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ألجھزة المنافسة ھو دعم األسواق التنافسیة وبالتبعیة حمایة  األساسيالھدف 
:  قلاألالمنافسة بذلك من خالل آلیتین على  أجھزةتقوم أغلب و ،المستھلك

 .والتوعیة بالمنافسة  ،المنافسةاذ قانون فإن

المنافسة  أجھزةتقوم بھا  التيمجموعة األنشطة " التوعیة بالمنافسة"ـ یقصد ب
عبر آلیات غیر تلك المتعلقة  االقتصادیةوتتصل بدعم البیئة التنافسیة لألنشطة 

 أجھزةمن خالل عالقات  أساسيوالتي تكون بشكل  ،اذ قانون المنافسةفبإن
 .العام بفوائد المنافسةالوعي ألجھزة الحكومیة األخرى وتنمیة المنافسة مع ا

ووضع إطار  ،التنافسیةھو تعزیز فھم العملیة  "التوعیة بالمنافسة"ھدف 
ینصب جانب مھم و ،مسائل السیاسة العامة من وجھة نظر المنافسة فيللنظر 

 ،المنافسة على العامة القیود مواجھة على" التوعیة بالمنافسة"من أنشطة 
أو مالحظاتھا المتعلقة  مساھماتھا بتقدیم المنافسة سلطات قیام خالل من وذلك

تفادي إلى  یؤديبمشروعات القوانین أو القوانین أو األنظمة أو السیاسات بما 
تعوق المنافسة وتؤثر سلبا على األسعار والجودة  التيالقیود غیر الضروریة 

 .ختیار المستھلكابتكار أو واال

 ىحت ،والسیاسات قد تحد من المنافسة االعتراف بأن التشریع واللوائح مع
اع نالمنافسة تستطیع مساعدة ص أجھزةفإن  ،كان ذلك بشكل غیر مقصودوإن 

فإن مشروع  ،على سبیل المثال ،تقییم أثر أي من السیاسات فيالسیاسات 
أو مثل سیاسة حمایة المستھلك  -قانون یھدف إلى معالجة غایة محددة 

 ،أو غیر متناسبة ،إلى آثار سلبیة غیر ضروریة یؤديقد  -البیئیة  االھتمامات
واألثر السلبي یكون مرجح الحدوث إذا كانت  ،على المنافسة ،أو غیر متوقعة
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دخول السوق أو و ،الجودةوھذه السیاسات تفرض قیوداَ معینة على السعر، 
المنافسة ید العون  تقدم أجھزةیمكن أن و ،االبتكارأو تتداخل مع  ،الخروج منھ

وتقدیم توصیات  ،قتراح معیناالتي قد تلحق بالمنافسة نتیجة األضرار لتحدید 
االعتبار عند تقییم في لیأخذھا صانع السیاسة  ،تخفیضھا فيمحددة للمساعدة 

 .األھداف العامة للسیاسات محل المراجعة

صانع السیاسة أو  ما بناء على طلبإیحدث " تقییم المنافسة"فإن  ،لذلك
ثار التنافسیة تقیم اآلأخرى المنافسة أو ھیئة حكومیة  أجھزة بمبادرة من

 ،السیاسة المنافسة حث صناع جھزةیمكن ألو ،للسیاسة المقترحة أو القائمة
االعتبار األثر المحتمل للسیاسة  فيعلى األخذ  ،"تقییم المنافسة" من خالل

وتقییم ما إذا كانت ھناك بدائل أقل تقییدا من شأنھا تحقیق  ،على المنافسة
 وعي زیادة المنافسة سلطات وتستطیع. الھدف المنشود من السیاسة العامة

 األخرى العامة االھداف كأحد ووضعھا بالمنافسة یتعلق فیما السیاسة صناع
 ىعل المترتبة باألضرار ةقالمتعل الخبرات تقدیم خالل من وذلك للسیاسة،

  .المنافسة على المفروضة القیود

بدءاَ من التوصیات  ؛أشكال عدة "تقییم المنافسة"ومن الممكن أن یأخذ 
 التيثار التنافسیة مات اآلیبتقی وانتھاءً عامة  اقتصادیةإلى نظریة  المستندة

ین ذلك العدید من األشكال األخرى، حیث وفیما ب ،كثافةتتطلب مصادر أكثر 
المختلفة إلجراء تقییم المنافسة قد تكون بذاتھا أسالیب توعیة إن تلك األشكال 

 فيبالمنافسة، كما تقدم أساس أو مساھمات وأسالیب للتوعیة بالمنافسة 
 .المستقبل

بشأن عملیة تقییم  المنافسةأجھزة لى توجیھ إتھدف ھذه التوصیات العملیة 
ذلك  فيبما  ،التقییم عملیة في االنخراط ضرورة علیھا تشترطوال  ،المنافسة

على الرغم من أن ھذه التوصیات  ،قضیة معینة أو قطاعات ةبأیما یتعلق 
حكومیة  ةأجھز ةأیفإنھ من المسلم بھ أن  ،المنافسة أجھزةلى إالعملیة موجھة 

 .بتقییم المنافسةالمھم یمكنھا تنفیذ العمل أخرى 
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Uاإلطار العام لتقییم المنافسةU  

المقترحة أو القائمة  السیاسة تحدید المنافسة تقییم یتضمن أن یجب -1
وتقییم األثر المحتمل لھذه  مالئم،على نحو غیر  تقیدھاقد  التي

