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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس

 الدليلهذا  عنمعلومات 

ةّاالقتصاديةّوأمانتهاّالعامةّالعملّالذيّأجرتهّلجنةّالمنافسةّالتابعةّلمنظمةّالتعاونّوالتنميّالدليليلخ صّهذاّ

تصميمّإطارّعملّّفياساتّالمنافسةّعموما،ّسيّالمنافسة،ّوواضعوهيئاتّنّتستخدمهّشأنّدراساتّالسوق.ّويُمكنّأب

كبيرّالنهجّوأطرّالعملّالخاصةّبهذهّالدراساتّ لدراساتّالسوق،ّوعندّتنفيذّهذهّاألخيرة.ّوفيماّتختلفّحالياّوإلىّحدّ 

ّالمنافسة.ّهيئاتّ،ّتبرزّأفكارّهامةّيمكنّتشاركهاّمنّخبراتّالدولبينّ

.ّويمكنّالمواردّالمدرجةّفيّالمرفقفيّّدليلمواضيعّهذاّالبّالخاصةّمزيدّمنّالمعلوماتعلىّّاالطالعيمكنّو

 ”ICN)ّشبكةّالمنافسةّالدوليةالسوقّالصادرّعنّّلدراساتباالقترانّمعّدليلّالممارساتّالجيدةّّدليلقراءةّهذاّال

“Handbookّّّوالتخطيطّلهاّوتطبيقها.ّّسوقآراءّإضافيةّعنّاستخدامّدراساتّالّيشمل(ّوالذي 
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس

 المقدمة: أهداف دراسة السوق وأطرها القانونية   .1

ّاذاّكانّهناكّمنّمشكلةّفيّقطاعّمعي ن،ّخارهيئاتّأداةّمرنةّل1ّتشك لّدراساتّالسوق جّسياقّالمنافسةّلتحليلّما

ّاالحتكار. ّتحقيقاتّمكافحة ّالتعاوهيئاتّّكلّ وتجريّّاستعراضّعملياتّاالندماجّأو ّفيّمنظمة ّتقريبا نّالمنافسة

لةّبدءاّبالتقييماتّالقصيرةّغيرّالرسميةّوصوالّإلىّالعملياتّالمطوّ ،ّوالتنميةّاالقتصاديةّنوعاّمنّدراساتّالسوق

 ّّ.ّّّةليلّالتجريبياوالتحّأصحابّالمصلحةّءتشملّآراالرسميةّالتيّتنطويّعلىّجوالتّعد ةّ

  هوّأحدّاألهدافّاألساسيةّإلجراءّدراسةّلألسواق.ّّللمنافسة الدعوة 

ّإطارهّالسياسهيئاتّيمكنّأنّتستخدمّال ‒ يّاتدراساتّاألسواقّلتحديدّاإلصالحاتّفيّقطاعّيضم 

علىّالسياساتّالمترتبةّّغيرّضروريةّعلىّالمنافسة،ّأوّلتوضيحّآثارّالمنافسةّاأوّالتنظيميّقيود

 أوّالتشريعاتّالمقترحةّوالتيّتنظرّفيهاّالحكومة.ّّّ

هةّإلىّالمشاركينّفيّحاالتّأخرى،ّفيّ ‒ يمكنّأنّتُستخدَمّدراساتّالسوقّلجهودّالدعوةّالموج 

ّمثال ّتُعتبّالسوق، ّالسلوك ّأنواع ّبعض ّأن ّلتغييرّتوضيح ّوذلك ّالمنافسة، ّلقانون ّانتهاكا ر

ّباللشركات،ّأوّمنعّبروزّسلوكّمّالممارساتّالحالية  .ّّّصناعةّآخذةّفيّالتطورلمنافسةّفيّخل 

هةّإلىّالجمهورّعبرّدراساتّالسوقّأيضا.ّمثال،ّيمكنّأنّتعالجّ ‒ يُمكنّبذلّجهودّالدعوةّالموج 

 ّّحالةّالمنافسةّفيّسوقّمعي ن.ّّالمستهلكينّفيّماّيخصّ ّلدىإحداهاّالمفاهيمّالخاطئةّ

 األمرّقطاع معيّن، المنافسة بمعرفة هيئات لتعزيز دراساتّالسوقّأداةّقي مةّّويُمكنّأيضاّأنّتكون

ّباّالذيّيُمكنّاالستفادةّمنهّفيّحاالتّاالندماجّالمستقبلية لمنافسة.ّأوّالتحقيقاتّفيّالسلوكّالمخل 

نّلمّتكنّإّخصوصاّ-السياساتّّواضعيلّمصدراّقي ماأيضاّتقاريرّدراساتّالسوقّّويُمكنّأنّتشك ل

محد دةّوالمرتبطةّبالقطاع.ّوتشك لّحمايةّالمستهلكّموضوعاّآخرّّبدولاحةّاإلصداراتّالخاصةّمت

ّ ّفيّدراساتّالسوقّالتيّتُجريها ّالدراسةّالشواغلّهيئاتّهاما ّويمكنّأنّتحد د ّالخاصةالمنافسة.

ضّالمنافسةّّنحيازاتّالسلوكيةاال،ّأوّحمايةّالمستهلكب الفاعلةّفيّمنّجانبّالمستهلكين،ّالتيّقدّتقو 

السوق.ّويمكنّأنّتشك لّأيضاّنقطةّانطالقّللتدابيرّالهادفةّإلىّإعالمّالمستهلكينّبطريقةّأفضل،ّ

وفتحّتحقيقاتّفيّقضاياّحمايةّالمستهلك،ّوبحسبّصالحياتّسلطةّالمنافسة،ّالتدابيرّالتيّتتطل بّ

ل.ّوقدّتعتب المنافسةّهيئاتّرّكذلكّمنّالشركاتّتسهيلّنشرّالوعيّلدىّالمستهلكينّوعملياتّالتحو 

 ّ ّّّّّّّّّلتسهيلّالتعاونّبينّالوكاالت.ّّّّّّفاعلةَّّحمايةّالمستهلكّدراساتّالسوقّوسيلة ّهيئاتّالمنفصلةّعنّ

 ّأيضا،ّمنّخاللّالكشفّّتدعم جهود سلطة المنافسة على صعيد اإلنفاذيمكنّلدراساتّالسوقّأن

ّمشاوراتوّاليلّالسعرّالخاصةّبدراساتّالسوقتحمنّشأنّعنّأدلةّتؤد يّإلىّفتحّتحقيقات.ّمثال،ّ

                                                      
دراساتّ،ّتحقيقاتّلتقصيّالحقائق،ّتحليلّالحاالتّالتنافسيةتُعرفّدراساتّاألسواقّأيضاّفيّبعضّالدولّبالتحقيقاتّالقطاعية،ّالتحقيقاتّالسوقية،ّ

،ّأوّدراساتّعامة.ّاستقصائيةّلتقصيّالحقائق



 1. المقدمة

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

تعس فيّكمصدرّالسلوكّالتنسيقّبينّالشركاتّأوّالالمنافسةّإلىّتحديدّهيئاتّالمستهلكينّأنّتدفعّ

 .ّّّّنفاذلإلّمتابعةّإجراءاتمشكالتّالمنافسةّفيّسوقّمعي ن،ّماّقدّيؤد يّإلىّ

 ومنها:،ّنّخاللّدراساتّالسوقيُمكنّتحقيقّأهدافّإضافيةّعد ةّم 

 لعمليةّاندماجّسابقةّأوّقراراتّانفاذّخاصةّبمكافحةّاالحتكار.ّّتقييم الحقإجراءّ ‒

 .بسلطةّالمنافسةّومنافعّالمنافسةّبشكلّعامّتعزيز الوعي العام ‒

خصوصاّّ–بعقليةّتعزيزّالمنافسةّّوإشباعّاألخيرة ،ت التنظيمية القطاعيةبناء عالقة مع الهيئا ‒

 ةّالتنظيمية.ّوقّبطريقةّمشتركةّمعّالهيئفيذّدراسةّالسعندماّتقومّسلطةّمنافسةّبتن

 

كلّقضيةّعلىّ ”المنافسةّالنظرّفيّاعتمادّمبدأهيئاتّظروفّمتنوعة،ّعلىّّوفيماّقدّتكونّدراساتّالسوقّمفيدةّفي

ّإنفاذتدابيرّّنة.ّوفيّبعضّالحاالت،ّقدّيشك لّاعتمادلتحديدّماّاذاّكانتّالدراسةّاألداةّاألكثرّمالئمةّفيّحالةّمعي ّ“ حدة

ّرسمية،ّاستجابةّأكثرّمالئمةّوفاعليةّمنّحيثّالكلفةّلمشكلةّمعي نةّخاصةّبالمنافسة.ّّّّّّّّمبادراتأوّ  ّّدعوةّأقل 

 األطر القانونية 

،ّبماّفيّذلكّالصالحياتّوالمرونةّالتيّتتمت عّبهاّسلطةّالمنافسة،ّمعي نةّدولةنّاإلطارّالقانونيّلدراساتّالسوقّفيّإ

به،ّوالنتائجّالمحتملةّلدراساتّوعلىّأنواعّمشكالتّالمنافسةّالتيّيمكنّاستكشافهاّ،سيؤثرّ العمقّالذيّيمكنّاستكشافهّا

داّرئيساّلنجاحّدراساتّالسوقّكأداةّلسياسةّالمنافسةّفيّ  .ّّّّدولةالسوق.ّونتيجةّلذلك،ّقدّيشك لّهذاّاإلطارّعامالّمحد ِّ

ّالصالحيةمنّالشائعّأكثرّأنّتكونّهذهّالحياتّإلجراءّدراسةّللسوق.ّوبنوعّمنّالصهيئاتّالمنافسةّتتمت عّمعظمّ

 .نةعيّ منّالصالحياتّالعامةّالممنوحةّلسلطةّمّمتأتيةصالحيةّّعوضاّعنتشريعيةّصريحة،ّ

الحكومة،ّّإجراءّدراسةّعنّأيّموضوعّتحيلهّإليها التشريعات بموجبمنّسلطةّالمنافسةّ،ّقدّيُطلبّالدولفيّبعضّ

 تنظيميةّقطاعية.ّّّّلحاالت،ّهيئةأوّفيّبعضّا

سلطةّالمنافسةّبموجبّتشريع،ّأوّت لذلكّإلىّجدولّويجوزّتقييدّالمد ةّالقصوىّلدراسةّالسوقّالتيّتجريهّا خضعّخالفّا

ّمعّإمكانيةّالتمديدّفيّبعضّالحاالت(.ّياريّقدّتكونّالتزمتّبهّالسلطةّ)زمنيّمع

الحيةّإجراءّدراساتّالسوقّبصالحياتّجمعّالمعلوماتّلغاياتّإجراءّالتيّلديهاّصهيئاتّالمنافسةّوعادةّماّتتمت عّ

  هذهّالدراسات.ّّّ

 ّّعلىّالمعلوماتللحصولّإلىّأصحابّالمصلحةّطلباتّإلزاميةّعد ةّبصالحيةّإصدارّهيئاتّتتمت ع،

ّالّالدولوفيّبعضّ ّهذه ّوتبل غّصالحيةّإلىّهيئاتّعامةّأخرىّكالهيئتمتد  اتّالتنظيميةّالقطاعية.

