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  مالحظة

استعراض النظراء الطوعي الذي جيريه األونكتاد لقوانني وسياسات املنافسة يف          يندرج    
بادئ والقواعد املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات       إطار جمموعة امل  

، الـيت اعتمـدهتا     )جمموعة مبادئ وقواعد األمم املتحدة املتعلقة باملنافسة      (التجارية التقييدية   
وتتوخى اجملموعة، يف مجلة أمور، مساعدة البلدان النامية على         . ١٩٨٠اجلمعية العامة يف عام     

وإنفاذ قوانني وسياسات فّعالة بشأن املنافسة تالئـم احتياجاهتـا اإلمنائيـة وحالتـها        اعتماد  
  .االقتصادية
اآلراء الواردة يف هذا التقرير هي آراء املؤلف وال تعرب بالضرورة عن آراء األمانـة               و  

وليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وال يف طريقـة عـرض             . العامة لألمم املتحدة  
ه ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع                مادت

 ختومهـا أو    القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أي منها أو بشأن تعيني               
  .حدودها أو بشأن نظمها االقتصادية أو درجة تنميتها
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  تنويه
ُيجري األونكتاد استعراضات النظراء الطوعية لقوانني وسياسـات املنافـسة أثنـاء              

االجتماعات السنوية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة أو خالل            
مؤمترات األمم املتحدة اليت ُتعقَد كل مخس سنوات الستعراض جمموعة مبادئ وقواعد األمم             

ويضطلع باألعمال التحضريية املوضوعية فرُع سياسـات املنافـسة         . ملتحدة املتعلقة باملنافسة  ا
  .بتوجيه من حسن قاقايا، رئيس الفرعوذلك ومحاية املستهلك التابع لألونكتاد، 

وقد أعد هذا التقرير لألونكتاد فالدميري كاشالني، مستشار الدولة يف االحتاد الروسي،              
وتوىل إبرو غوتـشي    . س اإلدارة االحتادية ملكافحة االحتكار يف روسيا      مستشار رئي /ومساعد

. وقدم بابلو غارثيا تعليقات قّيمة على التقرير      . مسؤولية الدعم الفين إلعداد التقرير واستعراضه     
ويود األونكتاد أن يعرب عن تقديره للمساعدة القّيمة املقدَّمة، خالل إعداد هذا التقرير، من              

ج، الرئيس السابق لوكالة املنافسة الرتيهة ومحايـة املـستهلك يف منغوليـا،             َمنداخ داشدور 
وغانتويا بادورج، القائم بأعمال رئيس إدارة التعاون الدويل التابعة لوكالة املنافـسة الرتيهـة              

  .ومحاية املستهلك، وزمالئهما، وبايارتسيتسيغ غيغميداش، اخلبري يف جمال املنافسة من منغوليا
  
  



  

 

  
  



v منغوليا 

(A)     GE.12-50751    120612    150612 

  توياتاحمل
  الصفحة

  ١  ........................................................................تصدير
  ١  .................................أسس وتاريخ سياسة املنافسة يف منغوليا  -١

  ١  ............................سياق نظام املنافسة يف منغوليا: مقدمة  - ألف  
  ٢  ..........................السياق السياسي والتارخيي واالقتصادي  -  باء  

  ٣  ..........................................قانون املنافسة: اإلطار القانوين  -٢
  ٤  .......................................االتفاقات املخلة باملنافسة  - ألف  
  ٤  .....................................ت الصلةتعريف األسواق ذا  -  باء  
  ٤  ...................................إساءة استعمال املركز املهيمن  - جيم  
  ٥  .....................................االندماجات واالستحواذات  -  دال  
  ٦  ...............................................املسائل اإلجرائية  -  هاء  
  ٧  ......................................................اجلزاءات  -  واو  
  ٧  ......................................املساعدة املقدمة من الدولة  - زاي  

  ٨  ............................هياكل وممارسات اإلنفاذ: اجلوانب املؤسسية  -٣
  ٨  ................................املؤسسات املعنية بسياسة املنافسة  - ألف  
  ٨  ..اإلطار املؤسسي وعمليات وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك  -  باء  
  ١٤  ................................................محاية املستهلك  - جيم  
  ١٤  .......................................املنافسة واملشتريات العامة  -  دال  
  ١٥  .................................................التعاون الدويل  -  هاء  

اإلعفاءات واألطر التنظيميـة اخلاصـة واتـساق        : حدود سياسة املنافسة    -٤
  ١٦  .............................................................السياسات

  ١٦  .............ات واملعاملة اخلاصة على نطاق االقتصاد ككلاإلعفاء  - ألف  
  ١٦  ......................القواعد واإلعفاءات املتعلقة بقطاعات حمددة  -  باء  
  ١٧  ..............................................اتساق السياسات  - جيم  

  ١٧  .......................................دراسات السوق وسياسة املنافسة  -٥
  ١٨  ......................................................الترويج للمنافسة  -٦
  ٢٠  ....................................االستنتاجات والتوصيات السياساتية  -٧

  ٢٠  ...................................................االستنتاجات  - ألف  
  ٢١  .....................................................لتوصياتا  -  باء  



 

 

  



 منغوليا 1

 

  تصدير
حبـوث   ويستند إىل منغوليا،املنافسة يف احلالة الراهنة لقانون وسياسة      هذا التقرير    بحثي  -١

ومشلت البحوث املكتبيـة استعراضـاً      . مكتبية مستفيضة وإىل زيارة إىل منغوليا لتقصي احلقائق       
 والقوانني القدمية يف جمـال  ،٢٠١٠جملموعة من األمور منها دستور منغوليا، وقانون املنافسة لعام     

، )قانون محاية املستهلك، وقانون املشتريات العامـة      (املنافسة، والتشريعات األخرى ذات الصلة      
ووكاالت حكوميـة أخـرى،     اليت اختذهتا وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك،        القرارات  و

 كـانون   ١٣ إىل   ٩الفترة من   وأُجريت زيارة تقّصي احلقائق إىل منغوليا يف        . ودراسات السوق 
  .)١(جهات خمتلفة صاحبة مصلحة، حيث اضطُلع مبقابالت مع ٢٠١٢يناير /الثاين

   املنافسة يف منغولياأسس وتاريخ سياسة  -١
  سياق نظام املنافسة يف منغوليا: مقدمة  -ألف
غـري  قانون منغوليا بشأن حظر املنافسة (ملنافسة ا األول بشأن ا قانوهن اعتمدت منغوليا   -٢

ومَنع القانون احلكومة من تقييـد املنافـسة االقتـصادية، وحظَـر             .١٩٩٣يف عام   ) الرتيهة
االحتكارات والقيود األخرى املفروضة على املنافسة الرتيهة، ووَضع مبادئ توجيهية لتـدخل            

  .احلكومة يف األسواق
املنافـسة   قـانون     من َسنِّ   عاماً ١٢نشئت الوكالة الفعلية املعنية باملنافسة بعد       أُقد  و  -٣

محاية ، مل تكن هناك أية وكالة حكومية حمددة مسؤولة عن           ٢٠٠٥وحىت عام   . املنغويل األول 
ومل تشهد تلـك    . املنافسة، وكانت اجلهود املبذولة يف تلك الفترة إلنفاذ قانون املنافسة عفوية          

  .املنافسةبشأن الفترة وضع قانون متسق على الصعيد الوطين 

  ـــــــــ
: باإلضافة إىل وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك، أُجريت مقابالت مع اجلهات التالية            )١(

الوكاالت احلكومية، مبا فيها وزارة اخلارجية، ووزارة       ) ب(احملكمة اإلدارية للعاصمة؛ و   ) أ(
عدنية والطاقة، ووكالة مكافحة الفـساد،      املالية، ووزارة العدل والداخلية، ووزارة املوارد امل      

اجلهات التنظيمية  ) د(غرفة التجارة، ورابطتا اللحوم والغاز؛ و     ) ج(وجلنة ممتلكات الدولة؛ و   
رابطات ) ه(القطاعية يف جماالت الطاقة والشؤون املالية واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ و         

 .صلةاملستهلكني واملنظمات غري احلكومية األخرى ذات ال
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 الـذي أُدخـل يف      ،التعديل األول ونص  . املنغويل مخس مرات  املنافسة   وُعّدل قانون   -٤
بوضوح أكـرب   املنغويل  املنافسة   سلطات مفتش الدولة املكلف بإنفاذ قانون        ، على ١٩٩٥ عام

.  تعريفات القانون وأحكامـه    ،٢٠٠٠يف عام   الذي جرى    ،وبيَّن التعديل الثاين  . من ذي قبل  
.  األحكام املتعلقة بالتالعب يف العطاءات     ،٢٠٠٢ل يف عام     الذي أُدخ  ،وتناول التعديل الثالث  
 الوكالة التنظيمية املعنية باملنافـسة غـري        ،٢٠٠٥ الذي أُجري يف عام      ،وحوَّل التعديل الرابع  

.  الفّعـال   بذلك إجراءات اإلنفاذ   الرتيهة إىل وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك، مستهالً       
، سلطات إضافية للوكالة    )٢(٢٠١٠يوليه  /، الصادر يف متوز    اجلديد فسة، أتاح قانون املنا   وأخرياً

  .وزاد من اجلزاءات

  السياق السياسي والتارخيي واالقتصادي  -باء
، ويـصل عـدد سـكانه    ٢ كم١ ٥٦٦ ٥٠٠منغوليا بلد غري ساحلي تبلغ مساحته      -٥
بعد اهنيار الشيوعية   و. ١٩١١وأعلنت منغوليا استقالهلا يف عام      .  مليون نسمة تقريباً   ٢,٧ إىل

أدت إىل  والـيت   منغوليا ثورهتا الدميقراطية يف مستهل التـسعينات،        شهدت  ،  ١٩٨٩يف عام   
  .انتقاهلا إىل اقتصاد السوق

زيادة مطّردة يف تدفق االسـتثمار األجـنيب        وشهدت منغوليا، يف السنوات األخرية،        -٦
 يف املائة يف املتوسط سنوياً منذ       ٧يل بنسبة   ومنا االقتصاد املنغو  .  إليها يف قطاعها املعدين    املباشر
، شهد االقتصاد ازدهاراً مبعدل منو قريـب        ٢٠١١وخالل الربع األخري من عام      . ٢٠٠٣عام  
  . يف املائة٢٠من 
 أسعار املواد اخلام على الصعيد الدويل، ألن هيكلـه          اتويتعرض االقتصاد خلطر تقلب     -٧

وسيتطلب احلل الطويل األمـد تنويعـاً       . تجات األولية املنيعتمد اعتماداً كبرياً على     الصناعي  
فالبلد يعاين من طائفة واسعة من املشاكل االجتماعيـة    . لقاعدة االقتصادية يف منغوليا   لأساسياً  

اليت تشمل الفساد، واتساع اهلوة بني األغنياء والفقراء، وختلف البنية التحتية والرعاية الصحية،             
  .وارتفاع معدل التضخم

