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ٜعد االستهاز اؿهَٛٞ ظاٖس٠ قدمي١ تتُجٌ بطٝطس٠ ايدٚي١ ع٢ً املساؾل ايعا١َ ٚإدازتٗا،     
يطٓٛات طٛاٍ بداعٞ  دٕٚ إَها١ْٝ تعسٜـ ايدٚي١ نُشتهس زغِ ضٝطستٗا ع٢ً ايطٛم

املصًش١ ايعا١َ، واٍٚ ايبشح تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً إَها١ْٝ عّد ايدٚي١ غأْٗا غإٔ ايتذاز 
قتهس٠ يكطاعات َع١ٓٝ، يرا ٜطتعسض ايبشح األضباب اييت تدعٛ الؾذلاض ٖرا االستهاز 
ا ٚإَها١ْٝ ٚدٛدٙ، َٔ خالٍ اضتعساض دٚز ايدٚي١ يف إداز٠ ايكطاع اـدَٞ، ٚتكازب صٛزتٗ

 َع صٛز ايتادس احملتهس يف قٛاْني أَجاٍ قإْٛ غرلَإ األَسٜهٞ.  
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: االستهاز اؿهَٛٞ، ايتادس، ايكطاع اـدَٞ

Abstract 

The government monopolies is an old phenomenon 

that shows by the control of the state over public utilities and 

its administration, without looking at the possibility of 

defining the state as a monopolist, despite its control over 

the market for many years for the sake of public interest. 

The research attempts to shed light on the possibility of 

counting the state The possibility of counting the state, like 

the Commercial entities monopoly of certain sectors. 

Therefore, the research examines the reasons for the 

assumption of this monopoly and the possibility of its 

existence, by reviewing the role of the state in the 

management of the service sector, and the convergence of its 

image with the monopolist in Legislation such as the 

Sherman act. Keywords: government monopoly, merchant, 

service sector 
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 حـقذمادل

ذات االقتصاد املٛد٘ ايطٛم يطٓٛات، إذ أخرت تتعاط٢  -استهست ايدٍٚ
ازٟ نًًٝا عٝح ٜٓعدّ متاًَا دٚز ايكطاع اـاص ؾطٝطست ضٝطس٠ تا١َ ع٢ً ايٓػاط ايتذ

فسٜات اؿٝا٠ ايتذاز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ بايهاٌَ، أٚ تدخًت دص٥ٝا اغذلانًا َع أغداص 
ايكإْٛ اـاص ٚأًٜا نإ دٚز ايدٚي١، ؾإ بعض ايدزاضات اؾذلضت إمجاعا يًؿك٘ ايكاْْٛٞ 

إ سهِ قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ دا٤ َٛاؾكًا يؿهس٠ عدّ اعتباز ع٢ً عدّ اعتباز ايدٚي١ تادسًا ٚ
 . (1)ايدٚي١ تادسًا إال يف بعض اؾص٥ٝات

إذ مت تدلٜس تدخٌ ايدٚي١ ٖرا يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ بايٓعس إىل ايدٚز ايرٟ تًعب٘ 
ٕ يف ٚالتصاٍ أثازٖا قا١ُ٥ إىل اآل (2)ايدٚي١ ؾعًٝا يف ٖرٙ ايع١ًُٝ ٚخصٛصا يف ايكسٕ املاضٞ

ذات ايدٍٚ زغِ ؼٍٛ اقتصادٖا ؾسضٝا َٔ نْٛ٘ اقتصاد َٛد٘ إىل اقتصاد ايطٛم، يهٔ 
ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ اضتػالٍ ايدٚي١  ٖرٙ اؿهَٛات باقتصاداتٗا املتشٛي١ ال متازع إال ؾعاًل

يف ساي١ خسٚز ٖؤال٤  أٚاـد١َ قٌ االستهاز  أٚايطًع١  أضعازيًُٛاطٔ، ضٛا٤ يف زؾع 
اإلذعإ َٚا ذعإ مبؿّٗٛ إطاع١ تًو اؿه١َٛ، ؾأصبشت ايدٚي١ ال تدٜس عكد  املٛاطٓني عٔ

االستهاز ايعامل ػاٙ  أْٛاعتدٜس ْٛع َٔ  إمنا ؾٝ٘ َٔ استهاز خد١َ يًصاحل ايعاّ،
 .َٛاطٓٝٗا

ٖٚٛ  اآلٕٚإىل  1991ايعسام َجال َٓر ايعاّ  َٓٗاػًت ٖرٙ اؿاي١ يف بًدإ َع١ٓٝ 
 باإلضاؾ١ إىل تسدٟ اـد١َ ٤ ٚاملا٤ استهاز تعطؿٞ ال خدَٞ،استهاز اؿه١َٛ يًهٗسبا

ٚتٛقؿٗا يف أسٝإ نجرل٠، دٕٚ َعاؾات سكٝك١ٝ شلرٜٔ ايكطاعني املُٗني، ٚزغِ َا خصص 
شلُا َٔ َٝصاْٝات ٚأزقاّ مل ٜتذ٢ً يف ايٛاقع اثس ٜرنس، بٌ بايعهظ شاد تسدٟ ٖرٙ اـدَات 

سز ايدٚي١ َٔ دٚزٖا نساعٞ إىل دٚزٖا نُتعطـ ٕ ٖرٙ ايتصسؾات ؽأٚاؿكٝك١ ٚتدٖٛزٖا، 
                          

، 0987باسـ محمد صالح، القانوف التجاري القسـ األوؿ، منشورات دار الحكمة، بغداد،  (0)
 تعتبرالمعدؿ " 0984لسنة 91مف قانوف التجارة العراقي رقـ  (9. و ونص مادة)99ص

 السمع فيرتو  نطاؽ في األساس واجباتيا مف الدولة تمارسيا التي التجارية األعماؿ
 ."لممواطنيف والخدمات

( احمد إبراىيـ حسف، غاية القانوف دراسة في فمسفة القانوف، الدار الجامعية لمنشر، 9)
 .79، ص9111اإلسكندرية، 
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ايرٟ ٜؿسض٘ ايكإْٛ ع٢ً  (1)ٕ صح ايتعبرل ٖٛ خٝا١ْ يال٥تُإ ايعاّأيف اضتعُاٍ اؿل ٚ
بٗرٙ ايتصسؾات تٓصع ايدٚي١ عٓٗا عبا٠٤ ايطٝاد٠ ٚٚ اؿه١َٛ ظُٝع َعاٖسٖا، أايدٚي١ 

، أعُاشلاايػسن١  أٚػازت٘  ايػسن١ سُٝٓا ميازع ايتادس أٚٚتستدٟ عبا٠٤ ايتادس ايؿسد 
ٚؼكٝل َصاحل ايػسن١ بػض ايٓعس عُا ُتًشك٘ َٔ أضساز  باألخسٜٔ اإلضسازبكصد 

يتصٓٝـ ايٛضع ايرٟ عًٝ٘ ايدٚي١ يف  (2)باملطتًٗو، مما بسز إهاد ؾهس٠ االستهاز اؿهَٛٞ
 .عالقتٗا َع املٛاطٔ )املطتًٗو(

 أب١ٗغرل  ،تصاد املٛد٘ إىل اقتصاد ايطٛمٕ ايعسام ؼٍٛ َٔ االقأ: ال ىؿ٢ ايبشح أ١ُٖٝ
اؿهَٛات ايعساق١ٝ املتتاي١ٝ َا ٜكع ع٢ً عاتكٗا َٔ ضسٚز٠ تػرل ايتػسٜعات ايعساق١ٝ 

                          

( فكرة االئتماف العاـ باألصؿ قادمة مف القانوف التجاري، إذ تفرض ىذه الفكرة عمى مدير 0)
لمشركة، وبما أف أنظمة قوانيف السابقة القضائية  ـالشركة واجبا وىو حماية االئتماف العا

في طرحيا ال تفرؽ بيف مدير الشركة ورئيس الحكومة، فأف ذات االلتزامات التي تقع 
عمى الشركة بصفتيا االحتكارية تقع بذات الطريقة عمى الدولة إف ما صنفت كمحتكر 

دد الواجبات العامة يح Chapter 2)تجاري، أف القانوف البريطاني في فصمو الثاني )
( إذ تتناوؿ المادة 077 -071الممقاة عمى عاتؽ المدراء وتتناوليا بالتفصيؿ الفقرات )

الواجبات العامة لممدراء وأىميا تجنب تضارب المصالح، تجنب استغالؿ  071
الممتمكات أو المعمومات، وتجنب قبوؿ الفوائد، وتستند ىذه الواجبات عمى قواعد القانوف 

فتتناوؿ  070المبادئ العادلة، ويمتـز بتطبيؽ ىذه الواجبات المدير. أما المادة العاـ و 
واجبات وسمطات مدير الشركة، والتزامو بالعمؿ وفقًا لمنظاـ األساسي لمشركة، واف 

خصصت لو )أي أف ال يخرج عف غرض ىذه الصالحيات(  يمارس الصالحيات فيما
معيارا لتصرؼ المدير  079ضعت المادة إال وىو تحقيؽ مصمحة الشركة وأطرافيا، وو 

( good faithعمى المدير أف يتصرؼ وفؽ اعتبارات حسف النية أو ما يعرؼ بػػػ) بالقوؿ
إذ يمتـز ىذا المدير بالترويج لنجاح الشركة ولمصمحة أعضائيا. راجع قانوف الشركات 

 منشور عمى رابط الحكومة البريطانية الرسميالبريطاني، 
              .www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_2006.pdf 

ورد مصطمح االحتكار الحكومي عند آنا ناغرودكيوفيتس، تحديات اإلصالح في الشرؽ  (9)
نشرة  ،CIPEلدولية األوسط وشماؿ أفريقيا، إصدار مركز المشروعات الخاصة ا

 .0، ص9118اإلصالح االقتصادي، فبراير، 

http://www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_2006.pdf


 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

341 

ذ إمجٝعٗا مبا ٜتال٤ّ ٚتٛد٘ ايدٚي١ اؿدٜح ؾاصبح االقتصاد ايعساقٞ بني َطسق١ ٚضٓدإ، 
ٓعاّ ايطٝاضٞ ايؿعًٞ بعد ٕ قإْٛ ايدٚي١ قا٥ِ ع٢ً ؾهس٠ االقتصاد املٛد٘، يف سني ايأ

ٜتب٢ٓ اقتصاد ايطٛم ؾأصبشت اؿه١َٛ مبعٗس تادس قتهس ؾٗٞ تؤَٔ باقتصاد  2003
ْٗدف َٔ خالٍ ٖرا ايبشح ٚضع َؿّٗٛ  ،ايطٛم ٚتدٜس َػسٚعاتٗا ؾعًًٝا نتادس قتهس

يالستهاز اؿهَٛٞ ايرٟ بات َتبًٓٝا يف اغًب االقتصادات اييت ناْت َٛد١ٗ ضابكًا ثِ 
 ت إىل اقتصاد ايطٛم.اْتكً

ايكإْٛ ايعساقٞ ٚاعذص  أصابإىل ايتػرل ايتػسٜعٞ ايرٟ  األ١ُٖٝ: قدَٓا يف ايبشح إغهاي١ٝ
اؿهَٛات ايعساق١ٝ املتتاي١ٝ عٔ تبين اسد االػاٖني كايؿ١ بريو ايهجرل َٔ ايدٍٚ، َٓٗا 

ايطٛم، تهُٔ  ايهٜٛت اييت بدأت ؾعاًل تٛدًٗا مٛ تػٝرل تػسٜعاتٗا مبا ٜتال٤ّ ٚاقتصاد
عدّ ؼدٜد َؿّٗٛ االستهاز اؿهَٛٞ َٔ قبٌ املػسع ايعساقٞ، إذ سصس َػه١ً ايبشح يف 

االستهاز ع٢ً ايتادس دٕٚ إٔ ٜػرل إىل األؾعاٍ اييت متازضٗا ايدٚي١ بصؿتٗا تادسا ٚاييت 
 تدخٌ ضُٔ خا١ْ األعُاٍ ذات ايٛصـ االستهازٟ ذات٘. 

١ ايتش١ًًٝٝ، ٚانتؿٝٓا باملػسع ايعساقٞ يف قاْْٛٞ : ٜعتُد ايبشح املٓٗذَٝٓٗذ١ٝ ايبشح
 1951يط١ٓ  40ٚايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  املعدٍ 1984يط١ٓ 30زقِ ايتذاز٠ ايعساقٞ 

 13ٚقإْٛ االضتجُاز األدٓيب زقِ   2010يط١ٓ  14َٚٓع االستهاز زقِ ٚقإْٛ املٓاؾط١ 
، َٔ باب إٔ 2015يط١ٓ  50ْٕٛ زقِ ٚايكا 2010يط١ٓ  2ٚاملعدٍ بايكإْٛ زقِ  2006يط١ٓ 

ايعسام الشاٍ ٜعٝؼ تبعات ايتشٍٛ االقتصادٟ َٔ دٕٚ ٚدٛد ألٟ غطا٤ تػسٜعٞ ٜطُٔ 
 ٖرا االْتكاٍ أٚ ايتشٍٛ أٚ ست٢ ٜٓعُ٘ يف سدٙ األد٢ْ. 

 أَا خط١ ايبشح ؾٗٞ ناالتٞخط١ ايبشح: 

 َؿّٗٛ االستهاز اؿهَٛٞاألٍٚ: املبشح 
 هاز: َؿّٗٛ االستاألٍٚاملطًب 

 ظٗٛز االستهاز اؿهَٛٞ  أضباب: جاْٞاملطًب اي
 : ازتباط املسنص االستهازٟ بؿهس٠ االضتػالٍاملبشح ايجاْٞ

 املطًب األٍٚ: األضاع ايٓعسٟ الضتػالٍ املسنص االستهازٟ
 املطًب ايجاْٞ: َعاٖس اضتػالٍ املسنص االستهازٟ ٚاثسٙ

 اـامت١
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 األولادلثحث 
 مفهىو االحتكار احلكىمي

ع َؿّٗٛ االستهاز َٚهاؾشت٘ إىل أضاع غسعٞ ؾٗٛ َٔ ضُٔ ايصٛز احملس١َ ٜسد
يف فاٍ ايبٝع، ٚاصبح َٔ املٓطكٞ بٓا٤ً ع٢ً ٖرا األضاع ايػسعٞ إٔ ٜتبع٘ ؼسِٜ قاْْٛٞ 
يف ايتػسٜعات ايٓاؾر٠، ٚخصٛصًا ايعسب١ٝ َٓٗا، يرا لد نجرلاَ َٔ ايباسجني عٓد ايهتاب١ عٔ 

ىل األضظ ايػسع١ٝ يًُٛضٛع، ٚمبا إٔ ٖرٙ ايؿهس٠ قد ُطسست لد َؿّٗٛ االستهاز ٜعٛدٕٚ إ
اْ٘ َٔ ايعدٍ ايذلنٝص ع٢ً إٔ ايػسٜع١ إٔ ناْت متٓع االستهاز ملا ؾٝ٘ َٔ إثسا٤ يًبا٥ع ع٢ً 

، ؾاألٚىل إٔ (1)سطاب املطتًٗهني، أٚ ملا ؾٝ٘ َٔ انٌ أَٛاٍ ايٓاع بايباطٌ ايرٟ سسَت٘
عاّ إداز٠ً ٚتصسٜؿًا َجٌ ٖرٙ األؾعاٍ، َٚٓٗا دؾع ايٓاع وسّ نريو ع٢ً َٔ ٜتٛىل ايػإٔ اي

ألدٛز خدَات ناملا٤ ٚايهٗسبا٤ دٕٚ ٚدٛد ٖرٙ اـد١َ أصاًل يف بعض املٓاطل، أٚ تسدٜٗا 
أٚ ضعؿٗا أٚ ست٢ عدّ اْطذاَٗا َع املبايؼ اييت تهبدٖا املٛاطٓني، ٖٚٛ ال ىسز بهٌ 

باطٌ، ٚال ٜػسعٔ ٖرا ايؿعٌ أساطت٘ أٚ ساٍ َٔ األسٛاٍ عٔ َؿّٗٛ انٌ أَٛاٍ ايٓاع باي
تػًٝؿ٘ مبصطًح املصًش١ ايعا١َ، ؾإٔ مل تتشكل املصًش١ ايعا١َ ؾال فاٍ يًكٍٛ بتدلٜس 
استهاز ايدٚي١ ملساؾل َع١ٓٝ )ناملا٤ ٚايهٗسبا٤ ٚايٓؿط ٚاملٛازد ايطبٝع١ٝ ٚاحملاصٌٝ 

 .((2)ايصزاع١ٝ اييت متجٌ عصب االقتصاد. اخل
ؿهس٠ اييت ٜٓطًل َٓٗا ايبشح، ضٓتطسم يف ٖرا املبشح إىل يرا تسضٝدا شلرٙ اي

 َؿّٗٛ االستهاز اؿهَٛٞ َٔ خالٍ تكطُٝ٘ إىل َطًبني ٚنُا ٜأتٞ:
 َؿّٗٛ االستهازاألٍٚ: املطًب 

 ايتعسٜـ بؿهس٠ االستهاز اؿهَٛٞ.: األٍٚايؿسع 
 املسنص االستهازٟ. ايؿسع ايجاْٞ:

  .هَٛٞظٗٛز االستهاز اؿ أضباب: جاْٞاملطًب اي
ايتذاز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ َٔ ايكطاع ايعاّ إىل ايكطاع  ٚاألْػط١ْكٌ اـدَات  أش١َ: األٍٚايؿسع 

 .اـاص

                          

، ناس لمطباعة، 0( أسامة السيد عبد السميع، اآلثار االقتصادية لمممارسات االحتكارية، ط0)
 .09، ص9105القاىرة، 

 .94( المصدر السابؽ، ص9)
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 أش١َ تطبٝل ايدميكساط١ٝ.  ايؿسع ايجاْٞ:
 األولادلطهة 

 مفهىو االحتكار
ٜستبط َؿّٗٛ املٓاؾط١ مبؿّٗٛ االستهاز، إذ تطُٔ ايطٛم املع١ٝٓ املٓاؾط١ بني 

ع قإْٛ ايعسض ٚايطًب، ع٢ً إٔ ٜكٝد اؿل يف املٓاؾط١ عٝح ال ٜؤدٟ ايتذاز ٖٚٞ أضا
إىل َٓع سس١ٜ املٓاؾط١ أٚ تكٝٝدٖا أٚ األضساز بٗا يف ايطٛم املع١ٝٓ، ٜٚعسض ايؿك٘ صٛزا 
شلرٙ املُازضات ايطاز٠ إذ وعس نٌ ضًٛى َٔ غأْ٘ إٔ ٜؤدٟ إىل عدّ ايتصٓٝع أٚ اإلْتاز 

د٠ ش١َٝٓ َع١ٓٝ، أٚ ايتُٝٝص بني ايبا٥عني أٚ املػذلٜٔ ايرٜٔ أٚ ايتٛشٜع ملٓتر َعني ٚذيو مل
تتػاب٘ َسانصِٖ ايتذاز١ٜ يف أضعاز ايبٝع أٚ ايػسا٤ ايرٟ ٜؤدٟ إىل أضعاف ايكدز٠ 

. (1)ايتٓاؾط١ٝ، أٚ إخساز بعض املٓاؾطني َٔ ايطٛم، إىل مٛ ذيو َٔ املُازضات ايطاز٠
٠ االستهاز اؿهَٛٞ، َٚٔ ثِ املسنص ٚعًٝ٘ إلٜطاح ٖرٙ ايؿهس٠ البد ايتعسٜـ بؿهس

 االستهازٟ ايرٟ وٛشٙ احملتهس َٔ خالٍ ايتكطِٝ االتٞ:
 ايتعسٜـ بؿهس٠ االستهاز اؿهَٛٞ:  األٍٚايؿسع 

 املسنص االستهازٟ ايؿسع ايجاْٞ:
 األولانفرع 

 انتعريف تفكرج االحتكار احلكىمي
سٜـ ؾهس٠ االستهاز ذاتٗا ثِ بد٤ً قبٌ ايتعسٜـ باالستهاز اؿهَٛٞ البد أٚاًل َٔ تع

تعسٜـ االستهاز اؿهَٛٞ السكًا ٚذيو بطبب عدّ ٚدٛد أضاع تػسٜعٞ يؿهس٠ االستهاز 
اؿهَٛٞ، صشٝح تٛدد تػسٜعات ٚنتابات يف َؿّٗٛ االستهاز، إال اْ٘ ال تٛدد تػسٜعات 

اَس  ػسّ استهاز ايدٚي١ أٚ ست٢ طسٚسات ؾهس١ٜ أنادمي١ٝ يف صُِٝ ٖرٙ ايؿهس٠ مما ٜصعب
تعسٜـ ايؿهس٠ ذاتٗا، يرا البد شلرا ايطبب َٔ تعسٜـ االستهاز بصٛز٠ عا١َ أٚاًل َٚٔ ثِ 

