا ذنك منقةسء عإلى منافسة تب  ,ي اف يهديا مناشدسات

من ددوتال يمناتي ددا  ,يمفتشددسا منالدديا يةقددامب مالحت ددسا مندديافا عدداامً اها دسً اددب مألتدداي

منعساإلد ألعاسنهددس  ,يهددي اددس حددا تددااي إنددى دداي مةدداامقسد تس ددت يمجتاسعتد  ,ال ددتاس
()9

ةا ي ت اتا منتجسال منعسنات يمف تسح مأل يمأ  ,يتايا مألةعس مناقتال نإلافسة .

لادس مب تفيددتم منافسة د تددا ا تددم ت مًا اقسشد مًا عإلددى منفشددسا منتجددساي  ,يتالددب عدداي

هم هذع مآل سا ةا منفقسا مآلتت :

 -1مب حتددسم ي دديأ عإلددى

ددسب منافسة د منافيا د  ,اددب شددمفم إتقددسب من ددإل يمن ددااسد

مناقااد د ا ددب حقد د مناتفسة ددتب  ,يت

ددتب فيعتته ددس يجياته ددس ا ددب ددا معتاد دسا منا دداأ

من ات ةا ملفتسج  ,ةسنققسء ةا من ديأ دتليب نضةةد  ,يمب منقداال منتفسة دت نإلتجدسا
ةدامامً ي شددالسد تتفس ددب اااتدسً اد جدديال من ددإل يمن ددااسد مناقااد اددب حددقإلهم  ,يهددذم

مألاددا نددب تت قددأ نددي لسفددد من دديأ تقدديم عإلددى مال تلددسا  ,الب منا تلددا ال تهددتم قجدديال
()12

إلعم ي إتقسع منااأ من ات ةا إفتسجهس  ,إال إذم لسب ذنك ةا ا إل تم.

إنى يتسال منلاتد مناعايةد ادب منافتجسد( دإلعسً ي دااسد) ,يهدذم قداياع

 -2تااي منافسة

تااي إنى إلأ منتيميب قتب لاتد مناإلدب ي ادب منافتجدسد  ,مألادا مندذي تدفعلب عإلدى

إحسا د د د منت د د ديميب قد د ددتب ملفتد د ددسج يمال د د ددتهاك ,يتد د دديةا من د د ددإل منتد د ددا ت تسجهد د ددس جاهد د دديا
()11

منا تهإللتب .

 -3ت قد د ددأ منافسة د د د منافيا د د د منا د د ددسيمل ي تلد د ددسةيء من د د دداا نإلتجد د ددسا  ,ي ات د د د مال تتد د ددسا
نإليقساب,ااس تتتح من ات نل تسجا ةا منا ي يمن دايج ادب من ديأ يمالفتقدس ادب عاد
5

تج ددساي إن ددى و ددا  ,يمن ددت إلا ا ددب ي ددإليك تج ددساي تتف ددسةى اد د منعامند د يمنع ددسامد ي
مال ددي منااعت د ةددا مناعددسااد منتجسات د  ,ةسأل د ةددا من دديأ منقساا د عإلددى

منافسة د منافيا د

ددسب

ات د منتجددسال ي تلددسةا من دداا  ,يتلدديب منققددسء نضةة د اددب ت د
()12

جيال من إل يمف سي من اب.

ياددس تقددام هددي ذمد اددس تةددافتم مأل ددقسب منايجق د نقددسفيب منافسة د ياف د مال تلددسا

منعامحا احم ( )11ن ف  ,2212ت

جسء ةتهس (( نةاسب اتد منافسة د يافد مال تلدسا

ة ددا مأل د ديمأ ينا ددس نإلافسة د د يافد د مال تل ددسا ا ددب هاتد د ة ددا إل ددأ ددسةي نت ددتي منلإل د د
يمن ددعا يت

ددتب منجدديال قسنف ددق نإل ددإل يمن ددااسد مناعاية د ةددا من دديأ ااددس تددااي إنددى

تش ددجت منقاسع ددسد من ددسا يمنا ددتإلا يمنع ددسم يتايتاه ددس اعا ددس ناحت ددسا من دديافا ي ددب

.شاع هذم منقسفيب)).
مالف تسقت نإل إل يمن ااسد ُ
يقددسنافم اددس نتفيددتم منافسة د اددب ةيماددا  ,إال ب نهددس اةددسا تة دسً  ,ال ددتاس إذم تددم
تقف ددا تس د د تفسة ددت فت ددا ااااد د ,يا ددب ددم تج ددب مب ت ددتم تفي ددتم منافسة د د ية ددأ اد د

محت سات ا لا تم ذ قفيا مالعتقسا منيايس منتا تعتشهس منقإلا.

لاددس تجددب حق د تقفددا ي تس د نإلافسة د  ,مب تددتم منت قددأ اددب يجدديا ا داتب هاددس

منااااد ي مناافيقت د  ,ةددإحاما منافسة د منااإلق د نددب تلدديب اااا دسً يال اافيق دسً قددم ,إذم لددسب

من يأ اشقعسً قسال تلسامد منقيتد  ,مألادا مندذي ت دتاعا يةد ةديمقا يحيمعدا تجداي ادب
انه ددس ااسا د د منفش ددسا مالحت ددساي  ,نتفقتد د منقتاد د منتجساتد د ا ددب ي ددإليك ت ددا ا عإل ددى

مالحت سا  ,لاس مب إحاما منافسة

منااإلق لفتسج من إل يمن ااسد ا مًا اافيقدسً قدم  ,إال مب

تقفتهس تليب فتا ااام إذم تقتب فهس تليب اهاال ق إليك تفسة ا عايمفا اب قعي ي
()13

ل منافشآد منايجيال ةا من يأ  ,يهي اس حا تفت عفم إ سق من يأ قسنعجي.

يم ددتفسامً إن ددى ا ددس تق ددام  ,تتة ددح نف ددس مب إحد داما منافسة د د من د دال  ,تج ددب مب تتقت ددا

قةيمقا يحيمعا اعتف  ,اقفت عإلى

سب ا ما سد احتق يت ماعدا يدايس منقإلدا ,ق تد

تدتم

اددب انهددس ت قتددأ هدداةسب  ,هاددس استد منافسة د من دال  ,يتجفددب مألةداما منتددا تالددب ب
تفشم عفهس .

المبحث الثاني
الممارسات المقيدة للمنافسة
6

ق ددساي ذي ق دداء فش ددتا إن ددى مب منااسا ددسد مناقت ددال نإلافسة د د منت ددا ذلاه ددس مناش دداع

منع ماحددا ةددا حددسفيب منافسة د  ,حددا جددسءد عإلددى ددقت منا ددس ال من

ددا  ,يهددذم يمةددح اددب

دا مناددسال ( )12افددم ,منتدا تددفا عإلددى (( ت يددا تد ااسا ددسد ي مت سحددسد ت اتاتد ي

شد هت تشددل إ دداال قسنافسة د يافد مال تلددسا ي من ددا افهددس ي افعهددس يق س د اددس تلدديب

ايةيعهس ي منهاس افهس.))...

يقذنك تليب مناشاع منعامحا حا م ذ قسالتجسع منا تقا ةا حيمفتب منافسة
()11

منتا ذلاد هذع منااسا سد عإلى قت منا س .

مناقساف

ياددب ددا اددس تقددام تالففددس تق ددتم منااسا ددسد مناقتددال نإلافسة د عإلددى ةاتددتب هاددس

منااسا ددسد مناتعإلق د قسأل ددعسا  ,يمنااسا ددسد مناتعإلق د قسنتعساد  ,ي ددفق

ااإلب ا تق .

ل د افهاددس ةددا

المطلب األول
الممارسات المقيدة للمنافسة من حيث األسعار
تتا د هددذع منااسا ددسد قس ددت امم

ددعسا من ددإل يمن ددااسد لي ددتإل نإلقةددسء عإلددى

منافسة تب يمالف اما قسن يأ  ,يتتم ذنك اب ا اس ت اى قسنت عتا منعايمفا  ,ةةاً عدب
منتاتتي ةا مأل عسا.

يتق ددا منت ددعتا منع ددايمفا (ملفد دامأ) قتد د منافتج ددسد ا ددب ددإل ي ددااسد ق ددعا

اف ي جامً حا ت سيي ي تق عدب دعا منتلإل د  ,اد يتدسال ةدا ملفتدسج نادال اعتفد ,إندى
مب تتم منت إلا اب منافسة تب  ,م تتم قعا ذنك ااح منافتجسد ةا من يأ قم دعسا اات عد

جامً نتعيتي من

()15

سال منتا ت ققد فسء اال منت عتا منعايمفا.