احلكومة املنغولية جمموعة من السياسات الصناعية املعروضة يف خطتها الوطنية          تهج  وتن  -٨
املنافـسة،  من حيـث   وإىل جانب السياسات الداعمة للمنافسة والسياسات احملايدة        . للتصنيع

  ـــــــــ
والنص اإلنكليزي املستشَهد به يف هـذا       . ٢٠١٠لعام  ) النص املنقح ( املنافسة املنغويل    قانون )٢(

 .االستعراض هو ترمجة غري رمسية قدمتها السلطات املنغولية
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الصغرية واملتوسطة احلجـم أو برنـامج       األعمال  إنشاء وإدارة صندوق دعم مؤسسات       مثل
مشاريع التصنيع، اليت قـد يـثري       إىل  اخلطة على تقدمي الدعم احلكومي      التنمية اجملتمعية، تنص    

وهلذا الغرض، تعتزم احلكومة االعتماد على الـشراكات بـني          . بعضها شواغل بشأن املنافسة   
وقد يثري ختـصيص    . القطاعني العام واخلاص، وبرامج دعم القطاع اخلاص، ومنح االمتيازات        

  . شواغل بشأن املنافسة هبذا الربنامج أيضاًاالمتيازات ومشاريع البناء املتصلة
واستخراج املوارد املعدنية   استكشاف  وتنوي احلكومة استخدام العائدات املتأتية من         -٩

 على  ٢٠٠٨ووافق الربملان املنغويل يف عام      . الغنية يف البلد ألغراض التنمية البشرية يف منغوليا       
صندوق التنمية البشرية الذي جعل كل مواطن يف        استراتيجية التنمية الوطنية اليت مشلت إنشاء       

ويهدف صندوق التنميـة    . من ثروة البلد املعدنية   نصيبه  منغوليا مؤهالً قانونياً للحصول على      
النقدية املقدمة إىل املواطنني، واملعاشات التقاعديـة، والـسكن،   املدفوعات البشرية إىل متويل   

  .والتأمني الصحي، واالستحقاقات التعليمية
 كيانـاً   ٦٥ احتكاراً طبيعياً، مبا يشمل املرافق و      ٩٧، كان هناك    ٢٠١١وحبلول عام     -١٠

 يف  ٩٨ومن منظور املنافسة، من املهم أن يوضع يف االعتبار أن أكثر مـن              . مهيمناً يف السوق  
ويـؤثر ذلـك    . صغرية أو متوسطة احلجم   أعمال  املائة من الشركات املنغولية هي مؤسسات       

حجـم التجـارة   على لى إمكانية ونطاق انتهاكات قانون مكافحة االحتكار، و  تأثرياً كبرياً ع  
  .املتأثرة، واحللول امللتمسة

  قانون املنافسة: اإلطار القانوين  -٢
يف دستور منغوليا الـذي يـنص علـى أن          يضرب جبذوره   التشريع املتعلق باملنافسة      -١١

لتنميـة  لماشى مع االجتاهات العاملية     يقوم على أشكال خمتلفة من امللكية تت      "االقتصاد الوطين   
ُمِقراً من ثَم إقراراً ضمنياً باملنافسة كجزء من املبادئ والشروط املعترف هبـا             ..." االقتصادية  

" لبلداحملدَّدة ل صائص  اخل" إىل   غري أن الدستور يشري أيضاً    . عاملياً لتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة    
ويتضمن الدستور، يف الوقت ذاته،     . ادية الوطنية كمكون أساسي من مكونات التنمية االقتص     

األجانـب إىل  الرعايا  وصول  وذلك بفرض قيود على     ر املنافسة   يبعض القيود اليت تعترض تطو    
األراضي وما حتتها، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية، ويترك لألجانب إمكانية الدخول إىل األسواق           

  .بالشركات الوطنيةل باملقارنة ذات مزايا أقشروط بذات الصلة، وإن كان ذلك 
. املنافسة جمموعة من القوانني، أمهها قانون املنافـسة       املتعلق ب ويشمل التشريع املنغويل      -١٢

 مادة، مبا يف ذلك أهم اجلوانـب املتعلقـة          ٢٨ويتضمن هذا القانون مخسة فصول تتألف من        
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املركز املهيمن من جانـب  املنافسة، مثل أحكام مكافحة الكارتالت، وإساءة استعمال        حبماية  
واحد، واستعراض االندماجات، وسلطات الوكالة املعنية باملنافـسة وموظفيهـا، ومراقبـة            

  .االحتكارات الطبيعية، واملشتريات العامة

  االتفاقات املخلة باملنافسة  -ألف
وتفـرض  . إلنفاذ قوانني مكافحة الكارتالت   أساساً قانونياً كافياً     ١-١١تتيح املادة     -١٣
على االتفاقات األفقية بني    للمخالفة يف حد ذاهتا ينطبق       حظراً   ٢-١-١١ و ١-١-١١ملادتان  ا

اخلدمـة  /املتنافسني، مثل حتديد األسعار وختصيص األسواق حسب اإلقلـيم ونـوع املنـَتج     
للمخالفة يف حد ذاهتا ينطبق على التالعب بالعطاءات         ٤-١-١١وتنص املادة   . واملستهلكني

  .ات العامةيف تدبري املشتري
علـى  " الكارتـل "انطباق مصطلح   تشري إىل    ٢-١١ويف الوقت ذاته، يبدو أن املادة         -١٤

لتنـاول االتفاقـات   وُيستخدم النهج القائم على اآلثار      .  واالتفاقات الرأسية  االتفاقات األفقية 
ـ  "... على السواء حبظرها يف احلاالت      واالتفاقات الرأسية   ) الكارتالت(األفقية   ارض اليت تتع

وميكـن أن   ). هكـذا وردت   ()٣(..."فيها مع املصلحة العامة أو تنشئ ظروفاً ُتقّيد املنافسة          
ال سيما بإتاحة إمكانية ألعـضاء الكـارتالت        ويؤدي هذا التضارب إىل مشاكل يف اإلنفاذ،        

ومن املهم توضيح   . املزعومني للدفاع عن سلوكهم باستخدام أساليب دفاعية قائمة على اآلثار         
  . تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذا القانونمعاين

  تعريف األسواق ذات الصلة  -باء
 )٤(..." جيري فيه اإلمداد مبنَتج معـّين وبيُعـه          إقليم"فإهنا  ُتعرَّف السوق ذات الصلة       -١٥

مناسباً إلنفاذ قانون املنافسة يف البلـد        يبدو هذا التعريف  يف الوقت الراهن،    و). هكذا وردت (
  . بوصفها إقليماً على خصائص السوقألنه يركز

  إساءة استعمال املركز املهيمن  -جيم
نـصيبه   للمركز املهيمن لكيان جتاري استناداً إىل         من القانون تعريفاً   ٢-٥تقدم املادة     -١٦

حجم اإلنتـاج   يستأثر بثلث   ... عندما  التجاري مركزاً مهيمناً    لكيان  لُيعترب أن   : "من السوق 
  ـــــــــ

 .١-١١، املادة ٢٠١٠قانون املنافسة لعام  )٣(
 .٢-١-٤، املادة ٢٠١٠قانون املنافسة لعام  )٤(
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بأنه قرينة قاطعة علـى وجـود       وميكن تفسري هذا احلكم     ). هكذا وردت ( )٥("أو أكثر والبيع  
ضافة إىل ذلك، تنص    باإلو. من السوق العتبة احملددة يف هذه املادة      هيمنة لكيان يتجاوز نصيبه     

أقـل إذا كـان     نصيباً   على إمكانية حتديد املركز املهيمن لكيان ميلك من السوق           ٣-٥املادة  
إرغامها على  على  ول الكيانات التجارية األخرى إىل السوق أو        قادراً على تقييد شروط دخ    "

  ).هكذا وردت( )٦(..."اخلروج من السوق 
هذا التعريف على خطر اإلفراط يف اإلنفاذ ألنه يفتقر إىل          استخدام  وميكن أن ينطوي      -١٧

هـذه  أن تتجـاوز    يف حـدوده    بعض اخلصائص النوعية اهلامة مثل حتديد املدى الذي ميكن          
األسـعار، واسـتمرار اهليمنـة،      هـذه   ار املستويات التنافسية، وإمكانية اإلبقاء على       األسع

  .التوسع/ إىل السوقوإمكانيات الدخول
 يتعلق بـالتمييز يف األسـعار   ٣-١-٧ ما يرِد يف املادة وفيما عدا استثناء حمدود شيئاً      -١٨

تجارة لة، واخلصوم املمنوحة    الذي ميكن تربيره بالفوارق بني تكاليف النقل يف األماكن املختلف         
اجلملة، ورفض التعامل، يبدو أن إساءة استعمال املركز املهيمن من جانب واحد ُتعترب خمالفة              

إنفاذ قانون املنافسة حديث العهد نسبياً يف منغوليا، فقد      وإذا أُخذ يف احلسبان أن      . ذاهتاحد  يف  
 سلطات اإلنفاذ على أوضـح وأضـّر        من املهم أن تقضي   نظراً إىل أن    ينفع هذا النهج مؤقتاً     
. وتطبيق اجلزاءات وسبل االنتصاف الضرورية    عن طريق ترسيخ قدمها     االنتهاكات االنفرادية   

ذاته قد ينطوي، يف األجل الطويل، على خطر اإلفراط يف الردع،           حد  غري أن هنج االنتهاك يف      
  . الرأسيةال سيما يف سياق القيودو

  تاالندماجات واالستحواذا  -دال
، ينبغي أن تقدم الكيانات التجارية املهيمنة طلباً إىل وكالة املنافسة           ١-٨ للمادة   وفقاً  -١٩

عن طريـق   بإعادة اهليكلة   فيها تلك الكيانات    تقوم  الرتيهة ومحاية املستهلك يف احلاالت اليت       
ة مـن   يف املائ١٥ يف املائة األسهم العادية أو ٢٠أو االستحواذات، أو تشتري    /االندماجات و 

كيانات جتاريـة   "سة يف سوق املنَتج ذات الصلة، أو تندمج مع          األسهم املمتازة يف شركة منافِ    
  ".ذات صلة

  ـــــــــ
 .٢-٥ ، املادة٢٠١٠قانون املنافسة لعام  )٥(
 .٣-٥، املادة ٢٠١٠قانون املنافسة لعام  )٦(
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 تلك الوكالة سـلطات السـتعراض االنـدماجات         ٣-٨ إىل   ١-٨ومتنح املواد من      -٢٠
تنفيـذ  ويتيح القانون إمكانية الختاذ تدابري عالجية سلوكية بعـد      . واالستحواذات واإلذن هبا  

ويؤدي االفتقاُر إىل السلطات الالزمـة      . ال ينص على تدابري عالجية هيكلية     ولكنه  الندماج،  ا
سلطات الوكالـة لتقتـصر     وقْصر  ،  أن تتخذ األطراف املندجمة تدابري عالجية هيكلية      لطلب  

على املوافقة على االندماجات أو وقفها، إىل احلد من الفرص املتاحـة للوكالـة لـإلذن                 إما
لتـدابري  إذناً مشروطاً بأن ختضع هـذه االنـدماجات    د تكون داعمة للمنافسة     باندماجات ق 