 .علیھاالسیاسة 
تقییم المنافسة ھو مراجعة تشتمل على تحدید السیاسات :  1تعلیق 

وتقییم األثر  ،على نحو غیر مالئم تقیدھاقد  التيالمقترحة أو القائمة 
 جھاز أي أو المنافسة جھاز قبل من یجرى أن ویمكنالمحتمل لھا 

كما  ،عامة اقتصادیةمبادئ إلى غالباَ ما یستند التقییم  ،خرآ حكومي
أو  ،أو الخبرة التطبیقیة ،لى الدراسات الموجودةإیمكن أن یستند أیضا 

 الكميجدید مثل التقدیر  تجریبيإلى عمل  بعض الحاالت فيحتى 
تقییم اآلثار التنافسیة لحث صناع آلیة  استخدامیتم و ،لتكالیف السیاسة

االعتبار األثر المحتمل ألحد السیاسات على  فيالسیاسة على األخذ 
 .المناسبة أم ال ھيالمنافسة لتحدید ما إذا كانت ھذه السیاسة 

 
مراجعة السیاسات العامة  فيینبغي إدراج تقییم المنافسة :  2تعلیق 

سسات ؤوبما یتفق مع القیود المفروضة على الم ،وفعالةكافیة بطریقة 
 .والموارد

 
 اقتراحات -كلما أمكن  -أن یتضمن تقییم المنافسة  ینبغي:  3تعلیق 

ألسالیب بدیلة لتحقیق أھداف السیاسة مع الحد من القیود المفروضة 
 .على المنافسة

 
 فيصناع السیاسة لقبول التوصیات یمكن أن یؤخذ استعداد :  4تعلیق 

 .االعتبار عند تقریر ما إذا كان إجراء تقییم المنافسة مناسبا أم ال
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تقییمات  اھتمامحین أن السیاسات المقترحة تكون محل  في:  5تعلیق 
 ،ماتیالمنافسة، فإن السیاسات القائمة أیضا تعد أھدافاَ مالئمة لھذه التقی

اآلثار الحالیة والحوافز الناتجة عن  فيبالنظر أیضا ھذا التقییم  یسمحو
أجھزة ھذا التقییم بمبادرة من ویمكن أن یتم إجراء  ،تنفیذ ھذه السیاسات

 .خر أو صناع السیاسةآ حكوميجھاز  أيأو  المنافسة
 

تقییم المنافسة بالنسبة للسیاسات القائمة یمكن أن یبنى على :  6تعلیق 
بمقتضاه العمل بقانون أو ینتھي ھو نص " (التلقائي اءاالنقضبند "

على  بناء ، أو)تاریخ محدد ما لم یتقرر استمرار سریانھ فيالئحة ما 
یلزم بإجراء تقییم اآلثار التنافسیة لقانون أو الئحة بعد فترة  ينص قانون

الحكومة أو  فيبعض الدول قد یتم تكلیف ھیئة محددة  فيو ،معینة
بتحدید أولویات لمراجعة أخرى ھیئات  ةأیالسلطة التشریعیة أو 
من  كجزء ھذا التقییمإجراء یمكن أن یتم و ،السیاسات العامة القائمة

 .للسیاسات العامةاألشمل التقییم 
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  تقییم المنافسةمواتیة لخلق بیئة 
 

التوعیة بالمنافسة من أجل خلق بیئة  المنافسةأجھزة على  ینبغي  -2
 . االعتبار فيسیاسیة تشجع على أخذ مبادئ المنافسة 

 
 في مھمتھا من كجزء، المنافسة ةأجھز تسعى أن جبی:  1تعلیق 
إلى إقناع صناع السیاسة بخلق بیئة مؤسسیة تیسر  ،بالمنافسة التوعیة

 ،مؤسسة كل ظروف حسب وذلك صناعة القرار فيإدراج المنافسة 
 : آلتيھذه البیئة یمكن أن تشتمل على ا مثال

 
فترات إعطاء سیاسات جدیدة مع  واعتمادعملیة واضحة لصیاغة  •

 .مناسبة للمراجعة والتعلیق من قبل األطراف المعنیة
للسیاسات  التنظیميتقییم األثر  فيإجراءات مكتوبة للنظر  •

 .المقترحة
 آخر حكوميجھاز ألي أو  ،المنافسة ألجھزةسلطة قانونیة مالئمة  •

إلجراء تقییم المنافسة بناء على إحالة أو مبادرة  ،عند االقتضاء
إبداء  فيالمنافسة  ألجھزة رسميیمكن أن تشمل دور  والتيمنھا، 

 .عملیة صیاغة السیاسة فيوجھة نظرھا مبكراَ 
 .العملیةھذه  في المنافسة أجھزة لمن قب المبكرة مشاركةال •
المنافسة من إبداء وجھات  أجھزةتتمكن من خاللھا أخرى سبل  •

 ،غیرھا من الھیئات نظرھا ألعضاء الحكومة والسلطة التشریعیة أو
 .راءوالدراسات أو اآل االستماعمثل جلسات 

 فيالجھات الحكومیة ذات الصلة بأخذ تقییمات المنافسة  التزام •
 .توصیات مصاحبة لھا ةأیكذلك و ،عتباراال