منعامحا منت دعتا منعدايمفا ادب منااسا دسد مناقتدال نإلافسة د

يحا َع ّا حسفيب منافسة
 ,يذن ددك ة ددا منا ددسال (/12امقعد دسً) منت ددا ت ددفا عإل ددى امقعد دسً  :منت دداس ي من ددإليك منا ددااي
نعاحإل ا دي اا دسد إندى من ديأ ي إح دساهس عفدم ي تعاتةدهس ن

ذنك منقت قسن

()16

دساا ج دتا قادس ةدا

سال .

يال تعا ت دعت مًا عدايمفتسً اجداا مالف دسي ةدا من دعا عدب منافسة دتب  ,ندذم لدسب ادب

منيمجددب ية د مناعتددسا منددذي قايجقددم ت اتددا يجدديا منت ددعتا منعددايمفا مناقتددا نإلافسة د اددب
عااددم ,يةددا هددذم من دداا تددم معتاددسا ل ددا اددب اعتددسا,ة ا قددساي مألاددا ددم مالعتاددسا عإلددى

اعتددسا مالف ددسي منشدداتا قسن ددعا منددذي تعلددب فتد منقةددسء عإلددى منافسة ددتب ,ددم تددم منعدداي
7

ع ب هذم مناعتسا قسعتقسا مب اعيم مأل عسا مناف ةد تفسة دت ينت دد اقتدال نإلافسة د ,يتم
ددسب تلددسنتس منافددت عددب ااتددأ

معتاددسا اعتددسا (اتي ددا منلإل د مناتوت دال ),يقايجقددم تددتم

سب تلإل تم اب ايما ينت يا تإلياسد إفتسج يح اتهس عإلى عاا مني امد منافتج  ,يادب

م اقساف منفست قسن عا منذي تتم قت منافت قم  ,ةإذم لسب منفست ا سيتسً ي ل ا ققإلت اب

دعسا منافدت محد ادب اتي دا

اتي ا منلإل  ,نم فلب اسم ت عتا عايمفا  ,اس ني لسفد
()17

منلإل مناتوتال ةسب ذنك تا عإلى يجيا ت عتا عايمفا.

يتا ي مب مناشاع منعامحا نم تتقب ي اعتسا نت اتدا ادس إذم لدسب منت دعتا عدايمفتسً

م ال اقت تسً م ا مناشاع مألاافا ةا ذنك  ,ةدا دتب م دذ مناشداع منا داي قاعتدسا اتي دا

منلإل د مناتوتدال ةدا مناددسال (/8ح) ادب حددسفيب استد منافسة د  ,ال قد ذهددب مقعدا اددب ذنددك

عفددااس ةددسس عددال اعددستتا ايةدديعت

دداا  ,ةة داً عددب مناعتددسا مناتقددام ,تددتم اامعستهددس

عف ددا ت ات ددا يج دديا ت ددعتا ع ددايمفا ا ددب عاا ددم  ,يذن ددك ة ددا منا ددسال (/13ح) ا ددب مناا د د
()18

منتف تذت نقسفيب است منافسة .

يح ددا ة ددا منت ددعتا منع ددايمفا ( ملفد دامأ ) قسهتا ددسم ق ددسن عإل ددى منا ددتيا من دداينا

يمندديافا قددسنفيا ن ددسا من ددإلقت منتددا تتالهددس عإلددى مالحت ددسا مندديافا نإلدداي  ,يتتا د هددذع

مآل سا قعام مفةقسا من يأ  ,ميمعامي مال ت اسا مألجفقا عب منا ي ةتهس ق قب من شت
ا ددب مة دداامب مناع ددسااد يع ددام ة دديعهس نإلافسة د د مناش ددايع  ,ةةد داً ع ددب و ددساع عإل ددى
منافت منا إلا مناتا إل قسن

()19

ساا منتا تإل أ منافتجتب يمن ا اب منلاتسد منافتج .

ا ددس منتاتت ددي ة ددا مأل ددعسا يه ددي ا ددس ف ددد عإلتد د منا ددسال ( /12سا د دسً) ا ددب ح ددسفيب

منافسة د منع ماحددا  ,ةتعفددا منتاتتددي ةددا ددعا منافددت منيم ددا قددتب اشددتاتب ا تإل ددتب نددم ,اتددى

لسب منواي اب ذنك منتم تا عإلى منافسة د ةدا من ديأ  ,ي

دي افدت من دإلع ي اقدام

()22

من اا عإلى عسااتب ا تإل تب اب قتعتب ا تإل تب نذمد منافت .

ِ
ناشتا عإلدى
يتعيا من قب ةا يا منت عتا منتاتتيي إنى مفم تفايي عإلى ا سقسل

اتي,
منا َ
سب و ا ,نواي تقتتا افسة تهم ةا من يأ  ,إذ تياما منقاال منتفسة ت نإلاشتاي ُ

ق دقب

ددينم عإلدى ذمد منافددت ق ددعا محد اددب فتداع ,ةتالفدم ذنددك اددب إعدسال قتعددم ق ددعا

مح اب افسة تم ,يقذنك ت

((21

عإلى اتيل تفسة ت فتا اشايع .

يتشتاا نلا فليب اسم ت عتا تاتتيي مب تتاسقأ منافت مناقسع ناشتاتب ا تإل تب

اب ت

منافسة

من فس يمنفيع  ,ا م تاس ةا من عا  ,يمب تااي ذنك إنى يهديا تدم تا عإلدى

ي إلأ م تلسا ,يتق عإلى منافسةب منذي نم ت سقى ةا من عا عبء إ قسد يجيا
8

ات د ددي  ,يمب منو د دداي ا د ددب م د ددتاس مأل د ددعسا ه د ددي إل د ددأ
منا َ
تف د ددسةب قتف د ددم يق د ددتب مناش د ددتاي ُ
()22
م تلسامد.

المطلب الثاني
الممارسات المقيدة للمنافسة من حيث التعامل
يتتا

منق ا  ,ي

هذع منااسا سد قاةي منتعسا  ,يمن سي عإلى

قسد مناقا  ,يمنتا فق هس ةا منفقسا مآلتت :

عسا إعسال منقت  ,يعقيا

ً
أوال :رفض التعامل
ت لم منتعسحا عاياسً اقا اهم يهدي اقدا

اتد منتعسحدا مندذي تعادا لد ةداا من اتد

ةد ددا مب تتعسحد ددا ي ال تتعسحد ددا يةد ددا م تتد ددسا منش د د ا مند ددذي تتعسحد ددا اعد ددم  ,ةاقد ددا مب تيجد ددا
منتامةا يمب تليب

ت سً نلا تيجب منعقا ,ةا تيجا إنيمم عإلى

دا ةدا ب تقتد اإللدم

إال قاة ددسع  ,ي ة ددا مأل د ديم منت ددا ف ددا عإلته ددس منق ددسفيب يه ددذم مناق ددا ت ددفا عإلت ددم اعي ددم

منا ستتا يمنقيمفتب مناافت .

()23

ياددب ددم ةسأل د هددي اتد منتعساد  ,اددس نددم تلددب منودداي اددب اةددي منتعساد هددي

إلأ م تلسامد  ,يهي اس عقاد عفم مناسال ( /12سافسً) اب حدسفيب منافسة د منع ماحدا  ,منتدا

ت ددفا

مناعتسال.

سافد دسً  :اة ددي منتعساد د ايب ا دديع ح ددسفيفا اد د عاتد د اع ددتب قسنش ددايا منتجساتد د

()21

ييمةح اب فا هذع مناسال قدسب اةدي منتعساد مندذي تشدل إ داالً قسنافسة د هدي

مند داةي فت ددا مناق دداا  ,يق اة ددم ة ددا فل دديب ا ددسم ااسا د د اقت ددال نإلافسة د د  ,لا ددس ن ددي ل ددسب
مناةي تعيا إنى مب مناإلب تتجسيي منقاال ملفتسجت نإلقسا إذم لسب هدي منافدت  ,ي ندم تلدب

نددم ا ييف دسً اددب منافددت منااإلدديب ي مب منا ددييب فتددا لددسةا ,نددذم ةددسب اةددي منتعسا د ال
تاتقا امااسً قهاس مال تلسا  ,إذ تالب مب تليب نم ققسً اشايعسً  ,يهي ةا هدذع من سند ال
()25

تعا اب منااسا سد مناقتال نإلافسة .

ً
ثانيا :الحفاظ على أسعار إعادة البيع

9

يقايجقم تشتاا افت من دإلع عإلدى اييعتدم قتد منافدت ق دعا ا داا ادب حقإلدم  ,ي

نددتب قمح د اددب هددذم من ددعا  ,ياددب ت ددسنس اددفهم هددذم منشدداا تيمجددم قيحددس منتعسا د اعددم ,
()26

يتيجم قسحا مناييعتب قاةي منتعسا اعم  ,يعام تييتاع قسن إلع .