 بٝإ َؿّٗٛ االستهاز اؿهَٛٞ، ٚنُا ٜأتٞ:
 

                          

حكاـ ( خميؿ فيكتور تادرس، المركز المسيطر لممشروع في السوؽ المعنية عمى ضوء أ0)
دراسة مقارنة، دار النيضة  - قوانيف حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية

 .4، ص9117العربية، القاىرة، 
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 أٚاًل: تعسٜـ االستهاز:
( َٔ قإْٛ املٓاؾط١ ٚ َٓع االستهاز ايعساقٞ 1عسؾت ايؿكس٠ ثاًْٝا َٔ املاد٠ )

أٚ تؿاِٖ صدز َٔ غدص أٚ انجس طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ أٚ االستهاز بأْ٘ "نٌ ؾعٌ أٚ اتؿام 
اؿام ايطسز ممٔ تٛضط بِٝٓٗ يًتشهِ بايطعس أٚ ْٛع١ٝ ايطًع ٚاـدَات مبا ٜؤدٟ إىل 

، ٜٚالسغ إٔ َصطًح اؿام ايطسز باجملتُع يف ايكإْٛ ايعساقٞ دا٤ َٛؾكًا (1)"باجملتُع
ٖرا ايؿعٌ ٜؤثس ع٢ً اجملتُع ٕ ؾٗٛ مل ٜػس إىل املطتًٗهني ؾكط، أمنا إلدزاى املػسع أ

األَسٜهٞ املتعًل باالستهاز اسذِ عٔ تعسٜـ االستهاز،  (2)يف سني إٔ قإْٛ غرلَإ نهٌ،
ٚانتؿ٢ بتكسٜس عدّ دٛاش االستهاز، أٚ قاٚي١ االستهاز، أٚ ايتذُع أٚ ايتٛاطؤ َع أٟ 

                          

، منشور بالوقائع العراقية، 9101لسنة  04( راجع قانوف المنافسة ومنع االحتكار رقـ 0)
 .94، ص9/9/9101في  4047العدد 

باعتباره  0891كونغرس لمكافحة االحتكار، في عاـ يعد قانوف شريماف أوؿ قانوف أقره ال (9)
"ميثاًقا شاماًل لمحرية االقتصادية ييدؼ إلى الحفاظ عمى المنافسة الحرة وغير المقيدة 

أصدر الكونغرس قانونيف إضافييف لمكافحة االحتكار  ،0904كقاعدة لمتجارة". في عاـ 
رة الفيدرالية، وقانوف كاليتوف. وىذه الذي أنشأ لجنة التجا ،قانوف لجنة التجارة الفيدرالية

 . القوانيف الفيدرالية األساسية الثالثة لمكافحة االحتكار التي ال تزاؿ سارية حتى اليـو
تحظر قوانيف مكافحة االحتكار عمميات الدمج غير القانونية والممارسات التجارية غير 

يات غير قانوني بناًء عمى القانونية بشكؿ عاـ، تاركًة لممحاكـ تقرير أي مف ىذه السموك
وقائع كؿ حالة. طبقت المحاكـ قوانيف مكافحة االحتكار عمى األسواؽ المتغيرة، مف 

عاـ، كاف  011وقت الخيوؿ والعربات إلى العصر الرقمي الحالي. ومع ذلؾ، ألكثر مف 
لقوانيف مكافحة االحتكار نفس اليدؼ األساسي حماية عممية المنافسة لصالح 

، والتأكد مف وجود حوافز قوية لمشركات لمعمؿ بكفاءة، والحفاظ عمى المستيمكيف
 انخفاض األسعار، كما والحفاظ عمى الجودة.

 لمزيد مف التفاصيؿ عف القانوف راجع موقع لجنة التجارة الفدرالية األمريكي
(FEDERAL TRADE COMMISSION)  عمى الموقع الرسمي لمجنة المتاح بتاريخ
 بطعمى الرا 9/5/9109

https//www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-
laws/antitrust-laws 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws
https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws


 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

341 

)قإْٛ  وعـس. إذ (1)غدص أٚ أغداص أخسٜٔ بػ١ٝ استهاز أٟ عٌُ َٔ األعُاٍ ايتذاز١ٜ
، ٚزغِ إٔ قإْٛ نـٌ ػُـع أٚ تهتـٌ أٚ تٛاطــؤ بػٝــ١ تكٝٝــد سسٜــ١ املٓاؾطــ١ غرلَإ(

غرلَإ األَسٜهٞ مل ٜعسف االستهاز صساس١ إال إٔ املاد٠ األٚىل َٓ٘ قد سعست ٚبػهٌ 
 ايداخ١ًٝ أٚ ايدٚي١ٝ. (2)تكٝد ايتذاز٠ تٛاطؤ ٚاضح أ١ٜ تعاقدات أٚ تهتالت أٚ

عسؾ٘ داْب أخس َٔ ايؿك٘ "اْ٘ ؾعٌ ٜؤدٟ إىل ايطٝطس٠ ٚايٓؿٛذ بٗدف  يف سني
إسداخ اختٓاقات يف َعدالت ٚؾس٠ ايطًع ٚدٛدتٗا ٚأضعازٖا بػسض إيػا٤ املٓاؾط١ أٚ إدباز 
املٓاؾطني ع٢ً إخال٤ ايطٛم" أٚ "١ُٖٓٝ َٓػأ٠ ع٢ً سص١ ضد١ُ َٔ أْتاز أٟ ضٛم 

ٌ أْتاز ذيو ايطٛم، ٚبايتايٞ إَهإ شٜاد٠ متهٓٗا َٔ ؾسض ضٝطستٗا بػهٌ ؾعاٍ ع٢ً فُ
 . (3)أزباسٗا بتدؿٝض ذيو اإلْتاز"

زبط َؿّٗٛ االستهاز باملٓاؾط١ َٔ خالٍ إٜطاح َعٓاٙ بٗرٙ ايصٛز٠، ٖٚٓاى َٔ 
ٖٚٛ ٜعين عٓد اْعداّ املٓاؾط١  (4)اذ انتؿ٢  بتعسٜؿ٘ "بإ االستهاز ٜعين اختؿا٤ املٓاؾط١"

، ٚعسؾ٘ آخسٕٚ (5)ٝع١ٝ َٚٓطك١ٝ يطٝطس٠ األق٣ٛاملٓاؾط١ ؾإ االستهاز ٜصبح ْتٝذ١ طب
بأْ٘ "اْؿساد غدص أٚ عد٠ أغداص بايكٝاّ بٓػاط اقتصادٟ َعني، ضٛا٤ يف ايبٝع أٚ 
ايطٝطس٠ ع٢ً أْتاز ضًع١ َا، أٚ عسضٗا ٚتٛشٜعٗا دٕٚ َٓاؾط١، ٚنريو االْؿساد بإدا٤ خد١َ 

ؿعني باـد١َ َٚٔ ثِ َع١ٓٝ َطًٛب١، ع٢ً مٛ ٜؤدٟ إىل اإلضساز باالقتصاد ٚاملٓت
 (6)املطتًٗهني"

اؿاالت اييت تهتطب ؾٝٗا غسن١ أٚ فُٛع١ َٔ ايػسنات  باالستهازٜكصد " 
ا بأضعاز تتٝح شلا تٗايكدز٠ ع٢ً ايطٝطس٠ ع٢ً ايطٛم احملًٞ بصٛز٠ متهٓٗا َٔ بٝع َٓتذا

                          

بوعات جامعة الكويت، احمد عبد الرحمف الممحـ، االحتكار واألفعاؿ االحتكارية، مط (0)
 .09، ص0997الكويت، 

 .04( خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص9)
 .09( المصدر السابؽ، ص9)
( جاسـ محمد الراشد، مظاىر السموؾ االحتكاري وأليات مكافحتو في القانونيف الكويتي 4)

 .7، ص9106، لجنة التأليؼ والتعريب والنشر، الكويت، 0والمصري، ط
 .96لسابؽ، ص( المصدر ا5)
، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 0( عبد المنعـ موسى إبراىيـ، حماية المستيمؾ، ط6)

 .004، ص9117
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ٙ تععِٝ ٖاَؼ زعٗا ٚذيو بػض ايٓعس عٔ أ١ٜ اعتبازات تتعًل بذلى ؼدٜد أضعاز ٖر
غدص  اْؿساد"، ٚعسؾ٘ آخسٕٚ "احملًٞ املٓتذات ٚؾكا يكإْٛ ايعسض ٚ ايطًب يف ايطٛم

أٚ عد٠ أغداص بايكٝاّ بٓػاط اقتصادٟ َعني ضٛا٤ يف ايبٝع أٚ ايطٝطس٠ ع٢ً إْتاز ضًع١ 
بأدا٤ خد١َ َع١ٓٝ َطًٛب١ ع٢ً مٛ  االْؿسادَٓاؾط١ ٚنريو  َا أٚ عسضٗا أٚ تٛشٜعٗا دٕٚ

 . (1)"باالقتصاد ٜؤدٟ إىل اإلضساز
قدز٠ غدص أٚ عد٠ أغدـاص طبٝعٝني ناْٛا أٚ نُا ُٚعّسف االستهاز باْ٘ " 

ضًع َـُٝص٠ أٚ عسضٗا أٚ تٛشٜعٗا أٚ بٝعٗا أٚ االْؿساد بأدا٤  زَعٜٓٛني ع٢ً االْؿساد بإْتا
خد١َ َا ، ع٢ً َطت٣ٛ ضٛم َعني دٕٚ َٓاؾط١ ؾع١ًٝ مما ٜؤدٟ إىل عسق١ً سس١ٜ املٓاؾط١ 

 .(2)"از باالقتصاد ٚ املطتًٗوٚ اإلضس
يف سني ذٖب د. داضِ قُد ايساغد إىل ايكٍٛ بصعٛب١ ٚضع َؿّٗٛ قدد 
يالستهاز َطببًا ذيو بتطٛز املُازضات االستهاز١ٜ ٖٚرا ايتطٛز َتابعًا يًٓػاط ايتذازٟ 
األخر بايتطازع، إاّل اْ٘ عاد ٚعسؾ٘ بأْ٘ "ضٝطس٠ غسن١ أٚ فُٛع١ غسنات ع٢ً سص١ 

ٔ أْتاز ضٛم َعني متهٓٗا َٔ ؾسض ضٝطستٗا ع٢ً إمجايٞ أْتاز ٖرٙ ايطٛم، ضد١ُ َ
 .(3)َٚٔ ثِ تصٜد أزباسٗا َٔ خالٍ ؽؿٝض اإلْتاز ٚشٜاد٠ األضعاز"

ٜٚالسغ إٔ اغًب ايتعسٜؿات تسنص ع٢ً إٔ ايكا٥ِ باالستهاز ٖٛ غسن١، باضتجٓا٤ 
١، نُا اػ٘ ٖرا ايسأٟ إىل تعسٜـ ٚاسد زد ايؿعٌ االستهازٟ إىل أغداص طبٝع١ٝ أٚ َعٜٓٛ

، ٚمنٌٝ إىل (4)أضاؾ١ ايدٚي١ إىل األؾعاٍ االستهاز١ٜ َٔ خالٍ ممازضتٗا ايتذاز٠ نػدص عاّ
تأٜٝد ٖرٙ ايؿهس٠ إٔ االستهاز قد ميازع َٔ أغداص طبٝع١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ َٔ ضُٓٗا ايدٚي١، 

ؾسد ٚاسد )ْٚعتكد إال إٔ داْب أخس َٔ ايؿك٘ ٜػذلط يٛدٛد االستهاز إٔ ال ميازع َٔ قبٌ 
 . (5)اْ٘ ٜعين طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ( بٌ ٜٓػأ عٔ طسٜل فُٛع١ َٔ احملتهسٜٔ

                          

( بف يطو أماؿ، حماية المستيمؾ مف االحتكار في الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي، 0)
-99، ص9101رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقوؽ، جامعة بف عنكوف، الجزائر، 

94. 
 .94-99( بف يطو أماؿ، مرجع سابؽ، ص9)
 .91( جاسـ محمد الراشد، مصدر سابؽ، ص9)
 .95بف يطو أماؿ، مرجع سابؽ، ص (4)
 .09خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (5)
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نُا ٜالسغ اَس أخس ع٢ً ايتعسٜؿات ايؿك١ٝٗ أْٗا زنصت ؾُٝا ىص االستهاز ظاْب 
ايطسز االقتصادٟ، ٚاإلضساز باملطتًٗهني، يف سني منٌٝ إىل تبين ؾهس٠ املػسع ايعساقٞ 

ايطسز ؾاألَس يٝظ قاصسًا ع٢ً االقتصاد أٚ ع٢ً طبك١ املطتًٗهني  َٔ خالٍ تٛضٝع دا٥س٠
ٚإمنا إضساز ناٌَ بايب١ٝٓ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚست٢ ايت١ُٜٛٓ ٚاالضتجُاز١ٜ يف ساي١ 

 استهاز املساؾل ايعا١َ امل١ُٗ ٚايطسٚز١ٜ.
أَا ؾُٝا ىص ايكطا٤ األَسٜهٞ ؾكد ٚضع َؿًَٗٛا يالستهاز بايكٍٛ: "إٔ 

از ٜهٕٛ يف املًه١ٝ ٚايطٝطس٠ ع٢ً قطِ نبرل َٔ ٚازدات، أٚ ػٗٝصات ايطٛم، أٚ االسته
َٓتذاتٗا َٔ ضًع١ َع١ٓٝ، ٖٚٛ َا ٜؤدٟ إىل خٓل املٓاؾط١، ٜٚكٝد سس١ٜ ايتذاز٠، عٝح 

 . (1)ٜتشهِ أٚ ٜطٝطس احملتهس ع٢ً األضعاز"
 ؾايتعسٜؿات املٓصس١َ تطع غسٚطا يالستهاز َٓٗا: 

سن١ )أٚ غدص طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ( نُا أثاز داْبًا َٔ ايؿك٘ إٔ ميازع َٔ قبٌ غ -1
 اغسْا إيٝ٘ ضابكًا.

إٔ ميازع ٖرا ايؿعٌ االستهازٟ ع٢ً ضًع١ أٚ خد١َ َٔ خالٍ االْؿساد بٗا عسضا   -2
 ٚتٛشٜعا، ٚدٕٚ ٚدٛد َٓاؾط١. 

َِٚٓٗ َٔ أضاف ايطسز يف ايتعسٜـ ٚسكٝك١ إضاؾ١ ايطسز باالقتصاد أٚ عل  -3
طب١ٝ الٕ االستهاز غرل قعٛز يرات٘، ٚاملٓاؾط١ اؿس٠ قد تؤدٟ املطتًٗو َطأي١ ْ

إيٝ٘، ٚذيو يف ساٍ تؿٛم ايتادس أٚ ايػسن١ ع٢ً َٓاؾطٝ٘ ٚاْصساف ايعُال٤ إيٝ٘، بٌ 
قد ٜهٕٛ االستهاز أَسًا ال َؿس َٓ٘ نُا يف االستهاز ايطبٝعٞ، أٚ عٓدَا ال ٜطتٛعب 

أٟ بعض ايؿك٘ ٖٛ ايٛصٍٛ إىل املسنص ايطٛم إال تادسًا ٚاسدا، ٚيهٔ احملعٛز سطب ز
 .(2)االستهازٟ َٔ خالٍ ايكٝاّ بأعُاٍ املٓاؾط١ غرل املػسٚع١

ٚٚضع االقتصادٜني غسٚطًا ناملتكد١َ إال اِْٗ اؾسدٚا احملتهس باْ٘ غسن١ ٚاسد٠ تكّٛ 
، ٜٚٓطبل ع٢ً ايدٚي١ سكٝك١ نال (3)باإلْتاز، ٚإ ايطًع١ املٓتذ١ ؾسٜد٠ ال ٜٛدد شلا بدا٥ٌ

ايػسطني يف فاٍ املا٤ ٚايهٗسبا٤ إذ إٔ املٓتر يًددَتني ٚاسد ٖٛ ايدٚي١، ٚإ ايطًع١ 

                          

 .91( نقال عف جاسـ محمد الراشد، مصدر سابؽ، ص0)
 .6( احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص9)
 .91الراشد، مصدر سابؽ، صجاسـ محمد  (9)
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ؾسٜد٠ غرل َتٛؾس٠ ٚال فاٍ يٛدٛد غسن١ أخس٣ تٛيد ايهٗسبا٤، أٚ غسنات أٚ غسن١ تٓكٞ 
 املٝاٙ ٚتطدٗا يًُٓاشٍ عدل أْابٝب.

 ثاًْٝا: االستهاز اؿهَٛٞ:
أدبٝات َسنص املػسٚعات ايدٚي١ٝ  دا٤ت ؾهس٠ االستهاز اؿهَٛٞ نُصطًح يف

يف َكاشلا "ؼدٜات اإلصالح االقتصادٟ  أّْا ْاغسٚدنٝٛؾٝتظاـاص١ ٚأغازت إيٝٗا بٛضٛح 
يف ايػسم األٚضط ٚسلاٍ أؾسٜكٝا" ٚمل تطع ايهاتب١ تعسٜؿًا َباغسًا يًؿهس٠ ٚإمنا عدلت عٓٗا 

اييت تطٛم  َٛات االستهاز١ٜاؿهد١ٜ تطتدعٞ االبتعاد عٔ اإلصالسات اجملبايطسٜك١ اآلت١ٝ "
"، ٚيف ٖرٙ ايؿهس٠ إغاز٠ صسو١ يًشه١َٛ االستهاز١ٜ أٚ ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ

 .(1)ملُازض١ اؿهَٛات يالستهاز ٚزبطٗا بإصالسات اقتصاد١ٜ فد١ٜ
ٜٚط٢ُ االستهاز اؿهَٛٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايكإْٛ باالستهاز ايكاْْٛٞ، أٟ ايرٟ 

ُ٘، ٚايرٟ هد تدلٜسٙ يف اضتػالٍ ٜطتٓد إىل تػسٜع ال٥ش ٞ أٚ قاْْٛٞ أٚ َسضّٛ أٚ قساز ٜبٝش
املساؾل ايعا١َ أٚ َصًش١ عا١َ، نكٝاّ ايدٚي١ باستهاز ايٓػاط يف فاٍ ايهٗسبا٤ ٚايتًؿْٛات 
ٚاملٛاصالت اخل..، ٜٚدلز ايؿك٘ إٔ اؿه١ُ َٔ ٖرا االستهاز ٖٛ محا١ٜ املطتًٗهني يف 

 .(2)ايطٛم ٚتٛسٝد األضعاز
ٜطُٝ٘ ايبعض األخس باالستهاز ايتاّ أٚ اـايص ٜٚعين اْؿساد َٓتر أٚ َػسٚع ٚ

ٚاسد بعسض ضًع١ يٝظ شلا بدٌٜ قسٜب، مبع٢ٓ اْ٘ ال ٜٛدد َٓاؾط١ ي٘ يف ايطٛم طاملا 
ٜٓتر ضًع١ ال بدٌٜ َكازب شلا، ٚال َٔ َػسٚع ٜٓتر ذات ايطًع١ أٚ َكازب١ شلا، ٚضسب ايؿك٘ 

، َٚجً٘ استهاز ايعسام (3)ه١َٛ ايؿسْط١ٝ بٝع ايهدلٜت يف ؾسْطاَجااًل ع٢ً ذيو استهاز اؿ
يًُا٤ ٚايهٗسبا٤ ٚنريو ايٓؿط، ٖٚٛ استهاز قٝاع َع ايؿازم، َٚا ُٜٗٓا ؾعال يٝظ استهاز 
ايٓؿط أمنا استهاز خدَات أضاض١ٝ البدٌٜ َؤقت أٚ َطتكبًٞ عٓٗا َٚطاضٗا عٝا٠ 

األَٔ االقتصادٟ اؿايٞ ٚاملطتكبًٞ يًبًد املٛاطٔ اي١َٝٛٝ، ال نايٓؿط ايرٟ ي٘ َطاع ب
 ٚايرٟ وتاز إىل دزاض١ تؿص١ًٝٝ َطتك١ً ال ْٟٓٛ ايتطسم إيٝٗا يف عجٓا ٖرا. 