أنّهذهّالصالحياتّعادةّماّتُستخدمّعندماّتفشلّاستراتيجياتّجمعّالمعلوماتّالطوعيةّأوّّهيئاتال

تكونّغيرّعملية.ّّّ

 ّتترافقّصالحياتّجمعّالمعلوماتّبصالحياتّفرضّعقوباتّعلىّاألطرافّالذينّالّيمتثلون مّا عادّة

تقديمّطلبّتّالمنافسةّهيئابطلباتّالحصولّعلىّالمعلومات.ّلكن،ّفيّبعضّالحاالت،ّينبغيّعلىّ

 إلىّالمحاكمّلفرضّعقوباتّبدالّمنّفرضهاّمباشرة.ّّّّ

 ّّجمعهاّخاللّدراسةّللسوقّإلىّحمايةّقانونية،ّخصوصاّالسرية عادةّماّتخضعّالمعلوماتّالتيّيتم 

 ّجمعهاّمنّالشركاتّأوّأصحابّالمصلحةّاآلخرين.ّمنهاّالتيّتم ّ

 ّالحصوللوماتّأنّتُستخدَمّالمعّفيّمعظمّالحاالت،ّيمكن منّفرقّدراسةّالسوقّفيّّعليهاّالتيّتم 

ّ ّاإلنفاذحاالتّمتابعة ّلبعضّالشروط. ّوفقا ،ّ ّهيئات ّهذهّّعد ةوتقوم ّاستخدام ّفي ّالرغبة بموازنة

وتتمث لّ،ّمعّالحاجةّإلىّتشجيعّالتعاونّالطوعيّبينّالمشاركينّفيّالسوق.ّاإلنفاذالمعلوماتّلغاياتّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

الجهودّالهادفةّّبالتأكيدّللمشاركينّفيّالسوقّعلىّقيمةّمشاركتهمّفيّإحدىّطرقّتحقيقّهذاّالتوازن

 ّّّّأوّتوصياتّمحتملة.ّّّإجراءاتّتصحيحيةبناءّفهمّدقيقّللقطاع،ّوإعدادّأيّّإلى

ّ

عمليةّمنّخطوتين،ّتتمث لّبدراسةّهيئاتّالمنافسةّ،ّيشملّاإلطارّالقانونيّلدراساتّالسوقّالخاصةّبالدولفيّبعضّ

هناكّمنّمشكالتّعلىّصعيدّالمنافسةّتتطل بّمزيداّمنّالبحث،ّيتبعهاّفيّبضّالحاالتّتحقيقّّاّكاندّماّاذأوليةّلتحدي

قّأكثر يشملّتحديداّرسمياّللسوق،ّوطلباتّللحصولّعلىّالمعلومات،ّوأوامرّقانونيةّمحتملةّلمعالجةّمشكالتّّمعم 

 المنافسة.ّّّ

 





 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس
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ّهذهّالعمليةّعندّإجراءّدراساتّالسوق.ّإّمتشابهةياتّعد ةّ،ّوتواجهّتحد ّمماثلةاّعمليةّعمومهيئاتّالمنافسةّبعّتت ّ ن 

رّفريقّالدراسةّصورةّأوضحّعنّّ،ّالذي4 لقسمافيّملخ صةّ يشد دّعلىّالطبيعةّالديناميةّلدراسةّالسوق:ّفيماّيطو 

ّإلىّمراجعةّخطةّالمشروعّباستمرار  ّياتّجمعّالمعلوماتّأوّالنهجّالتحليلي.ّ،ّإضافةّإلىّاستراتيجالقطاع،ّقدّيُضطر 

مبادئّتوجيهيةّبشأنّهيئاتّالمنافسةّولتوفيرّاليقينّللمشاركينّفيّالسوقّوأصحابّالمصلحةّاآلخرين،ّنشرّعددّمنّ

الختيارّمبادئّاّالمصلحةّعنّفكرةّإلىّأصحابّالتوجيهيةّهذهّالمبادئوتعطيّالُمعتمدةّفيّدراسةّالسوق.ّّاإلجراءات

ّتحليلها،ّوأنواعّواولويات،ّوالجدوترتيبّاأل لّالزمنية،ّوفرصّتقديمّالتعليقات،ّوأنواعّمشكالتّالمنافسةّالتيّسيتم 

ّالنظرّفيها،ّوأنواعّالنتائجّالتيّقدّتظهر. ّاألدلةّالتيّسيتم 

ّّّّ 

 وتشملّعمليةّدراسةّالسوقّعادةّاألنشطةّالمبينةّأدناه.

  األولويةاختيارّالقطاعاتّوترتيبهاّبحسبّ.1ّالخطوةّ

بحسبّاألولويةّلدراساتّّبينّموازنةالهيئاتّالمنافسةّينبغيّعلىّ مجموعةّمنّالعواملّعندّاختيارّالقطاعاتّوترتيبهّا

ّ.ّّّاّالمستندمنّهذ3ّالقسم نةّفيّالسوق.ّوهذهّالعواملّمبيّ 

 هوالتخطيطّلالمشروعّنطاقّحديدّتّ.2الخطوةّ

ّالدراسة.ّّعد ةّعلىّأهميةّتحديدّنطاقّالمّهيئاتتشد دّ  شروعّوالتخطيطّلهّفيّمستهل 

 :يشك لّّتحديدّنطاقّدراسةّالسوقّلجهةّالقطاعاتّوالمسائلّالتيّينبغيّالنظرّفيها،نّإّتحديد النطاق

ةّفيّالتخطيطّللدراسة.ّلكن،ّينبغيّالنظرّفيّمسألةّماّاذاّكانتّالسلطةّمنّيحد دّ خطوةّأولىّمهم 

أنّذلكّقدّ األسواقّللدراسةّبمّا فيّذلكّاآلثارّالمحتملةّرسميّا بمّا ينطويّعلىّمخاطرّغيرّضروريةّ،

ّيبقىّمهمّ علىّقضاياّاالندماجّفيّالمستقبل.ّ أنّتحد دّفرقّعملّدراسةّالسوقّالعاملينّفيّّاوفيما

ّواضح ّليس ّسيدرسونها، ّالتي ّّاالشركات ّللسوق ّومنشور ّرسمي ّتحديد ّكان ّاذا لهذهّّالزماما

ّيُطلبّذلكّبصورة ّلم ّما ّّالدراسات، ّ)مثال، ّ.(ةالرسميّاإلجراءاتّالتصحيحيةفيّحاالتّمحد دة

نّ لدراساتويتضم  (ّالمزيد3ّ)القسمّّشبكةّالمنافسةّالدوليةالسوقّالصادرّعنّّدليلّالممارساتّالجيدّة

 ّّّّّّمنّالمعلوماتّبشأنّتحديدّنطاقّدراسةّالسوق.ّّّ

 :ّيُحتملّأنّتُكَّّاالستشارات المسبقة ّدلّ عندما ّبإجراء ّحكوميةّفّسلطة ّللسوقّمنّقِّبَلّهيئة راسة

التعاملّمعّّشبكةّالمنافسةّالدوليةالسوقّالصادرّعنّّدليلّالممارساتّالجيدةّلدراساتأخرى،ّيقترحّ

تلق يّالطلبّأوّاألمرّاإللزامي.ّوقدّيساعدّذلكّفيّالحرصّعلىّأنّتكونّالجداولّّهذهّالهيئةّقبل

 ّّلمعلوماتّإضافية(.ّّّالمذكورّمنّالدليل2.5ّالزمنيةّوالتوق عاتّموض حةّ)مراجعةّالقسمّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

 بشأنّمشكالتّّفرضياتيُمكنّاستخدامّمجموعةّأوليةّمنّالّالخاصة بمشكالت المنافسة: فرضياتال

ولتوجيهّعمليةّجمعّّ،مخططاتّدراسةّالسوقالمنافسةّفيّالسوقّوذلكّإلضفاءّطابعّرسميّعلىّ

ّالفرضياتمنهجيةاختيارّالوالمعلوماتّ ّتحديدهضررّأوليةّمنّنظرياتّّ.ّوقدّتأتيّهذه خاللّّاتم 

ّوترتيبهاّبحسبّاألولوية.ّّللدراسةّعمليةّاختيارّالقطاعاتّ

 :يق،ّووضعّجدولّزمني،ّوتحديدّخطةّالدراسة،ّينبغيّاختيارّفرّفيّمستهلّ ّفرق دراسة السوق

ةّفرقّّتجريفيها.ّوغالباّماّّلمشروع،ّوذلكّعلىّصعيدّمراحلّالدراسةّواألنشطةّاألساسيةا مختص 

ّعلدراساتّالسوق ّمن، ّأنّبعضّّىّالرغم ّبمجاالتّالدعوةهيئاتّالمنافسة ة ّمختص  ّشك لتّفرقا

نّاالستعانةّبخبراءّمنّالخارجّقدّيكونّطريقةّفاعلةّللحصولّعلىّخبرةّقطاعيةّودراساتّالسوق.ّإ

اتّعلىّتحد ياتّالمواردّالداخليةّلسلطةّالمنافسة،ّلكنّقدّتنطويّهذهّالعمليّإجهادأوّمنهجيةّمنّدونّ

 ّّّمنافعّبناءّالقدراتّالداخليةّلدراسةّالسوق.ّّّّّّوتحد ّ

 :ّمنّّالتخطيط إلشراك أصحاب المصلحة ّوقتّمبكر ّفي ّالمصلحة ّأصحاب ّتحديد ّيتم  ّأن ينبغي

دليلّالممارساتّمن4ّّفضالّعنّتطويرّاستراتيجيةّإلشراكهمّ)علىّالنحوّالمبي نّفيّالقسمّالدراسة،ّ

 (.ّشبكةّالمنافسةّالدوليةالسوقّالصادرّعنّّالجيدةّلدراسات

 :للمخاطرّخاللّالتخطيطّهيئاتّالمنافسةّتُجريّبعضّّتحديد المخاطر المرتبطة بالدراسة تقييمّا أيضّا

  لتعاملّمعها.ّّيدّالمخاطرّالرئيسةّواستراتيجيةّالدراسةّالسوق،ّلتحد

 جمعّالمعلوماتّاألوليةّ.3الخطوةّ

ّالمتوفرإ ّالمعلومات ّجمع ّن ّالخلفية ّعن ّّ–ة ّالقطاع، ّبنية ّعن ّاألساسية ّوالمعلومات ّ)أوّوالمشاركين، المنتجات

ّالسابقةّلسلطةّمعي نةّّ،الخدمات(،ّالمستهلكينّواألطرّالتنظيمية ّ–منّالمصادرّالمتاحةّللجميع،ّفضالّعنّالقضايا

 ّّمعّأصحابّالمصلحةّالرئيسين.ّويمكنّأيضاّإجراءّاالستشاراتّاألوليةّّلدراساتّالسوق.ّشائعةيشك لّنقطةّانطالقّ

تّالرئيسةّلجمعّمعلوماتّإضافية.ّوتحديدّالمجاالّةختيارّالمنهجيلىّاطابعّرسميّعوستساهمّهذهّالعمليةّفيّإضفاءّ

 (.4.1ّّّ القسمفضالّعنّذلك،ّستسمحّبتنقيحّنطاقّالدراسةّوخطةّالمشروعّ)مراجعةّ

 إطالقّدراسةّالسوقّ.4الخطوةّ

ّّدراسةّاطالقينبغيّ ّوالسوقّبشكلّرسمي، ّالدراسة، ّبيانّمنشورّيوض حّأسبابّإجراء ّوجدويرافقها ولهاّنطاقها

،ّإضافةّإلىّجهاتّاالتصالّالرئيسة.ّوإلطالقّالدراسةّرسميا،ّيمكنّأنّالزمني،ّومعلوماتّعنّنهجّالمشاورات

،ّمنّجملةّاإللكترونيموقعهاّّوالوثائقّالمعروضةّعلىتستخدمّسلطةّالمنافسةّالبياناتّالصحفيةّواإلعالناتّالعامةّ

نّالقسمّّأدوات شبكةّالمنافسةّالسوقّالصادرّعنّمنّدليلّالممارساتّالجيدةّلدراسات5ّّالتواصلّاألخرى.ّويتضم 

 ّّمعلوماتّإضافيةّعنّاستراتيجياتّإطالقّدراساتّالسوق.ّّّّّالدولية

 اختيارّالمنهجيةّ.5الخطوةّ

رّفريقّالدراسةّالفرضياتّاألوليةّويجمعّاختيارّالمنهجياتّالمناسبةّأساسيّلنّإن جاحّدراسةّالسوق.ّفبعدّأنّيطو 

مجموعةّمبدئيةّمنّالمعلوماتّالمطلوبة،ّيمكنهّاالنتقالّإلىّاختيارّالمنهجية.ّويشملّذلكّتحديدّالتحليلّالالزمّالختبارّ

ّأيهذهّالفرضيات،ّوتحديدّالمنهج ّالتحليل.ّوقدّتكونّهناكّالبياناتّالمطلوبّفجوةّفيّالمعلوماتّأوّةياتّلسد  ةّلهذا

ّخاصةّبالمعلومات.ّّّّّأخرىّحاجةّإلىّتعديالتّإضافيةّعلىّصعيدّنطاقّالدراسةّفيّحالّبروزّأيّقيودّتحليليةّأوّ

ّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

 

 جمعّمعلوماتّإضافيةّ.6الخطوةّ

ّلدراساتّالسوقّمقابال ّالمعلوماتّالُمستخدمة ّعلىّتتشملّطرقّجمع ّوطلباتّالحصول ّأصحابّالمصلحة ّمع

وقدّالمعلومات،ّواالستقصاءات،ّوجمعّالبيانات.ّوقدّتُعتَمدّهذهّالطرقّفيّمراحلّعد ةّتتبعّإطالقّدراسةّالسوق.ّ

ّتؤديّأيّقيودّلجهةّتوافرّالبيانات،ّأوّأيّاكتشافاتّجديدة،ّإلىّمراجعةّالمنهجياتّالتحليليةّالُمختارة.ّّ

ّالتحليلّ.7الخطوةّ

 والممارساتّالفضلىّلتطبيقها.ّهيئاتّالمنافسةّتخدمهاّعادةّالمنهجياتّالتيّتس 4.2 قسماليصفّ

 غّوالتوعيةاإلبالّوطرقّاختيارّالنتائجّالمرجوةّ.8الخطوةّ

عندّتحديدّأيّمشكالتّعلىّصعيدّالمنافسةّفيّقطاعّمعي ن،ّينبغيّعلىّفريقّدراسةّالسوق،ّبالتشاورّّاختيار النتائج:

ّإمعّ ّللمشاركينّفيّنّكاأصحابّالمصلحة،ّتطويرّمسارّعمل، ّأوّأنشطةّدعوة نّعلىّشكلّتوصياتّللحكومة،

النتائجّالمحتملةّلدراسةّالسوق،ّالتيّتختلف5ّّ القسم،ّأوّأيّتدابيرّأخرى.ّويبي نّاإلنفاذمتابعةّّإجراءاتالسوق،ّأوّ

ّتحديدهاّعلىّصعيدّالمنافسة.ّّ  وفقاّلصالحياتّسلطةّالمنافسةّالقانونيةّوالمشكلةّالتيّتم 

ّتحليلها،ّومشكالتّالمنافسةّرسمياّختتمّدراسةّالسوقّمكنّأنّتُّيّالنشر: بنشرّتقريرّنهائيّيصفّالقطاعاتّالتيّتم 

 ةّللوصولّإلىّهذهّاالستنتاجات،ّوالنتائجّالُمختارة.ّّعتمدالتيُّحد دَت،ّوالمنهجياتّالم

سلطةّالمنافسةّعلىّالموضوع.ّّعنّدراسةّالسوقّنهايةّعملّنهائيّنشرّتقريرّ ّشك ليّأنّرجحالمُّّغيرّمنّالتوعية:

ّأيضاّإعادةّالنظرّفيّقطاعّمعي نّ وقدّيُطلبّمنّالسلطةّالدعوةّإلىّتطبيقّتوصياتّالدراسةّأوّنشرّنتائجها.ّوقدّتتم 

ّتطبيقّتوصياتّّ،بعدّمرورّسنواتّعد ة،ّبشكلّشاملّأوّمنّخاللّاستعراضّرفيعّالمستوى لتحديدّإلىّأيّمدىّتم 

ت تّمعالجةّالمشكالتّالمحد دةّعلىّمستوىّالمنافسة.ّّّالسلطة،ّوإلىّأيّحدّ   ّم 

ّتقييمّالحقّمحتملّّ.9الخطوةّ

بإجراءّتقييمّهيئاتّالمنافسةّبهدفّتطويرّالعبرّالمستخلصة،ّوتحديدّقيمةّدراساتّالسوقّبشكلّعام،ّقدّترغبّ

ّّ.6القسم الحقّلدراسةّالسوق،ّكماّهوّمبي نّفيّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل
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(2017b)المصدر:ّمقتبسّعنّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ

التنقيح باالستناد إلى 
 توفّر البيانات

جمع معلومات إضافية 

 عند الحاجة

التنقيح باالستناد إلى البحوث 

 األولية والمنهجيات

اختيار القطاعات 

 وترتيبها بحسب األولوية  

تحديد نطاق المشروع 

 لهوالتخطيط 

جمع المعلومات 

 األولية 

 إطالق دراسة السوق

 جمع معلومات إضافية

 اختيار المنهجية

 التحليل

اختيار النتائج المرجوة 
وطرق اإلبالغ 

 والتوعية

 تقييم الحق محتمل

 ظفين المعنيين باإلنفاذ بشأن المشكالت على نطاق السوق أو المسائل التي تتطلّب توضيحا التشاور مع المو ◄
 مراجعة المسائل الخاصة بالمنافسة والتي أبلغ عنها أصحاب المصلحة أو المستهلكون أو الهيئات العامة  ◄
 النظر في المؤشرات الكّمية لمشكالت المنافسة المحتملة في قطاع معيّن ◄
هداف االستراتيجية )مثال تطوير المعرفة الداخلية، وتحضير جهود الدعوة، والتطّرق إلى النظر في األ ◄

 القطاعات ذات األولوية الحكومية( ومبادئ ترتيب األولويات

 القطاعات، الصناعات أو سلوكيات المشاركين في السوق المستهدفةتحديد النطاق:  ◄
 تحديد الموارد واختيار الفريق، بما في ذلك المستشارين الخارجيين المحتملين  ◄
 تحضير خطة المشروع، وجدول زمني؛ إجراء تقييم للمخاطر ◄
 تحديد أصحاب المصلحة المحتملين ووضع خّطة التزام ◄
 خطة المشروع وجدول زمني، وإجراء تقييم للمخاطرتطوير فرضيات أولية، وتحضير  ◄
 إطالق الدراسة بواسطة إعالن عام  ◄

 جمع البيانات األولية: ◄
جمع المعلومات المتوفرة للعموم عن الصناعة واإلطار  ‒

التنظيمي، ودراسات السوق في الواليات القضائية األخرى 
 ة في القطاع أو الصناعةوالحاالت السابق

 تحديد مصادر البيانات الرئيسة وأصحاب المصلحة ‒
 أصحاب المصلحةمقابالت مبدئية مع مشاورات أو  ◄

 نشر إعالن عام لشرح الغرض من الدراسة والدعوة إلى إسهامات أصحاب المصلحة  ◄

 تحديد المقاربة المنهجية:  ◄
 تحديد التحليل المطلوب الختبار الفرضيات ‒
النظر في إيجابيات وسلبيات التقنيات التحليلية باالستناد إلى توفّر البيانات، وكثافة الموارد،  ‒

 ومتطلّبات الوقت

 الخيارات على صعيد التحليل ومصادر البيانات   استشارة أصحاب المصلحة بشأن  ‒

 إجراء عملية معّمقة لجمع المعلومات ◄
 مقابالت إضافية مع أصحاب المصلحة وطلبات إضافية للحصول على معلومات  -
 استقصاءات -
 ي ذلك الحصول على البيانات أو الخدمات من موّردين خارجيينتمارين إضافية لجمع المعلومات، بما ف -

 تطبيق المقاربة المنهجية: ◄
 د هيكل السوق وخصائصه الرئيسةتحدي -
 تحليل األسعار -
 التحليل القائم على العرض -
 التحليل القائم على الطلب -
 التحليل التنظيمي -

 تحديد النتائج، بما فيها التوصيات وأي إجراءات تصحيحية ◄
ى صعيد التوعية )إصدارات جديدة، مؤتمرات صحفية، تنظيم فعاليات سلطة نشر التقرير وبذل جهود عل ◄

 المنافسة أو المشاركة في فعاليات خارجية، وسائل التواصل االجتماعي، إلخ..(
 ترتيب اجتماعات متابعة مع أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية ◄
 تنفيذ التوصيات والخطوات التالية ◄
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،ّنظراّإلىّالمواردّالمطلوبةّإلجراءّدراسةّمتأنيةّاختيارّالقطاعاتّلدراساتّالسوقّوترتيبهاّبحسبّاألولويةّيتطل ب

حةّوترتيبهاّبحسبّاألولوية،ّولكن،ّهناكّكنّاستخدامهّلتحديدّالقطاعاتّالمرشّ دراسةّللسوق.ّماّمنّمؤشرّوحيدّيم

 فيّاالعتبار.ّّّهيئاتّالمنافسةّعواملّعد ةّينبغيّأنّتأخذهاّ

ّ

ّعندّاختيارّقطاعاتّلدراساتّالسوق.ّّهيئاتّالمنافسةّنّيمكنّاستخدامهماّكنقطةّانطالقّلهناكّنهجانّأساسيا

 

 :مالحظاتّالمشاركينّفيّالسوقّومعالجيّالقضاياّوأصحابّالمصلحة.ّّتعتمدّعلىّالنُهج النوعية

ّتطويرهاّّآراءّ ّ،وتشملّالمعلوماتّالتيّيمكنّاستخدامهاّلتطويرّمجموعةّمنّالقطاعاتّالمرشحة تم 

رّخاللّاستعراضاتّعملياتّاالندماجّواالستشاراتّالداخليةّغيرّالرسمية،ّفضالّعنّطلباتّأكث

نّاالتجاهاتّعلىّصعيدّشكاوىّالمستهلكين،ّوآراءّاألكاديميينّخرى.ّوإرسميةّمنّهيئاتّحكوميةّأ

ّمفيدة.ّ والمؤسساتّالفكرية،ّوالبحوثّفيّمجالّاالتجاهاتّأوّاالبتكاراتّالحديثة،ّقدّتكونّأيضا

ّبوضعّالئحةّبالقطاعاتّالمرش حة.ّّّّّّافريقاّخاصاّأوّموظفهيئاتّالمنافسةّوتكل فّبعضّ

 خصوصاّاإلحصاءاتّاإلجماليةّالتيّقدّتشيرّإلىّمشكالتّخاصةّّم مؤشرات،النُهج الكّمية باستخدا

المنافسة،ّولكنّالّيتم ّاالعتمادّهيئاتّبالمنافسةّعلىّصعيدّالقطاعات،ّتم ّالنظرّفيهاّمنّقِّبَلّعددّمنّ

وهيّتشمل:ّدرجةّانخراطّالحكومةّفيّقطاعّمعي نّ)منّخاللّاألنظمةّأوّّعلىّنطاقّواسع.عليهاّ

ّالملكية( ّّاالرتفاع، ّمقارنة ّنسبيا ّالمرتفعة ّاألسعار ّ)أو ّباألسعار ّالتركيزّّبدولالحديث أخرى(،

ّاألسواق،ّ،المتزايد ّإلى ّالدخول ّصعيد ّالدخولّّنقصّعلى ّحواجز ّالحصصّالسوقية، استقرار

وتبرزّتحد ياتّمنهجيةّعد ةّلجهةّأخذّكل ّهذهّالمؤشراتّ والخروجّواالتجاهاتّعلىّمستوىّاالبتكارّ.

ّتحليلهاّبمعزلّعنّبعضهاّالبعض،ّلكنّسويا،ّفتساعدّفيّتحديدّعتبار،ّفيّاال ولذلكّالّينبغيّأنّيتم 

ّّّّّّّّمجموعةّأوليةّمنّاألسواقّالمرش حةّلمواصلةّالنظرّفيها.ّّ

ّ

فيّالقطاعّالمنافسةّالمحتملةّّكالتعنّمشّأوليةمجموعةّفرضياتّةّللقطاعاتّبمبدئيةّاالختيارّاليمكنّتوجيهّعملي

لىّعمليةّترتيبّاألولوياتّإضفاءّطابعّرسميّعمعالجتها.ّوقدّتساعدّهذهّالفرضياتّفيّّلتيّقدّتنظرّالوكالةّفيوا

ّهذهّالفرضياتّبالمرونةّهيئاتّالمنافسةّولكنّشد دّعددّمنّّ.وتحديدّالنطاق ّتمس  ّعلىّصعيدعلىّالحاجةّإلىّأال 

ّهكذاّتحليل.ّّّاستكشافّفرضياتّإضافيةّخاللّعمليةّدراسةّالسوق،ّشرطّأن  ّتتوف رّأدل ةّكافيةّتستحق 

ف األهدافّالتيّتسعىّّوذلكّمنّخاللالقطاعاتّالُمختارةّلدراساتّالسوقّبشكلّجزئيّعنّهيئاتّالمنافسةّّوتعر 

،ّفدّترك زّعلىّالدرجةّاألولىفيّألغراضّالدعوةّإليهاّالسلطةّلدىّإجراءّدراسةّالسوق.ّواذاّأجرتّسلطةٌّالدراسةّ

إنّإجراءّدراساتّألغراضّلمنافسة.ّخل ةّبامؤشراتّممارساتّمتظهرّفيهاّّأخرىعّلتنظيمّشديد،ّأوّقطاعاتّتخض

ّيؤد ّ ّأوّالقطاعاتّّعلىّالقطاعاتّالتشديديّإلىّجمعّالمعلوماتّالداخليةّقد ة، ّذاتّأنشطةّاالندماجّالمهم  المرك زة

حمايةّالمستهلكّأوّأخرىّمسائلّتّالسوقّلمعالجةّالناشئةّ)مثالّالقطاعاتّالرقمية(.ّانّات خاذّقرارّباستخدامّدراسا
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

ّنفسيرهالمستهلكينّقدّنتائجّضعيفةّلّفيهاّظهرتاتّإلىّاختيارّقطاعّفضيمتعلقةّبالمستهلكينّقدّي بشكلّكاملّّلمّيتم 

أمامّعملياتّالتنافسيةّفيّالسوقّ)مثال،ّقدّيشملّذلكّاألسواقّالتيّتنطويّعلىّخياراتّمعق دةّأوّحواجزّّظروفبال

ّالمشكالتّذاتّأولويةّأللّالتحوّ  فيّاألسواقّالتيّتؤثرّعلىّقاعدةّواسعةّمنّّكبرجهةّالمستهلك(.ّوقدّتكونّهذه

 المستهلكين.ّّّّ

ّتحديدّبعضّالقطاعاتّالمرش حة،ّيمكنّأنّتقل صّ الالئحةّعبرّتطبيقّبعضّاالعتباراتّهيئاتّالمنافسةّوبعدّأنّيتم 

ّاالستراتيجية.ّّّ

 

 إلجراءّدراساتّللسوق.ّهيئاتّالمنافسةّخياٌرّاستراتيجيّشائعّلّحكوميةالولوية األقطاعات ذات ال

الدراساتّفيّإضفاءّطابعّرسميّ رّمنعّاعتمادّعلىّالعمليةّالسياساتية،ّمثال،ّعبويمكنّأنّتساعدّهذّه

ضرورية،ّأوّتحديدّالفرصّلإلصالحّالتنظيمي.ّوقدّدابيرّجديدةّذاتّعواقبّتنافسيةّسلبيةّغيرّت

ّأكثرّاعتمادّتوصياتّالدراسةّالمتعل قةّبالقطاعاتّذاتّاألولويةّالحكومية،ّالخاصةّيكونّ حا مرج 

علىّّواضعيبالتوصياتّللقطاعاتّالتيّليستّموضوعّتركيزّ قدّيكونّصعبّا لكنّ، هيئاتّالسياساتّ.