ً
ثالثا :عقد القصر
ي من سف حتامً عإلى منادييع  ,ي

يتعاس قسفم مالت سأ منذي قايجقم تة منافت

اب هذم مأل تا عإلدى تدسجا منجاإلد  ,ي ادب هدذم مأل تدا عإلدى تدسجا منتجياد  ,ي ادب حقد

مألعإلددى ااتقد عإلددى مألافددى ااتقد (اددييع عإلددى تددسجا تجياد ) اةددايفم ي ا إلددم مالحت ددسا
عإلددى منتعساد اد قعةددهم منددقعي ةددا ددإل اعتفد يةددا افاقد جوامةتد ا دداال ددا ةتدال
()27

يافت  ,ايب مب تليب ي افهم تسقعسً مي فساقسً عب مآل ا .

يحددا ةددا حددسفيب منافسة د منع ماحددا ةددا مناددسال ( /12ددسقعسً) ,إافددسم عات د عإلددى

مالاتفسع اب منتعسا ا جه افسة

 ,تد

تدفا عإلدى

دسقعسً  :افدسم عاتد نهدس عإلدى

مالاتفسع عإلى منتعسا ا جهد افسة د نهدس  ,يافعدد من قدال من سن د ادب منادسال ذمتهدس ,تقس دم

مأل يمأ عإلى

()28

سب منافساأ منجوامةت إذم لسب اب شسفم منتم تا إلقسً عإلى منافسة .

يا ددس تا د ددذ عإل ددى مناشد دداع منع ماحد ددا  ,مف ددم حد ددا يحد د ةد ددا اد ددم ة ددا

د ددتسف مناد ددسال

( /12سقعسً)  ,مذ تا ي مفهدس شدساد إندى (( إافدسم عاتد نهدس , ))...يمن دام هفدس  ,إافدسم

عات ناب؟!  ,يتقداي مب مناشداع حدا ةستدم مب هدذع منادسال ال تدتلإلم عدب شد ا اعدتب ,يهدذم

يمةددح جددامً اددب مناددسال ( )12منتددا ت ددااهس فددا تقةددا قد د (( ت يددا ت د ااسا ددسد ي
مت سحسد ت اتاتد ي شد هت تشدل إ داال قسنافسة د يافد مال تلدسا ي من دا افهدس ي افعهدس
يق س

اس تليب ايةيعهس ي منهاس افهس اس تمتا .))....:

يفدداا مب من ددقب يامء هددذم من اددم ةددا من ددتسف تعدديا إنددى منتددم ا منلقتددا نإلاشدداع

منعامحا ةا حدسفيب منافسة د  ,ققدسفيب منافسة د مألاافدا احدم ( )33ن دف ,2221ال دتاس ةدا

منايما ( , )12-9منتدا فقإلدد فقداً اةتدسً عدب مناديما (/8 ,6 ,5ب) ادب منقدسفيب مألاافدا ,
ا منتقاتم يمنتدم تا قدقعي منلإلادسد ,يمب من قدال ( دسقعسً) ادب منادسال ( )12هدا افقيند عدب

مناسال (/6ا) اب حسفيب منافسة

مألاافا  ,إال مب هذم مأل تا نم تقد قسن ادم مندذي يحد قدم

مناشدداع منع ماحددا ,يمن ددقب ةددا ذنددك تعدديا إنددى مب مناددسال (  )6عدداع تةددافد
م ددتوا

ي اا د نيةددعهس مناهددتاب ةددا من دديأ نس ددا قسنافسة د  ,تد
12

داً ةددا

تددفا عإلددى

(( ت ةددا عإلددى ي اا د نه ددس ية د اهددتاب ة ددا من دديأ ي ةددا ج دديء هددسم افددم إ ددسءل

م د د ددتوا هد د ددذم منية د د د نس د د دا قسنافسة د د د ي من د د ددا افهد د ددس ي افعهد د ددس قاد د ددس ةد د ددا ذند د ددك
افسة

اس تإلا ...:ا -إافسم عات نهس عإلى مالاتفسع عب منتعسا ا اا

نهس.))..

ً
رابعا :صفقات الربط
تق ددا ق د د قسد مند داقا ايمةقد د ا دداس ا ددس عإل ددى قتد د م ددا منافتج ددسد شد داتا مب

تشددتاي مناشددتاي متة دسً افتيج دسً ا تإل دسً ي اتايا دسً ي عإلددى مألح د مب تيمةددأ عإلددى مفددم نددب
()29

تشتاي ذنك منافتيج اب ي اياا و ا .

قسد مناقا تتم عفااس تشدتاا منقدسا عإلدى مناشدتاي شدامء افدت و دا

يقذنك ةسب

ا منافت منذي اإلقدم مناشدتاي  ,افدم عدام تدامقا منافتجدتب ينلد افدت

ديأ اف

د عدب

مآل ددا ,ةةد داً ع ددب مب مناش ددتاي فت ددا ماف ددب قشد دامء مناف ددت منااق دديا ,ي ح ددا تل دديب امفقد دسً
قشامام ,مال مفم ت قا اتتم ةا شامءع اب تجسا افسة تب  ,ةتقيم قشامام ال ق دقب جياتدم ي
مف سي افم  ,ينلب ق قب سجتم إنى منافت مأل إلا( منامقا),منذي تتاتد منقدسا قاالدي
()32

م تلساي ةا يحم.

ي د د قسد من د داقا هد ددذع هد ددا ااسا د ددسد اقتد ددال نإلافسة د د

ة د داتم ح د ديمفتب منافسة د د

منا تإل د د  ,لاد ددس ة د داتم منا ددسال (/12عسش د د مًا) اد ددب حد ددسفيب منافسة د د منع ماحد ددا منتد ددا تد ددفا

عإلى ,عسش مًا  :تعإلتأ قت ي تقاتم اا قشامء دإلع ي دإل
افهس ي قاإلب تقاتم اا

اا.

داا ي قشدامء لاتد ا داال

()31

إال ب اس تا ي عإلى منفا مناتقام مفدم ةتدم إلداً ةدا من دتسف  ,يندذمد مأل دقسب
()32

منتا ذلافسهس سققسً,

يادب دم فقتداح إعدسال

إلع ي تقاتم اا قشامء إلع ي إل
اا.

اا

يعإلددى ل د

()33

يها:

دتسفتم قسنشدل مآلتدا ,عسشد مًا  :تعإلتدأ قتد

اا ي قشامء لات ا اال افهس ي قاإلب تقداتم

ددس ةمففددس نل ددا فلدديب ا ددسم

د ق اق ددا تجددب مب تتد ديمةا ا د ا دديا

 -1ب تيجا افت اس (منافت منامقا) ,تاةي منقسا قتعم اس نم تدتم شدامء افدت
و ا اعم (منافت منااقيا) افم عام يجيا

 -2ب تليب منافت منامقا افتجسً
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إل قتب منافتجتب.

س تسً ال ت تات مناشتاي مال توفسء عفم.

 -3ب تتات منقسا قاالي م تلساي ةا اجس منافت منامقا ,ق ت
مناشتاي من

ي عإلى هذم منافت اب قسا و ا.

ال ت تات

المبحث الثالث
االتفاقات المقيدة للمنافسة

تتعدداا ف ديمع ه ددذع مالت سحددسد  ,ةقددا تم ددذ

دديال مالفددااسج ق ددتب منشددالسد نتش ددلت

شال ت ت يذ عإلى من يأ يهي اس ت اى قسنتالي مالحت دساي ,يحدا تم دذ

منتيماا ي منت سنس قتب اجايع اب منتجسا ,ي فق

ديال مالت دسأ ي

ل افهس ةا ااإلب ا تق .

المطلب األول
االندماج (التركز االقتصادي)
ادب

تعدا مالفدااسج فيدسم حدسفيفا ف دد عإلتدم حديمفتب منشدالسد منا تإل د  ,قي د م ددقب

دقسب مفقةدسء منشدالسد ,قايجقدم تدتم تي تدا شدالتتب ي ل دا ةدا لتدسب يم دا  ,يذندك

نإلت إلا اب مناشسل منتا تعسفتهس ق قب من عيقسد مالحت سات منتا تيمجههدس يمنتدا تعتدأ
()31

حااتهس عإلى مال تااما ,ي افق افهس ةا مال ت اسا ةا اشايع جاتا.

يتليب مالفااسج ةا ي حسفيب منشالسد ,عإلى فيعتب ينهاس مالفااسج عب ااتأ

منةددم  ,يقايجقددم تفدداا شددال ي ل ددا ةددا شددال حساا د  ,يتفقةددا منش

نإلش ددال ي منش ددالسد منافااجد د  ,يتقق ددى ش
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ددت منقسفيفت د

ددت منش ددال مناماجد د  ,ي سفتها ددس مالفد ددااسج

قااتددأ منادديج ي مالت ددسا  ,يقايجقددم تفدداا شددالتسب ي ل ددا لفشددسء شددال جاتددال ,ق ت د

ت ددااي إند ددى مفقةد ددسء منشد ددالسد منافااج د د يفشد دديء ش ددال جاتد ددال ت د د ا إلهد ددس ةد ددا قيحهد ددس
()35

يمنتيماستهس.