وساط الخبرات ذات الصلة سواء كانت من األاالنفتاح على  •
األكادیمیة أو منظمات حمایة المستھلك أو الھیئات المستقلة غیر 
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ویشمل ذلك  ،الحكومیة أو القطاع الخاص وكذلك التجارب المقارنة
خرى ذات الصلة بتقییم األالدول  فيالداعمة للمنافسة  اإلصالحات

 .المنافسة
من أجل خلق حوار  المنافسة لتقییم النھائیة الرسمیة التوصیاتنشر  •

على ھذه األسس من قبل الحكومة والسلطة التشریعیة أو  مجتمعي
 .أخرىھیئات  ةأی
 .استجابة من صناع السیاسة على تقییم المنافسة •

 
المنافسة والجھات  أجھزةالمنتظم بین  االتصالإن :  2تعلیق 

تدیر  التيخرى الھیئات األالحكومیة األخرى والسلطة التشریعیة أو 
للتوعیة الفعالة لمبادئ  اجید اأساسیعطي أو تقرر السیاسات 

المنافسة عادة شبكات تواصل رسمیة أو غیر  أجھزةتقیم و ،المنافسة
وبمستویات  ،بالمھتمین بالتوعیة بالمنافسة اتصالرسمیة وقوائم 

داخل الحكومة والسلطة التنفیذیة أو الھیئات  فيصنع القرار وتنفیذه 
وقد  ،المسئولة عن صیاغة أو مراجعة السیاسات القائمة األخرى
 موظفيأو  المنافسةأجھزة  فيشبكة الموظفین السابقین تكون 

تبادل موظفین مع سلطة المنافسة  فيساھمت  التيخرى المكاتب األ
 .ھذه الشبكات فيالمرشحین إلدراجھم  أفضل

 
  تقییمات المنافسة یجب أن تجرى بشفافیة  -3

المنافسة أن تضع دلیل أو أدوات إلجراء  أجھزةعلى  ینبغي:  1تعلیق 
للمشاركة في تقدیم الدعم لآلخرین لأو المنافسة الخاصة بھا  تقییمات

على األدوات الموجودة مثل أدوات تقییم المنافسة  اعتمادا التقییمات
 ھذا یستخدم أن ویمكن ،والتنمیة القتصادياأعدتھا منظمة التعاون  التي

صناع السیاسة على تحدید  لمساعدة االدوات ھذه أو الدلیل
كما  ،قییم المنافسةیجب تناولھا كجزء من ت التيالموضوعات الرئیسة 

 .ى القیام بأنفسھم بإجراء تقییمات داخلیة للمنافسة قد تشجعھم عل
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 - الدلیلمسودات  المنافسةأجھزة عندما تضع  - مناسباحیثما كان ذلك 
فإنھ یجب أن تتناول بالشرح الجوانب والخطوات الرئیسة لتقییم 

 وذلك ،، والمعاییر الموضوعیة العامة المستخدمة إلجراء التقییمالمنافسة
قد یصف الدلیل أیضاَ أنواع و ،المنافسةأجھزة  يرأ أخذ عندما یتطلب

وكیف یمكن تجنب ھذه  ،من المرجح أن تقید المنافسة التيالنصوص 
مثل (كما قد یتضمن أیضا أمثلة  ،إجراءات لتخفیضھا واتخاذالقیود 

 ).سوابق ذات صلة ،حاالت واقعیة ،تقییمات المنافسة السابقة
 

تحدید األولویات علناَ  فيالمنافسة النظر  أجھزةعلى  ینبغي:  2تعلیق 
 ،أو القائمة فیما یتعلق بتقییم المنافسة بالنسبة للسیاسات المقترحة

لصناع السیاسة  ،االختیارتاحة معاییر إ فيأن تنظر أیضاَ  وینبغي
یمكن أن تعزز التوعیة بالمنافسة  التي ،واألطراف المعنیة األخرى

 .وتشجع أكثر على اإلحالة لتقییم المنافسة
 

المنافسة أن تتیح المواد العامة المتعلقة  أجھزةعلى  ینبغي:  3تعلیق 
ذلك البیانات الصحفیة والمقابالت  فيبما  ،تقییم المنافسة في بأنشطتھا

 فيأیضا  اعتبارھا في المنافسة سلطات تضع وقد ،وغیرھا من المواد
إلى الحكومة  التقاریر الموجھة في ةإدراج أعمال تقییم المنافسة السابق

تقاریر سنویة متاحة  فيأو السلطة التشریعیة أو الھیئات األخرى أو 
ھذه التقاریر قد إن وذلك حیث  ،للجمھور أو تقاریر التحقیقات القطاعیة

مع ملخصات لكیفیة  ،وضوحاَ تبرز أنشطة تقییم المنافسة بشكل أكثر 
أو كیفیة زیادة مستوى المنافسة  ،القائمةتغییر السیاسات المقترحة أو 

 أجھزةلصادر من بسبب تقییم المنافسة ا ،معین اقتصاديقطاع  في
في زیادة مستوى المنافسة ؛ إتاحة مثل ھذه المواد من شأنھو ،المنافسة
المنافسة وأنشطة  أجھزةبخبرات الوعي زیادة ومعین،  اقتصاديقطاع 

 ،وتسلیط الضوء على الفوائد المحتملة لتقییم المنافسة ،تقییم المنافسة
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وكل ، فیھا المشاركة في الرغبة وزیادة العملیة بھذه أكبر اھتمام وخلق
 . المنافسة أجھزةتقییم المنافسة الصادر من  ذلك بفضل