  .عالجية هيكلية

  املسائل اإلجرائية  -هاء
  :تشمل التحقيقات عادة اخلطوات التالية  
  إجراء حتقيق خمطط له أو بدؤه حبكم الصالحيات؛ تلقي الشكوى أو بدء   )أ(  
   بتعيني مفتش مكلف باحلالة؛الوكالة قيام   )ب(  
  لمفتش؛لإعداد اختصاصات   )ج(  
  قيام املفتش جبمع املواد؛  )د(  
  ؛)التوقف والكف واجلزاء املايل(احلالة إعداد املفتش قراراً بشأن   )ه(  
  .تقرير املفتش إىل الوكالة وموافقة رؤسائه على استنتاجاتهتقدمي   )و(  

وجيب دفع  .  أعلى امةممارسة ما، ميكن للمفتش أن يفرض غر      إتيان  وإذا كرر املنتهِك      -٢١
مل ُتـدفع  وإذا . الذي يصبح فيه قرار الوكالة رمسيـاً تاريخ ال أيام من  ١٠الغرامات يف غضون    

وعندما يعتـرض  . حتّصل الغرامةبأن  احملكمة  طلباً إىل   املفتش الذي أصدر القرار     يقّدم  الغرامة،  
تراجع القـرار يف    لة بأن   يقدم طلباً إىل الوكا   فتش، حيق للكيان أن     املكيان على استنتاجات    ال

وإذا أّيد  . نظر يف الطلب مديُر اإلدارة اليت يعمل فيها املفتش        مث يَ .  يوماً من صدوره   ٣٠غضون  
التسلـسل اهلرمـي    املدير استنتاجات املفتش، حيق للكيان أن يقدم طلباً إىل مستوى أعلى يف             

اجمللس والرئيس الطلب،   وإذا رفض   . لوكالة، فينظر آنذاك جملس الوكالة ورئيسها يف الطلب       ل
وتكـون  . وأّيدا من ثَم موقف املفتش ومدير إدارته، حيق للكيان إحالة القضية إىل احملكمـة             

إىل تقليص فعاليـة إنفـاذ قـانون        املكتوبة  ويؤدي غياب اإلجراءات    . قرارات الوكالة علنية  
  .مكافحة االحتكار يف منغوليا
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  اجلزاءات  -واو
 يف  ٦الغرامات بنسبة تصل إىل     زيادة   على   ٢٠١٠مد يف عام    ينص قانون املنافسة املعت     -٢٢

 عن مصادرة املكاسـب غـري       املائة من عائد مبيعات املنتجات املعنية يف السنة السابقة، فضالً         
يف ردع انتهاكات قـانون     تعزيزاً كبرياً   وعززت زيادة مبلغ الغرامات دور الوكالة       . القانونية

احملتمل غري أن من    . كني احملتملني لالمتثال للقانون   نتهِمكافحة االحتكار وأوجدت حوافز للم    
عـدد  زيـادة   ، وعن   متادياًكني  املنتهِجانب أشد   الزيادة عن مقاومة أشرس من      هذه  أن تسفر   
  .يف قرارات الوكالةأمام احملاكم الطعون 

ن التشريع ال ينص صـراحة      نظراً إىل أ  وتذهب التعويضات احملّصلة إىل خزينة الدولة         -٢٣
ى إمكانية املطالبة بالتعويضات بصفة خاصة، رغم أن من املمكـن رمسيـاً لألشـخاص                عل

للحصول على تعويـضات    أن يقدموا طلباً إىل احملكمة املدنية       واالعتباريني  املنغوليني الطبيعيني   
ويشمل التشريع إمكانيـة تنفيـذ      . األضرار النامجة عن انتهاك قانون مكافحة االحتكار      عن  

  . مع الشركات ألغراض إجراء التحقيقات املتعلقة بالكارتالتبرنامج التساهل

  املساعدة املقدمة من الدولة  -زاي
لتحديد املستوى املناسب مـن طلـب       "تقدم الدولة املساعدة عندما تكون ضرورية         -٢٤

، وضمان استقرار رفاه املستهلك بالتعويض عن األضرار النامجة عن ظروف           وعرض املنتجات 
، والتغلب على األزمة االقتصادية، واملوافقة على املنتجـات االسـتراتيجية           مفاجئة أو قاهرة  

اليت يعلـن عنـها     االحتياطي االستراتيجي   الرئيسية، مبا يشمل أمساء وأنواع منتجات ومواد        
وبذلك يقتصر تقدمي   ). هكذا وردت ( )٧(..."ات  املتعلق باالحتياطي  لقانون الدولة    الربملان وفقاً 

راكمـة  ملوذات املنـشأ املختلـف      لألزمات  املتخذة للتصدي   ى التدابري   مساعدة الدولة عل  
ويبدو أن هذا النهج ُيضّيق نطاق تطبيق نظـام    . االحتياطيات االستراتيجية من منتجات حمددة    

قارنة بتـشريع   باملاملساعدة املقدمة من الدولة ألغراض التنمية االقتصادية والتقدم التكنولوجي          
  . سبيل املثالاالحتاد األورويب، على

من السلوك املخل باملنافسة املذكور أعاله، يعطي       األساسية  األنواع  تناول  ضافة إىل   باإلو  -٢٥
ات يف سلطات للموافقة على زيـاد ‘ وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك   ‘ قانون املنافسة أيضاً  

  ـــــــــ
 .٣-١٣، املادة ٢٠١٠قانون املنافسة لعام  )٧(
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اإلعفاءات تقرير   الدولة، و  ، ومراقبة املساعدة املقدمة من    األسعار من جانب االحتكارات الطبيعية    
  .من التشريع املتعلق باملنافسة، واملسائل األخرى املذكورة يف هذا االستعراض

  هياكل وممارسات اإلنفاذ: اجلوانب املؤسسية  -٣
   املنافسةةاملؤسسات املعنية بسياس  -ألف
رة بإنفاذ قانون   وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك هي الوكالة احلكومية املعنية مباش           -٢٦

واملؤسسات التالية هي األهم ضمن اهليئات التنفيذيـة والقـضائية          . تنفيذ السياسات باملنافسة و 
  : اليت تؤثر تأثرياً كبرياً على حالة املنافسة يف البلد،األخرى، إىل جانب املنظمات غري احلكومية

  واالبتكار؛للتطوير اللجنة الوطنية   )أ(  
  لنفط والغاز؛الرابطة الوطنية ل  )ب(  
  لعاصمة؛لاحملاكم املدنية واحملكمة اإلدارية   )ج(  
  اللجنة التنظيمية لالتصاالت؛  )د(  
  وزارة األغذية والزراعة؛  )ه(  
  جلنة ممتلكات الدولة؛  )و(  
  الصغرية واملتوسطة احلجم؛األعمال الوكالة املعنية بدعم مؤسسات   )ز(  
  غرفة التجارة؛  )ح(  
  .املنغولينيرابطة املستهلكني   )ط(  

  اإلطار املؤسسي وعمليات وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك  -باء

  اهليكل املؤسسي لوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك  -١  
غري أهنا  . هي وكالة مستقلة  إن وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك       وفقاً للقانون، ف    -٢٧

فيمكن تعـيني رئيـسها وفـصله       . احلكومةاً كبرياً على     تعتمد اعتماد  على صعيد املمارسة  
ويؤدي عدم اسـتقالهلا    . وختضع الوكالة مباشرة للنائب األول لرئيس الوزراء      . حكومي بقرار

ال سيما بسبب بقاء مناصـب      وعن احلكومة إىل صعوبات جوهرية يف إنفاذ قانون املنافسة،          
  .شاغرة فيها
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لة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك هي جملس أو جلنة         وكافإن   لقانون املنافسة،    ووفقاً  -٢٨
 وكالة املنافـسة    غري أن هذه الوكالة تسمى بدورها أيضاً      . تنظم عمل الوكالة املعنية باملنافسة    

واللجنة املعنية باملنافسة ككـل،     هذه   ةوبغية التمييز بني هيئة اإلدار    . الرتيهة ومحاية املستهلك  
للتمييـز  )" الوكالة(نظيمي لوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك       اجمللس الت "ُتستخدم عبارة   

اليت تـشري إىل وكالـة املنافـسة    " املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلكوكالة  "بني هيئة اإلدارة و   
  .بوصفها وكالة حكوميةاملنغولية 
ـ   إدارة  وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك هيكل       ويوجد لدى      ات ثالثـي الطبق

  :يشمل اهليئات التالية
 داخل الوكالة، وهو مسؤول عن اختـاذ  ةاجمللس التنظيمي هو أعلى هيئة إدار    )أ(  

  القرارات اهلامة استراتيجياً وسياسياً؛
جملس املديرين هو اهليئة التنفيذية املسؤولة عن ختطـيط عمليـات الوكالـة          )ب(  
مديري إدارات الوكالـة الـذين      لس  اجملويضم  . لس املديرين وضع رمسي   جملوليس  . ومراقبتها

مث يوافق رئيس الوكالـة علـى       . على أساس مجاعي  تنفيذية  القرارات  ال الختاذ   جيتمعون دورياً 
  القرارات؛
  .اإلدارات املسؤولة عن أداء وظائف معّينة يف الوكالة  )ج(  

  اجمللس التنظيمي لوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك
تنظيمي من الرئيس ومثانية أعضاء، اثنان منهم موظفـان وسـتة غـري             يتألف اجمللس ال    -٢٩

تقوم الغرفـةُ   ن وثالثة أعضاء غري موظفني، بينما       ْيّين رئيس الوزراء الرئيس واملوظفَ    ويع. موظفني
الوطنيةُ للتجارة والصناعة، وهيئة النقابات املنغولية، واملنظمة غري احلكومية املعنية حبماية حقـوق             

أربـع سـنوات    ملـدة   ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد      عيني األعضاء الثالثة املتبقّني      بت املستهلك
وُتتخذ القرارات بأغلبية األصوات، ولـرئيس الوكالـة        . وتعّين احلكومة مجيع األعضاء   . أخرى
وُيعترب اجتماع اجمللـس مكتمـل      . حل املسائل يف احلاالت اليت تتساوى فيها األصوات       سلطة  

  .)٨(وتصدر مقررات االجتماع يف شكل قرارات.  حبضور أغلبية األعضاءالنصاب القانوين

  ـــــــــ
 .٢٠١٠ من قانون املنافسة لعام ١٦املادة  )٨(
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إلنفاذ قـانون  اليت تكون ذات أمهية حامسة     وللمجلس التنظيمي سلطة اختاذ القرارات        -٣٠
  :يف ذلك ما يليوضع السياسات بكفاءة، مبا لاملنافسة و
   إىل احلكومة؛ املنافسة اليت ُترَسلةسياساملتعلقة بوثائق الاملوافقة على   )أ(  
للحكومة بشأن قانون وسياسـات املنافـسة       واملقترحات  إعداد التعليقات     )ب(  