ماّلتؤثرّعلىّعمليةّالتطورّالسياساتي،ّبّالالزمأنّتضمنّإتمامّدراساتّالسوقّفيّالوقتّالمنافسةّ

ّإلىّاستباقّالمسائلّقبلّأنّتصبحّموضعّاهتمامّالجمهور.ّّّهيئاتأنّال  قدّتُضطر 

  بإجراءّهيئاتّالمنافسةّلتقومّقدّتوف رّأيضاّفرصاّاستراتيجيةّّات مهّمةرّ التي تخضع لتغيالقطاعات

مستقبليةّمحتملة،ّوتؤديّّإنفاذدراساتّالسوق.ّوبشكلّخاص،ّقدّتفضيّتغييراتّالسوقّإلىّشواغلّ

شأنها.ّالخبرةّبإلىّتحدياتّتنظيمية،ّأوّتسفرّعنّعملياتّاندماجّقدّترغبّالسلطةّفيّاكتسابّبعضّ

للمشاركينّفيّويمكنّأنّتقومّدراساتّالسوقّالتيّترك زّعلىّهذهّالتغي راتّبتوضيحّأنواعّالسلوكّ

شأنّمسائلّجديدةّيّأيضاّإلىّدراساتّمتابعةّبلمنافسة،ّوقدّتؤد ّالتيّتعتبرهاّالسلطةّمخل ةّباالسوقّو

ّالكشفّعنها.ّّّّّّّّّ  تم 

 ّلدراساتّالسوقّ لمكافحة االحتكار القطاعات التي ظهرت فيها حاالت عّدة ّجيدا قدّتشك لّمرش حا

لّالتواطؤّ أيضا.ّوقدّتكشفّالدراسةّعنّعواملّتساهمّفيّمشاكلّالمنافسةّهذه،ّكالسلوكّالذيّيسه 

ّأيضاّعي نّمنّالسلوكّيسمحّبهّقانونّالمنافسة.ّويمكنأوّالنقصّفيّالوضوحّلجهةّماّاذاّكانّنوعّم

ّدرسهاّفيّ المنافسة،ّعلىّّهيئاتمجاالّفاعالّلترك زّعليهاّّأخرىّدولأنّتكونّالقطاعاتّالتيّتم 

 ّّّّ.ّّمعي نةّدولةنبغيّالنظرّفيّالظروفّالفريدةّلالرغمّمنّأنهّي

 يكونّات التنظيمية القطاعية اتجاه المنافسة لدى الهيئ أنّالقطاعاتّالتيّتم ّتنظيمهاّقّد بمّا اّ، مهم  أيضّا

مّمعّأخذّالمنافسةّفيّاالعتبارّقدّتوف رّفرصاّأساسيةّلتنتجّسلطةّالمنافسةّتغي راتّ وفقاّإلطارّلمّيُصم 

  إيجابية.ّّ

 المنافسة،ّعلىّالرغمّ هيئاتمنّيتم ّالنظرّفيهاّأيضاّمنّقِّبلّعددّّعي ندرجةّاالهتمامّالعامّفيّسوقّم

أوّنتائجّأخرىّقدّالّّاإلنفاذّإجراءاتشأنّمعي نةّبّتوق عاتّينتجّعنهالبدءّبدراسةّللسوقّقدّمنّأنّ

 تعكسّواقعّقطاعّمعي ن،ّولذلكّقدّتبرزّالحاجةّإلىّعملياتّتواصلّحذرة.ّّّّ

ّ

ّبعضّ ّتستخدم ّالمنافسة ّلدراساتّهيئات ّالمرش حة ّالقطاعات ّبين ّاألولويات ّترتيب ّفي ّللمساعدة ية ّكم  مؤشرات

علىّّمعي نّيةّالنسبيةّلقطاعباالقترانّمعّاالعتباراتّاالستراتيجيةّالمبي نةّأعاله.ّوتشملّهذهّالمؤشراتّاألهمّ ألسواق،ّا

ّ ّالبحثّوالتطوير ّواإلنفاقّعلى ّالمستهلك، ّفيّسالل ّوالوزن ّوالتوظيف، ّالناتج، ّلجهة ّاألوسع ّوإجمالياالقتصاد

الّاألهميةّالنسبيةّلقطاعّعتباراتّاالجتماعيةّمعّسائرّالقطاعاتّ)مثاالستثمارات،ّفضالّعنّمدىّترابطّاالقتصادّواال

ّّّّّّّّّّّألسرّالمعيشيةّذاتّالدخلّالمنخفض(.معي نّبالنسبةّل
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

حّأنّتؤد يّدراسةّالسوقّفيهاّإلىّنتائج.ّمثال،ّيمكنّهيئاتّالمنافسةّقدّتوليّأيضاّ أولويةّللقطاعاتّالتيّمنّالمرج 

للغوصّفيّمسائلّمعي نة،ّأوّلجمعّبعضّّالسوقّالفرصةّالوحيدةّأمامّالسلطةاّكانتّدراسةّإيالءّأولويةّإلىّقطاعّاذ

منافسةّعلىّنطاقّالسوقّ)مقارنةّبالّمرتبطةّهاّأساسيةّلتحليلّمشكلةللعمومّولكنّكونّمتوف رةالمعلوماتّالتيّقدّالّت

ّّبمشكلةّخاصةّبالشركات(.ّّّ





 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس

 إجراء دراسات السوقمنهجيات  .4

ّقطاع.ّّماّمنّمنهجية عّأهدافّدراساتّالسوقّوالظروفّالفريدةّلكل  قياسيةّوحيدةّإلجراءّدراسةّللسوق،ّنظراّلتنو 

 تحد ياتّمماثلةّعد ةّلدىّإجراءّدراساتّلألسواق.ّّهيئاتّالمنافسةّلكن،ّتواجهّ

 منهجيات جمع المعلومات .4.1

 راسةّللسوق.ّمجموعةّواسعةّمنّالمعلوماتّألغراضّإجراءّدهيئاتّالمنافسةّيمكنّأنّتجمعّ

 معلومات أساسية

يتم ّالنظرّفيهاّأوالّّجمعتهاّسلطةّالمنافسةّمنّالحاالتّالسابقةّأوّدراساتّالسوقّاألخرىّينبغيّأننّالمعلوماتّالتيّإ

 ّّاختيارّمصادرّمعلوماتّإضافية.ّّعمليةّ،ّوإلضفاءّطابعّرسميّعلىلتجن بّاالزدواجيةّفيّجمعّالمعلومات

ّإ ّّاإلنفاذّراءاتإجنّدراساتّالسوقّأو ّبها ّالتيّتقوم ّوالدراساتّالتيّتهيئاتّالمنافسة ّالهيئاتّاألخرى، حض رها

 ّللمعلوماتّوالبياناتّاألساسيةّاألولية.ّّّّاشائعّاتّالتنظيميةّاألخرى،ّتُعتبرّمصدرالحكوميةّأوّالهيئا

اغلّلجهةّسيرّعملّالقطاعّالمعني،ّويمكنّللشكاوىّالتيّتتلقاهاّسلطةّالمنافسة،ّوتعليقاتّالجمهورّالتيّتشيرّإلىّشو

هّصياغةّفرضياتّأنّ  ضّللمسائلّفيّتقريرّدراساتّالسوق.ّّوتحاليلّوعرتوج 

ّبالمقاالتّ ّبدءا ّاإلضافية، ّالمعلوماتّاألساسية ّمن ّواسعة ّمجموعة ّاستخدام ّإلىّملفاتّاألويمكن ّوصوال كاديمية

الفجواتّالكبيرةّعلىّصعيدّالمعلومات.ّالبياناتّالماليةّوالمقاالتّالجديدة،ّبهدفّتطويرّفهمّأولي ّعنّالقطاعّوسدّ 

ّ

 أصحاب المصلحة وطلبات الحصول على المعلومات  مقابالت معّ

يمكنّأنّتشك لّالمقابالتّمعّأصحابّالمصلحةّطريقةّفاعلةّلتحديدّشواغلّالمشاركينّفيّالسوق،ّوتنقيحّالفرضيات،ّ

ّ ّواختبار ّإضافيين ّأصحابّمصلحة ّاالسوتحديد ّبعضّالتصميم ّوتنظ م ّاالقتضاء. ّعند دوراتّمعّّهيئاتتقصاء،

االستنادّإلىّمستوىّمجموعةّمتنوعةّمنّأصحابّالمصلحةّلتشجيعّالتفاعل،ّفيماّتجمعّغيرهاّأصحابّالمصلحةّب

 ّلمامهمّبقانونّالمنافسة.ّّّخبرتهمّومدىّإ

زّ ةّفيّمشاوراتّأصحابّالمصلحة.ّوعندماّتعاونيةّمعّالصناعةّورابطاتّالمستهلكينّالمشاركالعالقةّاليمكنّأنّتعز 

تجدّالشركاتّحوافزّلتحديدّالتدابيرّالطوعيةّمبكرا،ّكجزءّّيمكنّأن،ّإجراءاتّتصحيحيةقدّتؤد يّدراسةّللسوقّإلىّ

 منّعمليةّالتشاور،ّلمعالجةّأيّشواغلّعلىّصعيدّالمنافسة.ّّّّّّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

لتتمك نّفرقّدراساتّلّعلىّالمعلوماتّأداةّفاعلةّالمرتبطةّبالطلباتّاإللزاميةّللحصوويمكنّأنّتكونّالصالحياتّ

السوقّمنّالكشفّعنّأفكارّرئيسةّلنّتكونّمتاحةّلوالها.ّويمكنّتعزيزّفاعليةّالطلباتّاإللزاميةّللحصولّعلىّ

 ّ.ّّ“ماّالّتعرفه”المعلوماتّعندماّتترافقّمعّنهجّأخرىّلمساعدةّفرقّدراساتّالسوقّفيّتحديدّ

ةّلدىّمعالجةّالبياناتّالتيّيوف رهاّالمشاركونّفيّالسوقّلضمانّأنّاالختالفاتّعلىّصعيدّيلعناااعتمادّوالّبد ّمنّ

ّبين،ّوالفتراتّالزمنية،ّومواصفاتّأخرىّ)كأسعارّالصرفّواالفتراضاتّالمضمنة(ّالّتمنعّالمقارناتّاريفالتع

دةّفيّمعالجةّهذهّالمسائل،ّاستجاباتّمختلفّالمشاركينّفيّالسوق.ّويمكنّأنّتساعدّنماذجّجمعّالمعلوماتّالم وح 

.ّوفيّبعضّالحاالت،ّقدّيكونّمنّاألفضلّاستخدامّقاعدةّبياناتّاألطرافّعلىّالمجيبينّلكنهاّقدّتزيدّمنّالعبء

 ّّّّّالثالثة.ّّ

الدراسةّّتحديثاتّنشرّعبرشأنّاالستنتاجاتّوالتوصياتّحابّالمصلحةّالخط يةّاإلضافيةّبتعليقاتّأصويمكنّتشجيعّ

 ّّالنتائجّاألوليةّمعّأصحابّالمصلحة.ّومشاركةّ

 االستقصاءات

قدّتكونّاالستقصاءاتّمفيدةّبشكلّخاصّعندماّيكونّعددّأصحابّالمصلحةّالمعنيينّ)غالباّالمستهلكون(ّكبيراّجداّ

ّالمنهجيّللمقابالتّأوّطلباتّالحصولّعلىّالبياناتّ ّيكونونّغيرّمتجانسينّلدرجةّالّتسمحّباالستخدام أوّعندما

ّالُمقترحة.ّّّاإلجراءاتّالتصحيحيةتهدفة.ّويمكنّأيضاّاستخدامّاالستقصاءاتّالختبارّفاعليةّالمس

اختيارّالمجموعةّالُمستَهدفة،ّوتحديدّهدفّاستقصائيّواضحّ)أيّّفيّعمليةينبغيّالنظرّبعنايةّإلىّاالستقصاءاتّ