Uالسیاسات لتقییم المنافسةختیار ا  

أن تركز على  المنافسةأجھزة على  ینبغيتقییمات المنافسة  في  -4
 .تشكل التھدید األكبر للمنافسة التيأنواع القیود 

 
تحد من عدد أو  التيخاصة للسیاسات  ةعنای إیالءیجب :  1تعلیق 

تمنح لھم  التيالحوافز و ،تصرفاتھموالسوق،  فيتنوع العاملین 
كذلك الخیارات والمعلومات المتاحة و ،لیتصرفوا بطریقة تنافسیة

كبیر على  تأثیرمن المرجح أن یكون لھا  ھيوتلك القیود  ،للمستھلكین
 .المنافسة

 
 التيتحدید معاییر االختیار  فيالمنافسة النظر  أجھزةعلى  ینبغي -5

نشطة من بین األالمنافسة یمكن من خاللھا تحدید أولویات تقییم 
 .األخرى للتوعیة بالمنافسة

 
قد یكون  ،تقییم المنافسة فيفیما یخص تحدید أولویات العمل :  1تعلیق 

ھذه المعاییر ، االختیارالمنافسة أن تحدد معاییر  جھزةمن المفید أل
المنافسة لتركیز عملھا على المسائل  ألجھزةیمكن أن تعتبر دلیالَ 

التفاعل بین التوعیة بالمنافسة وإنفاذ قانون  النظر إلىو االكثر أھمیة
وھذا أیضاَ یتیح لصناع السیاسة والجمھور فھم أنشطة تقییم ، المنافسة

ھذه  استخدامو منھاالمنافسة وطلب الدعم  أجھزةتقوم بھا  التيالمنافسة 
إداریة أو من / إجراءات تشریعیة اقتراح: مثال(أنشطتھم  فيالمعاییر 

 .)قضایاھم أمام المحاكم فيالدفاع  في استخدامھاأجل 
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المعاییر المناسبة لتحدید أولویات سیاسات تقییم المنافسة من :  2تعلیق 
 :الممكن أن تتضمن عوامل مثل

 
 .افسة واألولویات العامةالمن جھزةالموارد المتاحة أل •
 .احتمالیة اعتماد السیاسة •
والذى یعتمد على  ،أو المحتمل لھذه السیاسة الحالي التنافسيالتأثیر  •

وعلى أھمیة القطاع  ،مدى وطبیعة التقیید المحتمل للمنافسة
 .نظرالأو الموضوع محل  االقتصادي

من  ،على سبیل المثال ،یمكن قیاسھ :الوطني لالقتصادبالنسبة  -
بقطاعات  اتصالھ، أو اإلجماليالناتج المحلى  فيخالل مساھمتھ 

أو أھمیتھ  ،سھامات أو خدماتخرى كمقدم إلأ اقتصادیة
تحقیق مكاسب أكبر من  في، أو أثره المحتمل واإلنتاج لالستثمار
بتكار، أو تحسین التوزیع أو التجارة إذا ما تمت خالل اال

 .ا القطاعھذ فياإلصالحات الداعمة للمنافسة 
یمكن قیاسھ، على سبیل  :الضرائب ودافعيبالنسبة للمستھلكین  -

للمنتجات أو  االستھالكیةالنفقات  فيالمثال، من خالل المشاركة 
أو من خالل شراء السلع أو الخدمات  ،الخدمات ذات الصلة

أو من خالل احتمال أن اإلصالحات المؤیدة  ،بواسطة الحكومة
التخفیف من حدة الفقر أو تحسین  فيللمنافسة یمكن أن تسھم 

 .المعدمین؟ نوعیة حیاة المستھلكین
 .إلى تقییم المنافسة من صانعي السیاسة فتحبتالنظر  •
 فيالتدخل قد یكون مفیداَ على وجھ الخصوص (درجة تحریر السوق  •

 ).بدایة عملیة التحریر
بأعمال التوعیة  بالمقارنة للمنافسة ناجح تقییم عن الناتجةالقیمة  •

 .األخرى أو كتكملة إلنفاذ قواعد المنافسة ةبالمنافس
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أو أنشطة إنفاذ قواعد المنافسة  ،أو رقابة ،التوعیة السابقة بالمنافسة •
 إلى تاریخ الممارسات المقیدة للمنافسة أو ،تشیر، على سبیل المثال التي

األسعار غیر  ارتفاعإلى وجود نمط من  إلى مخاوف تتعلق بالمنافسة أو
 عاليإلى وجود تركز  خرى مشابھة أوأ باقتصادیاتالمبرر بالمقارنة 

 .عوائق لدخول القطاع السوق أو في
 فيخرى أبالد  فينجاح اإلصالحات الداعمة للمنافسة أو تقییم المنافسة  •

 .ذات القطاع
 

 أجھزةعلى  ینبغي ،فیما یتعلق بتحدید الغرض لتقییم المنافسة  -6
الترتیبات المؤسسیة والعالقات مع صناع  فيالمنافسة النظر 

 .السیاسات
 

عالقات منظمة  فيالدخول  فيالمنافسة  أجھزةقد ترغب :  1تعلیق 
وطویلة األمد مع الھیئات العامة ذات الصلة والھیئات الحكومیة 

دمجھا و لتقییم المنافسة المتاحة صرفاألخرى، وذلك للتحدید المبكر لل
 .خططھم العامة في