  ومحاية املستهلك؛
   املنافسة؛ةحتديد أولويات الوكالة يف جمايل اإلنفاذ وسياس  )ج(  
  تعريف السوق ذات الصلة وحتديد املركز املهيمن؛  )د(  
  رصد إنفاذ قانون املنافسة ومراقبة األسعار؛  )ه(  
  .تسوية املنازعات بني املفتشني واملنتهِكني  )و(  

إىل هـذه املـشاريع     ُتقّدم  ووُيِعدُّ موظفو الوكالة ومديرو اإلدارات مشاريع الوثائق          -٣١
  .اجمللس التنظيمي

. ٢٠١٢فربايـر   /وقد عّينت احلكومة أعضاء اجمللس التنظيمي للوكالة يف هناية شباط           -٣٢
 املنافسة لكي يبدأ اجمللس التنظيمـي       ةيف جمال قانون وسياس   وُهم يف حاجة إىل تدريب إضايف       

  .العمل بكامل قوته

  جملس مديري الوكالة
يتخذ القرارات على الصعيد التنفيذي جملُس املديرين الذي يتألف من رئيس الوكالة،              -٣٣

وجملس املديرين مسؤول عن التخطـيط للتحقيقـات   . ونائب الرئيس، ومديري أربع إدارات    
عى عليه طلبه يف حال اعتراضه على        هيئة ميكن أن يوجه إليها املدَّ      وهو يشكل أيضاً  . هاومراقبت

، علـى  ويشرف جملس املديرين، رمسياً. قرار مفتش الدولة واإلدارة اليت يعمل فيها هذا املفتش 
 ووثائق سياسـات    ،إعداد املبادرات القانونية اليت تتخذها الوكالة؛ وتقارير دراسات السوق        

  .اجملس التنظيميتقدميها إىل سة قبل املناف

  مفتشو الوكالة وإداراهتا
مفتشو دولة عامون، ومفتشو    : هيينظر يف القضايا مفتشو الدولة املصنفون يف رتب           -٣٤

دولة الويتبوأ رئيس الوكالة رتبة مفتش      . ومفتشو دولة إقليميون  ومفتشو دولة،   دولة أقدمون،   
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وللمفتشني صـالحية  . ومفتشي الدولةاألقدمني  الدولة   عاّم وله سلطة تعيني أو فصل مفتشي      ال
وإدارات الوكالـة   . كنيعلى املنتهِ اليت ُتفرض   إجراء حتقيقات واختاذ قرارات بشأن اجلزاءات       

  :وتضم الوكالة اإلدارات التالية.  املهاممهيكلة حسب
  اإلدارة العامة؛  )أ(  
  القانون والتفتيش والتنظيم؛  )ب(  
  ؛محاية املستهلك  )ج(  
  التعاون الدويل؛  )د(  
  .دراسات السوق  )ه(  

  وحوافز املوظفنيموارد الوكالة، وجمموع عدد احلاالت،   -٢  
)  دوالر ٣١٠ ٠٠٠حنو  ( مليون توغريك    ٤٢٧بلغت ميزانية الوكالة    ،  ٢٠١١يف عام     -٣٥

وتتراوح هذه  . املوظفنيملرتبات  )  دوالر ١٥٠ ٠٠٠حنو  ( مليون توغريك    ٢١١ُخصص منها   
 موظفاً، يوجد مجـيعهم     ٣٣وتضم الوكالة   .  دوالر شهرياً  ٦٠٠ و  دوالراً ١٥٠بني  ت  املرتبا

 مفتشاً صـالحية إجـراء      ٢١، تلقى   ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . يف املكتب املركزي  
وقـد زاد عـدد   . يف منغوليا، وشرعوا يف القيام بعملهم هناكمقاطعة  ٢١عمليات تفتيش يف    

ويبلـغ عـدد    . ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ة زيادة مستمرة بني عـامي       املعروضة على الوكال  احلاالت  
اليت جيري  عدد املوظفني، بينما يتجاوز عدد الشركات       جمموع  حالياً أكثر من ِضعف     احلاالت  

  .سبعة أمثال عدد موظفي الوكالةتفتيشها أكثر من 
بعدد الشكاوى اليت تتلقاها الوكالة بشأن انتـهاكات قـانون        احلاالت  حدَّد عدد   يتو  -٣٦
ففي بداية كـل سـنة،      . افحة االحتكار وكذلك خبطة العمل السنوية اليت تضعها الوكالة        مك

خطة عملها السنوية بناًء على إحصاءات بشأن املخالفـات الـسابقة،           مشروع  الوكالة  تضع  
وتصبح اخلطة، عند   . وُتقسَّم اخلطة إىل قطاعات   . واملخالفات املتكررة، واالنتهاكات السابقة   

والسبب .  صالحياهتا  هي الربنامج السنوي للتحقيقات اليت جتريها الوكالة حبكم        املوافقة عليها، 
احلـاالت  النظر يف بدء االستباقي يف وليس النموذج   الرئيسي وراء اعتماد النموذج االستجايب      

هو افتقار الوكالة إىل املوارد الالزمة إلجراء دراسات السوق وما ينتج عن ذلك من عجزهـا                
  .عن املشاكل اجلديدة يف جمال املنافسةة منها مببادرعن الكشف 
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باملنافسة هذه التحقيقات    ويتصل معظم  . حتقيقاً ١٩٨، أجرت الوكالة    ٢٠١١ويف عام     -٣٧
الصادرة عن االحتكـارات الطبيعيـة      ) ال سيما الزيادات يف األسعار    (التجاوزات  بغري الرتيهة و  
لمنافـسة،  لحباالت تقييد  يتعلق  قرارا٤٤ًومن بني جمموع القرارات املتخذة، كان  . والكارتالت

عشرة موظفني باإلشراف على    قد كُلف   و. بينما تعلقت القرارات األخرى بتالعب يف العطاءات      
 عطاءات متعلقة مبشتريات عامة، وألغوا      ١٠٧، فَحص هؤالء    ٢٠١١ويف عام   . املشتريات العامة 

  .املستهلكالت املتعلقة حبماية كبرية للحاوُتخصص الوكالة موارد .  يف املائة٤٣,٧منها 
ال سيما يف   وويبدو أن احلصول على األدلة هو التحدي الرئيسي أمام حتقيقات الوكالة،              -٣٨

وألسباب تتعلق بالسرية، ال ميكن للوكاالت احلكومية األخرى أن تـزود           . الكارتالتحاالت  
ويـشري  . ت القطاع اخلاص  وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك مبعلومات مستقاة من شركا        

عمليات التفتيش املباغت، ومجع    يف  موظفو الوكالة إىل االفتقار إىل اخلربة يف إجراء التحقيقات، و         
 وختصيص القانون وقتاً قصرياً جـداً       ، عن عدم كفاية التخطيط للتحقيقات     األدلة اجلنائية، فضالً  

الكارتالت بـسبب   املتعلقة مبكافحة   وال ميكن للشرطة تقدمي املساعدة يف إجراء التحقيقات         . هلا
ومع ذلك، فلدى الوكالة شـيء      . الضروريةة الفنية   اللوائح واملبادئ التوجيهية واخلرب   االفتقار إىل   

 هنـاك نقـل     وليس. ة يف قضايا محاية املستهلك    من اخلربة احملدودة يف العمل املشترك مع الشرط       
  .الة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلكهارات التحقيق من وكاالت التحقيق املهنية إىل وكمل

ويبدي موظفـو   .  املوظفني للتشريع الذي ينظم اخلدمة املدنية      ة شؤون وختضع سياس   -٣٩
ومع ذلك فإهنم حيتاجون إىل فهم وتقـدير أفـضل          . يف عملهم كبريْين  الوكالة محاساً وتفانياً    

دعماً قويـاً   قدم احلكومة   كما حيتاجون إىل أن ت    الوكاالت احلكومية   لعملهم من جانب مجيع     
  .احلكومةعلى اعتمادها يتوقف وحيتاج املوظفون إىل مبادئ توجيهية للتنفيذ . ألنشطة الوكالة

منخفضة جداً، إذ تقل بثالثة أمثال      ومع ذلك فمرتباهتم    . مرهقون بالعمل واملوظفون    -٤٠
مهـاراهتم  وميكن للموظفني تطـوير معـارفهم و      . يف بعض الوكاالت األخرى   املرتبات  عن  

ويتطلب ذلك مهـارات   . أفضل املمارسات على الصعيد الدويل    بوالدولية  باالستعانة باملصادر   
ويشكل االفتقار إىل املهارات الالزمة سبباً وراء معظم الطعـون يف           . جيدة يف اللغات األجنبية   

 ومن شأن تقوية صورة الوكالة يف وسائط اإلعـالم وحتـسني          . قرارات الوكالة أمام احملاكم   
  . مشّجعاًاإلعالمية اليت تربز دور الوكالة وأنشطتها أن يؤثراَ يف املوظفني تأثرياًتغطيتها 

. ؤسسية فيها أو شبكةٌ داخلية هلذا الغرض      املذاكرة  الوليست لدى الوكالة آلية حلفظ        -٤١
العالقات البشرية، وتطوير قـدرات     فيما يتعلق ب   متسقة   ةولذلك توَصى الوكالة بوضع سياس    

  .ظفني، وإدارة املعارف، وتبادل اخلرباتاملو



 منغوليا 13

  

  الوكالة وسلطاهتا يف جمال التحقيقمهام   -٣  
اجلماعيـة السـتخدام    والرئيسية للوكالة يف مالحقة اإلساءة االنفرادية       املهمة  تتمثل    -٤٢

لـدى  توجد  ضافة إىل ذلك،    باإلو. الندماجاتلاستعراضات  إجراء   عن   املركز املهيمن فضالً  
استعمال سلطاهتا لتنظيم سياسـات   عن طريق   بادئ املنافسة يف البلد     الترويج مل ة  الوكالة إمكاني 

منعها كذلك مـن إسـاءة      عن طريق   والتسعري اليت تعتمدها االحتكارات الطبيعية، و     اإلنتاج  
  .)٩(استعمال مركزها االحتكاري

يت ميكـن   وتشمل سلطات اإلنفاذ اليت تتمتع هبا الوكالة مجيع الكيانات االقتصادية ال            -٤٣
، عند  وميكن للوكالة . ر عن نوع امللكية   للوكالة أن تفتشها وحتصل منها على أدلة بصرف النظ        

ما جتريه مـن    موظفني من مؤسسات حكومية أخرى في     حمققني مهنيني و  أن تشرك   الضرورة،  
وعندما تكشف الوكالة عن قرار صادر عن الدولة أو هيئـة حكوميـة حمليـة          . )١٠(حتقيقات

أعلـى  ية ينتهك قانون املنافسة، حيق هلا أن تقّدم مقترحاً إىل هيئة حكوميـة              مؤسسة إدار  أو
وميكن للوكالة أن تباشر حتقيقاً إما مبوجـب        . )١١(وقف ذلك القرار  من أجل   حمكمة إدارية    أو

  . صالحياهتاشكوى رمسية يقدمها ُمشتك أو حبكم
. ركز املهيمن لكيان ما   وتتمتع الوكالة بسلطات رمسية لتحديد السوق ذات الصلة وامل          -٤٤