نهجّجمعّالعي ناتّوالستقصاءّإلىّسد ها(،ّتحديدّالفجوةّفيّالمعلوماتّأوّالبياناتّالتيّيهدفّاّوبدق ةّينبغيّبوضوح

التمثيلي فيّذلكّاستخدامّالمجموعاتّالفرعيةّواالنعكاساتّعلىّحجمّالعي نةّوطابعهّا وطريقةّإجراءّاالستطالعّّ،()بمّا

،ّأوّمقابالتّالكترونية،ّاستقصاءاتّعبرّالهاتف،ّاستبياناتّاإلنترنتاستبياناتّعلىّّتركيزّحضوريا،ّ)مجموعات

 ّّّّّّّ.ّّّميدانية(

منّخطرّالتحي زّأوّالنتائجّالسلبيةّالناجمةّعنّتصميمّاالستقصاءاتّمنّخالل:ّ  يمكنّالحدّ 

 ّالتأك دّمنّأنّاألسئلةُّمصاغةّبطريقةّمحايدة  

 إدراكّأثرّترتيبّاألسئلة 

 ّاعتمادّالترتيبّالعشوائيّلخياراتّاإلجاباتالنظرّفي 

 ّّلجّعد ةّمواضيعّفيّآنّواحدّالتيّتعاّ“المزدوجةّالداللةّاألسئلة”تجن ب

 ّاإلجابةّعليهاّب  ّالّأوافقأوافق/ـّالنظرّفيّإمكانيةّاستبدالّاألسئلةّالتيّتتم 

 ّّتأطيرّالزياداتّاالفتراضيةّفيّاألسعارّفيّمبالغّمطلقةّعوضاّعنّنسبّمئوية 

 ّتصنيفّأسئلةّالّنسبّمنأالترتيبّسئلةّتّأالنظرّفيّماّاذاّكان 

 ّمنّالمجيبينّّضمانّالتناسقّفيّصياغة  األسئلةّالمقد مةّإلىّكل 

تّبعمليةّتجريبية،ّأوالّمعّموظفينّداخليينّلدىّسلطةّالمنافسة،ّاستقصاءلممارساتّالجيدةّاختبارّتصميمّاالومنّا

 ُمختارةّمنّالجمهورّالمستهدف.ّّّوثم ّمعّمجموعةّصغيرة

ألسواقّإلجراءّاستقصاءاتّعلىّنطاقّواسعّفيّفيّاّةحثاشركاتّالبالعلىّمساعدةّهيئاتّالمنافسةّوغالباّماّتحصلّ

الخاصةّبها،ّوالعملياتّوالتدابيرّالمعتمدةّالميدانّ. الشركاتّالنظرّبعنايةّفيّمعاييرّالجودّة وينبغيّأنّيشملّاختيارّهذّه

 لضمانّالشفافية.ّّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

)وماّيقابلّذلكّمنّّةستجابوقبلّإدماجّنتائجّاالستقصاءّفيّالتحليل،ّعلىّفرقّدراسةّالسوقّالنظرّفيّمعدالتّاال

اّاذاّكانتّاالستآثارّعلىّالطابعّالتمثيلي(،ّفضالّع  جاباتّقادرةّعلىّعكسّالتحي زاتّفيّتصوراتّالمجيبين.ّّّم 

 طرق إضافية لجمع المعلومات

تكونّهذهّالطريقةٌّبديلةّلجمعّبياناتّالمشاركينّفيّاألسواقّّ،قاسوشراءّالبياناتّمنّمقد ميّبياناتّاألّإن عمليةّعندمّا

 كثيفةّالموارد،ّأوّعندماّتبرزّشواغلّعلىّصعيدّالدقةّواالكتمال.ّ

قدّيقد مّأدلةّقي مةّلتحليلّإخفاقاتّالسوقّالمحتملة،ّّيوالتسوقّالسرّ ّاإلنترنتالبحثّعنّالمنتجاتّعلىّاستخدامّّإن

 ّّعلىّالمعلومات.ّّّّوسياقاّإضافياّللمعلوماتّالتيّيوف رهاّأصحابّالمصلحةّخاللّالمشاوراتّوطلباتّالحصولّ

ةّجداّلفهمّالظروفّالتنافسيةّومشكالتّالمنافسةّالمحتملة.ّّ  قدّتكونّالمعلوماتّعنّاإلطارّالتنظيميّلقطاعّمعي نّمهم 

عندماّيكونّقطاٌعّمعينّخاضعّلتنظيمّشديد،ّأوّعندماّيفترضّفريقّدراسةّللسوقّأنّالمنافسةّقدّتكونّمعط لةّفيّ

ّجمعّتفاصيلّعنّهذهّالتنظيماتّأوّالسياساتّوتلخيصها.ّقطاعّماّنتيجةّلتنظيماتّ أوّسياساتّعامة،ّيمكنّأنّيتم 

الخاصةّبمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّأفكاراّعنّكيفيةّإجراءّهذهّّمجموعةّأدواتّتقييمّحالةّالمنافسةوتشملّ

 العملية.ّّ

 المنهجيات التحليلية .4.2

لدراسةّالسوق.ّوغالباّماّتستندّهذهّالمنهجياتّّمعي نّد ةّمختلفةّلتحليلّقطاعمنهجياتّعهيئاتّالمنافسةّغالباّماّتعتمدّ

مثاليةّأخرىّأوّقطاعاتّأخرىّمماثلة،ّعوضاّعنّاإلشارةّإلىّنتيجةّّدولإلىّتحليلّللتسلسلّالزمني،ّأوّمقارناتّمعّ

ا  .ّتنافسيةّتمام 

 ةديد هيكل السوق والخصائص الرئيستح

ّعمليةّتحديدّهي ّعلىيمكنّأنّتبدأ ّرسميا ّقدّتضفيّطابعا ّأنها ّبما ّفيّدراسةّللسوق، ّجهودّكلّسوقّمعي نّمبكرا

ويمكنّللرسومّالبيانيةّوالعروضّالبصريةّّمشاوراتّأصحابّالمصلحةّوتلعبّدوراّأساسياّفيّتنقيحّالفرضيات.

 ّّّاألخرىّأنّتنقلّبفاعليةّنتائجّهذهّالعمليةّفيّتقريرّدراسةّالسوق.ّّ

ّفحصهاّفيّدراساتّالسوقّسلسلةّالتوزيعّ)فيّماّيخصّالهيكل،ّوتشملّخصائصّالمورد ينّذاتّالصلةّوالتيّتم 

التكاملّوالتركيز(،ّوالحواجزّأمامّدخولّشركاتّجديدة،ّواستراتيجياتّو،ّوشروطّالموافقة،ّةالجهاتّالفاعلةّالرئيسو

ّالدولكلّالسوقّفيّالمقارناتّمعّهياونماذجّالعملّذاتّالصلة،ّفضالّعنّعمليةّالبيع.ّانّّوتحديدّاألسعارّاإلنتاج

ا.  ّّّّّّاألخرىّشائعةّأيض 

ّ ّتحديد ّيساعد ّالرئيسوقد ّوتحديدّّةخصائصّالمستهلك ّالطلب، ّعن ّاالستعاضة ّإمكانية ّوتقييم فيّتعريفّالسوق،

ّالتح ّفيّتصميم ّقي مة ّمساهمة ّوتقديم ّالمستهلك، ّبحماية ّواكتشافّالمسائلّالمرتبطة ،ّةقليلّالالحاإخفاقاتّالسوق،

التزامهمّّتفضيالتهم،ّومدىّووضعّالتوصياتّلدراساتّالسوق.ّويمكنّتقسيمّالمستهلكينّإلىّمجموعاتّباالستنادّإلى

بالسوقّ)مثالّكثافةّأنشطةّالبحثّالخاصةّبهم(،ّوالبدائلّالمتوف رةّلهم،ّوسلوكهم،ّعلىّسبيلّالمثال.ّويمكنّأنّيقي مّ

 ّّّالتحليلّالمرتكزّإلىّالمستهلكّنطاقّالمعلوماتّالمتوف رةّللمستهلكينّلدىّات خاذّقرارّالبيع.ّّّ

يةّلهذهّالعمليةّتحليالّقائماّعلىّالمنافسةّفيّالقطاع،ّوتحديدّوتشملّخصائصّالمنتجّأوّالخدمةّالتيّقدّتكونّذ اتّأهم 

  خصائصّالمنتجّالتيّتؤد يّإلىّإخفاقاتّالسوق.ّ
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

 راسعتحليل األ

تجريّفرقّدراس مّا ممكنالكنّسعار.ّمنّأنواعّتحليلّاألعلىّاألقلّةّاألسواقّنوعّاغالبّا إجراءّتحليلّّقدّالّيكونّدومّا

ّوعنشاملّ ّلألسعار، ّتكونّفرقّدراسةّّاالّيكونّواضحدما ّما ّعادة ّمتوف رة، ّكانتّبياناتّالتسعيرّالتمثيلية ّاذا ما

 ّباالستنادّفقطّإلىّأدلةّعنّاألسعار.ّاألسواقّحذرةّفيّاستخالصّنتائجّ

لدولّاّتجاتّالمنافسة،ّأوّبينّالمناطقّأويمكنّإجراءّمقارناتّلألسعارّبينّالشركاتّالتيّتقد مّالمنتجّنفسه،ّبينّالمنو

كةّلالختالفاتّالكبيرةّحينماّتتواجد.ّوينبغيّالنظرّ عّذلكّالمزيدّمنّالتحاليلّلفهمّالقوىّالمحر  لمنتجّمعي ن،ّوقدّيشج 

ّفيّذلكّاالختالفاتّفيّبعضّ ّبما ّلتجن بّاستخالصّاستنتاجاتّغيرّدقيقةّمنّمقارناتّاألسعار، فيّعواملّعد ة

ّالتكاليفّ)كتكاليفّالنقل(،ّوتنظيماتّالتسعي االختالفاتّفيّتفضيالتّالمستهلكينّوأسعارّالصرفّ)لمقارناتّور،

 األسعارّالدولية(.ّّّّ

فيّاستخالصّاستنتاجاتّّحركتهاستراتيجياتّالتسعيرّوتحليلّّيساعدإضافةّإلىّمقارناتّمستوياتّاألسعار،ّيمكنّأنّ

ّأوسعّعنّالظروفّالتنافسيةّفيّقطاعّمعي ن.ّ

ّّّ 

 تحليل الربحية

اساتّالسوقّمستوىّالربحيةّوأنماطهاّفيّقطاعّمعي ن.ّوالّتشيرّاألرباحّالعاليةّوحدهاّفيّالقطاعّإلىّتحل لّبعضّدر

استنتاجّبأنّالمنافسةّالّتسيرّجيداّفيّالسوق.ّلذلك،ّينبغيّعلىّدراسةّالسوقّالتيّتنظرّفيّالربحيةّأنّتسعىّإلىّ

 كارّوالفاعليةّأوّمشكالتّالمنافسةّفيّسوقّمعي ن(.ّّّّّتحديدّمصادرّاألرباحّالعاليةّ)اذاّكانتّناتجةّمثالّعنّاالبت

هذهّالبياناتّإلىّمتغي راتّوتعتمدّأكثرّالمنهجياتّاستخداماّفيّتحاليلّالربحيةّعلىّبياناتّالمحاسبة.ّولالنتقالّمنّ

بتكلفةّّمثال،ّيمكنّتسجيلّقيمةّاألصولّفيّالميزانيةقتصادي،ّعادةّماّتكونّبعضّالتعديالتّضرورية.ّذاتّمعنىّا

قدّإضافةّإلىّذلك،ّالالزمةّالحتسابّالعائدّعلىّرأسّالمال.ّّ،اقتنائها،ّولكنّقدّالّيعكسّذلكّالقيمةّالفعليةّلألصول

كونّهناكّاعتباراتّقطاعيةّينبغيّتحديدهاّعندّقياسّالربحية،ّوذلكّقبلّإجراءّتحليلّللربحية.ّمثال،ّيمكنّاستخدامّت

 ّالحصولّعلىّتقديراتّموثوقةّلرأسّمالّشركةّمعي نة.ّّّّّانّممكنالعائدّعلىّالمبيعاتّعندماّالّيكو

 تحليل ترّكز األسعار

ّك ّومقياسّللتركيز ّالسعر ّبين ّالعالقة ّاألسعار ّترك ز ّهيرفنداليدرسّتحليل ّ(HHI)ّهيرشمان-مؤشر ّهذهّ. وتقي م

،ّوتُطب قّعلىّعددّاارّأكثرّارتفاعأنّزيادةّالتركيزّفيّالقطاعّمرتبطةّبأسعّعلىالمنهجيةّماّاذاّكانّهناكّمنّأدل ةّ

 ّكبيرّمنّالحاالت.ّّّّّ

ّيمكنّالتوصلّإلىّ لّاستنتاجوفيما ّهوّتقديرّنموذجّمنّخاللّّبديهيّأو  ّالنهجّاألكثرّشيوعا ّان  ّالمتغي رتين، رسم

ّتقديرّالسعرّّقياسيّاقتصادي  ّّّّّمنّمتغي راتّالضبط.ّوعددّزركّ ىّوظائفّالتإحدعلىّأن هّفيهّيتم 

ّمقارنةّبينّالمنتجّنفسهّفيّمناطقّأوّدولّّوأحد االستنتاجاتّالرئيسةّفيّتحليلّترك زّاألسعارّهوّأنهّيمكنّأنّتتم 

ّلدىّ ّأوّلدىّبروزّاختالفاتّجوهرية ّالمنتجاتّأوّالخدماتّللمقارنة، ّفيّحالّتعد د ّوقدّيكونّذلكّصعبا مختلفة.