 
مراجعة جدول أعمال الحكومة  فيالمنافسة  أجھزةقد ترغب :  2تعلیق 

 فيوالسلطة التشریعیة لتحدید المجاالت الممكنة لعمل تقییم المنافسة 
العدید من  فيتتم فیھا صناعة القرار  التيالبالد  فيو ،المستقبل

ت المحلیة أو بطریقة المركزیة بحیث تكون الھیئا االقتصادیةالقطاعات 
/ صنع السیاسات فيالمسئولة عن صنع أو المشاركة  ھي اإلقلیمیة

برصد التشریعات المحلیة واللوائح  المنافسة أجھزةالقوانین، قد تقوم 
 .حدود الموارد المتاحة في ،لتلك الكیانات
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جراء مبادرات توعیة إ فيالمنافسة  أجھزةقد ترغب أیضا :  3تعلیق 
أو السلطة  ،)أو المحلیة اإلقلیمیةالمركزیة أو (محددة تتعلق بالحكومة 

من خالل  ،على سبیل المثال ،أو غیرھا من الھیئات ،التشریعیة
الرسمیة وغیر  واالجتماعاتالمؤتمرات العامة والندوات و التدریب

ن أو من صیاغة أو مراجعة القوانی فيالرسمیة والمشاركة المباشرة 
خالل مجموعات عمل حكومة من أجل تحدید أفضل المجاالت الممكنة 

 .لتقییم المنافسة
 

 ةالتوعی فيتنسیق مھامھا  فيالمنافسة  أجھزةقد تنظر :  4تعلیق 
القطاعات على أساس  منظميبالمنافسة وأعمال تقییم المنافسة مع 

 .نصوص تشریعیة، أو مذكرات تفاھم، أو إجراءات غیر رسمیة
 

والتي تكون في شكل منتدى دائم أو أحیانا (المشاورات :  5تعلیق 
 ،مع األطراف المعنیة) مؤتمرات حول موضوعات محددةو ورش عمل

 ،ومجتمع األعمال ،على وجھ الخصوص مع منظمات المستھلكین
قد تعمل على تحدید  ،والمنظمات المستقلة غیر الحكومیة أو الخبراء

على (بالمثل المبادرات التطوعیة و ،نافسةالفرص المتاحة لتقییم الم
من األطراف المعنیة قد توفر مؤشرات ) شكل شكاوى في: سبیل المثال

 .مفیدة لفرص تقییم المنافسة
 

وغیرھا من  الدراسات السوقیة، والتحقیقات القطاعیة، :6 تعلیق
تجریھا سلطة  اقتصادیةالدراسات على أسواق محددة أو قطاعات 

تحدد قیود المنافسة الناتجة عن السیاسات قد  والتيالمنافسة أو غیرھا 
 .تقییم المنافسة اختیارإلى المنافسة  تلفت نظر أجھزة
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Uإجراء تقییم المنافسة  

كان تقیید المنافسة ذا إیجب النظر فیما  ،تقییم المنافسة إجراءعند  -7
وما إذا كانت ھذه  ،المراجعة إلى أھداف السیاسة محل معقوال بالنسبة

 .األھداف یمكن تحقیقھا دون اإلضرار بالمنافسة أو بطریقة أقل تقییداَ 
 

لتقییم  تدریجیا منھجا عام بشكل المنافسة سلطات تتخذ : 1تعلیق 
 ،وتقییم القیود التنافسیة ،أھداف السیاسة فيیبدأ بالنظر  ،المنافسة

یمكنھا تحقیق  والتيقل تقییداَ للمنافسة وتحدید البدائل المحتملة األ
 .سیاسةالأھداف 

 
 محل السیاسة وأھداف غایات تقییم المنافسة یجب أن یبدأ بتحدید  -8

 نفس في السابقة االعمال مراجعة ذلك ویشمل فیھا، النظرو المراجعة
 . المجال

 
من المھم تحدید السیاسة القائمة أو المقترحة إما مباشرة من :  1تعلیق 

ع السیاسة أو من خالل مراجعة التصریحات اخالل التواصل مع صن
 أن ویمكن، والبیانات العلنیة واألعمال التحضیریة أو المشاورات العامة

 على المترتبة اآلثار فھم على المنافسة سلطة األھداف تحدید یساعد
 .السیاسات

 
التعلیقات أو  التقییم یجب أن یؤخذ في االعتبارإجراء عند :  2تعلیق 

التي تكون ذات صلة و المنافسة بأجھزة التحقیقات السابقة الخاصة
البالد األخرى یمكن  في المنافسةعمل أجھزة و، قید المراجعة بالسیاسة

 .معلومات أساسیةو أن یمد بأفكار قیمة
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 ،المنافسةسیاسة لھا أثر مرجح الحدوث على اللتحدید ما إذا كانت   -9
المحتمل لقیود المنافسة على  التأثیركیفیة  فيفإنھ من المھم النظر 

أو ) أو األسواق(السوق  فيتكوین السوق وسلوك الشركات والعمالء 
  .األسواق المجاورة في

  
المنافسة النظر  أجھزةعلى  ینبغي ،عند إجراء تقییم المنافسة:  1تعلیق 

یمكن أن تتخذھا قیود المنافسة بالنسبة  التياألشكال المتعددة  في
یعد األثر الواقع على المنافسة أكثر أھمیة ، والمراجعةللسیاسة محل 