ينافددااسج ةددا ي د ح ديمفتب منافسة د ا هدديم ا تإلددس منا هدديم مناتقددام من ديماا ةددا

حيمفتب منشالسد  ,نتشا ل منعاإلتدسد منتدا ادب شدمفهس مب تدااي إندى يتدسال جدم مني دامد

مالحت ددسات  ,ي تةد دسً تإل ددك منت ددا ته دداس إن ددى ت قت ددأ منتلساد د مالحت ددساي ق ددتب مناا ددسد
مناشتال منتجات  ,ةهي ل فق لإلا ي جياا ن قيأ اإللت ي مفت دسع ي

دهم يمت سحدسد

مناق ددسيالد يمنت ددا تا يفتاه ددس ا ددب منت د داةسد منت ددا تفش ددع ددتاال ا ددب حقد د اش ددايع عإل ددى
()36

و ا.

ةسالفااسج ي منتالي مالحت ساي ةدا اجدس منافسة د  ,حدا تلديب ةقتدسً ي عاياتدسً ,

يتق ا قسالفااسج مألةقا  ,مت سا شالتتب ي ل ا تعااب ةا اتامب افسة د يم دا  ,ي ةدا

ذمد مناجددس  ,ااددس تددااي إنددى يتددسال ةددا

د منشددال مناماج د ةددا من دديأ  ,يتفددت عفددم

()37

تالي محت ساي ييتسال ةا منقيل مال تلسات .

اددس مالفددااسج ي منتالددي منعاددياي  ,ةهددي ذنددك مالفددااسج منددذي تددتم قددتب شددالتتب ي

ل ددا تعادداب ةددا ا ددتيتسد ا تإل د اددب من دديأ  ,لسالفددااسج قددتب شددال تفددت

ددإلع اددس اد

شال تتسجا قسنجاإل قهذع من إلع  ,ي ب منشالسد منافااج تاساب حق مالفدااسج عادسالً
()38

تلساإلت .

يحا فيدم مناشداع منع ماحدا مالفدااسج قي د م ادب مالت سحدسد مناقتدال نإلافسة د  ,تد

عاةم ةا مناسال ( /1سا سً) ادب حدسفيب منافسة د قمفدم
ي ل ددا قق ددا تي ددت

سا دسً– مالفدااسج :مفدااسج شدالتتب

ددتهس ة ددا من دديأ  ,يتة ددافد منا ددسال ( )9لا ددس ا ددساع ي ددا

مالف ددااسج ي تد د ااسا د د تجساتد د اقت ددال إذم لسف ددد منش ددال ي اجا دديع منش ددالسد منافااجد د
((39

ت تاا عإلى  %52اب يأ إفتسج من إلع ي اقتعستهس.
ينفس عإلى اس تقام مناا يسد مآلتت :

 -1مب تعاتس مالفااسج منذي جسء قم حسفيب منافسة

منعامحا,هدي تعاتدس حس دا ,يال تقدتب

مناق دديا قسالفددااسج ةددا ي د حددسفيب منافسة د  ,ةعفددااس تعدداس مالفددااسج قسفددم مفددااسج ,

تلدديب لاددب ت ددا مناددسء قسناددسء ,لاددس مب لدديب مالفددااسج قق ددا تي ددت من

د من دديحت

نإلشددال ال تعددا ةددا ددا ذمتددم إ دداالً قسنافسة د  ,ق د عإلددى منعلددب هددي ددأ ت ددعى منتددم

منعددساإلتب ةددا منتجددسال ة دامامً يشددالسد  ,ياقاددس تيةددح مناددسال( )9اعفددى هددذم مالفددااسج ,
13

قف ددهس  ...ي مت د ااسا د تجسات د اقت ددال  ,نتقددتب مب مناق دديا قسالفددااسج نددتب ذن ددك

منا هيم منداماج ةدا حديمفتب منشدالسد  ,ميمفادس تشدا لد مت دسأ تدااي إندى جاد اجايعد
شالسد ت تاا عإلى من يأ مةقتسً ي عاياتسُ.

 -2مب اس جسءد قم مناسال ( )9اب لم ت سنس اس ا تقا ةا منتشاتعسد مناقسافد  ,ةهدا
عفددااس يدداد مالفددااسج عفددااس ت ددتاا منشددال ي اجايع د منشددالسد منافااج د عإلددى

 %52ادب اجاديع مفتددسج دإلع ي ااد اعتفد ي مذم لسفدد ت ددتاا عإلدى ذمد منف ددق
اب اجايع اقتعسد إلع ي اا اعتف .

ةسالفددااسج ةددا ددا ذمتددم ال تعددا مت سح دسً اقتددامً نإلافسة د  ,ميمفاددس اددس حددا تفددت عفددم اددب
تاال اشايع ي حإل اب مناشسات عإلى يأ اس ي إ سءل هذع من تاال  ,نذنك ةسب ي اب

منقيمفتب مناقساف نم ت اا ف ق اعتف تااي تجسييهس إنى مب تليب مالفدااسج ا يدي مًا  ,يمفادس

إللد م دا دقتإلتب ,ينهادس :إ ةدسع منشدال منفستجد عدب مالفدااسج نإلاحسقد إذم تجدسيي جدم

منشددال منفستج د عددب مالفددااسج ف ددق اعتف د اددب من دديأ ي حتا د ا دداال ,ياددب هددذع منق ديمفتب
حسفيب منافسة

إذم تجددسييد من

مألاافا  ,إذ مشتااد مناسال (/9ب) افم لتاسم عاإلت منتالي ايمةق مندييتا
د ملجاسنت د نإلاا د ي مناا ددسد مناعفت د قعاإلت د منتالددي مالحت ددساي

 %12اب اجا اعسااد من يأ.

يحددا دداا حددسفيب منافسة د منتيف ددا هددذع منف ددق قدد( , )%32يمن اف ددا ( , )%25ةددا

تب تقفى حسفيب منافسة

مألياقا اعتسا مب تتعاا حتا عادس مناشدايع ( )5اإلتدسا تدياي,
()12

نتليب ةا سن تالي ت ت أ إ ةسعم نإلاحسق .

ي سفتهاددس :إ ةددسع جاتد مالفددااسجسد نإلاحسقد  ,يق دداس منفيددا عددب جاهددس  ,ا ددس

ذنك حسفيب است منافسة
()11

مناسال ( )6افم.

منا اي ةا مناسال ( )2/11افم يفيسم منافسة

من دعياي ةدا

 -3نددم تتةدداب حددسفيب منافسة د منع ماحددا ونتد تددتم قايجقهددس اامحقد عاإلتددسد مالفددااسج الت تدسً
قفا مناسال ( , )9منذي نم تتةاب يا يا مالفااسج مندذي تيتدا عدب  , %52ينفدس
ب ف م هفس  ,اب تةاب ب ال تيجا عاإلت مفدااسج تفدت عفهدس دتاال قاقداما منف دق

مناتقاا ي تيتا؟ ,ياس ها مآلنت مناعتاال ناعسنج ا

هذم مألاا؟.

المطلب الثاني
تحالف المنتجين (الكارتل)
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تتة د دداب ت د ددسنس منافتج د ددتب مي ا د ددس ت د دداى قسنلساتد د د

تف د ددتأ ة د ددا من د ددإليك ق د ددتب

مناشد ددايعسد ا إلد ددم ي مآل د ددسا مناتاتق د د عإلتد ددم اد ددب شد ددسفهس ب تاف د د ي تقتد ددا ي ت د دداس
()12

منافسة .

يتق ددا قت سن ددسد منافتج ددتب قسف ددم ((مت ددسأ ق ددتب اجايعد د ا ددب منافش ددسد منتجساتد د

منلقاا مناتفسة

عسا افتجستهس ةدا ديأ اعدتب ا دتهاةتب ادب ذندك منتي د

عإلى ت قتد

ألاقسح م تلسات ال ت تات فتاهم منتي
ي تم ددذ منلسات د

()13

منتهس))

دديال منت سهاددسد منالتيق د ي منش د هت قددتب عدداا اددب مناشددسات

تتعإلأ قت اتا مأل عسا ي لات منافدت مناعدايي ي تقس دم مأل ديمأ ي افد ا دي افدسةب

إنددى من دديأ  ,يحددا ش ددساد مناددسال( )12اددب حددسفيب منافسة د د منع ماحددا عإلددى مفددم(ت يا تد د

ااسا ددسد ي مت سحددسد ت اتات د ي ش د هت تشددل إ دداالً قسنافسة د ياف د مال تلددسا ي من ددا
افهس ي افعهس )....