اجمللـس التنظيمـي    نظراً إىل أن    ومل يتسّن للوكالة ممارسة هذه السلطات إال منذ عهد قريب           
  .٢٠١٢فرباير /ُيعيَّن إال يف شباط مل

  الوكالة واحملاكم  -٤  
احملـاكم  : يف منغوليـا  أصحاب املطالبات   هناك فئتان من احملاكم ميكن أن يلجأ إليها           -٤٥

لعاصمة، وهي احملكمة اإلدارية الوحيدة يف البلد اليت لـديها سـلطة    لكمة اإلدارية   املدنية واحمل 
غـري أن   .  املنافسة الرتيهة ومحاية املـستهلك     املوجهة ضد إجراءات وكالة   املطالبات  النظر يف   

ما أُلغـي مـن     فجميع  . مل تنظر حىت اآلن يف اجلوانب املوضوعية من القضايا        احملاكم اإلدارية   
ويبدو أن االفتقـار إىل     . ألسباب إجرائية وليس ألسباب موضوعية    قد ُرفض   كالة  قرارات الو 

  .مها السببان الرئيسيان وراء ذلكاخلطية املهارات واإلجراءات 
  ـــــــــ

 . من القانون١-٧املادة  )٩(
 . من القانون١٠-١-١٥املادة  )١٠(
 . من القانون٧-١-١٥املادة  )١١(
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  محاية املستهلك  -جيم
دستور منغوليا، والقانون املدين،    على  ماية املستهلك   املتعلق حب مل التشريع املنغويل    تيش  -٤٦

ويتمتـع  . ماية املستهلك، وقوانني أخرى من بينها قانون املنافـسة        علق حب املتوقانون منغوليا   
املستهلكون املنغوليون حبقوق وامتيازات مماثلة ملا يتمتع به املستهلكون يف واليـات قـضائية              

قانون يتناول  ضافة إىل ذلك،    باإلو. أكثر تقدُّماً فيما يتعلق بتشريعات محاية املستهلك وإنفاذها       
  . خداع أو تشويه للسمعة مسائل تتصل بالدعاية اليت تنطوي على املنافسة أيضاً

  املنافسة واملشتريات العامة  -دال
ـ  التشريعات الوطنية املتعلقة باملشتريات     ُخولت للوكالة سلطات إلنفاذ       -٤٧  يالعامة، وه

مع صناديق الدولة   يف إطار التعامل    واخلدمات  واألشغال  شتريات السلع   املتعلق مب قانون منغوليا   
. باالقتران مع قانون املنافسة   ") قانون املشتريات العامة  "    بشار إليه فيما يلي     ُي(والصناديق احمللية   

يـنص تـشريع    ويشمل قانون املنافسة املنغويل أحكاماً تتعلق بالتالعب بالعطاءات، بينمـا           
  .املشتريات العامة على مبادئ وإجراءات عامة

الذي ميكـن    )١٢(العطاءات املفتوحة اإلجراء املتعلق ب  تريات العامة   ويفضل قانون املش    -٤٨
وبناًء على تقدير   . )١٣(الطلبية العامة القيام به يف مرحلة واحدة أو مرحلتني حسب مدى تعقيد           

 إجراء انتقاء أويل يف احلاالت اليت ينبغي فيها التحقـق مـن مـؤهالت               العمالء، ميكن أيضاً  
أساليب أخرى لالنتقاء، مثل  استخدام   على إمكانية     القانون أيضاً  وينص. )١٤(املوردين احملتملني 

األساليب استخدام هذه   غري أن   . اختيار العطاءات احملدودة، وأسلوب املقارنة، والتعاقد املباشر      
دون استخدامها يف املشتريات مشروط، على حنو واضح، بعدد حمدود من الظروف، وال ميكن         

تتماشى مع ممارسات فضلى مماثلـة  واليت  الفصل الثالث من القانون، ددة يفاحملعايري  املاستيفاء  
  .على الصعيد الدويل

العطاءات املفتوحة على املشتريات اليت     ب اإلجراء املتعلق ويف الوقت ذاته، يقتصر تطبيق        -٤٩
الكفاءة، يوَصى بإدخال بعـض     حتقيق  وألغراض  . تتجاوز أسعارها السعر املتداول يف السوق     

 على قانون املشتريات العامة، تنص على حتديد عادل لسقف سعر افتتاح العطاءات             التغيريات
  ـــــــــ

 . من قانون املشتريات العامة٢-٨ و٢-٧ و١-٧املواد  )١٢(
 . من قانون املشتريات العامة١٨ و١٧املادتان  )١٣(
 . من قانون املشتريات العامة١٣املادة  )١٤(
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التقنيـة  باملواصـفات   أدىن، شريطة الوفاء    بعرض أسعار   مقدم العطاء   قيام  دون تقييد إمكانية    
وعـالوة علـى    . للسلع واخلدمات املشتراة واستيفاء معايري األهلية اخلاصة مبقدمي العطاءات        

مباشـرة  بالشراء   بعض اإلعفاءات اليت تسمح للعمالء احلكوميني        ون أيضاً ذلك، يتضمن القان  
إجراءات تقدمي العطاءات يف احلاالت اليت تكون فيها التكـاليف          استخدام  من املوردين وعدم    

  .)١٥(املعلنة للسلع أو اخلدمات أقل من السعر األقصى الذي حتدده احلكومة
يز قانون املشتريات العامة كونه يشجع العمالء       ومن السمات اإلجيابية األخرى اليت مت       -٥٠

ويتيح للموردين فرصة لتقدمي عطاءات بشأن      أصغر  على تقسيم السلع واخلدمات إىل كميات       
الصغرية واملتوسطة احلجم   األعمال  وييسر ذلك مشاركة مؤسسات     . )١٦(كمية واحدة أو أكثر   

يف املقـام األول    تريات العامـة     من قانون املش   ١٠ و ٩وتشجع املادتان   . يف العطاءات العامة  
احلكومية، رغم أن للكيانات األجنبية     عطاءات يف املزادات    مشاركة املوردين احملليني يف تقدمي      

  .أيضا احلق يف تقدمي عطاءات
وال يتيح قانون املشتريات العامة إمكانية اإلعالن عن العطاءات وتقدميها إلكترونياً أو              -٥١

هـذه  يـستبعد   غري أن القـانون ال      . نية لتقدمي الطلبيات احلكومية   إمكانية املناقصة اإللكترو  
تقدمي العطاءات  أسلوب  ويوَصى بتعديل القانون لتشجيع استخدام      . )١٧(اإلمكانية على ما يبدو   

  . استخداماً أوسع نطاقاًإلكترونياً وملواقع التجارة اإللكترونية املتعلقة باملشتريات العامة

  التعاون الدويل  -هاء
ترحب وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك بالتعاون الدويل يف شؤون إنفاذ تدابري              -٥٢

التعاون وتبـادل املعلومـات مـع املنظمـات األجنبيـة           "االحتكار، مبا يف ذلك     مكافحة  
 من قبيـل    ويف غياب اتفاقات  . غري أن منغوليا مل تربم بعد أي اتفاقات تعاون        . )١٨("والدولية

 القانونية املتبادلة، ال ميكن للوكالة أن تطلب إىل وكالة أجنبية احلصول على             اتفاقات املساعدة 
املخلة باملنافسة أو املمارسات األخرى اليت تؤثر علـى املنافـسة يف            االتفاقات  أدلة خبصوص   

ة باملنافسة اليت ُيلزمها    يمنغوليا، كما ال ميكنها احلصول على معلومات سرية من السلطات املعن          
. ومع ذلك، ميكن للوكالة أن تستفيد من التعاون       . احلفاظ على سرية هذه املعلومات    القانون ب 

  ـــــــــ
 . من قانون املشتريات العامة٢-١-٨ و٣-٩ و٣-٧املواد  )١٥(
 . من قانون املشتريات العامة٩-٨ إىل ٦-٨املواد من  )١٦(
 . من قانون املشتريات العامة٢٣ و٢١ و٣-٩املواد  )١٧(
 . من قانون املنافسة١٤-١-١٥املادة  )١٨(
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تبادل املعلومات مع السلطات األجنبية فيمـا يتعلـق    إمكانية  الوكالة  ُيوَصى بأن تلتمس    لذا  و
أساس جيد هلذا   يوجد  و. باملعلومات غري السرية، مبا يف ذلك تقاسم املعارف واملساعدة التقنية         

ة باملنافـسة، مبـا فيهـا اإلدارة        يمذكرات التفاهم املوقعة مع بعض السلطات املعن         يف التعاون
 وجلنة املنافسة السويسرية،    ،ووكالة املنافسة التركية  دية ملكافحة االحتكارات يف روسيا،      االحتا

، للتجـارة املنـصفة   ، واللجنة اليابانية    للتجارة املنصفة الكورية  لجنة  الوالعالقات الوطيدة مع    
  . املنظمات الدولية مبا فيها األونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالً عنفض

اإلعفاءات واألطـر التنظيميـة اخلاصـة       : حدود سياسة املنافسة    -٤
  السياساتواتساق 

  اإلعفاءات واملعاملة اخلاصة على نطاق االقتصاد ككل  -ألف
 املنغويل برمته، ويوجد عـدد حمـدود مـن          تنطبق تشريعات املنافسة على االقتصاد      -٥٣

  : مثلاإلعفاءات يف جماالت
حقوق امللكية الفكرية ونتائج النشاط الفكري البشري اليت حتميها تشريعات            )أ(  
  ؛املؤلفحقوق 

املشتريات احلكومية من املنتجات االستراتيجية لألمن الوطين، ويف حـاالت            )ب(  
احليويـة  ، جتارة السلع األساسية ذات األمهيـة        سوقإخفاق ال الطوارئ والكوارث الطبيعية و   

  ملعيشة السكان؛
زيادات األسعار اليت تقوم هبا االحتكارات الطبيعية بترخيص مـن اجلهـات      )ج(  

وتتوىل وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك املوافقة علـى         .  ذات الصلة  التنظيمية القطاعية 
  .الزياداتهذه 

  املتعلقة بقطاعات حمددةات القواعد واإلعفاء  -باء
رغم أن وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك مسؤولة عن إنفاذ تشريعات املنافسة              -٥٤

 تنفيذ مبادئ املنافسة يف قطاعات اقتصادية مهمـة كـثرية         فإن  يف كامل قطاعات االقتصاد،     
والوكالـة خمولـة    .  ذات الصلة  اجلهات التنظيمية القطاعية  هو مهمة   ، يف الواقع العملي،     يبقى

غري . تقيد اجلهات التنظيمية القطاعية مببادئ املنافسة     مدى  رصد  سلطات  قانوناً، بصفة عامة،    
أن دور الوكالة يف بعض القطاعات قد يكون حمدوداً شيئاً ما بسبب نقص اخلربة يف قطاعات                

  . معينة وتأثري اجلهات التنظيمية القطاعية يف احلكومة
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  اتساق السياسات  -جيم
وإىل جانـب   .  يف خطتها الوطنية للتصنيع    ةنغوليامللحكومة  لُتعرض السياسة الصناعية      -٥٥
املنافـسة، مثـل إنـشاء وإدارة    حيث أو السياسات احملايدة من الداعمة للمنافسة  سياسات  ال