 .من الشكل الخاص للقید المفروض علیھا
 

المنافسة أن  أجھزةعلى  ینبغي ،عند إجراء تقییم المنافسة:  2تعلیق 
المقام  فيتدرك أنھ لیست كل القیود ضارة بالمنافسة وعلیھا أن تركز 

على المنافسة وتسلط الضوء  ةاألول على تقییم تكلفة القیود المفروض
 .على سبل تحقیق األھداف من خالل وسائل أقل ضرراَ بالمنافسة

 
 نبغيی ،المنافسة أجھزةعند إجراء تقییم المنافسة بواسطة :  3تعلیق 

یمكن أن یكون لھا أثر كبیر  التيأنواع القیود اآلتیة  فيعلیھا النظر 
 :على المنافسة

 
 التيأن تقوم بتحلیل السیاسات  المنافسةأجھزة على  ینبغي - أ

أو  ع فیھتوسالتزید الحواجز المفروضة على دخول سوق أو 
من المرجح أن تحد من المنافسة بشكل  والتي ،الخروج منھ

 .كبیر
 

 :ما یليعلي ویمكن أن تشمل ھذه القیود 
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السیاسات المانحة لحقوق حصریة لشركة ما عادة ما تخلق  •
تحلیل  فيالمنافسة قد ترغب  أجھزة، وحاجزاَ أمام دخول السوق

ما اذا كانت مثل ھذه السیاسات تخلق بشكل مباشر أو غیر 
مباشر وضعاَ یسمح لشركة واحدة أو مجموعة صغیرة من 

 .قدیم بعض السلع أو الخدماتالشركات بت
أحیاناَ قد فإنھا  ،وحتى عندما ال تمنح السیاسات حقوقا حصریة •

السوق، على سبیل  فيشركات یمكنھا المنافسة  تقید بدون داعٍ 
المثال، إذا كانت تلزم الشركات باتخاذ أشكال تنظیمیة معینة أو 

ھیاكلھا  اختیار فيحقھا بدون مبرر أو تقید  ،أنماط عمل
 .وعملیاتھا بحریة

السیاسات التي تقید بشكل جوھري موارد االستثمار أو الخبرات  •
  .أو القدرات الفنیة

تتطلب بدون داع من الشركات أن تتوافق مع  التيالسیاسات  •
مجموعة من ل إلزاميمتطلبات جودة مرتفعة أو تقدیم حد أدنى 

وربما تخفض  أو تقلل من الخیارات المتاحة للمستھلك ،الخدمات
السوق إذا لم تستطع بعض  فيمن عدد الشركات العاملة 
 .الشركات تلبیة معاییر الجودة

تخلق بشكل مباشر أو غیر مباشر حواجز أو  التيالسیاسات  •
تعوق حركة السلع والخدمات عبر الحدود أو تتطلب من 

 .أو تسھیالت محلیة لتباشر عملھا منشأةقامة إالشركات 
تتطلب حد أدنى من  التيتضع قیودا على المھن  التيالسیاسات  •

 استبعادإلى  تؤديمثل ھذه القیود قد  ،التعلیم أو الخبرة العملیة
 .الكفاءات أو المستثمرینذوي الممارسین 

تخلق بشكل مباشر أو غیر مباشر معاییر قیاسیة  التيالسیاسات  •
على (یكون من شأنھا فرض تكلفة كبیرة من أجل التوافق معھا 

أو متطلبات  متطلبات صارمة الختبار المنتج ،بیل المثالس
 .)ةالعتماد تكنولوجیات محدد
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 .االستثماراتسیاسات من شأنھا وضع قیود كبیرة على  •
بشكل مباشر أو  ،سیاسات من شأنھا خلق حواجز مقیدة للمنافسة •

ألنھا تزید من  ،غیر مباشر، من أجل الخروج من السوق
تؤثر على قرار  وبالتالي ،إلیھ المخاطر المرتبطة بالدخول

 .الوافد المحتمل إلى السوق
 

المنافسة أن تحلل ما إذا كانت السیاسات  أجھزةعلى  ینبغي - ب
ق اسواألأحد  فيتحدد كیفیة السماح للشركات بالمنافسة  التي

 .ما من شأنھا تقیید المنافسة بشكل كبیر
 

 :ویمكن أن تشمل ھذه القیود علي ما یلي
 
تفضل بعض الشركات على البعض اآلخر من  التيالسیاسات  •

یلیة للشركات المملوكة للدولة ضأن یتضمن معاملة تفشأن ذلك 
وكذلك وضع معاییر لجودة المنتج  ،القانونیة لالحتكاراتأو 

 .بطریقة من شأنھا تفضیل بعض الشركات على البعض اآلخر 
شروط الحفاظ على "تطبق ما یطلق علیھ  التيالسیاسات  •

قد تعفى الشركات أو الممارسین  التيو "الحقوق المكتسبة
مثل ھذه األحكام تفضل بطریقة ، القائمین من المتطلبات الجدیدة

السوق على الوافدین  فيغیر عادلة قدامى الشركات القائمة 
 .الجدد

الكیفیة  يفتؤثر  ،تحدد األسعار، أو بمعنى آخر التيالسیاسات  •
 .یتم من خاللھا تحدید األسعار التي

شروط  فيتتحكم بشكل مباشر أو غیر مباشر  التيالسیاسات  •
 فيمثل مدة العقد أو الضمان أو الخدمات  ،السعرالبیع بخالف 