                          

 .0آنا ناغرودكيوفيتس، مرجع سابؽ، ص( 0)
 .05،06( خميؿ فكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص9)
 .96( جاسـ محمد الراشد، مصدر سابؽ، ص9)
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ٚميهٔ إٔ ٜٓدزز االستهاز اؿهَٛٞ ؼت ْٛع ثايح َٔ أْٛاع االستهازات ٜط٢ُ 
ٖؤال٤ ، ٖٚٛ َصطًح ظٗس عٓد ايهتاب األَسٜهإ ٜػرل ؾٝ٘ (1)(Oligopolyاستهاز ايك١ً )

إىل "ذيو اشلٝهٌ َٔ ٖٝانٌ ايتشايـ يف ايطٛم ذٟ ايذلنٝص ايعايٞ أٟ ايرٟ تططًع ؾٝ٘ 
سؿ١ٓ قدٚد٠ َٔ املٓػآت ايتذاز١ٜ أٚ ايصٓاع١ٝ بإْتاز ضًع١ َع١ٓٝ َٚٔ خالٍ تؿاِٖ غرل 
َعًٔ ميهِٓٗ ايٛصٍٛ إلمجاع بػإٔ ايطعس ٚسذِ اإلْتاز"، ٚعاد٠ َا ٜهٕٛ استهاز ايك١ً 

رل٠ َٚٓػآت اصػس َٓٗا ع٢ً عهظ ايهازتٌ ايرٟ ٜهٕٛ بني َٓػآت نبرل٠ بني َٓػأ٠ نب
تتؿل ؾُٝا بٝٓٗا اتؿاقا ضسٜا َهتٛبًا، يف سني إٔ استهاز ايك١ً ٜهٕٛ اتؿام ضُين ع٢ً 

، ٚاؿكٝك١ أْٓا ًُْظ ٖرٙ ايعالق١ َٓػأ٠ نبرل٠ َع َٓػآت صػرل٠ يف ايطٛم (2)َٛقـ َٛسد
ؿٗا َٓتذ١ يًهٗسبا٤ َع أصشاب املٛيدات األ١ًٖٝ ٖٚٞ ايعساقٞ َٔ خالٍ عالق١ ايدٚي١ بٛص

َػازٜع صػرل٠ َٚتعجس٠ ٚال تكدّ اـد١َ إال يف دص٤ ٜطرل ٚٚؾل أضعاز قدد٠ سه١َٝٛ 
ٜٚتِ تبًٝػٗا عًًٓا، نُا تعٗس أٜطًا يف عالق١ ايدٚي١ بهْٛٗا قتهس٠ يكطاع خدَات املٝاٙ 

١ًٝ املٝاٙ احمل١ًٝ ٖٚٞ أٜطًا ٚايصسف ايصشٞ َٔ خالٍ عالقتٗا َع أصشاب قطات ؼ
نايهٗسبا٤ َػازٜع صػرل٠ غرل قادز٠ ع٢ً ؼٌُ ػٗٝص اـد١َ ٚتعاْٞ َٔ ايتعجس ٚض٤ٛ 

 اـد١َ ٚتسدٜٗا ٚاسٝاْا اْكطاعٗا أٚ تٛقؿٗا دٕٚ ضابل إْراز.
ٜٚكع ع٢ً عاتل ايكطا٤ األَسٜهٞ ايرٟ ابتهس ٖرا ايٓٛع َٔ االستهاز َعط١ً 

ساي١ ايتٛاطؤ اـؿٞ بني املػسٚع األندل ٚاملػازٜع ايصػرل٠  ٜصعب سًٗا إال ٖٚٞ إثبات
 .  (3)ٖٚٞ عاد٠ ١َُٗ ؼتاز إىل ؼسٟ ٚتستبط بهٌ ٚاقع١ ع٢ً سد٣

ٜٚستبط َؿّٗٛ االستهاز ايكاْْٛٞ )اؿهَٛٞ( بهْٛ٘ خصٝص١ َٔ اِٖ خصا٥ص 
ط٘ عكٛد اإلذعإ يف نٕٛ اسد ايطسؾني يف ساي١ َسنص اقتصادٟ قٟٛ متهٓ٘ َٔ ؾسض غسٚ

ع٢ً ايطسف األخس األضعـ، ٚؼدٜد ايتصاَات٘ دٕٚ ؼؿغ بطبب عدّ ٚدٛد قاب١ًٝ 

                          

(1) Brodley, Joseph F. "Oligopoly Power Under the Sherman and 

Clayton Acts-From Economic Theory to Legal Policy." Stan. L. 

Rev. 19 (1966) 285. 

( حسيف محمد فتحي، الممارسات االحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة 9)
والمنافسة "دراسة لنظاـ االنتيترست في النموذج األمريكي"، دار النيضة العربية، القاىرة، 

 .74-79دوف سنة نشر، ص
 .79( حسيف محمد فتحي، مصدر سابؽ، ص9)
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)املٛاطٔ( ًٜذأ إيٝ٘  (1)يًُٓاقػ١ ٚايتؿاٚض، ٚأٜطا بطبب عدّ ٚدٛد بدٌٜ أخس يًُطتًٗو
 يًشصٍٛ ع٢ً تًو اـد١َ أٚ ايطًع١. 

ٚقد ٚضع ايؿك٘ غسٚطًا يعكٛد اإلذعإ اؿهَٛٞ َٓٗا بإٔ ٜهٕٛ ايتؿٛم 
تصادٟ يًُشتهس ٚاضشا بدزد١ ناؾ١ٝ، ٚهب إٔ ٜتطِ باالضتُساز ، مبع٢ٓ إٔ ايتؿٛم االق

االقتصادٟ يًُشتهس ٜطتُس بػهٌ قطٛع ٚظاٖس، ؾايك٠ٛ االقتصاد١ٜ يف عكٛد اإلذعإ 
ٖٞ اْعهاع يًطابع االستهازٟ، ؾاالستهاز يف ضًع١ أٚ خد١َ َع١ٓٝ ٜذلتب عًٝ٘ اعتباز ايعكد 

 . (2)َٔ عكٛد اإلذعإ
ٜطاف إيٝٗا صؿات أخس٣ َٓٗا إٔ ضعس ايطًع١ أٚ اـد١َ املستبط١ عاد٠ بعكد 
إذعإ ال تطعس ٚؾكًا يًطًب ٚايعسض، ٚإمنا تطعس َٔ قبٌ احملتهس)ايدٚي١( أٚ َٔ ٜٓٛب 
عٓ٘، ؾع١ًُٝ االزتباط بني اـد١َ أٚ ايطًع١ ٚضعسٖا ال وهُٗا قٛاعد ايطٛم أمنا وهُٗا 

١َ أٚ ايطًع١ ازتؿاعًا ٚانؿاضًا، نُا إٔ ايدٚي١ ٖٞ املٓتر احملتهس ؾٗٛ ودد ضعس اـد
ايٛسٝد شلرٙ ايطًع١ أٚ اـد١َ مما ٜذلتب عًٝ٘ ؼهُٗا ظٛدتٗا ٚست٢ باضتُسازٜتٗا ٚن١ُٝ 
َا ٜعسض َٓٗا، ٜٚطسح ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ استهاز ايدٚي١ ال يًُا٤ ٚايهٗسبا٤ ؾشطب أمنا 

 .  (3)عالّ يؿذلات ط١ًٜٛاستهاز ايتًؿص٠ ٚايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ ٚاإل
ٜٚس٣ ايدنتٛز َصطؿ٢ ايعٛدٞ إٔ عكد اإلذعإ عٓد ؼًًٝ٘ ؾاْ٘ ٜتصـ 
مبٛاصؿات ايعكد ايعادٟ، ؾال ؾسم ؾعًًٝا بني ايعكد ايرٟ تؿسض٘ غسن١ ايهٗسبا٤ ٚبني ايعكد 
ايرٟ ٜؿسض٘ با٥ع بطٝط ٚال ٜكبٌ إٔ ٜٓاقػ٘ ايػازٟ ؾٝ٘، ؾايعكٛد اييت ؼصٌ َٜٛٝا بني 

ٓني ال تؿذلض ستًُا املؿاٚض١ ٚاملطا١َٚ، بٌ غايبا ودد نٌ طسف غسٚط٘ ٜٚٓعكد املٛاط
ايعكد بُٝٓٗا ٚإ ؾسض اسدُٖا أٚ نالُٖا غسٚط٘ ع٢ً األخس، إال إٔ املعٝاز يدٜ٘ إٔ 

                          

الييثـ عمر سميـ، حماية المستيمؾ مف الممارسات االحتكارية المؤدية إلى اإلذعاف، ( 0)
، 9،9109، العدد 01بحث منشور في مجمة الحقوؽ، جامعة البحريف، المجمد 

 .091ص
 .090( المرجع السابؽ، ص9)
( احمد عبد الوىاب، األثار االقتصادية المترتبة عمى احتكار الدولة، إصدار المركز 9)

. منشور ومتاح 4-9مصري لدراسات السياسة العامة، القاىرة، بدوف سنة نشر، صال
 9108-00-9عمى الرابط بتاريخ 

http//ecpps.org/attachments/article/273/pdf  
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، ٚاؿكٝك١ إٔ (1)ايتعطـ أٚ ايتطًط َٔ اسد املتعاقدٜٔ ع٢ً األخس ودٙ زقاب١ ايكطا٤
ٜدٙ ع٢ً طبٝع١ املػه١ً، ؾايؿصٌ بني ايطًطات، ٚتك١ٜٛ  األضتاذ ايعٛدٞ يف زأٜ٘ ٚضع

ضًط١ ايكطا٤ ميٓح ايكطا٤ السكًا زقاب١ ع٢ً ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ يف ناؾ١ أعُاشلا َٓٗا تكدميٗا 
يًددَات اييت ؼتهسٖا يًُصًش١ ايعا١َ، ٚإ ال ؼتهسٖا دٕٚ ؼكٝل غسط االستهاز 

بني ايطًطات اسد اِٖ ايسنا٥ص اييت تٓٗٞ األضاضٞ أاّل ٖٚٛ ؼكٝل املصًش١. ؾٝعد ايؿصٌ 
 ساي١ االستهاز ايتعطؿٞ ٚإؾساؽ َؿّٗٛ املصًش١ ايعا١َ َٔ َطُْٛ٘.

اْ٘ غهٌ َٔ أغهاٍ تعسٜـ "استهاز ايدٚي١" " يرا ميٌٝ داْب َٔ ايؿك٘ إىل
االستهاز َؿادٙ إٔ ايدٚي١ ٖٞ املٓتر ايٛسٝد يطًع١ أٚ خد١َ َع١ٓٝ، بٌ ٚميهٔ إٔ ُٜشعس 

َٔ خالٍ قإْٛ، ٚميهٔ بدٚزٖا إٔ متٓش٘ يؿسد أٚ غسن١ أٚ فُٛع١ َٔ َٓاؾطتٗا 
    (2)ايػسنات"

"ضًط١ متتًهٗا ايدٚي١ ع٢ً َػسٚع يف سني منٌٝ يتعسٜـ االستهاز اؿهَٛٞ باْ٘ 
ؾايدٚي١ ض١٦ٝ اي١ٝٓ يف إداز٠ ٖرٙ املساؾل، ٚض٤ٛ  ال تكّٛ بإدازت٘ نُا ٜتطًب سطٔ اي١ٝٓ"

ًٛ ناْت ايدٚي١ سط١ٓ اي١ٝٓ ألمتت َػازٜع تعٗدت بٗا َٓر عػس اي١ٝٓ َعٝاز دقٝل ٚاضح ؾ
. ٚعٓد اإلغاز٠ (3)ضٓٛات ٚزمبا بعض ايصؿكات يتأٌٖٝ املا٤ ٚايهٗسبا٤ تعٛد إىل َدد انجس

                          

ؿ، الطبعة الخامسة، منشورات ( مصطفى العوجي، القانوف المدني )العقد(، الجزء األو 0)
 .051، ص9106الحمبي الحقوقية، بيروت،

 .9( احمد عبدالوىاب، مرجع سابؽ، ص9)
( ترتبط فكرة حسف النية بالواجبات االئتمانية الممقاة عمى عاتؽ مف يديروف الشركات ذات 9)

الطابع التجاري أو ما يشبييا مف حيث الشكؿ والتنظيـ ولكف ألغراض غير ربحية 
لمؤسسات الجامعية والمرافؽ العامة والجمعيات وغيرىا مف المؤسسات، وىذه الفكرة كا

موجودة في أنظمة السابقة القضائية إذ يعتبر مف يقـو بواجب اإلدارة ُممقى عميو واجبات 
معينة وىي واجب الوالء والعناية والرعاية والمعيار الضابط ليذه الواجبات ىو التصرؼ 

إلدارة إلى حسف النية يؤدي إلى تعرضيا لممسائمة مف قبؿ القضاء بحسف نية، فافتقار ا
وىناؾ دراسات مستفيضة حوؿ الموضوع نشير لبعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ 

 الحصر
Gold, Andrew S. "On the Elimination of Fiduciary Duties A Theory of 
Good Faith for Unincorporated Firms." Wake Forest L. Rev. 41= 



 االحتكار الحكومي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

256 

إىل ض٤ٛ ١ْٝ ايدٚي١ ؾٗٛ ال ميظ مبٛضٛع ايطٝاد٠ بكدز تعًك٘ بط٤ٛ ١ْٝ ايعاًَني ٚايكا٥ُني 
ٜات ٚايٛشازات َٔ داْب َٚٔ داْب أخس َا ٜتعًل َٓ٘ ع٢ً املسؾل ايعاّ نايدٚا٥س ٚاملدٜس

 بٛادب ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ بصٛز٠ عا١َ دٕٚ ؼدٜد د١ٗ دٕٚ أخس٣.
 نفرع انثاويا

 (1)ادلركس االحتكاري
املسنص االستهازٟ بأْ٘  ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل تعسٜـ املسنص املطٝطس أٚ

األضعاز ٜٚعٝل ٚميٓع املٓاؾط١، ضًط١ أٚ َكدز٠ اقتصاد١ٜ متهٔ َٔ وٛشٖا ايتشهِ يف "
ٚإ ٜتصسف بطسٜك١ َطتك١ً ػاٙ َٓاؾطٝ٘ ٚػاٙ ايعُال٤ ٚدٕٚ ايٓعس يف زدٚد أؾعاشلِ، 
ٚذيو يعدّ ٚدٛد أٟ َٓاؾظ يدٜ٘ قدز٠ ايدخٍٛ إىل ايطٛم ٚتكدِٜ ضًع١ أٚ خد١َ ؾعاي١ 

 . (2)ٚبد١ًٜ يًعُال٤ أٚ املٛزدٜٔ"
١ يف االستهاز اؿهَٛٞ َسنصًا َطٝطسًا أٚ بٓا٤ً ع٢ً ٖرا ايتعسٜـ ؾٌٗ متتًو ايدٚي

َُه١ٓ االستهاز؟ إمجاال مما ال زٜب ؾٝ٘ اْ٘ البد يٓػ٤ٛ االستهاز َٔ إٔ  َٓؿسدًا ميٓشٗا 
ٜتُتع ايتادس مبسنص َؤثس يف ايطٛم، ٜٚطع قإْٛ غرلَإ األَسٜهٞ املسنص االستهازٟ 

از إٔ املسنص االستهازٟ سصٌ باعتبازٙ ايسنٔ األٍٚ يكٝاّ ساي١ االستهاز احملعٛز، باعتب
، ٚيف ساي١ استهاز ايدٚي١ املساد تهٝٝؿ٘ (3)عًٝ٘ ايتادس أَا بؿعٌ َػسٚع أٚ بؿعٌ غرل َػسٚع

ُ٘ ٜط٢ُ االستهاز ايكاْْٛٞ نُا  سصٌ بؿعٌ َػسٚع بٌ بٓص ايكإْٛ صساس١، ست٢ اْ
 قدَٓا.

                                                             

=(2006) 123. Alexander, Gregory S. "Cognitive Theory of Fiduciary 
Relationships." Cornell L. Rev. 85 (1999) 767. Sale, Hillary A. 
"Monitoring Caremark's Good Faith." Del. j. corp. l. 32 (2007) 719. 

تسميو االتفاقية األوربية باالتفاؽ المييمف. ( يسميو القانوف األمريكي بالمركز المسيطر، و 0)
 .  47راجع احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص

 .00( خميؿ فكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص9)
 .09( احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص9)
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ادٌ ٜٚالسغ إٔ ساي١ املسنص االستهازٟ ايرٟ وٛشٙ احملتهس ال تتطًب َٔ 
، ٚاؿكٝك١ إٔ ٖرا املؿّٗٛ ميهٔ إٔ ٜٓطشب ع٢ً (1)قٝاَٗا اإلقصا٤ ايؿعًٞ يًُٓاؾطني

ؾايدٚي١ يف ساي١ إقصا٤ ؾعًٞ ألٟ ايتذاز يف ايطٛم، يهٔ ال ميهٔ إٔ ٜٓطشب ع٢ً ايدٚي١، 
، إذ ٜٓطبل عًٝٗا ايتٛصٝـ عراؾرلٙ، ٚدا٤ يف ٚصـ بعض ايهتاب إٔ ايدٚي١ َٔ َٓاؾظ

ستهاز١ٜ ٚاعتُادٖا ع٢ً اـصا١ْ ايعا١َ يف متٌٜٛ َػازٜعٗا ٚعدّ خالٍ ممازضاتٗا اال
خطٛعٗا يإلؾالع أٚ يرات ايكِٝ ايتذاز١ٜ اييت ىطع شلا األؾساد َٔ ايتذاز تعين إٔ ايدٚي١ 

املٓاؾطني ال إقصا٥ِٗ يف اؾطٌ اؿاالت، نُا أْٗا اـصِ ٚاؿهِ "تسٖٝب" قادز٠ ع٢ً 
 .  (2)ملٓٗذٗا االستهازٟبايٓطب١ يًُٓاؾظ الٕ قطا٥ٗا ٜسنص 

يف سني دا٤ قساز احمله١ُ ايعًٝا يف ايٛالٜات املتشد٠ يف اسد ايكطاٜا بإٔ املعٍُٛ 
ب٘ يكٝاّ املسنص االستهازٟ ٖٛ "املكدز٠ ع٢ً زؾع األضعاز أٚ تؿادٟ املٓاؾط١ عٓد ايسغب١ يف 

ٌ عدّ ايتكٝد ذيو، ٚيٝظ اإلقصا٤ ايؿعًٞ يًُٓاؾطني، ٜٚس٣ ايدنتٛز املًشِ اْ٘ َٔ األؾط
اؿسيف مبصطًح زؾع األضعاز، بٌ األؾطٌ اضتعُاٍ َصطًح ايتشهِ باألضعاز أٚ تؿادٟ 
املٓاؾط١، ٚال تتشكل ٖرٙ امله١ٓ إاّل َٔ خالٍ سص١ ضٛق١ٝ نبرل٠ شادت عٔ َٓاؾطٝ٘ أًٖت٘ 

. ٚيف ظٌ استهاز ايدٚي١ ؾٗٞ املٓتر ايٛسٝد يًطًع١ أٚ (3)يًشصٍٛ ع٢ً َسنص استهازٟ
 .(4)ٖٚٞ اييت ؼدد اؾٛد٠، ٖٚٞ اييت ؼدد األضعازاـد١َ، 

ٖٚرا املسنص االستهازٟ أٚ املطٝطس ميهٓٗا عس١ٜ ؼدٜد ايػسٚط دٕٚ أٟ اعتباز 
ملٓاؾطٝٗا أٚ املطتًٗهني ٚدٕٚ ايسدٛع ايِٝٗ،  ٜٚتِ ؼدٜد قدزتٗا يف ض٤ٛ عح َد٣ 

ع املٓاؾطني احملتًُني يف إَهاْٝتٗا أبعاد أٚ إقصا٤ أٚ إشاي١ املٓاؾطني اؿايٝني أٚ َٓ
 .(5)ايٛصٍٛ إىل ايطٛم

 
                          

 .07( المصدر السابؽ، ص0)
ف في مجاؿ العقود اإلدارية، ( احمد طالؿ عبد الحميد البدري، قاعدة العقد شريعة المتعاقدي9)

. و احمد عبد الوىاب، مرجع 090، ص9109،دار ومكتبة عدناف لمنشر، بغداد، 0ط
 .5سابؽ، ص

 .91، و ص 08( احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص9)
 .4احمد عبد الوىاب، مرجع سابؽ، ص (4)
 .00( خميؿ فكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص5)
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 ثاويادلطهة ان
 ظهىر االحتكار احلكىمي أسثاب

ظٗس االستهاز اؿهَٛٞ يف األْع١ُ املتشٛي١، أٟ اييت ناْت تؤَٔ بؿهس اقتصادٟ  
َعني اثس ع٢ً تػسٜعاتٗا، ٚعٓدَا ٜتػرل ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايرٟ ٜعتٓل ؾهسا َػاٜسًا إىل ْعاّ 