يتتم منلسات قست سأ قتب عاا اب مناشايعسد منتا تفتاا إنى ةاع اعتب اب ةايع

ملفتددسج تلدديب منهدداس افددم من ددا اددب منافسة د ةتاددس قتفهددس ي اف د حتددسم منافسة د يةددا فتددا
ايةيع مالت سأ ت ت ي ل اب مناشايعسد قس تقانم مالحت ساي يمناسنا يمن فدا .يمنلساتد

يمن سن هذع هي مت سا تجساي اهتم قسحت سم مأل يمأ ةتاس قتب مألاامس مناتعسحال ,ي قت اتا
دعسا اعتفد نإلقتد  ,ي قت اتدا

دا ملفتددسج  ,يتقديم منلساتد

تد مًا قتييتد مألاقدسح قعددا

ب تقدديم منهتا د منعإلت ددس قجا د اقددسح مناش ددايعسد منافةددا  ,يقإعددسال تييتعه ددس عإلددى

ددسب

منف ب منات أ عإلتهس,يتشتاا نفجسح منلسات  ,ةدا منفيدسم مالحت دساي منا داسنا شدايا عدال
()11

هاهس:

 -1منتيمم مألاامس مناتعسحال ف يا منعقا منتيماسً ااإلقسً.

 -2مفة دداسم فإل ددب منافتج ددتب إن ددى مت ددسأ منلساتد د  ,يذن ددك نتش ددلت منق دديل مناياد د نتف ت ددذ
مالت سأ ةا من يأ.

 -3حإل عا مناشايعسد منتا تقيم قسلفتسج ةا من اع منذي تاما إحسا منلساتد ةتدم نتلديب
عاإلت مالت سأ هإل .

 -1تقساب ااج ل ست مناشايعسد من فت منتا تفاا ةا منلساتد يذندك ةدا منوسندب ادب
()15

مأل يم .
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المبحث الرابع
مجلس شؤون المنافسة ومنع االحتكار

مب اب مني سا مناها منتا معتااتهس ا تإلس منتشاتعسد نتفيتم منافسة

منااسا سد منا إل قهس هي فشسء جهسي ات

يايمجه

ا تيل إنتم هذع مناها  ,يحدا م دذ مناشداع

منع ماحددا قهددذم مأل ددإليب عفددااس محددا فشددسء اجإل ددس نشددايب منافسة د ياف د مال تلددسا ,ي دداا
تشلتإلم ي ا تستم .

نقددا قتف ددد منا ددسال( )1ا ددب ح ددسفيب منافسة د منع ماح ددا تش ددلت اجإل ددب منافسة د د من ددذي

تتلدديب اددب ااددتب قااج د يلت د ييتددا ي ا د عةددسء قااج د ادداتا عددسم تا إلدديب عدداا اددب

مني ميامد  ,ةةا عب عةي قااج

قتا تا د منجهدسي مناالديي نإلتقتدتب يمن دتاال منفيعتد

 ,ي اقعد عةددسء تا إلدديب جهددسد ا تإل د  ,نتلدديب اجادديع عةددسء قعددا إةددسة فساددب ااددتب
مناجإلب منذي تعتفم ااتب اجإلب منييامء( )12عةسء .
ي عاد مناسال ( )6اب منقسفيب نإلاجإلب

دا ت تشدلت نجدسب ذمد عاحد قتف تدذ

اام ةا اف مال تلسا ,يت اتا اهساهس ي ا تستهس.

اس قسنف ق ال ت س سد مناجإلب ةقا ااتهس مناسال ( )7قسالتا:

 -1إعدداما من اد منعساد نإلافسة د ياف د مال تلددسا ياشددايعسد منتشداتعسد ذمد من ددإل
قسنافسة

ياف مال تلسا ا منجهسد ذمد منعاح .

 -2منعا عإلى فشا قسة منافسة

ياف مال تلسا ي استتهس يتشجتعهس.
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 -3تق ا مناعإلياسد يمنااسا سد منا إل ققيمعا منافسة
منجهسد ذمد منعاح يةأ

لسم منتشاتعسد.

ياف مال تلسا قسنتعدسيب اد

 -1إج دامء منت قتقددسد ةددا منااسا ددسد منتددا تلش د هس ي قفددسء عإلددى اددس تتإلقددسع اددب شددلسيي
يم قسامد ي تإلك منتا تلإل هس قهس منا لا ميمعاما منتقساتا عب فتساجهس.

 -5إ دداما تيجتهددسد قسنا ددسا مناتعإلق د قعاإلهددس يذنددك اددب تإلقددسء ف ددهس ي قفددسء عإلددى
اإلب اب منجهسد ذمد منعاح .

 -6إ دداما انت د د قل د د اد ددس تتعإلد ددأ ققةد ددستس مال تلد ددسا يمالفد ددااسج يمنااسا د ددسد منتجسات د د
مناقتال.

 -7مال د ددتعسف قد ددسن قامء ي منا تشد ددساتب الفجد ددسي ي اد ددب مألعاد ددس منتد ددا تد ددا
م ت س هس.

 -8منتف ددتأ يمنتعددسيب ا د منجهددسد منااس إل د

ةد دداب

ددساج منع دامأ ةددا اجددس تقددسا مناعإلياددسد

يمنقتسفددسد ياددس تتعإلددأ قتف تددذ حيمعددا منافسة د يافد مال تلددسا ةددا ددايا اددس ت دداح قددم

مناعسهامد مناينت شاا مناعساإل قسنا .

ياف مال تلسا.

 -9اة تقاتا فيي إنى اجإلب منييامء عب ية منافسة

 -12ي ت د د ما ةد ددسب مناجإلد ددب تعد ددا منجه د د منا ت د د قت د ددجت مالت سحتد ددسد منتجسات د د
منشالسد يملشامس عإلتهس (مناسال .)12

يفيا ب فقاي مناا يسد مآلتت

قد ددتب

ي تشلت مناجإلب ياهسام:

 ندم ت دداا منقددسفيب منجهد منتددا تتددينى تعتدتب عةددسء مناجإلددب قس ددت فسء فساددب مندااتبمنددذي ف ددد مناددسال منامقع د عإلددى تعتفددم اددب حق د ااددتب اجإلددب منددييامء  ,يمن دام
منااايح هفس اب تعتب منااتب يققت مألعةسء؟ ,ياس ها اال عا مناجإلب؟.

ب -نددم ت دداا منقددسفيب منشددايا منيمجددب تيمةاهددس ةددا عةددسء مناجإلددب ,ةددا ددتب مفددم
مشتاا ةا مندااتب مب ت اد شدهسال جساعتد ينتد  ,يمب تلديب ندم قدال لسةتد ةدا

اجس عا مناجإلب ينم ت داا ادال من قدال ,يقادس مب عاد مناجإلدب هدي ذي ادسق

حددسفيفا محت ددساي  ,ةفدداا ةددايال مب تشددتاا ةددا من دااتب يمألعةددسء مب ت اإل ديم

شهسال جساعت ينت ةا منقسفيب ي مالحت سا  ,يمب تاتإلليم قال ةدا اجدس عاد
مناجإلب ناال اعتف لسب تليب ا د مي اسفتد

منقيمفتب مناقساف .
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دفيمد  ,يهدي ادس م دتقاد عإلتدم

ددا ت إجدامء منت قتقددسد اددب تإلقددسء ف ددم ي

د -نإلاجإلددب قايجددب مناددسال (/7امقعددس)

قفدسء عإلددى إ قددسا ي قتلإلتدس اددب منا لاد ميمعداما منتقددساتا ,نلددب ندم تقددتب منقددسفيب
ملجد دامء من ددذي تت ددذع مناجإل ددب عف ددا منت ق ددأ ا ددب منا سن د د  ,يتق دداي نف ددس مب ددإلا
مناجإل ددب عف ددا ملتش ددسس منا سن د د تقت ددا عإل ددى إ سند د مناية دديع إن ددى منا لاد د

منا ت د  ,يهددذم اددس تالددب مب ف ددتفتجم اددب ددا من قامد( سا ددس  ,سا ددس ,سافس)
()16

اب مناسال من سفت عشا.

 -ف داا مب

تتفس ب ا

ددا تسد مناجإلددب ياهساددم ال تإلقددا منودداي اددب إفشددسءع ,لاددس مفهددس ال
جم تشلتإلتم منتا تتليب اب ( )12عةدسء قدتب يلتد ييتدا ياداتا

عسم ,ةةاً عب ادس شدسء ادب منإلجدسب يمني دامد ملاماتد يمن فتد  ,ياتيمفتد ا دتقإل
يجهددسي ا ددتق فتددا اداتقا قددي ميال ,يلد اددس تقدديم قددم مب تةد
يتفشددا قسة د يتف ددأ ا د منجهددسد منااس إل د

اد يتعددا تقاتددا

ددساج منع دامأ ,ي ح ددى اددس تالددب مب

ت عإلد ددم عفد ددا ملتشد ددسةم ا سن د د مب ت ت د د مألاد ددا إند ددى منجهد ددسد منا ت د د الت د ددسذ
ملجامءمد منايا .