 المنطقةّأوّالدولةّأساسّالمقارنة.ّّّ

 على العرض التحليل القائم ّ

ا.ّويمكنّأنّتنجمّحواجزّالدخولّ انّاحتماليةّالدخولّأوّالتوس ع،ّخاللّفترةّزمنيةّمعقولة،ّقدّتشك لّقيداّتنافسياّمهم 

،ّوتأثيراتّاألساسيةّوالتسهيالت،ّأهميةّبراءاتّاختراعّمعينة،ّوفوراتّالحجموالتوس عّعنّخصائصّالسوقّ)مثالّ

ّ(،ّأوّاألطرّالتنظيمية.ّّّّّالسمعة



 4.منهجيات إجراء دراسات السوق

 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

اوّ ّتحليلّمشاكلّالمنافسةّالمحتملةّالناشئةّعنّسلوكّالشركاتّالموجودةّفيّالسوق.ّ،أثناءّدراساتّالسوق،ّيمكنّأيض 

ّ؛التعاونّأوّالتواطؤّالضمنيّيمكنّأنّتفضيّإلىخصائصّالقطاعّوماّاذاّّ(i)ويمكنّللدراساتّأنّتنظرّمثالّفي:ّ

(ii) ّّّالعالية.ّّواألرباحورّالوقت،ّالتوازيّفيّاألسعار،ّاستقرارّالحصصّالسوقيةّمعّمرنتائجّالسوق،ّك 

بةّعلىّالسلوكّاالنفراديّالذيّيُحتملّوالصانعينّواآلثارّالمترت ّوبحثتّدراساتّأخرىّفيّالعالقاتّبينّتجارّالتجزئةّ

 ّيكونّإشكاليا.ّّأن

ّالسلطةّبتوضيحّفكرة ّيمكنّأنّتشك لّدراسةّالسوقّفرصةّلتقوم سلوكّمعي نّينتهكّقانونّّإيجادأنهّيمكنّّختاما،

 ّّّ.ّةّلهذاّالسلوكّأثناءّالدراسةعي نمّحاالتتحديدّّحتىّلوّلمّيتمّ المنافسة،ّ

 التحليل القائم على الطلب

ّالّيكونّيعملّبفاعليةّألنّالمستهلكينّيعكسّتحليل ليسواّّ،مثالّ،سلوكّالمستهلكينّالقلقّالناتجّعنّأنّالسوقّقد

إلجراءّولّكبيرة.ّتكاليفّتحوّ ّيتكب دونوالمنتجاتّالبديلة،ّأوّّالبديلينّبينّالموردينّاعليةفالّيقارنونّبمط لعينّكفاية،ّو

.ّويمكنّفيّهذاّالسياقّمثالّمراجعةّتقريرّالسلوكيّاالقتصادالرؤىّمنّهيئاتّالمنافسةّ،ّيمكنّأنّتستفيدّهذاّالتحليل

 .ّ(OECD, 2017c)ّ“ةّفيّسياسةّالمستهلكاستخدامّالرؤىّالسلوكي”االقتصاديةّبشأنّّوالتنميةمنظمةّالتعاونّ

ل تظهرّالمسائلّالمتعلقةّبقراراتّالشراءّلدىّالمستهلكّوالتحو  مّا فيّاألسواقّذاتّالمنتجاتّأوّخططّالتسعيرّّ،وغالبّا

المعقدةّ)مثالّالخدماتّالمالية،ّالطاقة(.ّوفيّهذهّالحاالت،ّيمكنّأنّيسه لّالمستهلكونّقرارهمّمنّخاللّالتركيزّعلىّ

يّميلّمختلفّ.ّوقدّيؤد ّدونّالمستوىّاألمثلنصرّواحدّأوّعددّقليلّمنّالعناصر،ّوقدّيؤديّذلكّإلىّخياراتّع

لقراراتّلإلىّتحد ياتّإضافيةّلجهةّاتخاذّالمستهلكّّ،الشركاتّإلىّتسليطّالضوءّعلىّخصائصّمنتجّأوّخدمةّمعي نة

 بطريقةّفاعلة.ّّّّّّّ

ّيتمكّ  ّاتمورديهمّالحاليينّأوّخططّالتعريفلّمنّعنّطريقّالتحوّ ّضخمةوراتّنّالمستهلكونّمنّتحقيقّوفعندما

نّتوفيرّوإّل.اعالمنافسةّبشكلّفّتسيرالطلب،ّوبالتاليّقدّالّّعلىّصعيدقدّيشيرّذلكّإلىّنقصّالمشاركةّ،ّالُمعتمدة

زّأثرّالدراسةّأّفيّتقريرّدراسةّالسوقّوموادّالدعوةّرسوماتّعنّهذهّالوفورات  ّّيضا.ّّمنّشأنهّأنّيعز 

لّالمستهلكينّعلىّاألسعارقدّيساعدّأيضاّ ّفيّاستنتاجّطبيعةّالمنافسةّومداهاّفيّالسوق.ّّهيئاتّالمنافسةّّتقييمّأثرّتحو 

لّإلىّالنظرّفيّمسألتين تقييمّحركةّالمستهلكين،ّبماّفيّذلكّمدىّالتحولّواألسبابّّ(i):ّأساسيتينّويهدفّتحليلّالتحو 

لّالمسته لّأوّأيّحواجزّأمامهالكامنةّوراءّتحو  لّّ(ii)ّ؛لكين،ّفضالّعنّأيّتكاليفّمحتملةّللتحو  تقييمّمنافعّالتحو 

ّلمستهلك.ّّل

لّباستخدامّ قتصاديّاالتحليلّ.ّويسمحّالقياسيالقتصاديّاالتحليلّوالّفيةحصاءاتّالوصاإليمكنّإجراءّتحليلّالتحو 

ّبينّمجموعّقياسيال ّالعالقة ّالسوقّبتحديد ّالكاملّلفريقّدراسة ل.ةّمنّالخصائصّالفردية ّوسلوكّالبحثّوالتحو 

 ّّّأكثرّاستهدافا،ّولكنهّكثيفّالبيانات.ّّّبأنّتكونّتوصياتّللويسمحّهذاّالنهجّالصارمّ

 التقييمات التنظيمية

تشملّدراساتّعد ةّلمحةّعامةّعنّالتنظيماتّذاتّالصلةّوذلكّلتوفيرّالسياقّوإضفاءّطابعّرسميّعلىّالتحليل.ّوفيّ

نّالدراساتّتحليالتّأكثرّشموالّللتنظيماتّالتيّتؤثرّعلىّقطاعّمعي ن،ّخصبعضّالح وصاّعندماّتقي دّاالت،ّتتضم 

منافسةّثرّأيضاّعلىّالقتصاديين.ّوقدّيكونّللتنظيماتّأاّعلىّسلوكّالوكالءّالىّالسوقّأوّتؤثرّسلباألخيرةّالدخولّإ

ّّّالسوق.ّالسوقّحت ىّبعدّأنّيتم ّرفعها،ّماّيمكنّأنّتقي مهّدراسات

التنظيماتّالتيّتؤثرّعلىّالمنافسة،ّيمكنّلفرقّدراسةّالسوقّالشروعّفيّ أنّيتم ّتحديّد األساسّالمنطقيّّ(i)وبعّد تحديّد

لّالسياسةّالعامة احتماليةّالتوصيةّّ (iii)؛هاالمتصلةّبّمخاطرالتحديدّالبدائلّالمحتملة،ّفضالّعنّمنافعهاّوّ (ii)؛لتدخ 

ّتحديد ّعلىّصعيدّالمنافسة.ّويمكنّأنّتضفيّّببديل،ّعندماّيتم  مجموعةّبديلّيحق قّأهدافّالسياسةّبنسبةّتشوهّأقل 

سمياّعلىّهذهّالعملية.الخاصةّبمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّطابعاّرّأدواتّتقييمّحالةّالمنافسة





 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس
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بنشرّتقريرّنهائيّواختتتوّ  ّا القانونيةّوهيئاتعلىّّبناءّ يارّمسارّعملّلسلطةّالمنافسة،ّجّدراساتّالسوقّعموم  قضاياّالهّا

ّ(.ّإنّوجدت)المنافسةّالمتصلةّب تغييراتّتنظيمية،ّأوّإلجراءّنتائجّدراساتّالسوقّاألكثرّشيوع اّهيّتوصياتّإن 

ّّ.نتائجّدراسةّالسوقاألنواعّالمختلفةّل2ّّالرسمصّيلخّ .ّنفاذّالقانونإلدعواتّللشركاتّلتغييرّسلوكها،ّأوّتدخالتّ

مجموعةّالنتائجّالمتاحةّلفرقّدراسةّالسوقّإلىّحد ّ .ّسلطةّالمنافسةالتيّتتمت عّبهّاالقانونيةّّالصالحياتكبيرّعلىّّتعتمّد

إماّعلىّإصدارّتوصياتّلواضعيّالسياسات،ّوإرشاداتّغيرّملزمةّّالصالحياتصرّهذهّت،ّتقالدولفيّالعديدّمنّو

عّعددّصغيرّمنّمة،ّيتمت ّ،ّكماّهوّمذكورّفيّالمقد ّولكنّ.اإلنفاذفيّمجالّتحقيقاتّالدءّبّوأللمشاركينّفيّالسوق،ّ

ّ،ّمثلّإصدارّأوامرّللمشاركينّفيّالسوقّفياإلجراءاتّالتصحيحيةبصالحياتّقانونيةّلفرضّبعضّهيئاتّالمنافسةّ

وليسّ)ةّكنتيجةّلدراسةّالسوقّتسمحّسلطةّإصدارّاألوامرّمباشرو.ّمنّالملكيةّماّيتعلقّبسلوكهم،ّأوّطلبّالتجريد

أوسعّمنّالتعاملّمعّمجموعةّهيئاتّالمنافسةّل(ّالتحقيقاتّالمتعلقةّبمكافحةّاالحتكارفيّسياقّمراجعةّاالندماجّأوّ

ّّّّ.وفاعليةّأكثرّشموال ّّحزمّتصحيحيةبتصميمّّتسمح،ّكماّمشكالتّالمنافسةّفيّالسوق

لفوائدّوالتكاليفّفيّتحقيقّالتوازنّبينّاّاإلجراءّالتصحيحيعندّاختيارّهيئاتّالمنافسةّةّلحدّاالعتباراتّالرئيسيتمث لّأ

شيرّويّ.شبكةّالمنافسةّالدوليةالصادرّعنّدةّلدراساتّالسوقّنّفيّدليلّالممارساتّالجي ّ،ّعلىّالنحوّالمبي ّالمحتملة

اّجد اّونّإلىّأنّمثلّهذاّالتحليلّيمكنّأنّيكهذاّدليلّال المشاركينّفيّالسوقّالذينّجانبّّفيّمعالجةّالحججّمنمهم 

 ّّ.يستفيدونّمنّالوضعّالراهن

التيّالمنافسةّّمشكالتأوّالتوصياتّالمتعددةّلمعالجةّّاإلجراءاتّالتصحيحيةقدّتكونّهناكّحاجةّإلىّمجموعةّمنّ

ّالكشفّعنها  ّّّ.بشكلّمناسبّتم 

ّ

واإلجراءاتّالمشاركينّفيّالسوقّمفيد اّفيّاختبارّنتائجّدراسةّالسوقّالمحتملةّيمكنّأنّيكونّالتشاورّالمبكرّمعّو

ّذاتّالصلةّالتصحيحية .ّ ّاستباقيّكما ّبشكل ّالمحتملة ّالحلول ّتحديد ّفي ا ّأيض  ّأصحابّالمصلحة ّيساعد ّأن يمكن

 ّ.المحتملةّفاعليتهامدىّّ،ّوالتيّيمكنّبعدّذلكّتقييمهاّمنّقبلّفريقّدراسةّالسوقّلمعرفةلمشكالتّالمنافسةّفيّالقطاع

 

ّ

ّ

ّ
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 5. االجراءاتّالتصحيحيةّونتائجها 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

 المسائل التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بالسياسة العامة  .5.1

 

اّماّيتمّ  فيّّاتيةمسائلّالسياسالأوّالتشريعاتّأوّغيرهاّمنّّاألنظمةالمنافسةّالناشئةّعنّالمتعلقةّبّالشواغلتحديدّّكثير 