ـ متاًَا ؼدخ املػه١ً، نايتشٍٛ َٔ االقتصاد املٛد٘ ٚاملؤَٔ بؿهس٠ ضٝطس٠ أخس كتً
ايدٚي١ إىل اقتصاد سس ٜؤَٔ بايٛظٝؿ١ اؿُا١ٝ٥ يًدٚي١ أٚ ايدٚي١ اؿازض١ )األَٔ ٚايدؾاع( 

، ٚضٓطتعسض ٖرٙ ايؿهس٠ َٔ خالٍ ايتكطِٝ املبطط (1)دٕٚ تدخًٗا يف ايٓػاط االقتصادٟ
 االتٞ:  

ايتذاز١ٜ ٚاالقتصاد١ٜ َٔ ايكطاع ايعاّ إىل ايكطاع  ٚاألْػط١ْكٌ اـدَات  ش١َأايؿسع األٍٚ: 
 .اـاص

 أش١َ تطبٝل ايدميكساط١ٝ.ايؿسع ايجاْٞ: 
 انفرع األول

 انتجاريح واالقتظاديح  واألوشطحوقم اخلذماخ  أزمح
 مه انقطاع انعاو إىل انقطاع اخلاص

ام ميتاش باملسنص١ٜ ايطٝاض١ٝ نإ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايرٟ ىطع ي٘ ايعس 2003قبٌ 
َٚا ٜتبعٗا َٔ َسنص١ٜ اقتصاد١ٜ، أذ ؾسضت ايدٚي١ ُٖٝٓتٗا ع٢ً ناؾ١ َعاٖس ايٓػاط 

يط١ٓ  20ايتذازٟ ٚاالقتصادٟ، ؾهاْت ايكٛاْني َٚٓٗا قإْٛ تٓعِٝ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ 
يًٓػاط َٚا تبع٘ َٔ تعدٜالت َتالسك١ تكّٛ يف فًُٗا ع٢ً ؾهس٠ استهاز ايدٚي١  1970

ايتذازٟ ٚضٝطستٗا ع٢ً ايطٛم َٚٔ ثِ ؾسض ضٛابط أضعاز ٚؾل زؤٜتٗا األٜدٜٛيٛد١ٝ 
ٚيٝظ ٚؾل ضٛابط اقتصادٜات ايطٛم، مما أد٣ إىل تسادع ايكطاع اـاص َكابٌ تصاٜد 

 . (2)١ُٖٓٝ االقتصاد املسنصٟ

                          

. حمدي عبد الرحمف، الوسيط في 079حسف، مصدر سابؽ، صيراجع احمد إبراىيـ  (0)
 .51، ص0999، دار النيضة العربية، القاىرة، 0النظرية العامة لاللتزامات، ط

، دراسة مف إعداد مركز المشروعات 0971( لسنة 91راجع قانوف تنظيـ التجارة رقـ ) (9)
 =ز المشروعات، صادرة عف مرك9191الدولية الخاصة بالتعاوف مع تجمع العراؽ 
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 اْتكٌ ايعسام ضٝاضًٝا ٚاقتصادًٜا َٔ االقتصاد املٛد٘ ٚايٓعاّ 2003بعد عاّ  
االغذلانٞ، إىل اقتصاد ايطٛم، ٚتػذٝع ايكطاع اـاص، ٖٚٛ َا أقسٙ ايدضتٛز ايعساقٞ 

االقتصاد  إصالحٚاييت ْصت ع٢ً إٔ )تهؿٌ ايدٚي١ ) 25يف ْص املاد٠ ) 2005يط١ٓ 
اقتصاد١ٜ سدٜج١ ٚمبا ٜطُٔ اضتجُاز ناٌَ َٛازدٙ، ٚتٜٓٛع َصادزٙ،  أضظايعساقٞ ٚؾل 

 2006( يط١ٓ 13(، ثِ تبع٘ بإقساز قإْٛ االضتجُاز زقِ )ٚتػذٝع ايكطاع اـاص ٚتُٓٝت٘

، ٚقٛاْني أخس٣ َٚا ؿل ذيو َٔ تػهٌٝ اشل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يالضتجُاز ٚؾسٚعٗا يف احملاؾعات 
، ٚقإْٛ محا١ٜ املٓتذات ايعساق١ٝ زقِ 2010( يط١ٓ 1َجٌ قإْٛ محا١ٜ املطتًٗو زقِ )

 .(1)2010( يط١ٓ 14تهاز زقِ )َٓع االس،  ٚقإْٛ املٓاؾط١ 2010ٚ( يط١ٓ 11)

االْكالب نإ ٜتٛدب إٔ ٜبدأ املػسع ايعساقٞ َسادع١ ايتػسٜعات مبا ٖرا  أَاّ
ٜٓطذِ َع ٖرا ايتػٝرل، إال إٔ ايبشٛخ األنادمي١ٝ ٚايدزاضات املدتص١ تؤند ع٢ً إٔ َا َٔ 

يٓاؾر٠ َسادع١ ؾع١ًٝ ٚغا١ًَ ؿكت ايتػسٜعات ايكدمي١، مما ٜعين عدّ قدز٠ ايتػسٜعات ا
ٚاييت مل تعدٍ، ع٢ً َٛانب١ ع١ًُٝ ايتػٝرل اؿاص١ً، بٌ َٚجًت عا٥كًا سكٝكًٝا أَاّ ايكطاع 
اـاص ايعساقٞ ٚأَاّ االضتجُاز األدٓيب، الٕ تًو ايتػسٜعات تتُاغ٢ َع االقتصاد 
املٛد٘، ٚتتكاطع نًًٝا َع اقتصاد ايطٛم، أد٣ بايٓتٝذ١ إىل إضعاف ب١٦ٝ األعُاٍ يف ايعسام 

إذ  2012ٓٝـ ايعسام َٔ قبٌ ايبٓو ايدٚيٞ نأسد أض٤ٛ ايب٦ٝات االقتصاد١ٜ يًعاّ ٚتص
 .(2)دٚي١ 183بني  164سصٌ ع٢ً ايتطًطٌ 

 مثاْٝٓٝات يف اييت ُأْػ٦ت ايعسام، يف ايصٓاع١ٝ ايعا١َ ٜطاف إيٝٗا ٚاقع ايػسنات
 ايتهٓٛيٛدٞ، دّٚايك ٚاالْدثاز، ايتكادّ األسٛاٍ َٔ أسطٔ ايعػسٜٔ، ٚاييت تعاْٞ يف ايكسٕ

                                                             

. متاح عمى رابط المركز 09، واشنطف، دوف سنة نشر، صcipeالدولية الخاصة =
 99/9/9108االتي بتاريخ 

http//www.cipearabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020
_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf 

 .99و ص 4، مرجع سابؽ، ص0971( لسنة 91قانوف تنظيـ التجارة رقـ ) (0)
 .5، مرجع سابؽ، ص0971( لسنة 91قانوف تنظيـ التجارة رقـ ) (9)

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf


 االحتكار الحكومي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

261 

 ايكدزات ايتطٜٛك١ٝ يف ٚاضح ضعـ َع اإلْتاز، تهًؿ١ ٚازتؿاع طاقاتٗا اإلْتاد١ٝ، ٚانؿاض
 .(1)اؿدٜح اإلدازٟ ٚايٓٗر

يرا ظٗست دعاٟٚ تطايب غصدص١ ايكطاع ايعاّ َٔ خالٍ تؿهٝه٘ ٚبٝع٘ يًكطاع 
. إال إٔ (2)طٛماـاص نٛض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ االْتكاٍ َٔ االقتصاد املٛد٘ إىل اقتصاد اي

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايدزاضات اييت تٓٗر َٓٗذا َطادًا يًدصدص١ ملا شلا َٔ آثاز ٚخػ١ٝ َٔ 
إٔ تداز ايع١ًُٝ خازز خط١ غا١ًَ يإلصالح االقتصادٟ مما ٜؤدٟ إىل تؿهو االقتصاد 
ايعساقٞ بػهٌ ناٌَ، باإلضاؾ١ يعدّ ٚدٛد اطاز قاْْٛٞ يًدصدص١، تعصش َٔ خالي٘ دٚز 

إٔ اـصدص١ فسد ْكٌ يالستهاز َٔ ايدٚي١ إىل ايكطاع ، ٖٚٓاى َٔ اعتدل (3)يعاّايكطاع ا
، ٚاْ٘ باب َٔ أبٛاب ايؿطاد اإلدازٟ ٚاالقتصادٟ، ٚيٝظ بايطسٚز٠ إٔ ٜسؾع َٔ اـاص

 .(4)نؿا٠٤ االقتصاد، الٕ ايهؿا٠٤ ال عالق١ شلا مبٔ ميًو املػسٚع إمنا مبٔ ٜدٜسٙ

، مل ؼكل يف أٟ َهإ َٔ ١ٝ إعاد٠ اشلٝه١ًصدص١ نُشٛز يعًُٚعًٝ٘ ؾإ اـ
، ؾاملد١ْٜٝٛ اـازد١ٝ قد األٖداف املع١ًٓ شلا )َصس، تْٛظ، األزدٕ، املػسب( ايعامل

اشدادت يف َععِ ٖرٙ ايدٍٚ ٚتسادعت َعدالت ايُٓٛ يف نجرل َٔ اؿاالت ٚاشداد ايتؿاٚت 
  (5).االدتُاعٞ يف تٛشٜع ايجس٠ٚ ٚايدخٌ

                          

ر الصناعي في العراؽ، صادر عف مركز أفاؽ االستثمار والتطو  ( عامر عيسى الجواىري،0)
. متوفر عمى موقع 9المشروعات الدولية الخاصة، واشنطف، بدوف سنة نشر، ص

 .5/5/9108المركز ومتاح عمى الرابط االتي بتاريخ 
http//cipearabia.org/component/abook/?view=author&id=286&Itemid=102 

حسيف عجالف حسف، القطاع العاـ في العراؽ بيف ضرورات التطوير وتحديات  (9)
 . 9، ص9116، 00الخصخصة، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية، العدد 

عمي خضير كريـ، الخصخصة وضرورات التحوؿ لالقتصاد العراقي، مجمة القادسية  (9)
و 069، ص9101معمـو اإلدارية واالقتصادية، المجمد الثاني عشر، العدد الثاني، ل

 .069ص
شياب حمد سميماف، إشكالية الخصخصة وانعكاساتيا في رفع كفاءة األداء  (4)

االقتصادية)دراسة تحميمية تطبيقية(، مجمة جامعة األنبار لمعمـو االقتصادية واإلدارية، 
 .7، ص9116العدد الثاني، 

 .9( حسيف عجالف حسف، مرجع سابؽ، ص5)

http://cipe-arabia.org/component/abook/?view=author&id=286&Itemid=102
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ٚتعدٜالت٘  2006يط١ٓ  13خالٍ قإْٛ االضتجُاز األدٓيب زقِ  ٚطسست أؾهاز أخس٣ َٔ
َٓٗا إٔ ٜػطٞ االضتجُاز األدٓيب أعُاٍ تأٌٖٝ املعاٌَ ايكا١ُ٥ ٚاملػازٜع االضتجُاز١ٜ 

، ٖٚرا َا ْصت عًٝ٘ صساس١ (1)سٛاؾص ٚضُاْات دٝد٠ ٚداذب١ يًُطتجُسٜٔاؾدٜد٠ ٚؾٝ٘ 
 50ٚايكإْٛ زقِ  2010يط١ٓ  2دٍ بايكإْٛ زقِ ٚاملعَٓٗا  (ب)أ ٚ يف ايؿكس٠  33ْص املاد٠ 

  بايكٍٛ: 2015يط١ٓ 
 أٚ ايكا١ُ٥ ٚايكطاع اـاص املدتًط ايكطاع َػازٜع ع٢ً ايكإْٛ ٖرا إسهاّ ٟتطس -أ"

 بني ػسان١اي َػازٜع تػٌُ - ب .زدعٞ اثس دٕٚ اشل١٦ٝ َٚٛاؾك١ إدازتٗا َٔ ٚبطًب ايعا١ًَ

 تػػًٝٗا أٚ تأًٖٝٗا ع٢ً املتعاقد ايعاّ َػازٜع ايكطاع ذيو يف مبا ٚاـاص ايعاّ ايكطاعني

 ايكإْٛ ٖرا ْؿاذ ٚبعد قبٌ ايكإْٛ ٖرا بإسهاّ اـاص ٚاملدتًط ايكطاع َع إْػا٥ٗا أٚ

ْؿاذٙ"  قبٌ عًٝٗا َطتشك١ ٚزضّٛضسا٥ب  أ١ٜ َٔ اإلعؿا٤ ذيو ٜذلتب ع٢ً ال إٕ ع٢ً
ّٞ املا٤ ٚايهٗسبا٤، إال إٔ ايٓص ا يصسٜح بطُاْات٘ ٚسٛاؾصٙ ال ٜعين ٜٚػٌُ ضُٓا قطاع

إٔ اؿه١َٛ بإَهاْاتٗا اإلداز١ٜ املتٛاضع١ قادز٠ ع٢ً إداز٠ عكد اضتجُازٟ ادٓيب يتأٌٖٝ 
َساؾل عا١َ َذل١ًٖ، ٚخصٛصا إٔ املػسع يف ذات ايكإْٛ قد أغاز بٛضٛح إىل ٚال١ٜ 

يف نٌ ايعامل  ايكطا٤ ايعساقٞ ؿٌ أٟ ْصاع َتشصٌ، ٚسكٝك١ األَس إٔ اِٖ َٝص٠ يًُطتجُس
ٖٛ عدّ اـطٛع يًكطا٤ احملًٞ، ٚإمنا ايرٖاب يًتشهِٝ ٚإ عطؿت املاد٠ خٝاز ايتشهِٝ 
إال أْٗا قدَت ايكطا٤ ثِ ايتشهِٝ احملًٞ ٚأخرلًا ايدٚيٞ، ٖٚرا َا دا٤ بٛضٛح يف ْص 

، 2015يًعاّ  50َٔ قإْٛ االضتجُاز األدٓيب ايعساقٞ املعدي١ ٚؾكا يٓص املاد٠  27املاد٠ 
أٚاًل ـــ ؽطع املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ تطبٝل ٖرا ايكإْٛ إىل ايكإْٛ ايعساقٞ ٚٚال١ٜ "

 ايكطا٤ ايعساقٞ، ٚهٛش االتؿام َع املطتجُس ع٢ً ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ ايتذازٟ ) ايٛطين أٚ
ايتشهِٝ ٚدٗت٘ ٚايكإْٛ  إدسا٤ات( ٚؾل اتؿام ٜدلّ بني ايطسؾني ودد مبٛدب٘ ايدٚيٞ

 .(2)".بٝلايٛادب ايتط

                          

  .9مرجع سابؽ، ص ( عامر عيسى الجواىري،0)
وتعديالتو منشور عمى قاعدة  9116لسنة  09( راجع قانوف االستثمار العراقي رقـ 9)

 عمى الرابط 08/6/9108التشريعات العراقية، متاح بتاريخ 
http//www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=040120082853520  

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=040120082853520
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ٚايتُطو بٗرا ايٓص وسّ ايعسام َٔ االضتجُاز األدٓيب، ٜٚؤدٟ قطعًا إىل ٖسٚب 
املطتجُسٜٔ َٔ ايبًد، ٚذيو يعدّ زغب١ املطتجُس األدٓيب اـطٛع يًكطا٤ ايعساقٞ، أٚ 
املػاَس٠ يف بًد غرل َطتكس آَٝا، ٚقد ال ٜٛؾس نُا ٜدعٞ قإْٛ االضتجُاز يف خالصت٘، اؿد 

ٔ املٝص يًُطتجُس األدٓيب، بٌ ع٢ً ايعهظ ؾإ تكازٜس املٓعُات ايدٚي١ٝ، َٚٓٗا األد٢ْ َ
، ؼسّ ايعسام صساس١ َٔ أٟ َطتجُس ؾعًٞ ٚال ػرب إال َطتجُسٜٔ (1)َٓع١ُ ايعؿٛ ايدٚي١ٝ

 ذٟٚ خًؿٝات َػب١ٖٛ ٚدس١َٝ ع٢ً صعٝد عاملٞ.

اقٞ َطبٛقًا ٚيدت نٌ ٖرٙ ايعٓاصس فتُع١ أش١َ سكٝك١ٝ يف ْكٌ االقتصاد ايعس
بايتػسٜعات َٔ ايكطاع ايعاّ )اؿهَٛٞ( إىل ايكطاع اـاص، ؾاد٣ إىل ظٗٛز ْٛع َٔ 
االستهاز يف دٚي١ يٝدلاي١ٝ سطب ايدضتٛز ال ٖٞ قادز٠ ع٢ً ْكٌ ًَه١ٝ َػازٜعٗا يًكطاع 
اـاص ٚال ٖٞ قادز٠ ع٢ً تكدِٜ اؿد األد٢ْ َٔ اإلداز٠ ايط١ًُٝ شلرٙ املػازٜع، مما ٜعين 

إٔ ايدٚي١ اييت َٔ َٗاَٗا األضاض١ٝ يف أْع١ُ اقتصاد ايطٛم )األَٔ ٚايدؾاع( تٛضعت  ؾعاًل
إىل نْٛٗا متازع ايتذاز٠ )املا٤، ايهٗسبا٤، اـدَات ايصش١ٝ، تصدٜس ايٓؿط، املٛازد 
ايطبٝع١ٝ، اخل..( ٖٚرا كايـ يٛظٝؿ١ ايدٚي١ يف األْع١ُ ايًٝدلاي١ٝ اييت تؤَٔ باقتصاد 

 .(2)ايطٛم

ا َٔ سٌ ض٣ٛ إٔ تتعاٌَ ايدٚي١ يف ٖرٙ ايكطاعات ايتذاز١ٜ َٔ نْٛٗا دٚي١ يرا َ
صاسب١ ضٝاد٠ إىل نْٛٗا ؽطع ملا ىطع ي٘ ايتذاز َٔ استهاز، مبع٢ٓ أْٗا تٓصٍ َٔ 
نْٛٗا دٚي١ ٚتٓصع عٓٗا عبا٠٤ ايطٝاد٠ ٚتتعاٌَ نتادس ساشلا ساٍ ضا٥س ايتذاز ٚبرا ؽطع 

ٖرا قٛز ؾهس٠ االستهاز اؿهَٛٞ، ايبشح عٔ ٚض١ًٝ ملا ىطع ي٘ ايتذاز َٔ أسهاّ، ٚ
 قا١ْْٝٛ حملاضب١ ايدٚي١ نتادس قتهس ال ندٚي١ تؤدٟ خد١َ عا١َ. 