 .السوق
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 تتطلبتفرض متطلبات جودة أكثر تقییداَ مما  التيالسیاسات  •
 .ضرورة حمایة المستھلكین

كمیة  اَ تحدد بشكل مباشر أو غیر مباشر قیود التيالسیاسات  •
 .اإلنتاجعلى 

، تلك تضع قیوداَ غیر ضروریة على اإلعالن التيالسیاسات  •
عندما تقارن : مثال(القیود المفروضة على اإلعالن المقارن 

) الشركات صراحة أسعارھا أو جودتھا مع عروض منافسیھا 
عن منتجات بیانات عامة : مثال(أو اإلعالن غیر المقارن 

من الممكن أن تقید المنافسة ) الشركة بدون مقارنة مع اآلخرین
 .بدون داع ویكون لھا تأثیر غیر متناسب على الوافدین الجدد

 

المنافسة أن تقوم بتحلیل ما إذا كانت  أجھزةعلى  ینبغي -ج
الشركات من الضغوط التنافسیة من  تقى التيالسیاسات 

 .المنافسةالمرجح أن تحد بشكل كبیر من 

 : ما یلي تشمل علىویمكن أن 

تعفى صناعة معینة أو مجموعة من الشركات من  التيالسیاسات  •
 .الخضوع لقانون المنافسة

تسمح لشركات أو مھنیین بتبادل معلومات  التيالسیاسات  •
 .استراتیجیة

تخلق مھن منظمة ذاتیاَ وال تشتمل على ضمانات  التيالسیاسات  •
 .الضار بالمنافسةمرضیة ضد السلوك 

السوقیة  ةالحص الحد من من شأنھا الحد من األرباح أو التيالسیاسات  •
یمكن أن تحول دون  :المثالعلى سبیل ، یمكن للشركات تحقیقھا التي

 أو تحد من ،االبتكارأو  ،المخاطرةأو  ،الكفاءةالشركات من  استفادة
 .بذلك القیام على تحثھم التي الحوافز
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 التيتحلیل ما إذا كانت السیاسات  المنافسة أجھزةعلى  ینبغي -د
تحد من الخیارات المتاحة للمستھلكین من المرجح أن تقید 

تخلق وضعاَ  التيالسیاسات  ، وما إذا كانتالمنافسة بشكل كبیر
تكون فیھ الخیارات المتاحة للمستھلكین بشكل مباشر أو غیر 

 .مباشر محدودة تعد مثاالَ على ھذه القیود

Uتقییم األثر المحتمل على المنافسة  

على  ینبغيأثره المحتمل على المنافسة، و بمجرد تحدید القید - 10
على  ذلكو السلطات المنافسة تقییم اآلثار التنافسیة مرجحة الحدوث

 .على األدلة التجریبیة ،كلما أمكنو ،أسس نظریة سلیمة
 

معقول لتقییم ساس المنافسة تقدیم أ أجھزةعلى  ینبغي:  1 تعلیق
 جھزةیجب أن یترك ألو ،المنافسة بالنسبة للسیاسة محل المراجعة

 االعتبار فيأخذاَ  ،المسألةھذه  فيالمنھج األنسب  تخاذافسة المنا
 .الموارد والبیانات المتاحة

 
المنافسة قد تختار أن تبنى تقییمھا  أجھزة ،مسألة مبدئیةك:  2تعلیق

 .العامة االقتصادیة المبادئلسیاسة ما فقط على  التنافسیة ثارلآل
 

 لتقییم كأساس القائم التجریبي العمل یستخدم أن یمكن:  3 تعلیق
تقوم بھا ھیئة  التيو الدراسات أ ،البیانات یتضمن ما وھو المنافسة،
أو البیانات أو الدراسات المعدة بواسطة  ،حكومیة أو غیرھا إحصائیة

على سبیل  ،ھیئة حكومیة مسئولة عن الرقابة على السوق المعنیة
یمكن أیضاَ أن تستخدم  ،المثال ھیئة قائمة على تنظیم قطاع معین

حالة  فيیكون ھذا مفید على وجھ الخصوص و ،كأساس لتقییم المنافسة
 التيو عیة القصیرة نسبیاَ ووجود الدوائر التشری ةمصادر محدودوجود 
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تقدیرات كمیة و یكون من شأنھا منع إجراء تقییمات تجریبیة محددة
 .مفصلة لألثر المحتمل للتغییر المقترح

 
 يف االزمو َیاثر مصدرا المنافسة تقییمات كون من انطالقا : 4 تعلیق

المنافسة قد تسعى إلى تحدید تكلفة قید  أجھزة فأن ،حاالت مختارة
 ھذا إزالة حجة لتعزیز كأداة التكلفة ھذه استخدام یمكن بحیث ،معین
قوم أجھزة المنافسة عندما تو ،تغییره أو المنافسة على المفروض القید

وف س التيلى الوسیلة علیھا النظر بعنایة إ ینبغي، افسيالتنبتقییم األثر 
یستخدمونھا للحصول على تقدیرات عن الضرر الذى سیلحق بالمنافسة 

 تلك فوائد االعتبار في الوضع مع ،السیاسة محل المراجعة نتیجة
 مقارنة بعقد وتسمح للقیود بالنسبة حیادیة تكون أن ینبغي والتي الوسیلة

