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 نبذة عن لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 
 

لسلطات المعنیة تتصّدر لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة النقاش حول سیاسة المنافسة وكیفیة إنفاذھا. ومن خالل جمع قادة ا
لمنافسة. ویحظى عمل بالمنافسة، تقوم على تشجیع التبادل المنتظم لآلراء والتحلیالت وأفضل الممارسات بشأن القضایا الرئیسیة المتعلقة بسیاسات ا

 اللجنة بدعم من قسم المنافسة في إدارة الشؤون المالیة والمشاریع التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة.
www.oecd.org/daf/competition 

 
 نبذة عن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة

 
على ضوء منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة ھي منبر تقوم فیھ الحكومات بمقارنة وتبادل الخبرات في مجال السیاسات، وتحدید الممارسات الجیدة 

الرفاه  التحدیات الناشئة، وتعزیز القرارات والتوصیة لوضع أفضل السیاسات لحیاة أفضل. وتتمثّل مھمة المنظمة في تعزیز السیاسات التي تحّسن
  www.oecd.org االقتصادي واالجتماعي لجمیع الناس في جمیع أنحاء العالم.

 
ذلك، في العدید من الوالیات  تساھم زیادة المنافسة في ازدیاد النمو االقتصادي والنمو. ومع

القضائیة، تقیّد القوانین أو اللوائح أو غیرھا من العوائق التي تفرضھا الحكومات بغیر مبرر 
أنشطة السوق. وتتمثل إحدى الخطوات المھمة للقضاء على ھذه العوائق في "تقییم المنافسة"، أي 

ر من أجل وضع سیاسات بدیلة تحقق نفس تقییم السیاسات لتحدید تلك التي تقیّد المنافسة بغیر مبر
 األھداف، مع ضرر أقل للمنافسة. 

، اعتمد مجلس منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة توصیة 2009اكتوبر/تشرین األول  22في 
تدعو الحكومات إلى تحدید السیاسات العامة الموجودة أو المقترحة التي تقیّد تلمنافسة بغیر 

الل اعتماد بدائل أكثر تنافسیة. وتقترح التوصیة أیضاً على الحكومات مبرر وإلى تنقیحھا من خ
 إنشاء آلیات مؤسسیة إلجراء مثل ھذه االستعراضات. 

ھناك عدد من النھج الممكنة لتقییم المنافسة وقد وضعت منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة 
المزید من المعلومات حول  مجموعة أدوات لتقییم المنافسة  وھي إحدى النھج الممكة. تتوفر

 .www.oecd.org/competition/toolkitمجموعة األدوات على الموقع اإللكتروني: 

إن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ملتزمة أیضاً بدعم تنفیذ التوصیة من قبل البلدان 
في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. ویمكن للحكومات غیر  األعضاء وغیر األعضاء

األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة والراغبة في الحصول على دعم في التنفیذ، 
 االتصال بالسید شون إنیس من قسم المنافسة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

؛ + 33 1 45 24 97 35+ ؛ 33 1 45 24 89 78[ 
DAFCOMPContact@oecd.org.[  

http://www.oecd.org/daf/competition
http://www.oecd.org/daf/competition
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/competition/toolkit
mailto:DAFCOMPContact@oecd.org
mailto:DAFCOMPContact@oecd.org
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 المنافسة تقییم مجلس توصیة 

 2009 /تشرین األولأكتوبر 22المجلس في  اكما وافق علیھ
C(2009)130 - C/M(2009)21/PROV 

 
 ،المجلسإن 

 
 /كانون األولدیسمبر 14االقتصادیة تاریخ  منظمة التعاون والتنمیة اتفاقیة(ب) من  5المادة  بالنظر إلى

 ؛1960
 

على  1997ي عام ف اجتماع المجلس على المستوى الوزارياالتفاق الذي تم التوصل الیھ في  وبالنظر إلى
أن القیود على المنافسة غالبا ما تكون مكلفة وغیر فعالة في النھوض بالمصالح العامة وأنھ ینبغي تجنبھا 

)C/MIN(97) 10(؛ 
  

وأداء فیما یخص جودة االقتصادیة  منظمة التعاون والتنمیةالتي وضعتھا المبادئ التوجیھیة  وبالنظر إلى
 اللوائحالجدیدة، وكذلك  اللوائحمقترحات استعراض دعو الحكومات إلى تي ت) والC(2005)52( التنظیم