 

                          

( راجع تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عف العراؽ، منشور عمى موقع المنظمة بالمغة 0)
 . وعمى الرابط08/7/9108العربية، ومتاح بتاريخ 

https//www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-
northafrica/iraq/report-iraq/ 

 .009-000احمد إبراىيـ حسف، مصدر سابؽ، ص (9)

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/report-iraq/
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 انفرع انثاوي
 أزمح تطثيق انذميقراطيح

إٔ ع١ًُٝ اإلصالح االقتصادٟ املؿذلض١ أثٓا٤ ايتشٍٛ َٔ االقتصاد املٛد٘ إىل 
١ ايكا١ْْٝٛ ٚاالقتصاد١ٜ نُا قدَٓا، إال إٔ اقتصاد ايطٛم تتطًب أعاد٠ ايٓعس باملٓعَٛ

ايباسجني اندٚا إٔ أٟ ع١ًُٝ َػاب١ٗ ئ تتهًٌ بايٓذاح، ٚاؿكٝك١ إٔ ايطبب ٜعٛد يٛدٛد 
أشَتني األٚىل ع١ًُٝ ايٓك١ً ذاتٗا َٚا ٜتبعٗا َٔ تػسٜعات ٚاييت قدَٓا شلا يف ايؿسع األٍٚ، 

 . (1)ساط١ٝ ٚاقتصاد ايطٛمٚايجا١ْٝ تتعًل بػٝاب اعتُاد ايسٚابط بني ايدميك
 ي٘ ص١ً ال أَسا ايطٝاض١ٝ اإلصالساتٚاؿكٝك١ إٔ ايبعض ٜس٣ إٔ غٝاب 

 ايٓؿط١ٝ يف ايعسام ايصادزات املتشكك١ عٔ اإلٜسادات ازتؿاع ٚسذتِٗ اضتُساز باملٛضٛع
 عٔ خاط١٦ اؾذلاضات املٓطل ٖرا خًـ ٜهُٔ ٚيهٔدخٌ ايؿسد،  ازتؿاع ع٢ً ْعسًّا ٜٓعهظ

 ايطٛميف  سس٠ اقتصادٜات تٛدد إٔ ميهٔ ؾال ايدميكساط١ٝ، َٚع٢ٓ ايطٛم ساتإصال دٖٛس

 االقتصاد يف املؿتٛس١ املػازن١ َٔ ٚمتهٔ املًه١ٝ، سكٛم ؼ٢ُ دميكساط١ٝ أْع١ُ بدٕٚ

 .املطاٚا٠ قدّ ع٢ً يًذُٝع
 ايٓعاّ ألٕ اؿس٠، األضٛام غٝاب يف تتّشكل إٔ بدٚزٖا يًدميكساط١ٝ ميهٔ ٚال 

 ٜٚتػازنإ اآلخس َُٓٗا نٌ ٜهٌُ ايدميكساط١ٝ، ٚاؿٛن١ُ ايطٛم، اقتصادٜات ٢ًع املستهص
 ايطٛم تعصش اقتصادٜات بٓا٤ ع٢ً تطاعد اييت ؾاإلصالسات يريو،. اؾٖٛس١ٜ ذاتٗا ايكِٝ
 ميجالٕ نُْٛٗا بُٝٓٗا، دٕٚ ايؿصٌ َعا ضرلُٖا ٚؼتِ ايدميكساط١ٝ، املؤضطات أٜطا
 .(2)ايع١ًُ ْؿظ ٚد٢ٗ أضاضٞ بػهٌ

                          

. ونظاـ األسماء التجارية والسجؿ 0راجع كؿ مف آنا ناغرودكيوفيتس، مرجع سابؽ، ص (0)
، دراسة مف إعداد مركز المشروعات الدولية الخاصة 0985لسنة  6جاري رقـ الت

، صادرة عف مركز المشروعات الدولية الخاصة 9191بالتعاوف مع تجمع العراؽ 
cipeمتاح عمى رابط المركز االتي بتاريخ 9، واشنطف، دوف سنة نشر، ص .
99/9/9108  

https//cipe-arabia.org/search_gcse/?q . 
 .9مرجع سابؽ، ص آنا ناغرودكيوفيتس، (9)

https://cipe-arabia.org/search_gcse/?q
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االزتؿاع يف أسذاّ املٝصاْٝات دسا٤ بٝع  ٖرا َٔ داْب أَا َٔ داْب أخس ؾإ ٖرا
َٔ  ُتشطٔ سكٝك١ٝ ت١ُٝٓ ٚدٛد ٚعدّ اـدَات، ايتطدِ، ٚتسدٟ اضتُساز َع ٜتصأَ ايٓؿط
 َا ؼكٝكٗا املطًٛب اؿاي١ ايُٓٛذد١ٝ أْٗا ٜعين ال االزتؿاع ٖرا ؾإٕ االقتصادٟ، يرا ايٛاقع

 ػًب إٜسادات إْتاد١ٝ َػازٜع تٓؿٝر يف ايٓؿط إٜسادات اؾاد٠ الضتػالٍ ـططا ٚضع ٜتِ مل
 ق١ُٝ ػًب اييت املٓتذات َٔ َا ميهٔ أقص٢ ٚإْتاز ٚايػاش، ايٓؿط تصٓٝع عٔ إضاؾ١ٝ
 ايٛاقع االقتصادٟ ٚؼطٔ املرنٛز٠، اـاَات صادزات ق١ُٝ أضعاف عٔ بعد٠ َطاؾ١

  .(1)ايصٓع نا١ًَ االضتٗالن١ٝ ايطًع سٚقات، ٚاضترلادنُش اضتٗالنٗا عٔ بداًل ٚاالدتُاعٞ،

ٚاؿكٝك١ إٔ ٖرٙ األش١َ قد تبدٚ يًبعض غرل ذات أ١ُٖٝ أٚ َبايؼ يف تهٝٝؿٗا إال 
قد أغازت َٛد١ٗ ايهالّ يًدٍٚ  ،CIPEٖٚٞ اسد ايباسجني يف  ْاغسٚدنٝٛؾٝتظ آْاإٔ 

ؿت ايٛضع يف املٓطك١ عاّ ايعسب١ٝ يف قاٚي١ يتٛدٝٗٗا إىل تبين إصالسات ؾٛز١ٜ إذ ٚص
بأْ٘ "ّٜٛ ايد١ْٜٛٓ" ٚؾٝ٘ إغاز٠  -قبٌ أٟ صداّ عطهسٟ َطًح يف املٓطك١ - 2008

ٚاضش١ إىل إٔ االضتُساز يف إُٖاٍ تصاٜد عدد اـسهني َٔ اؾاَعات ٚايرٜٔ ال ميًهٕٛ 
ٌ املٗازات ايالش١َ، ٚتصاٜد ايُٓٛ ايبػسٟ ٜكابً٘ ْكص أعداد ايٛؾٝات ٚعدّ ٚدٛد ؾسص عُ

سكٝك١ٝ ٚتٛظٝـ يف ايكطاع اـاص، مما ٜدؾع مٛ ايتٛظٝـ اؿهَٛٞ َتدْٞ ايدخٌ، أٚ 
دٝد ايدخٌ َكابٌ اْتػاز احملطٛب١ٝ ٚايؿطاد يف اؿصٍٛ ع٢ً ايٛظا٥ـ، ٖرا ايٛاقع دؾع 

ذيو  عٔ ٜٓتر ايباسج١ إىل اؾذلاض اْ٘ "أذ مل ٜتِ ايتصدٟ يًبطاي١ بػهٌ ؾٛزٟ، ؾكد
ٚسكٝك١ ٖرٙ  (2)صاعات االدتُاع١ٝ املهجؿ١ أٚ عٓؿًا داخًًٝا"ضٝٓازٜٖٛات َعت١ُ َٔ ايٓ

                          

 .9( عامر عيسى الجواىري، مرجع سابؽ، ص0)
. وتقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ 9مرجع سابؽ، ص يرجع آنا ناغرودكيوفيتس،( 9)

المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية،  ، الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،9119
 .9/00/9108. منشور عمى الرابط ومتاح بتاريخ 69، ص9119بيروت، 

http//www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf  
، الصادر عف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 9119انية العربية لمعاـ و تقرير التنمية اإلنس

الصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية، 
 9/00/9108. منشور عمى الرابط ومتاح بتاريخ 4، ص9119عماف، 

http//www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf  

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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ايتكازٜس ناْت مبجاب١ اضتكسا٤ ضابل ع٢ً األسداخ اييت عصؿت باملٓطك١ ايعسب١ٝ ٚغرلت 
 أْع١ُ داخ١ًٝ ٚؼٛيت ع١ًُٝ ايتػٝرل تًو إىل صساع داخًٞ َتؿاقِ اضتُس يطٓٛات.

ايدميٛغسايف= ايصٜاد٠ ٜٚعٗس ازتباط عٓاصس ثالخ مما تكدّ األٍٚ )ايطػط 
املتطازع١ يف ايطهإ(، ٚعذص ايكطاع اـاص، ٚتكٝٝد ايكطاع ايعاّ مبجاب١ أضالع َػه١ً 
ٚاضش١ تتعًل بٗٝهًٝات إداز١ٜ ٚزقاب١ٝ غرل َال١ُ٥ )ضٛا٤ يف إداز٠ َساؾل ايدٚي١، أٚ إداز٠ 

ايصًد٠ ال  اـدَات، أٚ يف ايؿصٌ اؿكٝكٞ يًطًطات( متجٌ ٖرٙ اجملُٛع١ مبجاب١ األزض١ٝ
يًٗصات االقتصاد١ٜ ايكا١ْْٝٛ إمنا أزض١ٝ صًد٠ يتعطٌ األَٔ ٚاالضتكساز االدتُاعٞ ٖٚٞ اسد 

 .(1)ابسش غاٜات ايكإْٛ، أٟ مبجاب١ تعطٌٝ دٚز ايكإْٛ ٜكابً٘ ٖرٙ االْٗٝازات املتٛقع١
 
 
 
 
 
 
 

مما ٜعين إٔ ٖٓاى قصٛزًا ٚ تأخسا يف ٚدٛد ؾعًٞ ٚسكٝكٞ شلرٙ ايسٚابط، 
تصاد ايطٛم ال ميهٔ إٔ ٜٓتعؼ إال ٚؾل دميٛقساطٝات ؾع١ًٝ ال غه١ًٝ، ؾايٛصـ ؾاق

ايدقٝل يًشاي١ االقتصاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ يف ايعسام ٖٞ قطاع سهَٛٞ عادص، ٜكابً٘ قطاع خاص 
 َكٝد ال ٜطُح ي٘ بايتشسى.

ٖرا ايػٝاب باملكابٌ ٜؤدٟ إىل ٖسٚب املطتجُسٜٔ يف أٟ فاٍ ؼتهس ؾٝ٘ ايدٚي١ 
١ أٚ ايطًع١، ٚذيو يعدّ قدز٠ أٟ َطتجُس َُٗا بًؼ سذُ٘ ع٢ً َٓاؾط١ ايدٚي١، نٕٛ اـدَ

ايدٚي١ تعتُد ع٢ً َصدز متًٜٛٞ بايؼ ايطدا١َ ٖٚٛ اـص١ٜٓ ايعا١َ مما ٜتٝح شلا ايكٝاّ باٟ 
غهٌ َٔ املُازضات االستهاز١ٜ، باإلضاؾ١ إىل َه١ٓ ايدٚي١ ع٢ً تػسٜع ايكٛاْني ؾًٗا إٔ 

                          

. وتقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ 4مرجع سابؽ، ص آنا ناغرودكيوفيتس، ( يرجع0)
حمدي و . 000. و احمد إبراىيـ حسف، مصدر سابؽ، ص69، مرجع سابؽ، ص9119

 . 67صعبد الرحمف، مصدر سابؽ، 
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َصًشتٗا ٚتكٓٔ بريو استهازٖا يًطٛم، ؾتصبح ع١ًُٝ دخٍٛ املطتجُس تػسع َا ٜصب يف 
 .   (1)ايطٛم أَسًا صعبًا بٌ َطتشٝاًل

 ادلثحث انثاوي
 ارتثاط ادلركس االحتكاري تفكرج االستغالل

ٜتشكل االضتػالٍ عٝاش٠ املسنص االستهازٟ أٟ بايٛصٍٛ إىل ٖرا املسنص احملتهس،  
املطٝطس ٜعين "ق٠ٛ اقتصاد١ٜ وٛشٖا َػسٚع َعني، متٓش٘ ٚاملسنص االستهازٟ أٚ املسنص 

ايكدز٠ ع٢ً ٚضع ايعٛا٥ل أَاّ املٓاؾط١ ايؿع١ًٝ يف ايطٛم املعين، ٚمتهٓ٘ َٔ اؽاذ 
ايكسازات َٔ داْب ٚاسد يف َٛاد١ٗ َٓاؾطٝ٘ ٚعُال٥٘ ٚنريو املطتًٗهني" ٖٚرا تعسٜـ 

س َٔ ايؿك٘ ٜكٍٛ بازتباط املسنص ، إال إٔ داْبًا أخ(2)قه١ُ ايعدٍ األٚزب١ٝ يًُٛضٛع
املطٝطس أٚ االستهازٟ باالستهاز ايكاْْٛٞ ايرٟ وٛش ؾٝ٘ احملتهس َسنصٙ املطٝطس بٓا٤ً 

، ٖٚرا ابًؼ (3)ع٢ً ايتػسٜعات ٚايًٛا٥ح، ٚتعطٝ٘ سكا خاصًا ملُازض١ بعض األْػط١
ٗٞ يف َسنص تٛصٝـ يًُسنص املطٝطس إذ إٔ استهاز ايدٚي١ ٖٛ استهاز قاْْٛٞ ٚبايتايٞ ؾ

  َطٝطس أٚ َسنص استهازٟ.  
يرا ٜطتددّ اغًب ايباسجني يف عًُٝات االستهاز اييت متازضٗا غسنات شلا ثكًٗا 
بايطٛم، ٚنرا ايدٚي١ َجًٗا، يؿغ االضتػالٍ ٚعاد٠ َا ٜستبط ؼكل املسنص االستهازٟ 

ملصطًح ذات٘ أٟ يًُشتهس، ٚؾهس٠ اضتػالي٘ شلرا املسنص، ٚتذلاٚح ؾهس٠ االضتػالٍ ال سٍٛ ا
االصطالح ايكاْْٛٞ إمنا يف ايتصسف بٗرا املسنص بطسٜك١ تؤدٟ إىل االضتػالٍ ٚإضا٠٤ 

 االضتعُاٍ أٚ ايطسز.
 
 
 
 

                          

 .5و4احمد عبد الوىاب، مرجع سابؽ، ص (0)
( لينا حسف زكي، قانوف حماية المنافسة ومنع االحتكار، المكتبة العالمية لمنشر والتوزيع، 9)

 .078، ص9105القاىرة، 
 .99( خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص9)
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 ادلطهة األول
 األساش انىظري الستغالل ادلركس االحتكاري

اعتُد اغًب ايهتاب يف ْعسٜات االستهاز إىل انجس َٔ َعٝاز يتشدٜد َا اذا نإ 
الستهازٟ ٜطع٢ إىل اضتػالٍ ٖرا املسنص املتُٝص يف ايطٛم َٔ عدَ٘، صاسب املسنص ا

ٚاؿكٝك١ إٔ االٖتُاّ باملعٝاز ايرٟ ٜطتٓد إيٝ٘ احملتهس يٝظ الٕ ؾعٌ االستهاز غرل قعٛز 
برات٘ إمنا احملعٛز ٖٛ ايٛصٍٛ إىل ٖرا املسنص االستهازٟ بٛاضط١ أعُاٍ املٓاؾط١ غرل 

ايؿك٘ َعاٜرل اضتٓادًا إىل طسٚسات َع١ٓٝ ضٓطتعسضٗا  ، يرا ؾكد سدد بعض(1)املػسٚع١
تباعًا، يهٔ ٚددْا ٖرٙ املعاٜرل تتًدص يف فُٛع١ أؾهاز َٓٗا االضتػالٍ َٚا ٜؤدٟ إيٝ٘ 
َٔ ايتعطـ يف اضتعُاٍ ايك٠ٛ االقتصاد١ٜ ٚايطسز، َع اإلغاز٠ إىل إٔ َعٝاز إضا٠٤ اضتعُاٍ 

َٔ اتؿاق١ٝ ايطٛم األٚزب١ٝ  86إىل ْص املاد٠  املسنص االستهازٟ ٖٛ َعٝاز أٚزبٞ اضتٓادًا
، ٚضٓشاٍٚ  (2)املػذلن١، يف سني إٔ َعٝاز ايطسز ٖٛ َعٝاز َعتُد َٔ ايكطا٤ األَسٜهٞ

طسح املؿَٗٛني يهٔ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايكإْٛ ايعساقٞ، الٕ َا ُٜٗٓا يٝظ ايتطبٝكات يف ايطٛم 
ا إعاد٠ صٝاغ١ ايؿهس٠ مبا ٜتال٤ّ َع األٚزب١ٝ أٚ يف قإْٛ غرلَإ األَسٜهٞ، بكدز َا ُٜٗٓ

قاٚي١ ؼذِٝ دٚز َا تؿعً٘ ايدٚي١ يف ْعاّ اقتصادٟ سس ٚبأضًٛب اغذلانٞ يٝتهٝـ ايؿعٌ 
 استهازا ؾتشاضب ع٢ً أؾعاشلا نأٟ تادس ؾسد.   

ٚبايعٛد٠ إىل َصطًح االضتػالٍ ايرٟ اضتددَ٘ ايُهتاب، ؾٗٛ ال ىسز عٔ َؿّٗٛ 
أخس إذ تعين إٔ ٜهٕٛ ايعكد ٚض١ًٝ أٚ أدا٠ بٝد اسد ايعاقدٜٔ ايكإْٛ املدْٞ بػهٌ أٚ ب

، ٚباؿكٝك١ ٖٛ ٖرا َا ودخ يف ع١ًُٝ االستهاز بسَتٗا، ٜصبح عكد ايتصٜٚد (3)ػاٙ األخس
مبجاب١ أدا٠ بٝد ايدٚي١ ضد عُّٛ املطتًٗهني َٔ األؾساد، إاّل إٔ االضتػالٍ املػاز إيٝ٘ ٖٛ 

                          

 .6( احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص0)
 .059وص 006( المصدر السابؽ، ص9)
محمود جماؿ الديف زكي، الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات في القانوف المصري،  (9)

 .060، ص0978، مطبعة جامعة القاىرة، 9ط
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اع١ ايتعاقد ٜهٕٛ اسد األطساف يف َٛقع اضعـ َٔ اضتػالٍ زضا املتعاقد، أٟ إٔ ض
 .(1)األخس، أٟ اْ٘ عٝب ٜػٛب اإلزاد٠

ٚودد اغًب ايؿك٘ عٓصسٜٔ اثٓني األٍٚ َادٟ ٚايجاْٞ َعٟٓٛ ْؿطٞ، ؾاملادٟ ٖٛ 
عدّ ايتٛاشٕ أٚ ايتعادٍ بني َا ٜعطٝ٘ املتعاقد ٚبني َا ٜأخرٙ ٚؾكًا ملعٝاز َعني،  أَا 

( ازبع ساالت َٓٗا 125د ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يف املاد٠ )ايعٓصس املعٟٓٛ ؾكد سد
اضتػالٍ اؿاد١ اييت تكذلب َٔ ساي١ ايطسٚز٠ ٖٚٛ بايؿعٌ اؿاٍ يف ايتعاقد َع ع٢ً خدَات 

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ إٔ دصا٤ االضتػالٍ 125املا٤ ٚايهٗسبا٤، ٚقدد سددت املاد٠ )
يؿاسؼ إىل سد املعكٍٛ َٔ خالٍ شٜاد٠ ايتصاَات اسد يف عكٛد املعاٚضات ٖٛ زؾع ايػي ا

، ٚتكدٜس ٚدٛد غي ؾاسؼ أٚ عدّ ٚدٛدٙ (2)األطساف ٚاْكاص ايتصاَات ايطسف األخس
َذلٚى يكاضٞ املٛضٛع، نُا إٔ املد٠ اييت ول ي٘ إٔ ٜسؾع عٓ٘ ايػي ايؿاسؼ إىل اؿد 

يًكإْٛ ايعساقٞ ؾأْ٘ ال ٜطتطٝع  املعكٍٛ ٖٛ ض١ٓ تبدأ َٔ ٚقت إبساّ ايعكد، إاّل اْ٘ ٚٚؾكًا
، ٚصساس١ ال ْعسف نٝـ ٜتِ زؾع ايػي عٔ عدّ ػٗٝص خد١َ إاّل (3)طًب ْكض ايعكد
ضاع١ ثِ املطايب١ بدؾع األدٛز؟!  إاّل َٔ خالٍ ؾهس٠ َؿادٖا أضكاط  24يطاعتني خالٍ 

ه١ٓ يف عكٛد األدٛز عٔ املٛاطٓني، أَا بايٓطب١ ال َها١ْٝ ْكض ايعكد ؾٗٞ ٚاقعًٝا غرل مم
استهاز ايدٚي١ شلرٙ املساؾل الٕ ْكض ايعكد أٚ إٜكاف اـد١َ ال وكل أٟ ؾا٥د٠ يًُٛاطٔ َع 
عدّ ٚدٛد ايبدٌٜ، أذٕ سطب ايتطًطٌ املٓطكٞ لد إٔ ال ٜٛدد َا ميٓع إٔ ٜسؾع 
املٛاطٔ دع٣ٛ اضتػالٍ ضد اؿه١َٛ املصٚد٠ يًددَات يط٤ٛ ايتصٜٚد أٚاًل ٚيسؾع ايػي 

 عًٝ٘ املتُجٌ يف أدٛز اغذلاى عاي١ٝ َكابٌ غب٘ تٛقـ يًدد١َ.ايٛاقع 
يرا ْس٣ إٔ تٛد٘ اغًب ايؿك٘ الضتدداّ َصطًح االضتػالٍ ٖٛ يٝظ االضتعُاٍ 
ايدقٝل يًه١ًُ، بٌ اضتددَت قانا٠ً يًُػسع األَسٜهٞ مما ٜٛيد صعٛب١ يف تطبٝكٗا يف 

اضتػالٍ املسنص االستهازٟ  (، يرا لد أCivil system lawٕ) أْع١ُ ايكإْٛ املدْٞ
                          

( غني حسوف طو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ، مصادر االلتزاـ، مطبعة المعارؼ، 0)
 .919، ص0970بغداد، 

امة لاللتزامات دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي والقوانيف منذر الفضؿ, النظرية الع (9)
، ص 0995، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 9، ط0المدنية الوضعية، ج

095-098 . 
 .901غني حسوف طو، مصدر سابؽ، ص (9)



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

361 

ال ىسز عٔ ؾهستني أسداُٖا َه١ًُ يألخس٣ أٚ ؼتٟٛ األخس٣، ُٖٚا ايتعطـ يف اضتعُاٍ 
املسنص االستهازٟ، َٚٔ ثِ إضا٠٤ اضتعُاٍ املسنص االستهازٟ، ٚنالُٖا َٔ تطبٝكات املٛاد 