ج -مب هذع مناهسم ةةاً عب ليفهس حس ال عب ت قتأ منهداس ادب تشدات هدذم منقدسفيب
دوتا ةددا م ددا منددي ميامد ذمد منعاحد قسنايةدديع

 ,ةسفدم تالددب مب تقدديم قهددس ح ددم

ل ددي ميال منتج ددسال ي من ددفسع ي منت ا ددتا  ,ييةاف ددس تل ددسنتس إفش ددسء ه ددذم منجه ددسي

ناتيمفت مناين .

ح -مب منااسا سد يمالت سحسد مناقتال نإلافسة

اب شسفهس منتم تا عإلى مالحت سا منديافا

للد د ةة ددا ع ددب ا ددسنح مناا ددسد منتجساتد د ,يح ددا تل دديب ةد داماهس ال تال ددب

إ د ددا هس ق د ددهين  ,مألاد ددا مند ددذي ت د ددتإليم اعسنج د د

د داتع نايمجه د د و د ددسا هد ددذع

منااسا ددسد ,ال عددب ااتددأ اجدداا ت قتددأ ياة د تي ددتسد ميمج دامء ا سلاددسد حددا

تاي ي تق ا يتفتها قواما ال تتفس ب ا

جم مألةاما.

نذم فاا اب منةاياي إعاسء مناجإلب إلا إ اما منق ماامد قاة منا سن

ا

اددال اعقيند ت ددااهس منجهددسي يمت ددسذ اددس تدامع افس ددقس اددب تددامقتا نايمجهد هددذع منااسا ددسد ي

ة دداي منو ماا ددسد اقسش ددا ,اد د من دداسح نا ددب
مناجإلب.

ددااد ه ددذع ملجد دامءمد ق ق ددم مناع ددب ققد داما

الخاتمــة
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نقددا سينفددس ةددا هددذم منق د
منع ماحددا اددب
منافسة

مب ف ددإلا منةدديء عإلددى اددس جددسء قددم حددسفيب منافسة د

لددسم نتفيددتم هددذم منايةدديع من تدديي يمناهددم  ,يذنددك عددب ااتددأ منق د

يمء اب ت

ةددا

ا هياهس ي منااسا سد منا إل قهس ي ي سا تفيتاهس  ,يقسناقسافد

اد قعددي منقديمفتب ياددس م ددتقا عإلتددم من قددم  ,ينددم تقددأ نفددس مال مب ففهددا ق فددس قددمقاي منفتددسا
يمنتي تسد منتا اجفس قهس يلاس تمتا:

ً
أوال  :النتائج

 -1مب ايةد دديع منافسة د د هد ددي ايةد دديع اتشد ددعب ذي قعد ددسا ا تإل د د الاتقساد ددم
قسنجيمفددب من تس ددت يالحت ددسات ةددا منايند ةةددا عددب منقسفيفتد مألاددا منددذي
ت تإليم اعم اح ةا منتعسا اب ت
يمنق يا,ةإحاما حيمعا منافسة
عإلى

سب عإلاا يا ما

منايا نإلافسة

تفيتام نتاةا مآل دسا من دإلقت نإلدفقا

ةا ي قإلا تجب ب تدتم يةدأ ةديمقا اقفتد

اعاق تامعا يايس منقإلدا  ,يقادس ت قدأ من استد

 ,يتجفب مألةاما منتا تالب ب تفشم عفهس.

 -2ياد ت ددإلتافس قمهات د مال ددت سال اددب منتجددساب منتش داتعت نإلدداي مأل دداا  ,إال
مفددم تفقوددا مب تلدديب مناجدديع إنددى منق ديمفتب مأل دداا اااي دسً ال ددتاس ةددا ا د
ه ددذم منق ددسفيب  ,من ددذي تفقو ددا مب تم ددذ قع ددتب مالعتق ددسا
منعامحا  ,ةةاً عب من تس

ي ددت من دديأ

مالحت سات منعسا نإلاين .

 -3ب اجاا ية حسفيب نإلافسة

هي اا فتا لسس يفتا ةعس  ,اس نم تجا

هذم منقسفيب ااتقم نإلتاقتأ من دإلتم يذندك قت عتد ايا منجهدسد منا ت د ةدا
هذم مناجس ياف هس من ا تسد مناياد نت قتدأ مألهدامس منااجديل .لادس ب
حسفيب منافسة د ت تدسج إندى حديمفتب

داا تيتدا ادب ا عيندم يتاعادم ,قعةدهس

ايجدديا لق ديمفتب مناإللت د من لات د ي است د منا ددتهإلك إال فهددس ق سج د لعددسال
منفيا ةتهس  ,يمنقعي مآل ا ال يجديا ندم لقدسفيب منافسة د فتدا مناشدايع
 ,ةه ددذع منقد ديمفتب يفتاه ددس تش ددل افيياد د اتلساإلد د نتفي ددتم منافسة د د ي افد د
مال تلسا.
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 -1تقدديم حيمعددا تفيددتم منافسة د عإلددى اف د ي ااسا د ي مت ددسأ  ,تلدديب اددب
شمفم ب تقتا منافسة
عإلتم حسفيب منافسة

 ,يمب هذع منااسا سد ي مالت سحسد  ,نم تدفا عإلتهدس
منعامحا عإلى قت من

دا  ,ميمفادس جدسءد عإلدى دقت

منا س  ,يها تقيم عإلى ةا ي مت سأ ي ااسا
 -5نم تة مناشاع منعامحا ةا حسفيب منافسة

تةا قسنافسة

.

اعتدس مًا تدتم قايجقدم ت اتدا يجديا

ملفامأ منذي تشل ت عت مًا عايمفتسً ا اً قسنافسة

اب عاام  ,يهدي ا دإلك

افتق ددا  ,ال ددتاس يمب منتشد داتعسد منت ددا ة دداد ه ددذع منااسا د د ح ددا ية ددعد
اعتس مًا نهذم منواي ينم تتاك مألاا ايب ت اتا.
 -6مب مالفددااسج ال تعددا ةددا ددا ذمتددم مت سحدسً اقتددامً نإلافسة د  ,ميمفاددس اددس حددا تفشددم
عف ددم ا ددب ددتاال اش ددايع ا ددس عإل ددى من دديأ ي إ ددسءل ه ددذع من ددتاال  ,يا ددس
تةد ددافم حد ددسفيب منافسة د د منع ماحد ددا اد ددب ةد ددا مالفد ددااسج مند ددذي تد ددااي إند ددى
من تاال  %52اب من يأ  ,هي اا اج قم عب حيمفتب منافسة د مناقسافد ,
لاس مفم نم تيةح منجه منتا تتينى اامحق تجسيي منف ق مناقاا.

ً
ثانيا :املقترحات
 -1إعسال

منيماا ةا مناسال(/1ميالً) اب حسفيب منافسة

تسف تعاتس منافسة

عإلى منشل مآلتدا ( منافسة د  :ادس تقدذ منتدسجا ادب جهديا اشدايع نت قتدأ
منت يأ عإلى حامفم).
 -2تعاتس مالفااسج منيماا ةدا منادسال ( /1سا دسً) قمفدم ( مالفدااسج  :لد مت دسأ
قددتب شددالتتب ي ل ددا تعادداب ةددا اتددامب افسة د يم ددا مي ةددا ا ددتيتسد
ا تإل اب من يأ تفت عفم تليتب لتسب ت تاا عإلى يأ اس.).
 -3فداعي مناشداع إنددى تقفدا اعتددسا تدتم قايجقددم ت اتدا يجدديا منت دعتا منعددايمفا
(ملفامأ ) مناقتا نإلافسة

 ,يفقتاح قهذم منشمب مأل ذ قاعتسا اتي ا منلإل
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مناتوتال  ,يمب تااي هدذم مألادا إندى إ دامج منافسة دتب ادب من ديأ ي ادفعهم
اب منا ي إنتهس .
 -1إع ددسال

ددتسف منا ددسال ( /12ددسقعسً) ا ددب ح ددسفيب منافسة د د قسنش ددل مآلت ددا

(( إافسم عات عإلى مالاتفسع اب منتعسا ا جه افسة )).
 -5إعدسال

دتسف منادسال ( /12عسشد مًا) ادب حدسفيب منافسة د عإلدى منيجدم مآلتددا

(( تعإلتأ قت

إلع ي تقاتم اا عإلى شدامء دإلع ي دإل

لات ا اال ي قاإلب تقاتم اا

داا ي شدامء

اا )).

 -6فدداا ةددايال إ ةددسع عاإلتد مفددااسج منشددالسد نإلاحسقد إذم تجددسييد من
من دديحت نإلشددالسد منافااجد

د

ف ددق اعتفد  ,قدداالً اددب ةددا عاإلتد مالفددااسج

,يفاا ب تليب منجهد منا ت د قسناحسقد هدي اجإلدب شدايب منافسة د يافد
مال تلسا  ,يية ونت يمة
 -7تي ددت

نهذم منواي.