 ؛الى المنافسة بالرجوع، قائمةال
  

 المقّدمة إلىأن تكون السلع والخدمات  على ضمانمما یساعد اءة، فالكتعزز المنافسة  بأن وإذ یعترف
المستھلكین، محققة بذلك منافع مثل انخفاض األسعار، وتحسن  المستھلكین متوافقة بشكل أوثق مع أفضلیات

 ؛نتاجیةإلا وزیادة االبتكار وزیادة النوعیة، 
  

 ؛وزیادة فرص العملللنمو االقتصادي  ةنتاجیة ضروریإلا زیادةبأن  وإذ یعترف
 

 من األھداف التجاریة واالجتماعیةبأن السیاسات العامة تخدم مجموعة  وإذ یعترف
 ؛أخرى ھدافتتعلق بالسالمة واألمن والبیئة وأ اوالصحیة وأھداف

  
 ؛د المنافسة في بعض األحیان بغیر مبرربأن السیاسات العامة تقیّ  وإذ یعترف

  
 عن غیر قصد، حتى لو لم تحدثمبررة یمكن أن البأن مثل ھذه القیود غیر  وإذ یعترف

 على التنظیم االقتصادي أو لم یكن الھدف منھامرّكزة السیاسات العامة المعنیة  تكن
 ؛التأثیر على المنافسة على أي نحو كان

  
المنافسة یعزز السیاسات العامة التي تقید المنافسة بال مبرر على نحو  ھ غالباً ما یمكن إصالحبأن وإذ یعترف

 ؛العامة أھداف السیاسات وسط تحقیقفي السوق 
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 اآلثار المحتملة على المنافسة؛ المنظمة عادة ما یتطلب تقییم  القطاعاتصالح إأن تنظیم وب وإذ یعترف

 
التي تنطوي على ضرر ینبغي تفضیل السیاسات العامة ، إذا تساوت جمیع الظروف األخرى،بأنھ وإذ یعترف

 ألھدافا أن تحققأكبر، بشرط  تنطوي على ضررلمنافسة على تلك التي أقل ل
 ؛لسیاسة العامةالمحددة ل

 
 عدداً من البلدان تجري بالفعل تقییم للمنافسة؛ أنوإذ یشیر إلى 

 
 وضعتاألعضاء في المنظمة قد  أن منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة وعددا من الدول وإذ یشیر إلى

 ؛مجموعة أدوات لتقییم المنافسة
 
 : بما یلي وصي حكومات الدول األعضاءی –أوال 
  

 أو المقترحة التي تقید المنافسة بال مبرر . قائمةتحدید السیاسات العامة ال –أ 
  
 أو المقترحة التي قائمةرساء عملیة مالئمة لتحدید السیاسات العامة الإالبدء في  لى الحكوماتع -1

عداد إذلك  فيتقییم المنافسة، بما  إلجراءتقید المنافسة بال مبرر ووضع معاییر محددة وشفافة 
 لفحص.ل وسائل

 
 :يإیالء اھتمام خاص للسیاسات التي تحدّ یجب على الحكومات، عند إجراء تقییم المنافسة،  -2

 
)i(  المشاركین في السوق؛تنّوع عدد أو 
)ii(  اإلجراءات التي یمكن للمشاركین في السوق اتخاذھا؛ 
)iii(  ؛للتصرف بطریقٍة تنافسیةلمشاركین في السوق المتاحة لالحوافز 
)iv( .الخیارات والمعلومات المتاحة للمستھلكین 

 
 لنتائجا تحقیق دعملسیاسات العامة لتقییم المنافسة، حتى عندما تتوخى ھدف ا أن تخضع ینبغي -3

 وعلى وجھ الخصوص عندما : تنافسیة وأیضاً ال
  

)i( ھیئة تنظیمیة أو نظام تنظیميتراجع  تنشئ أو ) على سبیل المثال، یمكن أن یتأكّد التقییم، من
 ؛الخاضع للتنظیم) القطاعوبین  الجھة التنظیمیةالفصل بشكل مالئم بین  بین أمور أخرى، من

)ii(   إلى السوق أو الدخولاألسعار خطة لتنظیم تدخل )،لتقییم أن یتأكد ایمكن  على سبیل المثال
 للمنافسة)؛مخالفة من عدم وجود وسائل تدخل معقولة وأقل 

)iii(  تعید) یمكن للتقییم التأكد من أن تدابیر إعادة على سبیل المثال، ھیكلة االحتكارات القائمة
 الھیكلة تحقق بالفعل أھدافھا المؤیدة للمنافسة)؛