 تكطِٝ االتٞ:، ٚسطب اي1951يط١ٓ  40ع٢ً ايتٛايٞ َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ  7ٚ 6
 : ايتعطـ يف اضتعُاٍ ايك٠ٛ االقتصاد١ٜ ايؿسع األٍٚ

 ايؿسع ايجاْٞ: إضا٠٤ اضتعُاٍ املسنص االستهازٟ
 انفرع األول

 انتعسف يف استعمال انقىج االقتظاديح
ايتعطـ يف اضتعُاٍ ايك٠ٛ االقتصاد١ٜ ال ىسز سكٝك١ عٔ ٚدٛد َه١ٓ يصاسب 

طـ ٜٚس٣ بعض ايؿك٘ اْ٘ تعطـ "َٛقـ" ايرٟ ٖرٙ ايك٠ٛ االقتصاد١ٜ متهٓ٘ َٔ ايتع
ُُٜهٔ طسف ؾسض غسٚط٘ ع٢ً ايطسف األخس ٜٚكسب٘ ايبعض َٔ ؾهس٠ ايتػسٜس إذ تعد 
تصسؾات ايطسف األق٣ٛ ػاٙ األضعـ تصسؾات غرل أ١َٓٝ ٚاضتػالي٘ ايٛاضح يطعـ 
ٚقصٛز ايطسف ايطعٝـ ٚال ٜستبط ٖرا ايتعطـ بطدا١َ املػسٚع االقتصادٟ، ؾطدا١َ 

ملػسٚع ال تعين ْؿٛذٙ يف ايطٛم الٕ اغًب املػسٚعات ايهدل٣ ؼاٍٚ االبتعاد عٔ أٟ ا
تصسؾات استهاز١ٜ خٛؾًا ع٢ً زلعتٗا ايتذاز١ٜ، يف سني قد متازض٘ َػسٚعات صػرل٠ شلا 

 .(1)ْؿٛذ يف أْتاز ْٛع َعني َٔ ايطًع
 ٚايؿهس٠ املطسٚس١ َكبٛي١ َٔ سٝح إٔ سذِ ٚضدا١َ املػسٚع ال تعين سهًُا
ازتباط٘ باالستهاز الٕ ايؿهس٠ اييت تعتدلٙ "تعطـ َٛقـ" ال ْؤٜدٖا ألْ٘ تعطـ ضًٛى 
ْاتر عٔ إداز٠ املسؾل ٜٚبتعد عٔ ايتػسٜس ايرٟ وٌُ يف طٝات٘ َع٢ٓ ايػؼ ٖٚرا املؿّٗٛ 

 ؾٝ٘ ابتعاد عٔ ؾهس٠ االستهاز.
اؿل،  ، ؾايًؿغ باألضاع نإ اـطأ يف اضتعُاٍ(2)أَا ايتعطـ يف اضتعُاٍ اؿل

ٚملا ناْت ن١ًُ اـطأ تعين امساف ايػدص عٔ ايطًٛى املأيٛف، ؾٗرا ٜعين إٔ صاسب 

                          

 ( الييثـ عمر سميـ، حماية المستيمؾ مف الممارسات االحتكارية بيف الضمانات التقميدية0)
 .015، ص9109، دار النيضة العربية، القاىرة، 0والضمانات المتخصصة، ط

( تدير الدولة المرفؽ العاـ وفؽ واجب ىي مكمفة بو، لكف يتحوؿ ىذا الدور إلى تعسفيا 9)
في إدارة ىذا المرفؽ، واستخدمنا لفظ الحؽ لقربو إلى القانوف المدني والتجاري، في حيف 

 =ية مصطمح السمطة، فالحؽ شيء والسمطة شيء أخر،تستخدـ في المصطمحات اإلدار 
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اؿل اخطأ يف اضتعُاي٘ ؿك٘، ؾأضس باألخسٜٔ مما ٜٛدب ايكإْٛ ايتعٜٛض، ٖٚرا األَس 
، ٜٚؿِٗ (1)ضهط١ْٝٛ ٚنريو يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ-ؾٝ٘ تطبٝكات عدٜد٠ يف األْع١ُ األلًٛ

ٖرا املؿّٗٛ ع٢ً ايتادس أٚ ايػسن١ امُلشتهس٠ يهٔ ايطؤاٍ ٌٖ ميهٔ ضشب٘ إَها١ْٝ ضشب 
ع٢ً ايدٚي١ احملتهس٠ ٌٖٚ اؿل ايرٟ متتًه٘ ايدٚي١ سكًا ميهٓٗا َٔ إٔ تتعطـ ؾٝ٘ أّ اْ٘ 

 ٚادب ؽسق٘؟
ٚقبٌ ايتؿصٌٝ يف ٚد١ٗ ايٓعس ٖرٙ ال بد أٚاًل َٔ ضشب ٖرٙ ايؿهس٠ ع٢ً احملتهس 

، إذ تعد ؾهس٠ ايتعطـ يف اضتعُاٍ اؿل َٔ اِٖ تطبٝكات ؾهس٠ ثِ تهٝٝؿٗا ع٢ً ايدٚي١
يط١ٓ  40( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ 6اـطأ يف اضتعُاٍ اؿل، إذ ْصت املاد٠ )

"اؾٛاش ايػسعٞ ٜٓايف ايطُإ ؾُٔ اضتعٌُ سك٘ اضتعُااًل دا٥صًا مل ٜطُٔ َا ٜٓػأ  1951
كإْٛ املدْٞ ايعساقٞ صٛزًا شلرا ايتعطـ َٔ اي 7عٔ ذيو َٔ ايطسز"، ٚأضاؾت املاد٠ 

 .(2)َٓٗا "إٔ مل ٜكصد بٗرا االضتعُاٍ ض٣ٛ األضساز بايػرل"
ٚقد سدد ايدنتٛز َٓرز ايؿطٌ َعاٜرلًا تهػـ عٔ إٔ صاسب اؿل َتعطؿًا يف 
سك٘ َٓٗا عدّ ايتٛاشٕ بني َصًش١ املايو ٚاألضساز اييت تصٝب ايػرل، ٜٚٛزد تطبٝكًا َٔ 

، َٓٗا استهاز ضًع١ أٚ بطا٥ع اضتٗالن١ٝ يف ايطٛم ٚصٛاًل إىل ؼكٝل ايسبحَٞ  ايؿك٘ اإلضال
، يًػا١ٜ االدتُاع١ٝ يًشلؾاحملتهس ٜعد َتعطؿًا يف اضتعُاٍ سك٘، ٚتعد ٖرٙ ايصٛز كايؿ١ 

ٖٚٞ اضتعُاٍ اؿل بطسٜك١ تطبب ضسزًا ال يألغداص ؾشطب، إمنا ضسزًا مبصًش١ 
ٌ ساالت أخس٣ يًدسٚز عٔ اؿل ناملٓاؾط١ غرل اجملتُع، نُا ٜدزز ايدنتٛز ايؿط

                                                             

فكؿ حؽ ال بد مف أف ينطوي عمى سمطة، الف السمطة عنصر أصيؿ في الحؽ فال =
وجود لمحؽ مف غير السمطة، لكف قد توجد سمطة لشخص ما ال يكوف لو حؽ باألساس 

مطتيا في كسمطة النائب، والدولة في حالة إدارة المرفؽ العاـ ىي نائبة عف الشعب، وس
اإلدارة ليست نابعة عف حؽ ممكية أنما عف فكرة النيابة. يرجع عبد الحي حجازي، 

سميماف محمد الطماوي،  ،09، ص0959، دار الكتاب العربي، القاىرة،9نظرية الحؽ،ط
، دار الفكر العربي، 9نظرية التعسؼ في استعماؿ السمطة )االنحراؼ بالسمطة(، ط

حسيف منصور، نظرية الحؽ، دار الجامعة الجديدة، ، محمد 085، ص0966القاىرة، 
 .   85و 48و 99،ص9119اإلسكندرية، 

 .970( منذر الفضؿ، مصدر سابؽ، ص0)
 .979، مصدر سابؽ، صمنذر الفضؿ (9)
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. ٚاؿكٝك١ إٔ ٖرٙ ايؿهس٠ تتُاغ٢ َع تعسٜـ قإْٛ املٓاؾط١ َٚٓع االستهاز (1)املػسٚع١
إذ اند يف تعسٜؿ٘ يالستهاز ع٢ً ْتٝذ١ ١َُٗ إاّل ٖٚٞ "اؿام  2010يط١ٓ  14ايعساقٞ زقِ 

 ايطسز باجملتُع".
يًكإْٛ ضًط١ ْصع ًَه١ٝ األؾساد إٔ َا  نُا ٜٛزد ايدنتٛز ايؿطٌ ساالت ٜهٕٛ 

تطازبت َع َصًش١ اجملُٛع، ٚإ نإ ْصع املًه١ٝ ؼكٝكا يًٓؿع ايعاّ، باعتباز إٔ ايٓؿع 
، ٖٚٓا َٔ سكٓا طسح ايتطاؤٍ االتٞ إاّل ٜؿذلض ايٓؿع ايعاّ ٚؼكٝك٘ (2)ايعاّ أٚىل بايسعا١ٜ

ع٢ً أدازتٗا، َا داَت تطس بايٓؿع  ْصع ٜد ايدٚي١ عٔ أدازتٗا ملساؾل خد١َٝ ٖٞ غرل قادز٠
ايعاّ، ٚأثبات أْٗا تطس بايٓؿع ايعاّ ال تعدٚ انجس َٔ نْٛٗا ٚقا٥ع َاد١ٜ ٜطٌٗ أثباتٗا، 
ؾاْكطاع ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ يعػسٜٔ ضاع١ َكابٌ ػٗٝص ألزبع ضاعات ٖٛ بايتأنٝد أٚضح 

 صٛز اإلضساز باملصًش١ ايعا١َ. 
يدٚي١ يف ايٓػاط االقتصادٟ ٖٛ ضُا١ْ يًُٓؿع١ ٚإ نإ بعض ايؿك٘ ٜدلز يتدخٌ ا 

أٚ املصًش١ ايعا١َ، لد اْ٘ ال ٜٓهس يف ذات ايٛقت إٔ َصطًح املصًش١ ايعا١َ ؾهس٠ ٚاضع١ 
ىتًـ ؼدٜدٖا تبعا يًُعٝاز املٛضٛعٞ أٚ ايتٓعُٝٞ ايرٟ تستهص عًٝ٘ ٖرٙ املصًش١ مما 

دٚي١ يٓػاطٗا ايتذازٟ ٜطؿٞ ْٛعًا َٔ ايػُٛض يف ؼدٜد أبعاد ْطام ممازض١ اي
ٚاالقتصادٟ، ٚإ ناْت ؽطع يًكإْٛ ايتذازٟ اضتجٓا٤ً ؾاألٚىل إٔ ؽطع ملا ىطع ي٘ 

، ٚست٢ ؾهس٠ اإلؾالع (3)ايتذاز َٔ أؾعاٍ االستهاز، ُٚتشذلّ ضٝادتٗا بإ ال ؽطع يإلؾالع
إ ناْت زغِ سسدٗا إال إٔ إؾالع َػسٚع تدٜسٙ ايدٚي١ ال ٜعين ستًُا إؾالضٗا ذاتٗا، ٚ

ؽػ٢ ع٢ً ضٝادتٗا إىل ٖرا اؿد نإ األٚىل بٗا عدّ اـٛض يف أَٛز ايتذاز٠ ٚاالقتصاد إاّل 
عد ايتٓعِٝ ٚاإلغساف نُا تؿعٌ ايدٍٚ ذات االقتصاد اؿس، ٚاييت ٜدعٞ االقتصاد ايعساقٞ 

 .(4)اْ٘ ٜطرل ع٢ً َٓٗذٗا
اٍ اؿل ايرٟ ٜطبب ٚبايعٛد٠ إىل ايؿهس٠ األٚىل املطسٚس١ سٍٛ ايتعطـ يف اضتعُ

ضسزًا يألخسٜٔ لد اثسٖا يف ؾهستٞ االستهاز اييت طسسُٗا ايؿك٘ يف عج٘ يف َٛضٛع 
االستهاز بصٛز٠ عا١َ األٚىل اإلضا٠٤ أٚ ايتعطـ يف اضتدداّ املسنص املطٝطس أٚ املسنص 

                          

 .976-975-979المصدر السابؽ، ص (0)
 . 979المصدر السابؽ، ص (9)
 .95و ص 94باسـ محمد صالح، مصدر سابؽ، ص (9)
 .075-079و ص79راىيـ حسف، مصدر سابؽ، ص( احمد إب4)
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االستهازٟ، إذ تعين قصس املٓاؾط١ أٚ تكٝٝدٖا أٚ اإلضساز بٗا، ٚبايذلنٝص ع٢ً إٜطاح 
ع٢ٓ تعسٜـ إضا٠٤ اضتعُاٍ املسنص االستهازٟ أٚ ايتعطـ يف اضتعُاي٘ ٚاييت أٚزدتٗا َ

قه١ُ ايعدٍ األٚزب١ٝ ؾٗٛ "ضًٛى" مما ٜعين إٔ طابع اإلضا٠٤ أٚ ايتعطـ ٖٛ طابعًا 
َٛضٛعًٝا ٚيٝظ غدصًٝا، أٟ ٜأخر باؿطبإ ضًٛى ٚتصسؾات املػسٚع َطتبعدا َا 

، ٚسكٝك١ ٖرا َا ْطع٢ يًٛصٍٛ إيٝ٘ ؾايطعٞ إىل ؼًٌٝ ضًٛى (1)ٜستبط بايتادس نػدص
ايدٚي١ ع٢ً اْ٘ ؾعٌ استهازٟ ضاز ميظ ايطًٛى ذات٘ ال ميظ غدص ايدٚي١ اـاص 
االعتبازٟ، ؾهُا متازع ايدٚي١ ايتذاز٠ نطًٛى ٚىطع ألسهاّ قإْٛ ايتذاز٠ دٕٚ 

ٞ َع ضًٛى ايدٚي١ ٜػب٘ إىل سد نبرل ايتعاٌَ مبعٝاز َٛضٛع (2)إخطاعٗا يإلؾالع
ايتذازٟ، دٕٚ قانُتٗا عٔ غدصٗا بإعالٕ اإلؾالع، َع ؼؿعٓا إٔ اإلؾالع ضُٝظ 
َػسٚع تدٜسٙ ايدٚي١ ٚبايتأنٝد ٖٛ ئ ميظ ضٝادتٗا. يف سني ٜتذ٘ ايكطا٤ األَسٜهٞ نُا 
أٚزد ايدنتٛز املًشِ إىل اعتُاد َعٝاز ايطسز أٚ اثس ايؿعٌ ندالي١ ع٢ً إضا٠٤ اضتعُاٍ 

 . (3)ص االستهازٟاملسن
يف سني ٜس٣ داْب أخس َٔ ايهتاب إٔ االعذلاف بطًط١ االستهاز املتشكك١ عٔ 

غرل َسغٛب ؾٝٗا، بػض ايٓعس عٔ أٟ ض٤ٛ اضتدداّ شلرٙ  بطبٝعتٗااملسنص االستهازٟ 
ايطًط١، ٚإ فسد اَتالى ايك٠ٛ االستهاز١ٜ ٖٛ اَس غرل قاْْٛٞ، ضٛا٤ إٔ مت االضتشٛاذ ع٢ً 

أٚ ايطًط١ بكصد أٚ بدٕٚ قصد، ٜٚرنس أَج١ً يف َٛاقـ ايكطا٤ األَسٜهٞ يف  ٖرا املسنص
 :بعض ايكسازات َٓٗا

(United States v. Aluminum Co. of America) 

(American Tobacco Co. v. United States( )and United States 

v. Griffith) .
(4)

  

يف غرل أٚدٗ٘ املكسز٠، ؾأْٓا أَا إٔ ناْت ايدٚي١ ؽسم سكًا بايتصسف بٗرا اؿل  
ْس٣ بأْ٘ َٔ األسس٣ ايكٍٛ إٔ ايدٚي١ عًٝٗا ٚادب إداز٠ ٖرا املسؾل دٕٚ متًه٘، ؾإٔ مل 

 تتُهٔ َٔ أدازت٘ ؾعًٝٗا إٔ ؼًٝ٘ إىل ايكطاع اـاص ٚاالنتؿا٤ مبٗاّ األَٔ ٚايدؾاع. 

                          

 .091خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (0)
 .95باسـ محمد صالح، مصدر سابؽ، ص (9)
 .095( احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص9)

(4) Brodley, p287. 
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 انفرع انثاوي
 إساءج استعمال ادلركس االحتكاري

ؿدٜح عٔ إضا٠٤ املسنص االستهاز إىل املُازضات اييت ٜٓطًل اغًب ايؿك٘ عٓد ا
، ٚإ َؿّٗٛ االضتػالٍ (1)ٜطًهٗا احملتهس ٚاييت تعد إضا٠٤ يف اضتعُاٍ املسنص االستهازٟ

ٚاإلضا٠٤ ٜهاد ٜتٛسد ٚإ ايكصد َٓ٘ ايتعطـ أٚ االضتػالٍ نُؿاِٖٝ قا١ْْٝٛ يف ايكإْٛ 
تعُاٍ ٖٚٞ يف بعض األسٝإ بعٝد٠ عُا املدْٞ يًتعبرل عٔ صٛز أٚ أغهاٍ إلضا٠٤ االض

 .(2)دا٤ يف ايكإْٛ املدْٞ نُع٢ٓ سسيف
نُا ٚلد إٔ ايكؿص إىل ايتطبٝكات ٖٛ ؼصٌٝ ساصٌ ضٓتٛالٙ يف املطًب ايكادّ 
إال إٔ َصطًح اإلضا٠٤ أٚ ايتعطـ ٖٛ تطبٝل َٔ تطبٝكات اـطأ يف ايكٛاْني املد١ْٝ أٟ 

 . (4)، يف سني إٔ االضتػالٍ ٖٛ عٝب َٔ عٝٛب اإلزاد٠(3)زنٔ َٔ أزنإ املطؤٚي١ٝ ايتكصرل١ٜ
أَا يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ؾإٔ َؿّٗٛ اإلضا٠٤ َستبط بؿهس٠ ايتعطـ ست٢ إٔ  

اغًب ايباسجني ٜعتدلٖا بدٜاًل عٓ٘ إذ ٜػرل إىل ايتعطـ أٚ اإلضا٠٤، ٚاؿكٝك١ يٛ إٔ نال 
ٜتشدخ  6كتًؿني، إذ إٔ ْص املاد٠  املؿَٗٛني َتػابٗني ملا مت اإلغاز٠ إيُٝٗا بٓصني

ؾتتشدخ عٔ اضتعُاٍ اؿل اضتعُااًل غرل  7عٔ اضتعُاٍ اؿل اضتعُااًل دا٥صًا، أَا املاد٠ 
َٔ  7دا٥ص، أٟ خازز عٔ اطاز االضتعُاٍ ايطبٝعٞ يًشل،  ٖٚرا َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ 

تعٌُ سك٘ اضتعُاال َٔ اض – 1إذ سددت بايكٍٛ: " 1951يط١ٓ  40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ 
أ:  -:األت١ٝ األسٛاٍٜٚصبح اضتعُاٍ اؿل غرل دا٥ص يف  -2. غرل دا٥ص ٚدب عًٝ٘ ايطُإ

اذا ناْت املصاحل اييت ٜسَٞ ٖرا ب:  بايػرل. اإلضسازاذا مل ٜكصد بٗرا االضتعُاٍ ض٣ٛ 
ب عٝح ال تتٓاضب َطًكا َع َا ٜصٝب َع َا ٜصٝ األ١ُٖٝاالضتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا ق١ًًٝ 

                          

 وما بعدىا. 011خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (0)
 .999صلينا حسف زكي، مصدر سابؽ،  (9)
، 9119، مكتبة الوفاء، اإلسكندرية، 0سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزاـ،ط (9)

 .941ص
، منشأة دار المعارؼ، 0نبيؿ إبراىيـ سعد، النظرية العامة لاللتزاـ، مصادر االلتزاـ، ج (4)

 .9110اإلسكندرية، ص
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اذا ناْت املصاحل اييت ٜسَٞ ٖرا االضتعُاٍ إىل ؼكٝكٗا غرل : ز  ايػرل َٔ ضسز بطببٗا.
 ".َػسٚع١

ْٚس٣ زغِ َا قدَ٘ نتاب االستهاز َٔ صٛز َٚعاٖس يالضتػالٍ إال اِْٗ ذنسٚا 
صٛزًا َٓٗا تكطِٝ أضٛام املٓتذات أٚ االتؿاقات اـاص١ باملٓاقصات ٚاملصاٜدات، أٚ 