توسطة احلجم أو برنامج التنمية اجملتمعية، تنص       املالصغرية و مؤسسات األعمال   صندوق دعم   
ذ مشاريع التصنيع بواسـطة     وُيفترض أن ُتنفَّ  . ن تدعم احلكومة مشاريع التصنيع    اخلطة على أ  
. بعض املشاريع اإلمنائية اإلقليمية مبا فيها مشروع تنمية جنـوب غـويب           كذلك  االمتيازات و 

 وهو ما يتعارض مع     ه اجملاالت، سوى شركات قليلة يف هذ    يتعني على احلكومة أن تدعم       وال
مـنح  ، ومعـايري    ى بأن تشارك الوكالة يف وضع قواعد الترخيص       وَصلذلك ي . مبادئ املنافسة 

حرصاً على ضمان التقيد قدر     اليت ُيقدَّم إليها الدعم احلكومي،       واختيار الشركات    ،االمتيازات
، ومـنح شـروط     اإلمكان مببادئ املنافسة وحتقيق آثار على الرفاه من السوق شبه التنافسية          

  . األساسيةمداداتإىل املرافق واإلمتساوية للوصول 

  وسياسة املنافسةالسوق دراسات   -٥
التنمية الدولية التابعة   وكالة  من  قامت وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك، مبساعدة          -٥٦

دراستني سوقيتني رئيسيتني يف قطاعي اإلمداد بالوقود وجتـارة         مبحاولة إجراء   ،  للواليات املتحدة 
. مهماً جداً يف التنمية االقتصادية الوطنية ويف رفاه أغلبية سكان البلد          اللحوم اللذين يؤديان دوراً     

، ٢٠١٠ويف عام   . بدا اختيار أهداف هذه البحوث السوقية مناسباً      وباالستناد إىل املعيار األخري،     
لك  يف املائة من ت    ٣٠ه  ّجكانت اُألسر املعيشية تستهلك قرابة نصف املنتجات النفطية، يف حني وُ          

ا يوفره من   مبالتنمية االقتصادية   حتقيق  هو القطاع األهم من حيث       إىل قطاع التعدين، و    املنتجات
 ،) يف املائـة   ٨(ما تبقى من االستهالك على السكك احلديدية        وتوّزع  . دخل ناتج عن التصدير   

  .)١٩() يف املائة٣(الطريان املدين ، والنقل ب) يف املائة٤(، والنقل العام ) يف املائة٧(والزراعة 
 معقوالً بالنظر إىل مـا تؤديـه         بدا اختيار سوق اللحوم كهدف حبثي أمراً       ،وباملثل  - ٥٧

وتشكّل منتجـات اللحـوم،     . سوق اللحوم من دور حاسم يف رفاه أغلبية سكان منغوليا         

  ـــــــــ
)١٩ ( Agency for Fair Competition and Consumer Protection. Market Study on fuel distribution: 

gasoline, diesel and jet fuel. First report: relevant markets and areas of concern for the 

competition, June 2011, Ulaanbaatar, Mongolia, p. 8 )    وكالة املنافـسة الرتيهـة ومحايـة
. الغازولني والديزل ووقود احملركـات النفاثـة      : دراسة سوقية بشأن توزيع الوقود    . ملستهلكا

 ).األسواق ذات الصلة وجماالت القلق ذات الصلة خبصوص املنافسة: التقرير األول
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لألسرة املعيشية، يف جانب الطلب،    جزءاً كبرياً جداً من جمموع االستهالك الغذائي        تقليدياً،  
جزء كبري من سكان    حيوياً يف استمرار حياة     ادات مبيعات اللحوم دوراً     يف حني تؤدي إير   

  . جانب الطلب، يف البلد
والدعوة املنافسة  قانون  إنفاذ  بوقد توخت الدراستان السوقيتان غايات متعددة تتصل          -٥٨
لطريقـة  أفضل  فهماً  بلوغ هذه الغايات    وتطلب  .  بصورة فعالة  السياساتوإعداد  املنافسة  إىل  

  .الدراستانإسهام قدمته السوق ذات الصلة، وهو ما اعتربته الوكالة أهم عمل 

  الترويج للمنافسة  -٦
صـاحبة  ميكن اعتبارها جهـات     عديدة  يضم اجملتمع املنغويل حالياً فئات اجتماعية         -٥٩

وإعداد الـسياسة املتعلقـة   إنفاذ قانون املنافسة صاحبة مصلحة يف أو ميكن أن تكون  مصلحة  
عتمد تورسالة تشجيع املنافسة اليت تروجها وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك           . باملنافسة

املصنفة أدناه من حيث فهمهـا      صاحبة املصلحة   نوعها بقدر كبري على خصائص اجلهات       يف  
  .لقضايا سياسة املنافسة وقدرهتا على دعم أو معارضة مبادرات حمددة تتصل باملنافسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصنيف اجلهات صاحبة املصلحة يف إنفاذ قانون املنافسة وإعـداد :الرسم البياين
 سياسة املنافسة يف منغوليا

 فئات منظمة جيداً

العاً
 اط
أقل

ت 
فئا

يداً 
 ج
لعة
مط

ت 
فئا

 

 فئات أقل تنظيماً

  ألف
  جهات األعمال الكبرية ورابطاهتا

  واضعو السياسات/اهليئات احلكومية
  املشّرعون

 مجعيات املستهلكني القوية

  دال
  بعض السلطات احمللية

  مجعيات املستهلكني الصغرية
 جزء من القضاة

  باء
 حمامو القطاع اخلاص

 جيم
  الشركات التجارية الصغرية

   مربو املاشية/املزارعون
  الباحثون
   اجلماعيون النهائيون الزبائن

  عامة اجلمهور
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أعـاله  صاحبة املصلحة املمثّلة يف املرّبع ألف من الرسم البياين الوارد            اجلهات   ومتثل  -٦٠
سياسـة املنافـسة يف   أنـصار  ويتعني على . املنافسةبنشاط الدعوة إىل  أهم الفئات املستهدفة    

األعمال من املنافسة، إذ تدعمها     الطابع املزدوج ملوقف جهات     االعتبار  يف  منغوليا أن يأخذوا    
 مستهلكة وسيطة للسلع املنتجة أو عندما تتأثر باملمارسات التقييدية، بينما ترتع            عندما تكون 

  . يف السوقأو مجاعياً/ و فردياً مهيمناًإىل احلد منها إذا ما حازت مركزاً
ألف، يؤثر احملـامون العـاملون يف      املربع  املدرجة يف   صاحبة املصلحة   ومقارنة باجلهات     -٦١

وإعـداد  باء تأثرياً أقل بكثري على عملية إنفاذ قانون املنافسة          املرّبع   القطاع اخلاص واملدرجون يف   
  .الحتكاراتلحة ملكاِفاالقانونية املتطورة النظم تشريعاهتا وسياساهتا بعكس زمالئهم يف 

ويكـون الـضحايا    . جيم بصفة عامة حالة ثقافة املنافسة يف البلـد        املرّبع  ويعكس    -٦٢
كارات، مثل املـستهلكني وأصـحاب املـشاريع الـصغرية          املمكنون النتهاكات منع االحت   

توسطة احلجم واملزارعني، مشتتني وغري منظمني بصفة عامة وال يـدركون فيمـا يبـدو               املو
احلماية إىل احلكومة للحصول على     طلب  تقدمي   استخدام تشريعات منع االحتكارات و     يةإمكان

بـاحثون  إىل هؤالء   وُيضاف  . ر عليهم ثؤعندما يواجهون ممارسات ُمخلة باملنافسة ت     القانونية  
  .ومدرسون متخصصون يف مكافحة االحتكارات، وهم يشكلون عدداً قليالً جداً

املنظمة تنظيماً جيداً   صاحبة املصلحة   دال تشكيلة متنوعة من اجلهات      املرّبع  ويتضمن    -٦٣
صـاحبة املـصلحة    ورغم أن هذه الفئة من اجلهات. نسبياً حبكم انتماءاهتا املهنية أو التنظيمية    

نظر الربملان أو احلكومة يف سياسات املنافسة،       أثناء   من الضغط السياسي     ميكن أن متارس شيئاً   
منافـسة  اقتراح سياسة   لكي تستطيع   أن يكون لديها ما يكفي من املهارات        احملتمل  فمن غري   

عترب  ميكن أن تُ   بيد أن هذه اجلهات   . لقطاع معني أو على املستوى اإلقليمي أو الوطين        إمامتسقة  
مبادئ املنافسة  حمتملة للوكالة يف جهود هذه اجلهات الرامية إىل الترويج للمنافسة وإدراج            حليفة  

دال، املرّبـع   املـذكورة يف    صاحبة املصلحة   اجلهات  وضمن فئة   . يف السياسات العامة األخرى   
  . قانون املنافسةأمهية خاصة بالنظر إىل مشاركتهم يف عملية إنفاذجزءاً ذا القضاة يشكّل 
صاحبة املـصلحة   بصورة فعالة تشمل مجيع فئات اجلهات       الترويج للمنافسة   ولضمان    -٦٤

سياسة عالقات عامة يف الوكالة وتعيني موظف مسؤول عن         وضع  املذكورة أعاله، من املهم     
العالقات مع وسائط اإلعالم توافر مهارات حمددة وفهماً مهنياً لـسياسات           وتتطلب  . تنفيذها

 والقدرة على شرح الـصلة      ،االحتكاراتمكافحة  لعناصر اجلوهرية لتحليل قضايا     ل و ،لوكالةا
وينبغي أن يتحلى املوظفون مبا يكفـي مـن املهـارات    . القائمة بني املنافسة ورفاه املستهلك    

للتحدث إىل وسائط اإلعالم والتقيد مبا ستضعه الوكالة من سياسات تنظم العالقـات بـني               
  . اإلعالم واإلفصاح عن املعلوماتالوكالة ووسائط
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  االستنتاجات والتوصيات السياساتية   -٧
  االستنتاجات  -ألف
إن توفري التدريب ألعضاء اجمللس التنظيمي لوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املـستهلك              -٦٥

 االحتكارات أمر يف غاية األمهية نظراً إىل ما يؤديه اجمللس         مكافحة  وحتسني كفاءهتم يف شؤون     
  .وينبغي أن حيظى هذا اجملال باألولوية. املنافسة وسياساهتاقانون يف تنفيذ حموري من دور 

خبصوص تناول  حتسني وتنمية مهارات موظفي الوكالة وقدراهتا املؤسسية        وثانياً، يلزم     -٦٦
  .تعقيداً يف جمال املنافسةاحلاالت األكثر 

مبـادئ  وضـع   عن طريق   خاصة  لك  حتسني تشريعات املنافسة يف منغوليا، وذ     ويلزم    -٦٧
ومهارات مهارات موظفي الوكالة    ومع زيادة   . التشريعاتهذه  توجيهية تنفيذية ولوائح لتنفيذ     

االحتكارات، قد يتعني إدخـال تعـديالت    أصحاب املصلحة اآلخرين يف تناول حاالت منع        
بشأن لى اآلثار النهج القائم ع  ميكّن من توسيع استخدام     على قانون منع االحتكارات على حنو       