  القیود أنواع مختلف بین سھلة
قد یبدو  التنافسيتقییم األثر  إنف ،التقدیرات باختبارفیما یتعلق 

األسواق حین  فيحدثت  التيالتغییرات  إلى تستند" كتجارب طبیعیة "
ھو العثور على و آخربدیل یوجد و ،لم تكن ھذه السیاسات مطبقة

ومقارنة  ،لم تخضع لھذه السیاسات التي مجموعة من الشركات
 تعترف أن ویجب ،بعد تطبیق السیاساتالظروف قبل و في االختالف

التقدیرات ، وتام بشكل دقیق تقدیر أو قیاس یوجد ال بأنھ المنافسة أجھزة
السیاسات  تثیرھا التيلتأثیر قیود المنافسة " مشروعةوال المبدئیة"

ضوء  فيأن تكون محل مراجعة مناسبة  المقترحة أو القائمة یجب
 .المستجدات العلمیة

 
U تقدیم تقییم المنافسة 

 
الشكل األكثر مالئمة  فيعلى أجھزة المنافسة النظر بعنایة  ینبغي -11

 .المنافسةالذي ینبغي أن یقدم علیھ تقییم 
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ع اتبادل خبراتھا مع صن فيقد ترغب أجھزة المنافسة :  1تعلیق 
أو اآلراء  ،السیاسات من خالل المشاورات غیر الرسمیة وتقدیم النصح

من خالل : على سبیل المثال(الرسمیة المكتوبة العامة أو الخطابات 
خالل عملیة  اجتماعاتجلسات أستماع أو  فيالمباشر  االنخراط

على سبیل (أو من خالل دور لھ طابع أكثر رسمیة  ،)صناعة القرارات
أو السلطة  ،من خالل لجنة تنظیمیة محددة داخل الحكومة: المثال

 ).التشریعیة أو الھیئات األخرى
 موجھةو تعد التعلیقات الرسمیة العامة أو اآلراء أداة تواصل عملیة 

األطراف  انخراطعالم الذى یمكن أن یسھل اإلالسیاسات و إلى صناع
غیر الرسمیة یمكن  حین أن اآلراء في ،ة خارج سلطة المنافسةیالمعن

اتخاذ القرار داخل الحكومة أو السلطة التشریعیة أو  فيأن تؤثر 
یمكن أن تدعم دور أجھزة المنافسة كمستشار محل و ،الھیئات األخرى

 .ثقة
 
قرار بإعطاء  اتخاذ سلطةالمنافسة  جھزةأن یكون أل ینبغي:  2 علیقت

قرار من عدمھ وذلك لموازنة  إصدار، ورسميأو غیر  رسمي يرأ
حدود مواردھا وأولویاتھا بشكل  فيأنشطتھا المتعلقة بتقییم المنافسة 

 .عام
 

القیام مجموعة كبیرة من أنشطة التوعیة المتعلقة بتقییم :  3 تعلیق
 .السیاسات المنافسة قد یساعد على تعزیز تقبلھا من صناع

 
 يفالمنافسة أن تسعى إلى تقدیم تقییم المنافسة  أجھزةعلى  ینبغي -12

 .الوقت المناسب
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من وقت تسلیم تقییم  تقصرعلى سلطات المنافسة أن  ینبغي:  1 تعلیق
المنافسة لضمان علم صناع السیاسة بتوصیة أجھزة المنافسة خالل 

 .المناسبة فترة مناسبة إلجراء التعدیالت
 
 مع األطراف المعنیة خارج االنخراطالمنافسة  أجھزةعلى  ینبغي -13

السیاسات إلى تقییم  المنافسة لتعزیز جذب أنظار صناع سلطة
 .المنافسة

 
 ینبغي، )5(بھا رقم  الموصيالممارسة  فيكما ھو موضح :  1تعلیق 

فاظ على عالقات مع حال ،االقتضاءحسب  ،على أجھزة المنافسة
المنظمات العامة ذات الصلة والسلطات المحلیة النظیرة لدعم فرص 

االعتبار النظر بعین  احتمالتحدید تقییمات المنافسة المستقبلیة وتقویة 
 .أثناء عملیة صنع القرارتقییمات المنافسة  ىإل
 

تجریھا  التيیمكن تعزیز نوعیة وأثر تقییمات المنافسة :  2تعلیق 
فیما یتعلق . أجھزة المنافسة من خالل المشاورات مع األطراف المعنیة

 المنافسة النظر على أجھزة ینبغي ،بتقییم مساھمات األطراف المعنیة
 المعنیة األطراف مع التشاور ویساعد ،دوافعھمو مقدمیھاإلى مصالح 

 فيتوقع رد فعل الجمھور بشكل أفضل والتفكیر  علي المنافسة سلطات
قد تساعد ھذه العملیة و ،األفعال ردود من النوع ھذا مع التعامل كیفیة
، دعم اإلصالحات المقترحة من أجل بیئة اقتصادیة أكثر تنافسیةفي 

كما یمكن أن تشتمل یمكن تنفیذ المشاورات أثناء إجراء تقییم المنافسة و
أیضاَ على مؤتمرات عامة وندوات تنظمھا سلطة المنافسة بعد تسلیم 

تسمح المشاورات لألطراف المعنیة بتقدیم وجھات ، وتقییم المنافسة
 .نظرھم بشأن قضایا السیاسة العامة وتوصیات أجھزة المنافسة
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