ددا تسد اجإلددب شددايب منافسة د ياف د مال تلددسا ,ال ددتاس ةددا

اجس منااسا سد يمالت سحسد مناقتال نإلافسة د منتدا ال تالدب تداماك ةداماهس
ق ددهين  ,يمنت ددا ت ددتإليم اعسنجد د
إ اما منقاما قاة منا سن
ا

ي أ اب

د داتع  ,يذن ددك قإعا ددسء مناجإل ددب ددإلا

ا اال اعتفد  ,يةداي منو ماادسد اقسشدال ,

ااد ق قم هذع ملجامءمد قسناعب ةا هذع منق ماامد.

الهـوامــش
 -1ا ا ددا ددإلاسب منوات ددب  ,مال تل ددسا يمنافسة د د فت ددا مناش ددايع  ,اما منفهةد د منعاقتد د  ,منق ددسهال , 2221 ,
ا.35

 -2ا .ا

د ددب ش د د تأ  ,منقد ددسفيب منتجد ددساي منا د دداي  ,ج , 1ا ,1اما فشد ددا من قسة د د  ,مل د ددلفاات , 1919 ,

ا , 125-121يمفيا تةسً  ,ا .اا ا اا ا اي  ,منقسفيب منتجساي  ,منف ا مندذهقا نإلاقسعد  ,منقدسهال

 , 1998 ,ا. 297

 -3نايتددا اددب منت س ددت ماجد  ,ا.فددامء لددسيم مناينى,منافسة د يمنافسة د فتددا مناشددايع ,اجإل منعإلدديم منقسفيفتد ,
لإلت منقسفيب ,جساع قواما ,ع ,2225, 2ا.213
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 -1ا .اعددتب ةفدداي منشددفسأ ,مال تلددسا يمنااسا ددسد مناقتددال نإلافسة د ,ا ,1اما من قسة د نإلفشددا يمنتييت د  ,عاددسب,
 ,2212ا .25

 - 5ا.نتفس

ياف مال تلسا ,قايب السب اق ,2226,ا.12

ب ذلا  ,حسفيب است منافسة

 -6ماج د عإلددى ددقت منا ددس  ,حددسفيب منافسة د مألاافددا احددم ( )33ن ددف  2221يحددسفيب است د منافسة د ياف د
منااسا سد مال تلسات منا اي احم ( )3ن ف  2225يمنقسفيب من سا قسنافسة

ياف مال تلسا من ياي احم

7ن ددف  , 2228يمفي ددا  ,ا ا ددا ددإلاسب منوات ددب  ,منا دداا من ددسقأ  ,ا ,19من ددذي ت ددس ا دداإلح
منافسة

قسفم منا اإلح مألل ا متهساسً ي إ سال.

 - 7مفيددا علددب ذنددك  ,ا .إ دامء ةددا  ,منافسة د يمنااسا ددسد مناقتددال نهددس ةددا ةدديء

لددسم حددسفيب منافسة د

يافد مال تلددسا منع ماحددا احددم ( )11ن ددف  ,2212افشدديا ةدداب يحددسا منادداتاا منعإلاددا مألي

نلإلتد منقددسفيب

يمنعإليم من تس ت – جساع اتسنى  ,نإل تال  , 2211/11/2-1ا.52
 -8ا .م اددا عقددا منددا اب مناإل ددم  ,منتقتتددا مألةقددا نإلافسة د  ,ق د
منعاا ( )1ن ف  ,1995ا.21

افشدديا ةددا اجإل د من قدديأ جساع د منليتددد ,

 -9ا .ا ا ادا شدإلقا  ,منتفيدتم منقدسفيفا نإلافسة د يافد مال تلدسا  ,منالتدب منجدساعا من دات

 ,مل دلفاات ,

 ,2228ا.28
 -12جدا ا دعا  ,اداا تدم ا منافسة د من دال قسنااسا دسد منتجساتد  ,ااي د التديامع  ,لإلتد من قديأ  ,جساعد
اينيا اعااي ,منجيماا ,2212 ,ا.5

 -11ا.

تب مناس ا  ,تفيتم منافسة  ,اما منفهة منعاقت  ,منقسهال ,2223 ,ا.53

 -12ا .م اا عقا منا اب مناإل م  ,منتقتتا مألةقا نإلافسة
 -13ا.

 ,منا اا من سقأ  ,ا.28

تب ا اا ةت ا ,منااسا دسد مال تلساتد يمنت سن دسد منتجساتد نتقديتي اتتدا منتجدسال يمنافسة د  ,اما

منفهة منعاقت  ,منقسهال  , ,1998,ا ,1يمفيا لذنك ,ا.

 -11مفيا مناسال ( )6اب حسفيب منافسة

تب مناس ا ,منا اا من سقأ ,ا.51

مألاافا  ,يمنادسال ( )6,8ادب حدسفيب استد منافسة د منا داي  ,نايتدا

اب منت س ت  ,مفيا  ,جا ا عا  ,منا اا من سقأ  ,ا.118
 -15ا .ما ا اا شإلقا  ,منا اا من سقأ  ,ا.118
 - 16تقسقإلهس مناسال ( /6ب) اب حسفيب منافسة
 - 17نايتا اب منت س ت  ,مفيا  ,ا.

مألاافا  ,يمناسال ( /8د) اب حسفيب است منافسة

تب ا اا ةت ا  ,منا اا من سقأ  ,ا13ياس قعاهس.

منا اي.

 - 18يمنتا تفا ((ح -قت منافتجسد ق عا تق عب تلإل تهس من ات ي اتي ا تلإل تهس مناتوتال.
يتق ا قسنتلإل من ات ف تب مني ال اب منافتجسد اب إجاسنا منتلسنتس ا ةتدال يافتد ا داال .وادس
تق دا قسنتلإل د مناتوتدال منتلإل د منتدا تتوتدا قتوتدا جدم ادس تقاادم منشد ا ادب افتجدسد دا ةتدال يافتد

ا داال .وادس تق دا قاتي دا منتلإل د مناتوتدال إجادسنا منتلدسنتس مناتوتدال اق دياس عإلدى عداا ي دامد ادب
منافتجسد .يتامعى عفا ت اتا اس إذم لسب منافت تتم قتعم ق عا تقد عدب تلإل تدم من اتد ي اتي دا تلإل تدم
مناتوتال اس تمتا:
 -1اس إذم لسب منقت تااا إنى إ امج ش سا افسة تب نإلش ا منا تاا اب من يأ.
 -2اس إذم لسب منقت تااا إنى اف ش سا افسة تب نإلش ا منا تاا اب منا ي إنى من يأ.
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 -3اس إذم لسب تتاتب عإلى منقت حاال منش ا منا تاا عإلى اة مأل عسا قعا إ دامج مألشد سا
منافسة تب نم اب من يأ.

 -1اس إذم لسب من تدال منيافتد نقتد منافدت ق دعا تقد عدب تلإل تدم من اتد ي اتي دا تلإل تدم مناتوتدال
تااا إنى ت قتأ ي ااس قأ((.
 - 19نايتا اب منت س ت مفيا  ,ا .عاسا قتب جهإلي  ,ملفامأ منتجساي  ,ق د

افشديا ةدا اجإلد منقسا دت

نإلعإليم منقسفيفت يمن تس ت  ,ع,2211 ,2ا 122ياس قعاهس .
 -22ا.

تب مناس ا  ,منا اا من سقأ  ,ا ,65يمفيا لذنك  ,مناسال (/6ج) اب حسفيب منافسة

يمناسال (/8هد) اب حسفيب است منافسة

مألاافا ,

منا اي.

 - 21منا اا ف م  ,ا.66
تب ا اا ةت ا  ,منا اا من سقأ  ,ا.31

 - 22ا.

 -23مفيا مناسال ( )23اب منا تيا منعامحا نعسم  2225يلذنك مناسال ( )1252اب منقسفيب مناافا منعامحا احم
 12ن ف  1951مناعا .

 - 21تقسقإلهس مناسال ( /6ي) اب حسفيب منافسة

منا اي.

مألاافا  ,يمناسال (/8ب) اب حسفيب است منافسة

 - 25جا ا عا  ,منا اا من سقأ  ,ا.152
 - 26ا .ا ا اا شإلقا ,منا اا من سقأ  ,ا ,112يلذنك مناسال ( /12يالً ) اب حسفيب منافسة
 - 27ا .م اا عقا منا اب مناإل م  ,ااا تقتتا عقدا منق دا نإلافسة د منا دت  ,ق د

منعامحا.

افشديا ةدا اجإلد من قديأ

جساع منليتد  ,ع,1996 , 1ا.12
 - 28ت

تفا

سن دسً  :تقس دم مأل ديمأ عإلدى

منعااء ي عإلى ي

دسب منافدساأ منجوامةتد ي لاتدسد مناقتعدسد ي مناشدتاتسد ي

سب و ا تا ا إلقس عإلى منافسة

ياف مال تلسا.