  .من جانب واحداليت تقع االنتهاكات 
حتسني مهارات الوكالة وقدراهتا يف جمال تصميم ودعم السياسات الرامية إىل           ويتعني    -٦٨

  .تنمية األسواق وتيسري املنافسة
تناول على زيادة عدد احملامني القادرين عن طريق   املنافسة يف البلد،    ويلزم حتسني ثقافة      -٦٩

وضع إطار قانوين مناسب لتعويض األطراف اخلاصة عن        عن طريق   ع االحتكارات و  قضايا من 
االنتهاكات املشتتني  هذه  األضرار النامجة عن انتهاك قوانني منع االحتكارات ولتمكني ضحايا          

بإمكانية صاحبة املصلحة   ومن الالزم أيضاً توعية شىت فئات اجلهات        . من رفع دعاوى مجاعية   
  .ممارسات احتكاريةما تواجه نية ملصاحلها عندقانوالماية احلطلب 
لتحديد أولويات عملها يف جمال إنفاذ قـانون        أفضل  آليات  إجياد  وحتتاج الوكالة إىل      -٧٠

  . ووضع سياسة املنافسةاملنافسة
االحتكارات صاحبة املصلحة يف إنفاذ قانون منع       وحتتاج الوكالة وغريها من اجلهات        -٧١

إىل تدريب قانوين واقتصادي أساسـي يف ميـدان مكافحـة           ة  ذات الصل السياسات  ووضع  
  . االحتكارات
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تنفيذ سياسة عالقات عامـة     عن طريق   ومن املهم حتسني صورة الوكالة ومدى بروزها          -٧٢
  . تنمية قدرات الوكالة يف جمال العالقات العامةويتعني . مع وسائط اإلعالمعالقات فعالة وإقامة 

والتوعية باملبادئ املتعلقة بتقدمي هذه     املعونة املقدمة من الدولة     أن حتسني تنظيم    ويبدو    -٧٣
عامالً مفيداً جداً لبلوغ األهـداف      ميكن أن يكون    الوكاالت احلكومية األخرى    املعونة لدى   

  . االقتصادية واالجتماعية للحكومة
العامة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام        تدبري املشتريات   حتسني قواعد وإجراءات    ويتعني    -٧٤
  . لعطاءات اإللكترونية، هبدف زيادة القدرة التنافسيةا

التنظيمية القطاعية، وهو ما يستلزم     واجلهات   بني الوكالة    ةتداخل كبري أوجه  وجد  تو  -٧٥
قطاعـات مثـل    ومن التنـسيق، وال سـيما يف        املسؤوليات  إجياد قدر أكرب من الفصل بني       

  . املهيمنة والشركات ،واالحتكارات الطبيعيةاملشتريات العامة، 
لتنميـة   على حدة أو من خالل الربنـامج الـوطين           هذه املتطلبات كالً  تلبية  وميكن    -٧٦

  .املنافسة

  التوصيات  -باء

  الترتيبات املؤسسية  -١  
اجمللس التنظيمي لوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك       توصيةً قويةً بأن يبدأ     يوصى    -٧٧

ذه الوكالة من إجراءات لإلنفاذ وما تقدمه من اقتراحات         عملياته بكامل طاقته، مبا أن ما تتخ      
  .الكايف إال إذا قام اجمللس التنظيمي بذلكقانوين الوزن السياسة املنافسة ال يكون هلا بشأن 
 بقدر أكرب فما يتصل بتحديد       الوكالة الفعلي عن باقي احلكومة     ضمان استقالل ويلزم    -٧٨

  . قانون وسياسة املنافسةاملتعلقة ببادرات املوإعداد أولويات إجراءاهتا املتعلقة باإلنفاذ 
االحتكارات، وذلك مـثالً    مسائل مكافحة   حمامني متخصصني يف    إعداد  تيسري  ويلزم    -٧٩

مطالبـات  ومن شأن إجياد إمكانية القيام قانوناً بتقـدمي         .  ذات الصلة  بإنشاء الرابطات املهنية  
 يف مـسائل    هل ظهور حمامني متخصـصني    بالتعويض عن األضرار أن يس    إىل احملاكم   خاصة  

  . مكافحة االحتكارات
مكافحـة  إعداد ما يكفي من الدورات التدريبيـة يف قـانون واقتـصاديات             ويلزم    -٨٠

   .من أجل العاملني يف هذا اجملالاالحتكارات 
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  تشريعات وسياسات املنافسةحتسني   -٢  
جلعله أكثر وضوحاً   " نون املنافسة قا"ينبغي النظر يف حتسني الترمجة اإلنكليزية ملصطلح          -٨١

واخلـرباء األجانـب    أصحاب املـصلحة    على املستثمرين األجانب وغريهم من      وأيسر فهماً   
  .واملنظمات الدولية

  تقييم اهليمنة
املستندة إىل النصيب مـن     ستخدم، إىل جانب العتبات     ى بالنظر يف إمكانية أن تُ     يوَص  -٨٢

التوّسع، وحالة السوق،   /إمكانية الدخول إىل السوق    مثل   معايري نوعية لتقييم اهليمنة،   السوق،  
. اهليمنة جتنباً لإلفراط يف اإلنفاذ وحفاظاً على املوارد احملـدودة للوكالـة  ومدى احتمال دوام   

  .  وتقييم اهليمنةتعريف السوقى بإعداد مبادئ توجيهية بشأن كما يوَص

  الكارتالت واالتفاقات املخلة باملنافسة
بـني  للتمييز على حنـو أوضـح       نظر يف إمكانية تعديل قانون املنافسة احلايل        ينبغي ال   -٨٣

يف بـأن ُيؤكَّـد     ى  ويوَص. واالتفاقات الرأسية املُخلة باملنافسة   ) الكارتالت(االتفاقات األفقية   
وجتنب الـصيغ   باعتبارها خمالفة يف حد ذاهتا      اتفاقات الكارتالت   مشروعية  القانون على عدم    

وينبغي تبيان أن برنـامج     . حي بإمكانية معاملة الكارتالت على أساس آثارها      اليت ميكن أن تو   
ينطبق إال على حـاالت الكـارتالت،        اليف القانون   التساهل مع الشركات املنصوص عليه      

باالنتهاك الذي ينطوي عليه الكارتـل،      وتوضيح شروط هذا التساهل حبسب معرفة الوكالة        
ة اليت تطلب التساهل يف اتفاق الكارتل، ونوع األدلـة          ، ومشاركة اجله  ومرحلة التحقيق فيه  

  .املقدمة من طاليب التساهل

  املركز املهيمن من جانب واحداستخدام سوء 
يف املنـصوص عليـه     الكيانـات املهيمنـة     " مراقبة"توضيح املقصود مبصطلح    يتعني    -٨٤
ة يف القـانون أو يف      تنفيذ هذه املراقب  كيف ينبغي    من قانون املنافسة، وبيان      ٦-١-١٥ املادة

  . املبادئ التوجيهية للوكالة
زيادة استخدامه تدرجيياً لدى النظـر يف       بالقائم على اآلثار و   باألخذ بالنهج   ى  ويوَص  -٨٥

اليت تعوق املنافسة، وذلك حبسب مدى تطور املهـارات وحتـسن اإلطـار        املعوقات الرأسية   
هذه العوامل من حيـث     النظر يف   ملناسب  وقد يبدو من ا   . املؤسسي لنظام إنفاذ قانون املنافسة    
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هـذا الربنـامج   تطوير  تيح  يو". يف السوق  الوطين لدعم املنافسة     الربنامج"تطوير  ترابطها عند   
تـدريب  تـوفري ال إمكانات واسعة لتنسيق اجلهود اليت تبذهلا املنظمات املاحنة الدولية يف سبيل         

سوء استغالل اهليمنة من جانب واحد      بالنظر يف   صاحبة املصلحة   اجلهات  وبناء القدرات لدى    
  .يف منغوليا

  استعراض حاالت االندماج
املتصلة حباالت االندماج، مبا يف ذلك      العالجية  ينبغي اعتماد أحكام خبصوص التدابري        -٨٦

املبادئ التوجيهية املتعلقة باالندماج املنصوص     ووضع  هيكلية يف قانون املنافسة     عالجية  تدابري  
وينبغي أن تتضمن املبادئ التوجيهية تعليمات بـشأن اسـتخدام التـدابري            .  يف القانون  عليها

ـ . ملعاجلة ما قد ينجم عن االندماج من آثار خملة باملنافسة         العالجية   بتـوفري  ى أيـضاً    ويوَص
وظفي الوكالة على استعراض حاالت االندماج مث إتاحة املوارد التدريبية واملرجعية           ملتدريب  ال

  .غوليةالالزمة باللغة املن

  اجلزاءات
  . ينبغي النظر يف تطبيق جزاءات أشد يف حاالت عرقلة عمليات التفتيش  -٨٧
وينبغي اعتماد أحكام قانونية أكثر فعالية لتحصيل الغرامات وإشراك السلطات املالية             -٨٨

  .يف هذه العملية بالقدر الالزم

  التعويض عن األضرار
األطـراف املتـضررة عـن       لدفع تعويضات إىل     إجياد إمكانية قانونية  ينبغي النظر يف      -٨٩

لـدعاوى اجلماعيـة    لاألضرار اليت تلحقها جراء االحتكارات، إىل جانب وضع إطار قانوين           
. وغري املنظمة من ضحايا انتهاكات قانون منع االحتكـارات        لصاحل اجلهات املتعددة واملشتتة     

 واملنظمات غري احلكوميـة     األعمال واملستهلكني مؤسسات  وينبغي التوعية بإمكانية تعويض     
  . املعنية حبماية املستهلكني عن األضرار النامجة عن االحتكارات

  إجراءات التحقيق
منع قانون  مبادئ توجيهية بشأن إجراءات حتقيق الوكالة يف انتهاكات         بوضع  يوَصى    -٩٠

  .االحتكارات
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  مراقبة املعونة املقدمة من الدولة
تشريعات املنافسة املتصلة مبراقبة املعونـة      ة تطوير أحكام    زيادينبغي النظر يف إمكانية       -٩١

 تقتصر إمكانية احلصول على معونة من الدولة علـى          ،ويف الوقت احلاضر  . املقدمة من الدولة  
يف ذلـك التخـزين يف       مبـا    ،متنوعة من حاالت األزمـات     لطائفة   استجابةًاملتخذة  تدابري  ال

االعتبار الربامج الطموحـة الـيت      يف  وإذ تؤخذ   . معينةأساسية  االحتياطي االستراتيجي لسلع    
أحكـام قانونيـة    وضع  من املهم   يكون  تطبقها احلكومة املنغولية يف جمايل التنمية والتصنيع،        

  .لضمان الشفافية والتنافسية فيما تقدمه الدولة من معونة ألغراض التصنيع والتنمية اإلقليمية

  العامةاملشتريات 
تزيـد  العطاءات املفتوحة على املشتريات الـيت       املتعلق ب جراء  اإلتطبيق  حالياً  يقتصر    -٩٢