، ؾٗرٙ (1)ض األضعاز، االضتبعاد يًُٓاؾطني أٚ َٓع دخٛشلِ يًطٛماتؿاقات زؾع ٚخؿ
املعاٖس يٝظ إال َعٗسا َٔ َعاٖس ايتعطـ يف اضتعُاٍ اؿل، ٖٚٞ َٔ تطبٝكات اـطأ نُا 
قدَٓا، أٟ إٔ ايدٚي١ أٚ اؿه١َٛ يف َٛقع استهاز قاْْٛٞ ساشت٘ بٓا٤ً ع٢ً اَتٝاشات ممٓٛس١ 

ز بدال عٓٗا، ؾتعطؿت ؾٝ٘، أٟ أْٗا يف عالق١ تكصرل١ٜ َٓٗا يٓؿطٗا أٚ َٔ ؽٛي٘ االستها
أسدثت أضسازًا َٔ دٕٚ ٚدٛد عالق١ عكد١ٜ، ؾاضتددَت ضٝطستٗا ع٢ً املسنص االستهازٟ 
بطسٜك١ َباغس٠ سكٗا املٓٛط باملصًش١ ايعا١َ ؾدسدت عٓ٘ يٝصبح تعطؿًا، ٜٚؤٜد ايدنتٛز 

تهازٟ ٖٛ تعطـ يف اضتعُاٍ اؿل امحد املًشِ ٖرٙ ايؿهس٠ ؾٝعتدل اضتػالٍ املسنص االس
ٚإ اؿل ايرٟ تعطـ ؾٝ٘ ٖٛ "اؿل يف ايعٌُ" ٚاعتدلٙ صٛز٠ خاص١ َٔ صٛز ايتعطـ 
ٚتٓطبل ع٢ً احملتهس دٕٚ غرلٙ الٕ يدٜ٘ َٛقعًا ٜتُتع ب٘ ٜٚط٤ٞ اضتػالي٘، ٜٚدلز يؿهست٘ 

طأ ايعكدٟ اْ٘ ٜٓطبل أٟ إضا٠٤ املسنص االستهازٟ ع٢ً ايتعطـ يف اُْٗا ٜٓطبكإ ع٢ً اـ
 . (2)ٚايتكصرلٟ

إال أْٓا ال ْؤٜد ٖرٙ ايؿهس٠ أمجااًل ؾايدٚي١ يف ساي١ عكد ٖٚٛ عكد إذعإ ْٚسدح إٔ 
َا ؾعًت٘ اؿه١َٛ يف ٖرا ايعكد ٖٛ اضتػالٍ ضعـ املتعاقد ٚسادت٘، ؾاالضتػالٍ انجس 

ٌ قد أٚزد َال١ُ٥ يطبٝع١ عالقتٗا باملطتًٗهني َٔ املٛاطٓني، ٚإ نإ ايدنتٛز َٓرز ايؿط
تصسؾات االضتػالٍ ضُٔ ايعالق١ ايتكصرل١ٜ ؾعدٙ تعطؿًا يف اضتدداّ اؿل، إال أْٓا ْس٣ 
اْ٘ يٝظ سكًا طاملا اْ٘ َٓٛط باملصًش١ ايعا١َ ؾايدٚي١ شلا سل إداز٠ ٚاضتػالٍ املسؾل ايعاّ 
 ٚيهٓٗا ضًُٓا ال متًه٘ ؾٗٞ تٓعِ أدازت٘ ال ًَهٝت٘ الٕ ًَهٝت٘ ضًُٓا تعٛد يًػعب أٟ

 يًُذُٛع ٚيٝظ شلا إال سل إداز٠. 
ٚقد ذٖب إىل ٖرا االػاٙ داْب َٔ ايؿك٘ إذ اْهس ايتعطـ يف اضتعُاٍ اؿل، 
ٚالعتباز ايتصسف تعطؿا َٔ عدَ٘ اؾذلض َعٝازٜٔ ددٜدٜٔ األٍٚ ايٓؿٛذ االقتصادٟ 

                          

 وما بعدىا. 010خميؿ فيكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (0)
 .094-091الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص ( احمد عبد9)
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رل ٚايجاْٞ املٝص٠ ايؿاسػ١، ؾاألٍٚ ٜسنص ع٢ً اْ٘ ًٜذأ صاسب املٛقع األق٣ٛ إىل ٚضا٥ٌ غ
أ١َٓٝ تؤدٟ إىل اضتػالٍ ايطعـ االقتصادٟ يًُرعٔ املطتًٗو، َع ٖرا ٜعتدلٙ َعٝاز 
غاَض يعدّ اقذلإ ايٓؿٛذ بايك٠ٛ ٚععِ ايػإٔ ؾٗٛ يٝظ َسادؾًا شلا، ٚال تكاع ْؿٛذٙ 
باؿذِ، أَا املعٝاز ايجاْٞ ؾٗٛ املٝص٠ ايؿاسػ١ ٖٚرا املعٝاز قا٥ِ نٓتٝذ١ ٚقص١ً يًٓؿٛذ 

 .(1)اْ٘ ال ميهٔ السد املعٝازٜٔ إٔ ٜٓذٛ دٕٚ ايتػبح باألخس االقتصادٟ ٜٚس٣
ٖٚرا ايهالّ َٓطكٞ ؾايدٚي١ اآلٕ َجال يف ايعسام يٝطت يف ٚضع ق٠ٛ اقتصاد١ٜ إال  

أْٗا متتًو سصس١ٜ يف اضتػالٍ ٚتػػٌٝ املسؾل ايعاّ زغِ ضعـ إْتادٗا ٚتساخٞ 
استهاز قاْْٛٞ َٓشٗا ٖرا ايٓؿٛذ  َؤضطاتٗا ٚاْدثاز اغًب َساؾكٗا إال إٔ َصدز ايٓؿٛذ ٖٛ

ايرٟ ُعصِّشَ مبٝص٠ ؾاسػ١ بإ تؿسض َا تػا٤ َٔ ايػسٚط دٕٚ قدز٠ سكٝك١ٝ ع٢ً اؿصٍٛ 
 َٓٗا ع٢ً أٟ خد١َ سكٝك١ٝ. 

 ادلطهة انثاوي
 مظاهر استغالل ادلركس االحتكاري واثري

نص قدَٓا إٔ ايهتاب يف َٛضٛع االستهاز قد اؾذلضٛا عد٠ َعاٖس الضتػالٍ املس
االستهازٟ، ٚسدد ايبعض اؾصا٤ بايؿطذ أٚ اإلعؿا٤ َٔ ايػسٚط ايتعطؿ١ٝ أٚ تعدًٜٗا، 

 ٚضٓبشح ايؿهستني ع٢ً ايتٛايٞ: 
 انفرع األول

 مظاهر استغالل ادلركس االحتكاري
ذنس ايؿك٘ ايعدٜد َٔ املُازضات اييت تٛصـ باْٗا َعاٖس اضتػالٍ املسنص 

طع١ ايتذاز١ٜ ٚاييت ٖٞ اسد ايصٛز اييت أٚزدٖا االستهازٟ أٚ ست٢ أْٗا صٛز ي٘ ناملكا
ايكإْٛ األَسٜهٞ، ٚخصٛصًا َٔ احملتهس ايطبٝعٞ )أٚ ايكاْْٛٞ( ٜٚالسغ إٔ يف اؿاي١ 
ايجا١ْٝ تصدٟ احمله١ُ يًُشتهس ايطبٝعٞ َٔ خالٍ أْٗا٤ ساي١ االستهاز ٚايطُاح 

٢ً ايدٚي١ بايطُاح ٖٚرا ٜٓطبل متاًَا ع (2)يًُٓاؾطني ايتعاٌَ َع٘ ٚعدّ سذب املٓتر
يًكطاع اـاص باملػازن١ يف إداز٠ املساؾل ايعا١َ ٚإ ال ؼد ٖرٙ املػازن١ بعدد قًٌٝ أٚ 

                          

سعيد سعد عبد السالـ، التوازف العقدي في نطاؽ عقود اإلذعاف، دار النيضة العربية،  (0)
 .58-56، ص0998القاىرة، 

 .099احمد عبد الرحمف الممحـ، مرجع سابؽ، ص (9)
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قدٚد ٚاال ضتدًل استهازًا ثاًْٝا، ٚإمنا َٔ خالٍ َٓح ٖرٙ املساؾل إلدازتٗا َٔ قبٌ سد 
ٓتر ( غسنات َتٛضط١ اؿذِ ٚاإلَها١ْٝ، أٚ تٜٓٛع امل8اد٢ْ َٔ ايػسنات نإٔ ٜهٕٛ )

ناضتدداّ َصادز َتعدد٠ إلْتاز ايهٗسبا٤ َجال نايطاق١ اـطسا٤ أٚ ايطاق١ املتأت١ٝ َٔ 
 ايسٜاح أٚ َٔ تدؾكات املٝاٙ إىل أخسٙ.

أَا ايصٛز االستهاز١ٜ اييت أٚزدٖا ايكإْٛ األٚزبٞ نُا ٖٛ ساٍ قٛاْني أخس٣ 
از أٚ اؿد َٔ األضٛام ؾٗٞ ايبٝع أٚ ايػسا٤ بأضعاز تعاقد١ٜ غرل عادي١، ٚخؿض ن١ُٝ اإلْت

، (1)أٚ اؿد َٔ ايتطٛز ايؿين إضسازا بايعُال٤، نُا ايتُٝٝص يف ايتعاٌَ بني املتطاٜٚني
ٚتتعًل ايصٛز اييت ٚضعٗا ايكإْٛ األٚزبٞ انجس باملطتًٗو يرا ْبتعد عٓٗا ٚإ ناْت ايدٚي١ 

ٌ املػه١ً يف سطب ؾهستٓا تطس باملطتًٗو يًدد١َ أٚ إداز٠ املسؾل ايعاّ، إاّل إٔ اص
 استهاز ايدٚي١ شلرا املسؾل ٚعدّ ايطُاح ألغداص ؾاعًني يف ايكطاع اـاص َٔ أدازت٘.

أَا بعض ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ؾكد أٚزدت صٛزًا أخس٣ َجٌ االتؿاقٝات احملعٛز٠ 
بني فُٛع١ قتهسٜٔ، ناالتؿاقٝات ايسأض١ٝ ٚاألؾك١ٝ، ٚاالضتبعاد ٚتكطِٝ أضٛام املٓتذات 

ضعاز أٚ ؼدٜد ضعس َتدْٞ عٓد شٜاد٠ األضعاز أٚ تجبٝت ٚؾسض األضعاز دٕٚ ٚؽؿٝض األ
زبطٗا بايطًب ٚايعسض، ٚإبساّ اتؿاقٝات الضتبعاد َٓاؾطني ددد أٚ َٓع دخٛشلِ ٚصٛزا 

   (2)أخس٣ عد٠.
ٚلد أْ٘ عٓد اإلقساز بطًٛى ايدٚي١ نُشتهس عٓد تصسؾٗا بٛد٘ َٔ األٚد٘ بأسد 

كٝل املصًش١ ايعا١َ، بٌ متت اإلداز٠ بط٤ٛ ١ْٝ ؾُٝهٔ سٝٓٗا ٖرٙ ايصٛز َٔ دٕٚ قصد ؼ
إٔ تتِٗ إدازات ايدٚي١ مبُازضات استهاز١ٜ، ٚخسٚدٗا عٔ اشلدف ايرٟ استهست ؾٝ٘ املسؾل 
ايعاّ، ٚاؿكٝك١ ال لد سسدًا يف إٔ ٜطايب ايكطا٤ بسؾع ٜد ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ عٔ إداز٠ 

املسؾل عطٔ ١ْٝ َٓر عػسٜٔ أٚ ثالثني ض١ٓ  َع١ٓٝ اذا ناْت ٖرٙ ايطًط١ ال تدٜس ٖرا
ٚاألَس يف غرل ساد١ َطًكًا يًب١ٓٝ أٚ يإلثبات بٌ اْ٘ َٔ َٝصات ايدميكساط١ٝ ٖٛ ؾصٌ 
ايطًطات ٚاْ٘ ال ميهٔ ايكطا٤ ع٢ً االستهاز إال َٔ خالٍ ايعٌُ باألضظ ايصشٝش١ 

 . (3)يًدميكساط١ٝ اييت دا٤ت َع ايتػرل االقتصادٟ
                          

صدر . احمد عبد الرحمف الممحـ، م009يرجع خميؿ فكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (0)
 .067، 065، 059سابؽ، ص

 .008- 010خميؿ فكتور تادرس، مصدر سابؽ، ص (9)
 .5-9آنا ناغرودكيوفيتس، مرجع سابؽ، ص (9)
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 انفرع انثاوي
 ر استغالل ادلركس االحتكارياث

ٌٖ ٜكع دصا٤ ع٢ً ايدٚي١ إٔ َا قاَت باألؾعاٍ االستهاز١ٜ؟ قد ٜػل ٖرا ايطؤاٍ 
ع٢ً دٍٚ ناْت ذات اقتصاد َكٝد ٚتس٣ َٔ تدخٌ ايدٚي١ أَسًا ال َٓاص َٓ٘ ٚإ أخطأت 

ٚ إٔ يف اإلداز٠ ؾٗٞ ايدٚي١ ٚتدخٌ بطٝادتٗا إىل ايتذاز٠، ٚإ مت اؽاذ أدسا٤ ؾٗٞ ال تعد
تهٕٛ إدسا٤ات قاضب١ إداز١ٜ ٖٚٞ غرل ناؾ١ٝ، ٜٚعصش ٖرا ايسأٟ بعض ايهتاب بايكٍٛ إٔ 
اإلداز٠ يف ساي١ ايعكٛد اإلداز١ٜ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚاييت اغًبٗا ابسّ إلداز٠ َسؾل عاّ ؾاإلداز٠ 
متًو بٓؿطٗا ضًط١ إٜكاع اؾصا٤ات ع٢ً املتعاقد َعٗا إٔ نإ َٔ ايكطاع اـاص، ؾٗٞ 

صِ ٖٚٞ اؿهِ ٖٚرا خسم ٚاضح ملبدأ أضاضٞ أال ٖٚٛ ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ، نُا اـ
إٔ ايطسز ايرٟ تؿذلض٘ اإلداز٠ ٖٛ ضسز َؿذلض ال ؼتاز إلثبات٘، نُا ال ؼتاز يؿسض 

   (1)دصا٤ات ع٢ً ٖرا ايطسز املؿذلض ايًذ٤ٛ يًكطا٤!

ز٠ املسؾل ايعاّ أٚ ٚإ نإ ٚاؿاٍ ٖهرا ؾٗٞ تٓأ٣ بٓؿطٗا إٔ َا أخطأت يف إدا
أضست َٔ اـطٛع يطًط١ ايكطا٤، ؾالبد َٔ إٔ تتعاٌَ ايدٚي١ إٔ َا دخًت ايٓػاط 
االقتصادٟ ٚايتذازٟ ع٢ً قدّ املطاٚا٠ َع املػازٜع اـاص١ ٚاملطتجُس األدٓيب ؾإذا 
استهست استهازًا ضًبًٝا ساشلا ساٍ ايكطاع اـاص أٚ املطتجُس األدٓيب ؾًٗا إٔ تتدر 

إلدسا٤ات ذاتٗا اييت تتدر عل أغداص ايكإْٛ اـاص ٚال غ٤ٞ ميٓع ٖرا عكٗا ا
باملٓطل ايبطٝط يألَٛز ألْٗا خسدت عٔ ٚضٝؿتٗا اؿازض١ ٚتدخًت يف االقتصاد ٚغؤٕٚ 

 . (2)ايتذاز٠
                          

 .090( احمد طالؿ عبد الحميد البدري، مصدر سابؽ، ص0)
( ومف ىذه اإلمالءات التي فرضيا القانوف عمى القطاع الخاص أو المستثمريف األجانب 9)

الفقرة  01ظورات في المادة مح 9101لسنة  04ة ومنع االحتكار رقـ في قانوف المنافس
لعرقمة دخوؿ مؤسسات إلى السوؽ أو إقصائيا عنو أو  التصرؼ أو السموؾ المؤدي رابعا

البيع بالخسارة. والفقرة سادسا التمييز بيف العمالء  تعريضيا لخسائر جسيمة بما في ذلؾ
سابعا . والخدمات أو شروط بيعيا وشرائيا لسمعفي العقود المتشابية بالنسبة ألسعار ا

ثامنا رفض التعامؿ . التعامؿ مع جية منافسة ليا إرغاـ عميؿ ليا عمى االمتناع عمى
 =بالشروط التجارية المعتادة. تاسعا السعي الحتكار دوف مسوغ قانوني مع عميؿ معيف
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ٜٚؿذلض دنتٛز امحد املًشِ صٛزًا ٚإ نإ َصدزٖا ايتػسٜع ايهٜٛيت إال أْٗا 
ض١ ملا ٜتعسض ي٘ احملتهس َٔ دصا٤ات إٔ َا ضًو ايطًٛى التصاٍ بايٓطب١ يٓا صٛزًا َؿذل

االستهازٟ، ٚخصٛصا أَاّ ٚاقع عدّ اَتالنٓا ألٟ قساز ىص استهاز ايدٚي١ أٚ اسد 
غسنا٥ٗا َٔ ايكطاع اـاص ايرٜٔ أعطتِٗ استهازًا بازلٗا ٚؼت محاٜتٗا ٚبهٌ َا متًه٘ 

ايتعطؿ١ٝ أٚ اإلعؿا٤ َٔ ٖرٙ َٔ ْؿٛذ، ٖٚرٙ اؾصا٤ات ٖٞ ايتعٜٛض أٚ تعدٌٜ ايػسٚط 
، ٚلد أْٗا تتعًل باملطتًٗو ايبطٝط ايرٟ هد ْؿط٘ يف عكد استهازٟ نعكٛد (1)ايػسٚط

اإلذعإ، ٚبايعٛد٠ إىل قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ ؾإ دنتٛز باضِ صاحل ٜطتددّ ايًؿغ االتٞ 
رٟ ال شاٍ ضازٟ يٝصـ دٚز ايدٚي١ يف ايتذاز٠ ٚايٓػاط ايتذازٟ ٚاالقتصادٟ يف ايعسام ٚاي

املؿعٍٛ بطبب عدّ تػٝرل ايتػسٜعات ايداخ١ًٝ مبا ٜتُاغ٢ َع ايدضتٛز بايكٍٛ "ُٜٗٝٔ 
ايكطاع ايتذازٟ االغذلانٞ ع٢ً اِٖ املؿاصٌ ايس٥ٝط١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ يًٓػاط ايتذازٟ يف 

 .(2)ايكطس"

ٚزمبا ٖٓاى قا٥ٌ ٜكٍٛ أْٗا أٟ ايدٚي١ عٓدَا ٚضعت َٔ ْػاطٗا إىل ٖرا اؿد  
قادز٠ ع٢ً ؼٌُ أعبا٤ ٖرا ايتٛضع، ٚإ نإ ايهالّ َكبٛاًل ع٢ً مٛ َعني إال إٔ  ناْت

                                                             

أو خدمة معينة جية منافسة لنشاطيا أو شراء سمعة  مواد معينة ضرورية لممارسة=
عاشرا تعميؽ بيع أو . السوؽ أو منع انخفاضو بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرىا في
أو بشراء كمية محددة منيا أو بطمب تقديـ خدمة  تقديـ خدمة بشراء سمعة أو سمع أخرى

طرؼ أو حصوؿ أيا منيما عمى أسعار أو شروط  حادي عشر إرغاـ جية أو. أخرى
في المنافسة أو إلى الحاؽ  ميزةإعطائو  مبررة بشكؿ يؤدي إلىبيع أو شراء خاصة غير 

أوال يحظر عمى أية جية إعادة بيع منتج عمى حالتو بسعر  –00-المادة . الضرر بو
مف سعر شرائو الحقيقي مضافا اليو الضرائب والرسـو المفروضة عمى المنتج  اقؿ

 ،لمنافسة المشروعةالنقؿ أف وجدت اذا كاف اليدؼ مف ذلؾ اإلخالؿ با ومصاريؼ
السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيؿ الخصومات  الشراء الحقيقي ويقصد بسعر

ثانيا ال يشمؿ الحظر المنصوص عميو في البند ) أوال( مف ىذه . فييا المنصوص عمييا
المنتجات سريعة التمؼ والتنزيالت المرخص بيا ألي بيع يتـ لتصفية األعماؿ أو  المادة
 . لمخزوف بأسعار اقؿا تجديد