 - 29جا ا عا  ,منا اا من سقأ  ,ا.98

 - 32ا .م اا عقا منا اب مناإل م  ,ااا تقتتا عقا منق ا  ,...منا اا من سقأ  ,ا.17
 - 31تقسقإلهس مناسال ( /6ي) اب حسفيب منافسة

 - 32مفيا مناسال (/6ي) اب حسفيب منافسة

 -33مفيددا  :ا.

مألاافا  ,يمناسال (/8ا) اب حسفيب است منافسة

مالاافا.

منا اي.

ددتب ا اددا ةت ددا  ,منا دداا من ددسقأ  ,ا ,17يلددذنك  ,ا .ما د ا اددا شددإلقا  ,منا دداا

من سقأ  ,ا.151

 - 31مفيا مناسال (/117امقعسً) اب حسفيب منشالسد منعامحا احم  21ن ف  1997مناعا  ,يمفيا لذنك  ,ةسايأ
مقامهتم جس م  ,منايجي ةا منشالسد منتجسات  ,منالتق منقسفيفت  ,قواما  ,2227 ,ا.126

 - 35نايتا اب منت س ت مفيا  :ا .ناتس جقا لياسفا  ,منشالسد منتجسات  ,منجساعد منا تف دات  ,قوداما ,
 ,2226ا ,286يلذنك  ,ةسايأ مقامهتم جس م  ,منا اا من سقأ  ,ا.126

 - 36نايتا اب منت س ت مفيا :ا .نتفس

ب ذلا  ,منا داا من دسقأ  ,ا 256يادس قعداهس  ,يلدذنك  ,جدا

ا عا  ,منا اا من سقأ  ,ا.189
 - 37ا .نتفس

ب يلا  ,منا اا من سقأ ,ا .216

 - 38ا .م اا عقدا مندا اب مناإل دم  ,اداا ا سن د مالفدااسج يمن دتاال أل لدسم منافسة د منتجساتد  ,ق د
ةا اجإل من قيأ جساع منليتد  ,ع ,1995 ,3ا.17
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افشديا

 - 39يتددفا مناددسال ( )9عإلددى ت يددا ي مفددااسج قددتب شددالتتب ي ل ددا ي ت د ااسا د تجسات د اقتددال إذم لسفددد
منشال ي اجايع اب منشالسد افااج ي ااتقا ا قعةدهس ت دتاا عإلدى  %52ي ل دا ادب اجاديع

مفتسج إلع ي اا اعتف ي إذم لسفدد ت دتاا عإلدى  %52ي ل دا ادب اجاديع اقتعدسد دإلع ي ااد
اعتف .
 - 12نايتددا اددب منت س ددت مفيددا  :ا .نتفددس

ددب ذلددا  ,منا دداا من ددسقأ  ,ا ,263يلددذنك  ,ا .اعددتب ةفدداي

منشفسأ ,منا اا من سقأ ,ا.192
 - 11مفيا  ,ا .ا ا اا شإلقا  ,منا اا من سقأ ,ا 167ياس قعاهس.
 -12ا .اعتب ةفاي منشفسأ  ,منا اا من سقأ ,ا.133

 -13ا.

تب ا اا ةت ا  ,منا اا من سقأ,ا.55

 - 11نايتا اب منت س ت  ,مفيا  ,ا .ما ا اا شإلقا  ,منا اا من سقأ ,ا 189ياس قعاهس
 -15نايقا اب منت س ت امج ,ا.

تب ا اا ةت ا  ,منا اا من سقأ ,ا 57ياس قعاهس.

 -16يف د د د ددهس ( سا د د د دسً  -نإلاجإلد د د ددب محت د د د دامح ةد د د دداي عقيقد د د ددسد افس د د د ددق عإلد د د ددى عد د د ددام ت د د د ددجت مالت سحتد د د ددسد .

سا د د د د د د دسً  -تق د د د د د دديم مناجإل د د د د د ددب قإ سند د د د د د د مالت سحت د د د د د ددسد إن د د د د د ددى منا لاد د د د د د د اشد د د د د د د يع قتي تستهد د د د د د ددس ......

سافسً  -نإلاجإلدب ي ادب ت يندم ادب عةدسام منقتدسم قافسحشد منتي دتسد اد منشدالسد ذمد منعاحد يمن

عإلى ةاسفسد التيق حق

دي

ايا مألاا قإ سنتهس إنى منا لا ).

المصــــادر
ً
أوال :الكتب والاطاريح
 -1ا .ا ددا ا ا ددا ا دداي  ,منق ددسفيب منتج ددساي  ,منف ددا من ددذهقا نإلاقسعد د  ,منق ددسهال ,
.1998
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 -2ا .ا د د ا اد ددا شد ددإلقا  ,منتفيد ددتم منقد ددسفيفا نإلافسة د د ياف د د مال تلد ددسا  ,منالتد ددب
منجساعا من ات

 ,مل لفاات .2228 ,

 -3جا ا عا  ,ااا تم ا منافسة د من دال قسنااسا دسد منتجساتد  ,ااي د التديامع ,
لإلت من قيأ  ,جساع اينيا اعااي ,منجيماا .2212 ,
 -1ا.

تب مناس ا  ,تفيتم منافسة  ,اما منفهة منعاقت  ,منقسهال .2223 ,

 -5ا.

تب ا اا ةت ا  ,منااسا سد مال تلسات ي منت سن سد منتجسات نتقيتي اتتا

منتجسال يمنافسة  ,اما منفهة منعاقت ,منقسهال .1998 ,
 -6ةدسايأ مقدامهتم جس دم ,منادديجي ةددا منشدالسد منتجساتد  ,منالتقد منقسفيفتد  ,قودداما ,
.2227

 -7ا .نات ددس جق ددا ليا ددسفا  ,منش ددالسد منتجساتد د  ,منجساعد د منا تف د دات  ,قو دداما ,
.2226

د د ددب ذلد د ددا  ,ح د ددسفيب است د د د منافسة د د د يافد د د مال تلد د ددسا ,قد د ددايب الد د ددسب

 -8ا.نتف د ددس

اق .2226,
 -9ا .ا

ددب شد د تأ  ,منق ددسفيب منتج ددساي منا دداي  ,ج , 1ا ,1اما فش ددا من قسةد د ,

مال لفاات .1919 ,
 -12ا اا إلاسب منواتب  ,مال تلسا يمنافسة

فتدا مناشدايع  ,اما منفهةد منعاقتد

 ,منقسهال .2221 ,
 -11ا .اع ددتب ةف دداي منش ددفسأ,مال تلسا يمنااسا ددسد مناقت ددال نإلافسة د د ,ا,1اما من قسةد د
نإلفشا يمنتييت ,عاسب.2212,

ً
ثانيا  :البحوث
 -1ا .م اددا عقددا منددا اب مناإل ددم  ,ادداا ا سن د مالفددااسج يمن ددتاال أل لددسم منافسة د
منتجسات  ,ق

افشيا ةا اجإل من قيأ جساع منليتد  ,ع.1995 ,3
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 -2د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  ,منتقتتددا مألةقددا نإلافسة د  ,ق د

افشدديا

ةا اجإل من قيأ جساع منليتد  ,منعاا ( )1ن ف .1995
 -3د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  ,ااا تقتتا عقا منق ا نإلافسة
,ق

منا ت

افشيا ةا اجإل من قيأ جساع منليتد  ,ع1996. , 1

 -4ا .إ امء ةا  ,منافسة

يمنااسا سد مناقتال نهس ةا ةيء

لسم حسفيب منافسة د

يافد د مال تل ددسا منع ماح ددا اح ددم ( )11ن ددف  ,2212افش دديا ة دداب يح ددسا منا دداتاا
منعإلا د ددا مألي

نلإلتد د د منق د ددسفيب يمنعإل د دديم من تس د ددت – جساعد د د ات د ددسنى  ,نإل تد د دال ا د ددب

.2211/11/2-1
 -5ا .عاددسا قتددب جهإلددي  ,ملف دامأ منتجددساي  ,ق د

افشدديا ةددا اجإل د منقسا ددت

نإلعإليم منقسفيفت يمن تس ت  ,ع.2211 ,2
 -6ا.فددامء لددسيم مناددينى ,منافسة د يمنافسة د فتددا مناشددايع  ,اجإل د منعإلدديم منقسفيفت د ,
لإلت منقسفيب ,جساع قواما ,ع .2225, 2

ً
ثالثا :القوانين
 .1حسفيب منشالسد منعامحا احم ( )21ن ف .1997
 .2حسفيب منافسة

مألاافا احم ( )33ن ف .2221

 .3حسفيب است منافسة
 .1حسفيب منافسة

ياف منااسا سد مال تلسات منا اي احم ( )3ن ف .2225

ياف مال تلسا منعامحا احم ( )11ن ف .2212
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