)iv(  تدخل) یمكن للتقییم التأكد من أن عملیة على سبیل المثال، عملیات المنافسة من أجل السوق
 ة المستھلكین) .حتوفر حوافز للعمل بكفاءة لمصلالمناقصة 
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 السیاسات العامة التي تقید المنافسة بال مبرر تنقیح -ب

 
التي تقید  المقترحة السیاسات العامة القائمة أو لتنقیحدخال عملیة مالئمة إحكومات لل ینبغي -1

 المالئمة. ضع معاییر محددة وشفافة لتقییم البدائلتالمنافسة بال مبرر و
 

العامة  للمنافسة والذي یتفق مع أھداف السیاسة حكومات تبني البدیل األكثر تأییداً ینبغي لل -2
 منافع وتكالیف التطبیق. ومع مراعاةالمتوخاة 

 
  
 البیئة المؤسسیة  -جـ  
 

وبما  وفعالیة السیاسات العامة على النحو األكثر كفاءة استعراضدراج تقییم المنافسة في إ نبغيی -1
 یتفق مع القیود المؤسسیة وقیود الموارد.

 
  بعملیة تقییممرتبطین المنافسة ولین ذوي الخبرة في ؤالمنافسة أو المس تكون ھیئاتأن  بغيین -2

 .في مرحلة  مبكرةالمنافسة 
 
 مرحلة في السیاساتدراج تقییم المنافسة للسیاسات العامة المقترحة في عملیة صنع إ نبغيی -3

 .مبكرة
 

 
 تالتعریفا - د
  

 ألغراض ھذه التوصیة :
 

  
 التشریعات. أو القواعد أو اللوائح تعني"السیاسات العامة " 

 
مصلحة العامة المطلوبة لتحقیق أھداف ال تعني أن القیود على المنافسة " تقید المنافسة بال مبرر"

  وتكلفتھا. طبیقالبدائل القابلة للت صالح العام أكبر مما ھو ضروري عندما نأخذ في االعتبار
  

في تورید أو  المشاركة المؤسسات الحكومیة األفراد أو وأالشركات  یعني " المشاركون في السوق "
 شراء السلع أو الخدمات.

  
مّكلفة بالدفاع عن،  وطنیة للمنافسة المؤسسات العامة، بما في ذلك سلطة تعني المنافسة " ھیئات" 

  وتعزیز وتحسین المنافسة في القو وال تقتصر في ھذه األدوار على قطاع معین.
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 إلعطاء التي تنظمھا الحكومةالمناقصة لى عملیات إتشیر  المنافسة من أجل السوق "" عملیات 
 محددة.شحیح لفترة زمنیة ستخدام مورد حكومياللى سوق معینة أو إلتورید احق 

  
السیاسات  النظر في  العامة، بما في ذلك مراجعة اآلثار التنافسیة للسیاسات یعني " تقییم المنافسة "

 مستویات الحكومة. جمیعتقییم المنافسة ب للمنافسة. وترتبط مبادئ مخالفةً البدیلة األقل 
 

  
 وتطبیقھا . لى ھذه التوصیةإاالنضمام االقتصادات غیر األعضاء إلى دعو ی –ثانیا 
 

 
 : لى لجنة المنافسةإصدر تعلیماتھ ی –ثالثا 
  

تنضم عضاء التي األواالقتصادات غیر  لدول األعضاءلھذه التوصیة  بموجبالتجارب تبادل كمحفل ل تعملبأن 
 ؛لى ھذه التوصیةإ

  
 التعاون والتنمیة االقتصادیة. لمنظمةالتابعة األخرى المعنیة  والھیئاتھذه التوصیة مع اللجان دعم بأن ت

 
 لى المجلس بعد ثالث سنوات حول تجربة ھذه التوصیة.إرفع تقاریر بأن ت

 
  

 

 

 

 

 مالحظات

القانونیة، حیث یمكن باألدوات إن النص الكامل للتوصیة متوافر أیضاً على قاعدة بیانات منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة الخاصة 
 http://acts.oecd.org/Default.aspxاالطالع على أي معلومات إضافیة وتحدیثات مستقبلیة: 

"یؤكد الوفد األمیركي دعم الوالیات المتحدة لھذه التوصیة، مشیراً إلى أن تنفیذھا في الوالیات  البیان الصادر عن الوالیات المتحدة:
 المتحدة قد یتوقف على عمل الفروع المستقلة للحكومة، وال سیما الكونغرس األمیركي".