وواضعيّالسياساتّهيّمنّبينّالنتائجّلجهاتّالتنظيميةّاهةّإلىّونتيجةّلذلك،ّفإنّالتوصياتّالموجّ .ّدراساتّالسوق

ّّ.األكثرّشيوع اّلدراساتّالسوق

ّّ:،ّبماّفيّذلكسياساتيةّلمعالجةّمشكالتّالمنافسةاقترحتّدراساتّالسوقّتغييراتّتشريعيةّأوّتنظيميةّأوّ

 ّالحواجزّالتنظيميةّللدخولّإزالة

 إلغاءّالقيودّالتنظيميةّاألخرىّعلىّالمنافسة 

 ّتحسينّالقدرةّالتنافسيةّلممارساتّاالمتيازّوالمشترياتّالعامة

 ّ نةمنّالقيودّغيرّالضروريةّعلىّدورّالقطاعّالخاصّفيّأسواقّمعي ّّالحد 

 لّالمستهلكّلتسهيلّتحوّ ّمثال ّ،ّلّالتيّقدّتتطل بّاستجابةّتنظيميةمعالجةّممارساتّاألعما 

ّ

منّخاللّمجموعةّأدواتّتقييمّالمنافسةّالتابعةّّ،يمكنّتوجيهّصياغةّالتوصياتّالمتعلقةّبالقيودّالتنظيميةّعلىّالمنافسة

التحققّمنّالغرضّّهذهّتتضمنّالعمليةّالمنصوصّعليهاّفيّمجموعةّاألدواتّ.1منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةل

المنافسة،ّوتطويرّالبدائل،ّومقارنةّالخياراتّّمشكالتدّالتيّتول ّّاألنظمةنةّمنّوتحديدّعناصرّمعي ّّ،القيوداألساسيّمنّ

ّ.المتاحة

اّو اّإلىّنظر  غالب اّماّتقتصرّعلىّهيئاتّالمنافسةّ،ّفإنّخارجّنطاقّإنفاذّقوانينّالمنافسةأنّهذهّالتدابيرّتقعّعموم 

عنّبعضّالتحدياتّهيئاتّالمنافسةّأبلغتّوقدّ.ّساتّللنظرّفيهاتوصياتّللجهاتّالتنظيميةّوواضعيّالسياالصياغةّ

ّّّ.مستوياتّالنجاحّحسبّنوعّالنجاحعنّتباينّفيّفيّقبولّهذهّالتوصيات،ّأوّعلىّاألقلّ

ّتضمنّبعضّالو ّالتوصيات، ّاعتماد توقيتّالتوصياتّلتتوافقّمعّجداولّاألعمالّّهيئاتمنّأجلّتعزيزّاحتمالية

الهيئاتّّمنّخاللّإشراكّوتصميمهادة،ّلقضاياّالمنافسةّالمحد ّوفقاّّقدرّاإلمكانتصميمهاّوّالحكوميةّأوّالتشريعية،

ّّّّ.والوزاراتّالتنفيذيةّذاتّالصلةّالتنظيميةّالقطاعية

ّ

 حماية المستهلك والمسائل السلوكية  .5.2

اّل المتعلقةّبميزاتّجانبّالطلبّللسوقّوالتيّقدّالّّالشواغلبالتحقيقّفيّهيئاتّالمنافسةّتسمحّدراساتّالسوقّأيض 

اّتكنّالّسيماّإذاّلمّّ-فيّحالةّالعملّتتعاملّمعهاّبطريقةّأخرىّ يمكنّو.ّحمايةّالمستهلكمنوطةّبسلطةّالمنافسةّأيض 

اّلّاإلجراءاتّالتصحيحيةلّتصميمّأنّيمث ّ المنافسة،ّوبالتاليّقدّيكونّّهيئاتالتيّتركزّعلىّالمستهلكينّتحدي اّخاص 

ّّ.الهيئاتّالتنظيميةّالقطاعيةومنّالمرغوبّفيهّإشراكّحمايةّالمستهلكّ

دراسةّالسوقّالتيّتركزّعلىّصةّبالخاّواإلجراءاتّالتصحيحيةلتوصياتّلةّأحدّمجاالتّالتركيزّالرئيسنّيتضمّ 

وكثيرا ّماّ.ّضمان وصول المستهلكين إلى المعلومات الكافية وذات النوع الصحيح، التخاذ قرار الشراءّ،المستهلك

علىّتدخل،ّاختاللّكبيرّفيّالتوازنّّأيّدونمنّهذهّالتدابيرّفيّاألسواقّالتيّقدّيحدثّفيها،ّهيئاتّالمنافسةّتقترحّ

ّّ:تشملّاألمثلةّالسابقةّماّيليو.ّلتيّيحتفظّبهاّالموردونّوالمستهلكونّفيّالسوقالمعلوماتّاّصعيد

                                                      
ّّ:ّلوصولّإليهاّعلىّالرابطّاآلتييمكنّاّ 1
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

 ّنشرّالمعلوماتّللمستهلكينّكجزءّمنّدراسةّالسوق 

 ّ دةّمنّالمعلوماتّمطالبةّالشركاتّبتزويدّالمستهلكينّبمجموعةّمحد 

 ّأكثرّالهيئاتّالتنظيميّةلعبّتالتوصيةّبأن ّا والخياراتّّفاعليةدور  احتياجاتهّم المستهلكينّعلىّتقييّم فيّمساعدّة

 ّحةالمتا

 مطالبةّالشركاتّبإتاحةّمعلوماتّمعينةّلخدماتّالمقارنةّالخاصةّبطرفّثالث.ّ 

ّ

ب إجراءات متابعة، أو على األقل يقظة من جانب السلوك الذي يتطلّ دّدراساتّالسوقّفيّبعضّالحاالت،ّقدّتحد ّ

اّتنويّالتركيزّعلىّيمكنّاستخدامّدراساتّالسوقّلإلشارةّبوضوحّإلىّأنّسلطةّمّ،لذلكّ.حماية المستهلك هيئات

ّمنّنوعّمعي ّ ّمزيد ّاتخاذ ّيلزم ّفقد ّالمنافسة، ّالمستهلكّمنفصلةّعنّسلطة ّكانتّسلطةّحماية ّإذا نّمنّالسلوكّأو،

ّّّ.هيئاتاإلجراءاتّمنّجانبّتلكّال

ّ،لمعالجةّهذاّالقلقو. للمنافسة أساسيمصدر قلق  على أنهل المستهلك االفتقار إلى تحوّ دّبعضّدراساتّالسوقّتحد ّ

اّهذاّتوصياتّلمزيدّمنّاإلجراءاتّالتنظيمية،ّولكنّقدّالّيكونّهيئاتّالمنافسةّمّقدّتقد ّ الّسيماّعندماّالّّ-مناسب اّدائم 

ّبهاّخاصةتدابيرّّهيئات،ّقدّتت خذّالفيّهذهّالحاالتو.ّالمعلوماتفيّبسببّالحواجزّالتنظيميةّأوّنقصّّالتعطيليكونّ

ّ.اتخاذّقراراتّالشراء،ّكماّوفيّتقييمّالخياراتجيعّمشاركةّأكبرّمنّقبلهمّ،ّوتشللوصولّمباشرةّإلىّالمستهلكين

ّتنظرّ ّقد ّمنّذلك، ّكانتّهناكّمشكالتّتتعلقّّهيئاتوبدال  ّإذا ّاّبفيضالمستهلكينّفيّما ّيتطلبّّمالمعلومات، قد

ّّّّّّ.مجموعةّمختلفةّمنّالتدخالتّالتنظيمية

ّ

ّالتيّتركزّعلىّالمستّاإلجراءاتيمكنّأنّتكونّ ّمنّحيثّالتصميمّجداهلكّصعبة فيّحينّأنّرؤىّاالقتصادّو.

ّفإنّالتأثيرّالعمليّلبعضّ ّّاإلجراءاتالسلوكيّيمكنّأنّتساعد، ّأقلّ التصحيحية ّيكون ّأوّيخضعّّقد منّالمتوقع،

قدّتكونّالحلولّالقائمةّعلىّالتكنولوجيا،ّمثلّو.ّاإلجراءاتّهذهلتحيزاتّسلوكيةّأخرىّقدّتتضحّفقطّبعدّاختبارّ

،ّعندماّيكونّهناكّمثال ّ)البساطةّّتعزيزفيّمعالجةّنقصّمشاركةّالمستهلكّمنّخاللّّفاعلةمواقعّمقارنةّاألسعار،ّ

اّإلىّمعالجةّاإلعداداتّالتصحيحيةّّاإلجراءاتيمكنّأنّتسعىّ(.ّاحتمالّلزيادةّالمعلوماتّبسببّتعقيدّالتسعير أيض 

اّلمنتجاتّواوالخاصةّبااالفتراضيةّالمقدمةّللعمالءّ أنّالعديدّمنّالمستهلكينّقدّيميلونّإلىّقبولّإلىّلخدمات،ّنظر 

ّّ.فيّالبدائلّبفاعليةهذهّالخياراتّاالفتراضيةّبدال ّمنّالتفكيرّ

المستهلكّمنّمشاركةّموظفيّوكالةّالتصحيحيةّّاإلجراءاتيمكنّأنّيستفيدّتصميمّ والتوصياتّالتيّتركزّعلىّقضايّا

يةّبانحيازّالمستهلكّوالمعلوماتّالمطلوبةّعلىّدراّالتيّقدّتكونّالهيئاتّالتنظيميةّالقطاعيةحمايةّالمستهلك،ّوكذلكّ

ّّّّ.التخاذّقرارّمدعومّبأدلةّجيدةّفيّأسواقّمعينة

 مسائل إنفاذ المنافسة وسلوك المشاركين في السوق .5.3

ّهّفيّالعديدّمنّدراساتّالسوقالمتصلةّبّمخاطراللمنافسةّأوّباّالمخلّ تحليلّالسلوكّّتمّ  يمكنّأنّتتضمنّنتائجّو.

فّعنّدّهذهّاألنواعّمنّالقضاياّفتحّتحقيق،ّأوّببساطةّتشجيعّالمشاركينّفيّالسوقّعلىّالتوق ّالدراساتّالتيّتحد ّ

ّ.إجراءّتحقيقاتّرسميةّلزومالسلوكّاإلشكاليّقبلّ

تصحيحيةّّبإجراءاتجّتوّ وتشملّالدراساتّالتيّتُّّ؛تستدعيّمتابعةّإجراءاتّاإلنفاذّشواغلوجدتّبعضّالدراساتّ

تهاّفيّالتحقيقّفيّأنواعّمعينةّمنّالسلوكّفيّوق،ّوالدراساتّالتيّتعلنّفيهاّالسلطةّعنّني ّلتقليلّشفافيةّالسمحد دةّ

ّّ.المستقبل
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ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّدليلّدراساتّالسوقّل

يمكنّاستخدامّدراساتّأخرىّلتوضيحّآراءّسلطةّالمنافسةّبشأنّأنواعّمعينةّمنّالسلوك،ّوالقضاءّعلىّأيّحالةّمنّ

ّّّ.مزيدّمنّاإلجراءاتالدونّاتخاذّّمنّرّالسلوكربماّالتشجيعّعلىّتغييلعدمّاليقينّبينّالمشاركينّفيّالسوق،ّو

عّالمشاركينّفيّالسوقّ،ّوتشجّ غيرّالمحد دةّلقانونّالمنافسةباإلضافةّإلىّذلك،ّقدّتتناولّبعضّالدراساتّالمجاالتّ

ّطوعيّ علىّتغييرّسلوكهمّ ّ.بّالمزيدّمنّإنفاذّقوانينّالمنافسةّأوّاالستجاباتّالتنظيميةلتجن ّّبشكل 

ّ.ّتحدي اّ،متابعةالصولّعلىّتعاونّالمشاركينّفيّالسوقّلدراساتّالسوقّعندّحدوثّتحقيقاتّلّالحقدّيمث ّ غيرّأن 

ّقدّيعتبرونهّمفاهيمّخاطئةّعنّهيئاتّالمنافسةّ الحظتّأنّالمشاركينّفيّالسوقّيميلونّإلىّالتوقّإلىّمعالجةّما

ّّ.فّالحاجةّإلىّإجراءاتّالمتابعةلتخفيإجراءاتّتصحيحيةّاقينّفيّتطويرّسلوكهم،ّوغالب اّماّيكونونّسب ّ

ّ

 هيكل السوقالمسائل المتعلقة ب .5.4

تميلّإلىّو.ّأوّتوصياتّلتغييرّهيكلّاألسواقّبشكلّمباشرّإجراءاتّتصحيحيةتتضمنّدراساتّالسوقّالقليلةّنسبي اّ
ّتتمت عذلك،ّّعالوةّعلى.ّلدولةاّالتيّتملكهانّمنّمشاركةّالشركاتّمةّمعّمستوىّمعي ّأنّتقتصرّعلىّاألسواقّالمنظّ 