علـى قـانون    تغـيريات   ويوَصى بإدخال   . املفتوحةعلى السعر املتداول يف السوق      أسعارها  
قيام دون تقييد إمكانية    للنص على حتديد عادل لسقف سعر افتتاح العطاءات         العامة  املشتريات  

التقنية للسلع واخلدمات املشتراة     الوفاء باملواصفات    بعرض أسعار أدىن شريطة   مقدمي العروض   
   .واستيفاء معايري األهلية اخلاصة مبقدمي العطاءات

تلبيـة  ألغـراض   أيضاً حتسني التنسيق بني الوكاالت ووكالة املنافسة        ومن املرغوب     -٩٣
  .احتياجات تلك الوكاالت من املشتريات وضمان التقيد مببادئ املنافسة

لتلبيـة  ضاً بأن ينص القانون على إمكانية استخدام العطاءات اإللكترونية          ويوَصى أي   -٩٤
وإجراء اختبار إصدار جترييب ملوقع شبكي      نص منوذجي   احلكومية، كما يوَصى بوضع     الطلبات  
  .  احملتملنيلنيالعامة وتدريب املستعِمللمشتريات إلكتروين 

  اإلنفاذ  -٣  
متكّن من متديد الفتـرات  ت على قانون املنافسة    ينبغي النظر يف إمكانية إدخال تعديال       -٩٥

  . الزمنية املخصصة لقضايا منع االحتكارات

  التنظيم القطاعي  -٤  
 والفـصل  ،من املهم حتسني التنسيق بني وكالة املنافسة واجلهات التنظيمية القطاعيـة     -٩٦

اليت تعمل فيها طاعات  قانونياً بني مسؤوليات وكالة املنافسة واجلهات التنظيمية القطاعية يف الق         
عن طريق إدخال التعديالت الالزمة     ) مثل االتصاالت والكهرباء والنقل اجلوي    (هذه اجلهات   



 منغوليا 25

  

 ، وهـي ووكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املـستهلك . على تشريعات املنافسة واللوائح القطاعية  
رب يف الشؤون التقنية،    أكفنية  به اجلهات التنظيمية القطاعية من خربة       تتسم  تضع يف اعتبارها ما     

ينبغي أن تركّز على التقّيد مببادئ املنافسة عندما تتوىل اجلهات التنظيميـة القطاعيـة مـنح                
إىل األسـواق   مراقبة تساوي فـرص الـدخول       التراخيص للمشاركني يف السوق، مبا يشمل       

يف الـسوق   كي ال يفرض املـشاركون      املرجعية للتكلفة   قاييس  باملواملرافق األساسية والتقّيد    
بيد أن تنظيم األسعار يف حد ذاته ينبغـي أال يكـون مـن              . أسعاراً جمحفة على املستهلكني   

وُتشجَّع وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك أيضاً علـى  . الشواغل املباشرة لوكالة املنافسة  
هـات  مـع اجل واألخذ بطرائق مشجعة للمنافسة يف معرض تعاملـها      بادئ املنافسة   ملترويج  ال

  .لدولةلسيطرة االتنظيمية القطاعية يف سياق حترير وخصخصة الكيانات اخلاضعة 
وينبغـي  . مة وأن ُتدرج يف قائمةمة وغري املنظَّوينبغي أن ُتحّدد بوضوح القطاعات املنظَّ      -٩٧

 /املتعلقة باألسـعار  املورِّدين   تنسيق سياسات    اتأال تكون للرابطات الصناعية القطاعية صالحي     
الرابطـات  تبحث اقتراحات   أو حىت   املنغولية  وينبغي أال ُتجيز احلكومة     . توزيع األسواق /اجاإلنت

، مبا يشمل    بشأن املنافسة  وينبغي النظر يف وضع سياسات قطاعية     . الصناعية بشأن حتديد األسعار   
  .ةاألساسية واملرافق الضرورية الالزمة لتعزيز املنافساهلياكل تدابري حكومية ترمي إىل هتيئة 

  املنافسة يف قطاعات حمددة  -٥  

  قطاع املنتجات النفطية
واحلكومة علـى حتديـد     ) رابطاهتمعن طريق   (ينبغي استبعاد إمكانية اتفاق التّجار        -٩٨

األخـذ  وتوَصى احلكومة باالختيار بـني      .  اليت يبيعها هؤالء   سعار املنتجات النفطية  مشترك أل 
نتجات النفطيـة،    التقنية وما إىل ذلك يف قطاع امل       تنظيم حكومي لألسعار واملبيعات واملعايري    ب
الفـصل اهليكلـي    يف ذلـك    ، مبا   إىل أقصى حد   املنافسة على هذا القطاع      تطبيق تشريع  أو

إنشاء بورصة للسلع األساسية، مبا يف      من شأن   و. للشركات اليت تواصل انتهاك قانون املنافسة     
هـذا  التجارة التنافـسية يف     أن ييّسر   لة،  ذلك مرفق للتجارة اإللكترونية وجتارة العقود اآلج      

  .ويوَصى أيضاً بالنظر يف فصل جتارة اجلملة عن جتارة التجزئة يف املنتجات النفطية. القطاع
احلكومة يكون من املرغوب فيه إىل أقصى حد أن تضع          ويف قطاع املنتجات النفطية،       -٩٩

بغية تعزيز املنافـسة يف  وذلك منغوليا لتيسري أنشطة الشركات الوطنية لتكرير النفط يف    برناجماً  
  . جتارة الوقود
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ات إجـراء   يوكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك إمكان     تبحث  ويوَصى أيضاً بأن      -١٠٠
كريوسني الطائرات يف منغوليا بغية النظـر يف اختـاذ          املرتفعة ل تكلفة  الحبث مفّصل يف أسباب     

وعالوة على ذلك، ميكن أن     .  كريوسني الطائرات  إلنفاذ قانون املنافسة يف سوق    الحق  إجراء  
احلكوميـة  يرمي إىل إقناع اجلهات     للترويج للمنافسة   برنامج  وإعداد  تنظر الوكالة يف تصميم     

إنتاج كريوسني الطائرات وبيعـه يف      لتكرير النفط من أجل     ببناء مرفق وطين    صاحبة املصلحة   
  .لوطنية يف منغولياالنفطية ااملخزونات السوق احمللية باالعتماد على 

  جتارة املنتجات التقليدية
بغية احلد من السلوك االستغاليل من جانب الوسطاء التجاريني، ينبغي فتح بورصات              -١٠١

ُيتاَجر فيها باملنتجات املنغولية التقليديـة لقطـاعي        على اإلنترنت   إلكترونية للسلع األساسية    
  .  احملتملنيتعملنيالزراعة وتربية املاشية، كما ينبغي تدريب املس

  لدولةلسيطرة ااخلاضعة ومؤسسات األعمال املنافسة   -٦  
يوَصى بأن تعمل وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك جنباً إىل جنب مع مفوضية               -١٠٢

لـسيطرة  الدولة فيما يتعلق مبشاريع املضي يف خصخصة وحترير الكيانات اخلاضعة           ممتلكات  
  : عليهاالتركيز نب الرئيسية اليت يتعني اجلواوفيما يلي . لدولةا

  جتّنب االستعاضة عن احتكارات الدولة باحتكارات خاصة؛  )أ(  
  املنافسة؛اململوكة للدولة بغية إتاحة ضمان الفصل املعقول بني الشركات   )ب(  
  ضمان الوصول على قدم املساواة إىل اإلمدادات واملرافق األساسية؛  )ج(  
 سليم، إن لزم األمر، بني إنفاذ قانون منـع االحتكـارات            االختيار على حنو    )د(  

  .وحتكم الدولة يف األسعار واإلنتاج

  السياساتاتساق   -٧  
، من املهـم إقامـة      املنغوليةكومة  احلبالنظر إىل الربامج اإلمنائية الطموحة اليت تنفذها          -١٠٣

ويوَصـى  . فسة يف السوق  توازن مناسب بني سياسات التنمية الصناعية واإلقليمية ومحاية املنا        
مـنح  ، ومعايري   بأن تشارك وكالة املنافسة الرتيهة ومحاية املستهلك يف وضع قواعد الترخيص          

  .يدعم احلكومال واختيار الشركات املنتفعة ب،االمتيازات
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  التعاون الدويل  -٨  
ات احلصول على معلومات من الـسلطات األجنبيـة         يوعي الوكالة بإمكان  حتسني  ينبغي    -١٠٤

  .ألغراض إنفاذ قانون منع االحتكارات يف منغوليابالتعاون عنية باملنافسة واملنظمات الدولية املعنية امل
املـسائل املتعلقـة    ويوَصى بأن تشارك الوكالة يف املنتديات الدولية اليت تناقَش فيها             -١٠٥

 ، االقتـصادي   ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان      ،املنافسة، مثل الشبكة الدولية للمنافسة    ب
ـ واألونكتاد، وأن تغتنم هذه الفرصة لتبادل األفكار واالستفادة من جتارب            قانونيـة  النظم  ال

  .خرى يف جمال إنفاذ قانون املنافسةاأل
وينبغي العمل على توقيع اتفاقات دولية للمساعدة القانونية ختول السلطات األجنبية              -١٠٦

أدلة تتعلق بانتهاكات مرتكبـة يف      صول على   اقتضاء احل ن تنوب عن الوكالة يف      صالحيات أ 
أحكام قانونية بشأن سرية املعلومات الواردة مـن       بإعداد  أوىل  القيام كخطوة   وينبغي  . منغوليا

  .سلطات أجنبية

  الترويج للمنافسة  -٩  
الفئـات املختلفـة   ينبغي العمل على حتسني صورة وكالة املنافسة ومسعتـها لـدى             -١٠٧

وضـع  وينبغي  . سياساهتاوتطوير  يف عملية إنفاذ قانون املنافسة      كني  املصلحة املشار ألصحاب  
اختـاذ ترتيبـات    وينبغي  .  هلذا الغرض  سياسة عالقات مع وسائط اإلعالم وتدريب املوظفني      

، وإعداد موقع   ة املنافسة سياسوتطوير  دورية بشأن إنفاذ قانون املنافسة      إلصدار نشرات حمدَّثة    
حمددة تتعلق بإنفـاذ    مسائل  قانونية ومبادئ توجيهية بشأن     شبكي للوكالة يتضمن األسس ال    

قانون منع االحتكارات ومعلومات ُمحدثة عن القضايا قيد النظر واجلزاءات املطبقة ومناقـشة          
  .الوثائق املتعلقة بقضايا سياسة املنافسة

  بناء القدرات  -١٠  
 ية وإدارة املعارف وتبـادل    ي الوكالة قدراهتا يف جمال العالقات اإلنسان      يوَصى بأن تنمّ    -١٠٨

  .اخلربات
املالئمة لتحسني التنسيق بني الوكالة والشرطة يف احلصول على         األوضاع  وينبغي هتيئة     -١٠٩

  . املباغتةسيما األدلة املتعلقة باتفاقات الكارتالت، ويف القيام بعمليات التفتيشوال األدلة، 
  .وغريها من الوكاالت احلكوميةالتنسيق بني وكالة املنافسة حتسني وال بد من   -١١٠

        