"ترحب المفوضیة األوروبیة باعتماد التوصیة المتعلقة بتقییم المنافسة وتدعمھا، وتسلّط  لمفوضیة األوروبیة:البیان الصادر عن ا
الضوء على األھمیة التي تولیھا المفوضیة األوروبیة لمبادئ المنافسة في مجاالت السیاسات المختلفة. مع ذلك، ال بّد من اإلشارة ھنا 

ألن تعریف السیاسة العامة یستثني بعض مجاالت صنع القواعد العامة. لكن نظراً إلى أن  إلى أن نطاق التوصیة ضیق نسبیاً،
التوصیة ال تمنع أي طرف من تجاوز المعیار المحدد في التوصیة، یمكن للمفوضیة األوروبیة أن تدعم بشكل كامل اعتماد ھذه 

 الوثیقة".

http://acts.oecd.org/Default.aspx
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 قائمة المراجعة الخاصة بالمنافسة

االقتصادیة  والتنمیة التعاون منظمة وضعتھا التي المنافسة تقییم أدوات مجموعة من جزءاً  القائمة ُتعتبر ھذه
 التوصیة. إلى استناداً  المنافسة تعرقل التي الحواجز إزالة على الحكومات لمساعدة

 التالیة: اآلثار من أي قانوني في حال كان لحكم للمنافسة تقییم إجراء تجدر المالحظة أنھ ینبغي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ضغط على الرابط التاليابالعدید من اللغات،  ھتحمیلولالطالع على النص الكامل لـ"مجموعة أدوات تقییم المنافسة"،   
www.oecd.org/competition/toolkit 

 
 

 عدد أو تنوع الموّردین من یحد
 

 الحكمالمحتمل أن یكون الوضع كذلك إذا كان  من
 : القانوني

 سلع لتوفیر موّرد إلى حصریة حقوقا یمنح  -1
 خدمات أو

 إذنترخیص أو تصریح أو  عملیة ینشئ -2
 . التشغیل متطلبات كأحد

 على الموردین فئاتمن قدرة بعض  یحد -3
 خدمة أو سلعة توفیر

المورد إلى  دخول تكلفةكبیر  بشكل یزید -4
 منھ خروجھأو  السوق

 الشركات قدرة أمام جغرافیا عائقا یضع -5
 أو العمالة أو الخدمات أو السلع تورید على
 المال رأس استثمار على

المنافسة على الموّردین قدرة من یحد   أ   

 

 الحكمأن یكون الوضع كذلك اذا كان  حتملمن ال
 : القانوني

 أو السلع أسعار تحدید على البائعین قدرة من یحد -1
 الخدمات

 تسویق أو عن اإلعالن في الموردین حریة من یحد -2
 خدماتھم أو سلعھم

التي توفر میزة لبعض  المنتجات لجودة معاییر یضع -3
الموردین بالمقارنة بغیرھم أو التي تكون أعلى من 

المستوى الذي یختاره بعض المستھلكین ذوي الدرایة 
 الجیدة 

كبیر تكالیف اإلنتاج على بعض الموردین  بشكل یزید -4
غیرھم (وال سیما من خالل معاملة  مع بالمقارنة

دد الشركات القائمة بشكل مختلف عن الداخلین الج
 ) لسوقإلى ا

 ب

المنافسة على الموّردین حافز من یحد    

 

: الحكم القانونيیكون الحال كذلك اذا كان  قد  

 . المشترك أو الذاتي للتنظیم نظاما ینشئ -1

 نواتج عن معلومات یشجع أو یتطلب -2
 أو مبیعاتھم أو أسعارھم أو الموردین
 نشرھا یتم لكي تكالیفھم

أو مجموعة معینة  معین قطاعنشاط  یستثني -3
من الموردین من سریان قانون المنافسة 

 ةالعام

 جـ
 المتاحة والمعلومات الخیارات من یحد

   للمستھلكین
 

: الحكم القانونيیكون الحال كذلك اذا كان  قد  

من قدرة المستھلكین على تقریر من سوف  یحد -1
 یشترون منھ 

من تنقل المستھلكین بین موردي السلع أو  یحد -2
 الصریحة التكالیف زیادةالخدمات من خالل 

 الموردین لتغییر الضمنیة أو

 التي المعلومات من جوھري بشكل یغیر -3
 الفعال للشراء المشترون یحتاجھا

 د

http://www.oecd.org/competition/toolkit
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