هيكلّالسوقّبشكلّمباشرّعبرّأدواتّبّخاصةّإجراءاتّتصحيحيةالصالحياتّالقانونيةّلفرضّبقليلةّنسبي اّّهيئات

ّّّ.دراسةّالسوق

ّ:فيّشكلهيكلّالسوقّخاصةّبّإجراءاتّتصحيحيةفرضّّالدولنتّدراساتّالسوقّفيّبعضّتضمّ 

 منّالملكيةّأوامرّالتجريد 

 ّلقطاعّالعام،ّأوّتنطويّعلىّتوفيرّتيّيملكهاّاهيكلةّالسوقّمعّالشركاتّالتوصياتّللحكومةّبشأنّإعادة

 ّللقطاعّالخاصّأهمّ ّإشراكالخدماتّالعامة،ّمنّخاللّ

 ّالمنافسةّبشكلّأفضلّبعدّاإلصالحاتّالتيّأرستّالفصلّالهيكليّوفتحتّّمنّأجلّزيادةّاالستفادةّمنتدابير

 ّ.األسواقّأمامّالمنافسة

 المنافسة مشكالت تواجه دراسات السوق التي ال .5.5

عندماّتسعىّّبلمنافسةّكبرى،ّّمشكالتالسلطةّفيّوجودّّبعضّدراساتّالسوقّعندماّالّتشكّ هيئاتّالمنافسةّتُجريّ

ّعلىّ .الجمهورّالعاموطمأنةّوشرحّأداءّالسوقّلواضعيّالسياساتّالإلىّ قدّتكونّالسلطةّملزمةّبإجراءّالدراسةّبناء 

الجمهورّالعام،ّعلىّسبيلّالمثال،ّبعدّتقريرّإعالميّعنّّشواغلدّعلىّببساطةّفيّالرّ ّطلباتّتشريعية،ّأوّقدّترغب

ّ.نالمنافسةّفيّقطاعّمعي ّ

ّشواغليّألكيفيةّعملّالسوق،ّوتقييمّعنّّفيّهذهّالحاالت،ّقدّتركزّنتائجّدراسةّالسوقّبشكلّأكبرّعلىّتقديمّتحليل

فيّتقاريرّوسائلّاإلعالمّيتمّ  األمثلةّالسابقةّالدراساتّالتيّأوضحتّالمحدداتّالرئيسةّلألسعار،ّّتشملو.ّالتعبيرّعنهّا

ّ .شواغلماّيساورّالجمهورّمنّأوّفروقّاألسعار،ّأوّشروطّالتوريد،ّلمعالجةّ

فيّذلكّالبياناتّفيّوسائلّاإلعالم،ّوتوزيعّأنشطةّلّالدراسةّأساسّمتابعةّيمكنّأنّتشكّ  التوعيةّمنّجانبّالسلطة،ّبمّا

أنّتوازنّبعنايةّبينّالحاجةّهيئاتّالمنافسةّقدّيُطلبّمنّوّ.السياساتّضعيواموادّاالتصاالت،ّوالعروضّالتقديميةّل

ّّّ.فيّالمنافسةّمشكالتالمتعلقةّبإنفاقّالمواردّعلىّالقطاعاتّالتيّالّتواجهّّشواغلالإلىّمعالجةّ

ّ  

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%BA%D9%84
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.ّماّشيوع اّإلىّحد ّّةّلتأثيرهاّأقلّ المنافسة،ّفإنّالتقييماتّالالحقّهيئاتأداةّشائعةّلّتشك لفيّحينّأنّدراساتّالسوقّ

ّبسببّقيودّالموارد،ّأوّالنفورّمنّالمخاطرة،ّعلىّسبيلّالمثال،ّفيّحالةّاستخدامّتقييمّسلبيّللدفاعّضد ّّذلكقدّيكونّو

لإلجراءاتّهناكّالعديدّمنّالفوائدّالمرتبطةّبإجراءّتقييماتّالحقةّولكن،ّ.ّاستخدامّمواردّالسلطةّلدراساتّالسوق

ّّ.دراسةّالسوقبّالخاصةّوالتوصياتّحيةالتصحي

فيّتحديدّقيمةّدراساتّالسوقّكماّوعليةّدراسةّالسوقّفيّتحقيقّهدفها،ّاالتقييماتّالالحقةّفيّتحديدّفّتساهميمكنّأنّ

 :بماّيليّ،ّبشكلّخاص،هيئاتتسمحّللوهيّ.ّبشكلّعامهيئاتّالمنافسةّكأداةّل

 منّقبلّالحكوماتّوالهيئاتّالتنظيميةّوالمشاركينّفيّّلتوصياتوتنفيذ الألوامرّاإللزامية،ّّمراقبة االمتثال

 ّ.السياساتّوالمستهلكينّواضعيمعّعلية أنشطة تواصل السلطة اوفالسوق،ّ

  ّال تزال قائمةالمنافسة في قطاع ما  مشكالتتحديد ما إذا كانت ّإذا ّوبالتاليّما مزيدّمنّالإجراءّّيجب،

ّّ.ابهمنّجانّآخرّإجراءاتخاذّأيّأوّّاتالدراس

  علىّّتنفيذها،ّوالتيّيمكنّوتطبيقها اإلجراءات التصحيحيةتطوير الدروس المستفادة فيما يتعلق باختيار

فيّالقطاعاتّّمشكالتدراساتّالسوقّالمستقبليةّفيّنفسّالقطاع،ّأوّالدراساتّالتيّتستهدفّنفسّأنواعّال

اّللتحكمّاأكثرّفاإلجراءاتّقدّيكونّاختبارّماّإذاّكانتّأنواعّمعينةّمنّوّ.األخرى عليةّمنّغيرهاّمفيد اّأيض 

 .فيّعملياتّالدمجّوأعمالّاإلنفاذ

ّ

ّ،بشأنّالتقييمّالالحقّلقراراتّاإلنفاذّلوكاالتّالمنافسةّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةلرّالدليلّالمرجعيّيوف ّ

ّّّّ.نظرةّثاقبةّللعمليةّالتيّيمكنّاتباعهاّإلجراءّتقييمّالحقّشاملّلدراسةّالسوق

اّفيّنهجّأكثرّمحدوديةّلتقييمّنتائجّدراساتههيئاتّالمنافسةّقدّتنظرّو ببساطةّّالىّسبيلّالمثال،ّيمكنهفع.ّاأيض 

يمكنّالوصولّإلىّهذهّو.ّاعتمادهّوالعددّالذيّتمّ ّقد متهااإلبالغّعنّعددّالتوصياتّالتشريعيةّوالسياساتيةّالتيّ

ّالناس ّاإلنترنتّوالسماحّلعامة ّفيّكلّقطاعّالتقاريرّعبر ّالفرصّالبارزة ّالتنظيميّّ،بتحديد لتحسينّاإلطار

 ّ.للمنافسة





 

ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّّهيئاتّالمنافسةّوقّلدليلّدراساتّالس

 الملحق

المزيد من الموارد حول دراسات السوق

 مواردّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادية

يمكنّزّهذهّالمائدةّالمستديرةّالتمهيديةّللجنةّالمنافسةّعلىّمتىّتركّ ّ(:2008المائدة المستديرة حول دراسات السوق )

ّف ّأداة ّالسوق ّدراسات ّتكون ّلعاأن ّخبرة ّجمعت ّوقد ّة، ّالمنافسة ّ:لتاريخههيئات
ّ

ّ

تناولتّورشةّعملّّأ(: 2017ولوياتها لدراسات السوق )ورشة عمل حول اختيار القطاعات أو الصناعات وتحديد أ

كيفّيمكنّأخذّأهدافّدراسةّالسوقّواالعتباراتّاالستراتيجيةّوالمؤشراتّالكميةّّةمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادي

ّ ّاالعتبار ّفي ّأولوياتهّلدىوالنوعية ّالقطاعاتّوتحديد ّواختيار ّا، ّتلخيصية ّوثيقة ّعلى ّالعثور ّالرابطيمكن :ّعلى
ّ

ناقشتّلجنةّالمنافسةّالتابعةّلمنظمةّالتعاونّوالتنميةّّب(: 2017المائدة المستديرة حول منهجيات دراسة السوق )

ّالسوتحليليةّإلجراءّدراساتّالسوق،ّوماتّوالمنهجياتّالجمعّالمعلةّاالقتصادي ّإلىّعمليةّدراسة ّيمكنّإضافة ق.

ّعلىّةراجعم ّالمتاحة ّالعامة ّاألمانة ّ مذكرة

ّ ّ:ومو، ّأخرى ّارد

ّ

ورقةّسياسةّالعلومّوالتكنولوجياّواالبتكارّالصادرةّعنّ،ّج( 2017ك )استخدام الرؤى السلوكية في سياسة المستهل
:ّيفحصّهذاّالتقريرّكيفيةّاستخدامّالرؤىّالسلوكيةّمنّقبلّالحكومات36ّرقمّّةمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادي

لتحدياتّالتيّدّاكماّتحد ّ.ّومنظماتّالسياسةّالعامةّاألخرىّضمنّعمليةّصنعّسياسةّالمستهلكّومبادراتّالسياسة

ّّّ.تواجهّتطبيقّالرؤىّالسلوكيةّعلىّالسياسات

إطارّّةمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديصّتقريرّأمانةّيلخّ ّ(:2015دراسات المنافسة والسوق في أمريكا الالتينية )

ّ ّالممارساتدراسات ّبعض ّويحدد ّوبيرو، ّوبنما ّوالمكسيك ّوكوستاريكا ّوكولومبيا ّشيلي ّفي الفضلى:ّّالسوق
ّ

ّ

ّ(: 2016)هيئات المنافسة دراسة استقصائية ل ّاالقتصاديأجرتّأمانة ّالتعاونّوالتنمية ّاستقصائيةّّةمنظمة دراسة

المنافسة،ّوالصالحياتّالقانونيةّّهيئاتماّيتعلقّباستخدامّدراساتّالسوقّمنّقبلّّفيّدولة59ّفيّهيئاتّالمنافسةّل

صّالتيّتلخّ ّالمعلوماتّاألساسيةمذكرةّيمكنّمراجعةّّ.تّمواجهتهاّأثناءّالعمليةلتحدياتّالتيّتمّ إلجراءّالدراساتّوا

ّّّ:النتائج

ّ

http://www.oecd.org/daf/competition/sectors/41721965.pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)49/en/pdf
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WP3(2017)1/en/pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/market-study-methodologies-for-competition-authorities.htm
http://www.oecd.org/daf/competition/market-study-methodologies-for-competition-authorities.htm
http://dx.doi.org/10.1787/23074957
http://www.oecd.org/daf/competition/competition-and-market-studies-in-latin-america-2015.htm
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2016)4/en/pdf
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الدليلّتقييمّقراراتّاإلنفاذ،ّّ(:2016)هيئات المنافسة الخاصة بقرارات اإلنفاذ دليل مرجعي للتقييم الالحق ل يغطيّهذّا

ّ:لكنهّيحتويّعلىّأفكارّيمكنّتطبيقهاّعلىّتقييمّدراساتّالسوق
ّ

ّ

تتألفّمنّتقييمّشاملّللمنافسة،ّفإنّمجموعةّّفيّحينّأنّمعظمّدراساتّالسوقّالّمجموعة أدوات تقييم المنافسة:

حتملّأنّالتيّمنّالموالتيّتجريّدراساتّالسوقّهيئاتّالمنافسةّاألدواتّهذهّتحتويّعلىّالعديدّمنّالمواردّالمفيدةّل

اّفيهاّاألنظمةتكونّ ّّ :موضوع اّمهم 

ّ

 

 موارد شبكة المنافسة الدولية

 :(2016) المبادئ التوجيهية لدراسات السوق

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1136.pdfّ

 

 :(2016) كتيّب الممارسات الجيدة لدراسات السوق

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1088.pdfّ

ّ

ّتنظيمهاّّمخزن معلومات دراسات السوق: عةّمنّدراساتّالسوق،ّتم  يحتويّمخزنّالمعلوماتّعلىّمجموعةّمتنو 

عندّاختيارّالقطاعاتّللدراسة،ّووضعّالفرضياتّسةّهيئاتّالمنافوفق اّلالختصاصّوالقطاع،ّلتكونّبمثابةّمصدرّل

ّل ّالّمشكالتاألولية ّوتحديد ّالمعلومات:ّّهيئاتالمنافسة، ّمن ّلمزيد ّبها ّاالتصال ّيجب التي

-lcompetitionnetwork.org/workinghttp://www.internationa

groups/current/advocacy/amsis.aspxّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
http://www.oecd.org/daf/competition/Ref-guide-expost-evaluation-2016web.pdf
http://www.oecd.org/competition/assessment-toolkit.htm
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1136.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc1088.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/advocacy/amsis.aspx
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/advocacy/amsis.aspx
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