 وما بعدىا. 910احمد عبد الرحمف الممحـ، مصدر سابؽ، ص (0)
 .969باسـ محمد صالح، مصدر سابؽ، ص (9)
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َؤضطات ايدٚي١ ٦ٖٝٚاتٗا ؼٛيت إىل ٖٝانٌ قاب١ً يالْدثاز ٚضعؿت نٌ إَهاْٝاتٗا ايتذاز١ٜ 
ٚنإ األٚىل بٗا َٓر ذيو ايتازٜذ ايطُاح يٝتٛىل  1991ٚاالقتصاد١ٜ ٚست٢ امل١ٝٓٗ َٓر ايعاّ 

ع اـاص بعض األعبا٤ إال أْٗا بكٝت َتُطه١ بٗرٙ األعبا٤ زاؾط١ ايتٓاشٍ عٓٗا عٓٗا ايكطا
أَاّ خدَات ٚصًت إىل سد االْعداّ، ٚمبسادع١ ايكإْٛ ايتذازٟ ٚغرلٙ َٔ ايكٛاْني ؾإ 
غساح ايكإْٛ ايتذازٟ ايعساقٞ ال ٜٓهسٕٚ انتطاب ايدٚي١ يصؿ١ ايتادس، يهِٓٗ ٜعطؿٕٛ 

تعازض َع طبٝع١ اـدَات اييت تؤدٜٗا" أٟ ازتباطٗا باملصًش١ بايكٍٛ "بايكدز ايرٟ ال ٜ
ايعا١َ، ؾٗٞ تادس ٚال ؽطع يإلؾالع ٖٚرا إىل سد َا َكبٍٛ إٔ ال ؽطع يإلؾالع ٚإىل 

، املطأي١ اييت (1)إْٗا٤ سٝاتٗا يٛدٛد تٛد٘ عاملٞ إىل ايتأضٝظ يؿهس٠ دمي١َٛ ايػسنات
إيٝ٘ دنتٛز باضِ صاحل ٖٛ فسد زقاب١ تدم ٖٓا عدّ ٚدٛد ْعاّ قاضب١ ؾايرٟ أغاز 

إداز١ٜ َٔ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ أٟ إٔ ايدٚي١ تٓػأ َػسٚعًا ػازًٜا ٚتساقب ْؿطٗا بٓؿطٗا، َٔ 
دٕٚ إٔ لد أثسًا يعكٛبات أٚ تطذٌٝ كايؿات ازتهبت أٚ مت احملاضب١ عًٝٗا يف غرل ْطام 

١ اؾصا١ٝ٥ ؾٗٞ ملٛظؿٞ ٖرٙ ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ ٚاإلداز١ٜ املعسٚؾ١، ٚإ متت املالسك
ايػسنات ْتٝذ١ ـسقِٗ تعًُٝات إداز١ٜ عت١ ٚضعتٗا أٜطًا ايدٚي١، ٚببطاط١ ؾإ ايدٚي١ ٖٞ 
اـصِ ٚاؿهِ يف َػازٜعٗا، تًهؤ ٚخطاز٠ املػازٜع ٖٞ أَٛز زقاب١ٝ إداز١ٜ ال عالق١ شلا 

دتٗا ٖٞ أٜطًا أَٛز بكإْٛ املٓاؾط١ أٚ محا١ٜ املطتًٗو، تسدٟ اـد١َ أٚ ايطًع١ ٚعدّ دٛ
إداز١ٜ ؽطع يسقاب١ ايدٚي١ بصؿتٗا ايتٓؿٝر١ٜ ٚال ؽطع يًكطا٤ ٚال ول يًكطا٤ ْعسٖا إال 

 . (2)ؾُٝا تهًؿ٘ ايدٚي١ ايٓعس ؾٝ٘ َٔ عدَ٘

يرا ال ْكذلح دصا٤ً ع٢ً استهاز ايدٚي١، يف ساٍ بكا٥ٗا متازع ايٓػاط ايتذازٟ 
س ؾٗٞ ؾعًًٝا تادس يف ايكإْٛ ايعساقٞ إال اْ٘ ؾعًٝٗا إٔ تتد٢ً عٔ ضٝادتٗا ٚتتعاٌَ نتاد

تادس قُٞ َٔ املطا١ً٥ َٚٔ اـطٛع يطًط١ ايكطا٤، ٚقد محت ْؿطٗا بٓؿطٗا ْٚأت عٔ 
 اـطٛع يطًط١ ايكطا٤ بٛاضط١ تػسٜعاتٗا. 

                          

( الدليؿ االسترشادي لحوكمة الشركات العائمية في فمسطيف، إصدار معيد الحوكمة 0)
 9108-00-9. منشور ومتاح عمى الرابط بتاريخ 07، ص9104الفمسطيني، نابمس، 

https//www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate
_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf  

 .969-958باسـ محمد صالح، مصدر سابؽ، ص (9)

https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf
https://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf
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 حـاخلامت
بعد نٌ ٖرٙ ايطسٚسات اييت تبدٚ غسٜب١ ْٛعًا َا ٚخصٛصًا ع٢ً دٍٚ َػبع١ 

 ايٓػاط ايتذازٟ َٓعدّ احملاضب١، ٖٚرا ايتدخٌ ال شاٍ َطتُسا زغِ بجكاؾ١ تدخٌ ايدٚي١ يف
ايتشٍٛ ايؿعًٞ القتصادٜات ٖرٙ ايدٍٚ َٔ اقتصاد َٛد٘ إىل اقتصاد سس ٚأَاّ قاٚيتٓا 
إلبكا٤ ايدٚي١ تادسًا نُا تدعٞ يف تػسٜعاتٗا ٚإخطاعٗا ملا ىطع ي٘ ايتذاز يف تعاَالتِٗ 

ًا يسؾع ْٛع اـدَات اييت تكدَٗا، ٚمحا١ٜ ؿكٛم دٕٚ تعسٜطٗا يإلؾالع، ٚإمنا ضعٝ
املطتًٗهني يف خد١َ َال١ُ٥ ٚعدت ايدٚي١ َٔ خالٍ إدازتٗا شلرا املسؾل أٚ ذاى -املٛاطٓني

 بتٛؾرلٖا. لد أْٓا ْصٌ يالضتٓتاز ايتايٞ

ايصاّ ايدٚي١ بؿهس٠ إقسازٖا مبا ىص املػازٜع اييت تدٜسٖا بصؿ١ ايتادس، ع٢ً إٔ ال ميٓع  -
َٔ خطٛعٗا يًكطا٤ نُا ىطع باقٞ ايتذاز ي٘، ٚايكٍٛ بإؾالع املػسٚع َٔ دٕٚ  ٖرا

إؾالع ايدٚي١، نُا إٔ عدّ اضتجٓا٥ٗا َٔ احملاضب١ ع٢ً ض٤ٛ إداز٠ تًو املػازٜع، 
ٚضشب ٜدٖا َٔ إدازتٗا ٚدؾعٗا عهِ قطا٥ٞ إىل دٗات أخس٣ تكّٛ بإدازتٗا ع٢ً إٔ 

ؾػٌ ايدٚي١ يف أداز٠ ٖرٙ املساؾل زغِ َسٚز ٜػسف ايكطا٤ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚخصٛصا بعد 
 ضٓٛات عدٜد٠ مل تطتطع إٔ تجبت إَهاْٝتٗا ع٢ً إدازتٗا باؿد األد٢ْ املطًٛب.

 اقذلاسات ٚسًٍٛ:

ٓػٛز ٚامل، 2010يط١ٓ  14قإْٛ املٓاؾط١ َٚٓع االستهاز زقِ َٔ  3: تعدٌٜ ْص املاد٠ 1
ٖرا  أسهاّ: تطسٟ  يت تٓص ع٢ً "أٚالٚاي ،9/3/2010يف  4147بايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعدد 

ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ  األغداصٚاـدَات اييت ٜكّٛ بٗا  ٚايتذاز٠ اإلْتاز أْػط١ايكإْٛ ع٢ً 
اقتصاد١ٜ تتِ خازز ايعسام ٚتذلتب عًٝٗا  أْػط١ أ١ٜع٢ً  أسهاَ٘داخٌ ايعسام نُا تطسٟ 

ملاد٠ ايكسازات اييت تصدزٖا ( َٔ ٖرٙ ا أٚالتطتج٢ٓ َٔ سهِ ايبٓد )  : ثاْٝا. داخً٘ أثاز
 أضعازٚاملعادٕ ٚٚشاز٠ ايتذاز٠ بٓا٤ ع٢ً ؽٌٜٛ َٔ فًظ ايٛشزا٤ يف ؼدٜد  ٚشاز٠ ايصٓاع١

ٚيًُد٠ اييت ٜتطًبٗا  طازئبٓا٤ ع٢ً قٝاّ ظسف اضتجٓا٥ٞ  األضاض١ٝٚاـدَات  ايطًع
بٛصؿٗا " ٚذيو َٔ خالٍ إضاؾ١ ايدٚي١ سني ممازضتٗا يًٓػاط ايتذازٟ املرنٛز ايعسف

غدص َعٟٓٛ إىل قا١ُ٥ األغداص ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تطسٟ عًِٝٗ أسهاّ ٖرا 
ايكإْٛ يف ساٍ ممازضتٗا ألٟ ؾعٌ استهازٟ، ٚذيو يعدّ ٚدٛد أٟ َدلز قاْْٛٞ ميٓع َٔ 
قاضب١ ايدٚي١ يف ساٍ ممازضتٗا يرات األؾعاٍ اييت ميٓع َٔ ممازضتٗا ايكطاع اـاص، 
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ح يف ايكإْٛ ذات٘ عٓد تعسٜؿ٘ يالستهاز يف املاد٠ األٚىل َٓ٘ ٚيف ٚاييت دا٤ت بٓص صسٜ
نٌ ؾعٌ أٚ اتؿام أٚ تؿاِٖ صدز َٔ غدص أٚ أنجس طبٝعٞ أٚ ؾكست٘ ايجا١ْٝ بهْٛ٘ "

يًتشهِ بايطعس أٚ ْٛع١ٝ ايطًع ٚاـدَات مبا ٜؤدٟ إىل إؿام َعٟٓٛ أٚ ممٔ تٛضط بِٝٓٗ 
سؾات ايدٚي١ ؼت خا١ْ اؿام ايطسز باجملتُع "، ؾاذا َا دخًت أٟ َٔ تصايطسز باجملتُع

 خطعت يرات ايكإْٛ ٚأسهاَ٘، دٕٚ متٝٝص بصؿتٗا تادسا.

: ْكذلح إصداز تػسٜع ميٓع ايدٚي١ يف ٚضعٗا اؿايٞ َٔ ايًذ٤ٛ إىل خٝاز اـصدص١ دٕٚ 2
زؤٜا اضذلاتٝذ١ٝ ٚاضش١ خصٛصا بعد ؾػٌ ٖرٙ ايٛض١ًٝ يف اغًب ايدٍٚ ذات االقتصاد 

َٔ اقتصاد َكٝد إىل اقتصاد سس، إذ نٌ َا ضتؿعً٘ اـصدص١ ٖٛ ْكٌ االستهاز املتشٍٛ 
َٔ اؿه١َٛ إىل ايكطاع اـاص، أَا اإلدسا٤ات اييت تتبعٗا اؿه١َٛ سايٝا يف قطاع ايهٗسبا٤ 
ٚاملا٤ ٖٛ إعاد٠ َٓٗذ٘ ع١ًُٝ اؾبا١ٜ اؿه١َٝٛ بإ تعٗد إىل غسنات قطاع خاص تٛيٞ 

ضع أدٗص٠ دقٝك١ يف قٝاع االضتٗالى ٚؼدٜد ضعس سهَٛٞ َٛسد ٖرٙ ايع١ًُٝ، َٔ خالٍ ٚ
تكّٛ ايػسن١ اـاص١ ظباٜت٘ ْٝاب١ عٔ اؿه١َٛ اييت ؾػًت يف عًُٝات اؾبا١ٜ ٚاملالسك١، 
إذ تهؿٌ ع١ًُٝ اؾبا١ٜ َٔ خالٍ َكاٜٝظ دقٝك١ ع٢ً تٛؾرل ْطب١ َٔ ٖدز ايطاق١ ايرٟ 

١َٝ إٔ ن١ُٝ اإلْتاز ذاتٗا َٚا تؿعً٘ غسنات ٜعاْٝ٘ ايعسام َٓر ضٓٛات، إذ تؤند دٗات سهٛ
 (1)اؾبا١ٜ اـاص١ ٖٛ ضبط ْطب١ اشلدز، ٖٚٛ أدسا٤ ميجٌ سال ٚضطا يتكًٌٝ َٓطٛب اشلدز

يهٓ٘ ال وٌ األش١َ اييت ٜعاْٝٗا قطاع ايهٗسبا٤ ٚاملا٤ َٔ قدّ ايػبهات ٚاعتُاد َٓعَٛات 
 قدمي١ تعٌُ ع٢ً أْٛاع َٔ ايطاق١ عاي١ٝ ايهًؿ١. 

ؿسض املٓعُات ايدٚي١ٝ اييت تٓاقؼ ثكاؾ١ االْتكاٍ َٔ ْعاّ اقتصادٟ إىل أخس، ؾهس٠ ت :3
ددٜد٠ سٍٛ َؿّٗٛ ايعداي١ االدتُاع١ٝ اييت ناْت تطع٢ ٚتسضذ ي٘ ايجكاؾ١ االغذلان١ٝ 

، ٚست٢ أْٗا اؿل يف االضتجُازبايكٍٛ ٚببطاط١ إٔ ايعداي١ االدتُاع١ٝ ال تتشكل إال َٔ خالٍ 
 ُٗا ٚدٗات يع١ًُ ٚاسد٠تصـ ايؿهس٠ بأْ

                          

( نشرت اغمب الصحافة العراقية تصريحات المتحدث الرسمي باسـ وزارة الكيرباء والتي 0)
 0/5/9109يمكف متابعة بعضيا عمى الرابط المتاح بتاريخ 

https//newsabah.com/newspaper/146360 

https://newsabah.com/newspaper/146360
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"ايعداي١ االدتُاع١ٝ ٚاؿل يف االضتجُاز ٜػهالٕ ٚدٗني يع١ًُ ٚاسد٠ تتُجٌ يف 

ٗا ايب٢ٓ املؤضط١ٝ اييت ػعٌ َٔ آيٝات اقتصاد ايطٛم آيٝات َجُس٠ تٓعهظ ْتا٥ذ
، ؾاذا َٓشت ايدٍٚ َٛاطٓٝٗا سل املػازن١ يف اؿٝا٠ (1)"اإلهاب١ٝ ع٢ً َععِ املٛاطٓني

صاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ ؾٗٞ بريو تهٕٛ سككت ٚبطسٜك١ ع١ًُٝ ايعداي١ االدتُاع١ٝ َٔ خالٍ االقت
 َٓح ايؿسص ال َٔ خالٍ تكدِٜ خدَات بأضعاز شٖٝد٠ َع اْعداّ ؾعًٞ ٚٚاقعٞ يًدد١َ.  

 ادرـادلظ
 : بايًػ١ ايعسب1١ٝ

 أ: ايهتب
ع١ٝ سطٔ، غا١ٜ ايكإْٛ دزاض١ يف ؾًطؿ١ ايكإْٛ، ايداز اؾاَ إبساِٖٝامحد  .3

 اإلضهٓدز١ٜ. ،2000يًٓػس،

امحد طالٍ عبد اؿُٝد ايبدزٟ، قاعد٠ ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ يف فاٍ ايعكٛد  .2
 .بػداد ،2013، يًٓػس ،داز َٚهتب١ عدْا1ٕ، طاإلداز١ٜ

                          

العدالة االجتماعية واقتصاد السوؽ، دراسة صادرة عف مركز المشروعات الدولية  (0)
 9108-00-9. منشور عمى الرابط ومتاح بتاريخ 4، ص9107الخاصة، القاىرة، 

 عمى الرابط
http//cipe-arabia.org/publications/2011-12-08-12-54-48/1305-
cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market  

 

http://cipe-arabia.org/publications/2011-12-08-12-54-48/1305-cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market
http://cipe-arabia.org/publications/2011-12-08-12-54-48/1305-cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market
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االستهاز١ٜ، َطبٛعات داَع١ ايهٜٛت ،  ٚاألؾعاٍامحد عبد ايسمحٔ املًشِ، االستهاز  .1
 ، ايهٜٛت.1997

،ْاع 1االستهاز١ٜ، ط يًُُازضاتاالقتصاد١ٜ  األثازد ايطُٝع، ايطٝد عب أضا١َ .4
 .ايكاٖس٠، 2015يًطباع١، 

 ،1987باضِ قُد صاحل، ايكإْٛ ايتذازٟ ايكطِ األٍٚ، َٓػٛزات داز اؿه١ُ،  .1
 .بػداد

َهاؾشت٘ يف ايكاْْٛني ايهٜٛيت  ٚآيٝاتداضِ قُد ايساغد، َعاٖس ايطًٛى االستهازٟ  .6
 .ايهٜٛت ،2016 تأيٝـ ٚايتعسٜب ٚايٓػس،، ؾ١ٓ اي1ٚاملصسٟ، ط

سطني قُد ؾتشٞ، املُازضات االستهاز١ٜ ٚايتشايؿات ايتذاز١ٜ يتكٜٛض سسٜيت  .1
"، داز ايٓٗط١ األَسٜهٞايتذاز٠ ٚاملٓاؾط١ "دزاض١ يٓعاّ االْتٝذلضت يف ايُٓٛذز 

 .ايعسب١ٝ ، دٕٚ ض١ٓ ْػس، ايكاٖس٠

ياليتصاَات، ايهتاب األٍٚ املصادز محدٟ عبد ايسمحٔ، ايٛضٝط يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ  .8
 .ايكاٖس٠ ،1999 ،داز ايٓٗط١ ايعسب1،١ٝاملٓؿسد٠، ط ٚاإلزاد٠ياليتصاّ ايعكد  اإلزاد١ٜ

 أسهاّخًٌٝ ؾٝهتٛز تادزع، املسنص املطٝطس يًُػسٚع يف ايطٛم املع١ٝٓ ع٢ً ض٤ٛ  .1
ٗط١ دزاض١ َكاز١ْ، داز ايٓ-قٛاْني محا١ٜ املٓاؾط١ َٚٓع املُازضات االستهاز١ٜ

 .ايكاٖس٠، 2007ايعسب١ٝ، 
 ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،اإلذعإضعٝد ضعد عبد ايطالّ، ايتٛاشٕ ايعكدٟ يف ْطام عكٛد  .31

 .ايكاٖس٠ ،1998

ضًُٝإ قُد ايطُاٟٚ، ْعس١ٜ ايتعطـ يف اضتعُاٍ ايطًط١ )االمساف بايطًط١(،  .33
 ، ايكاٖس1966.٠، داز ايؿهس ايعسبٞ،2ط

 ، اإلضهٓدز2009.١ٜ، َهتب١ ايٛؾا٤، 1االيتصاّ،ط زلرل عبد ايطٝد تٓاغٛ، َصادز .32

 ، ايكاٖس1952.٠، داز ايهتاب ايعسبٞ، 2عبد اؿٞ سذاشٟ، ْعس١ٜ اؿل، ط .31

، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، 1، محا١ٜ املطتًٗو، طإبساِٖٝعبد املٓعِ َٛض٢  .34
 . برلٚت ،2007

اّ، َطبع١ املعازف، غين سطٕٛ ط٘، ايٛدٝص يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ ياليتصاّ، َصادز االيتص .31
 .بػداد، 1971
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يٝٓا سطٔ شنٞ، قإْٛ محا١ٜ املٓاؾط١ َٚٓع االستهاز، املهتب١ ايعامل١ٝ يًٓػس  .36
 ، ايكاٖس2015.٠ٚايتٛشٜع، 

 ، اإلضهٓدز١ٜ.  2009قُد سطني َٓصٛز، ْعس١ٜ اؿل، داز اؾاَع١ اؾدٜد٠،  .31

ت يف ايكإْٛ املصسٟ، قُٛد مجاٍ ايدٜٔ شنٞ، ايٛدٝص يف ايٓعس١ٜ ايعا١َ ياليتصاَا .38
 .ايكاٖس٠ ،1978، َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠، 3ط

َصطؿ٢ ايعٛدٞ، ايكإْٛ املدْٞ )ايعكد(، اؾص٤ األٍٚ، ايطبع١ اـاَط١، َٓػٛزات  .31
 .اؿًيب اؿكٛق١ٝ، برلٚت

ٚايكٛاْني  اإلضالََٞٓرز ايؿطٌ, ايٓعس١ٜ ايعا١َ ياليتصاَات دزاض١ َكاز١ْ بني ايؿك٘  .21
 .عُإ ،1995 ، َهتب١ داز ايجكاؾ١ يًٓػس ٚايتٛشٜع،3، ط1ز املد١ْٝ ايٛضع١ٝ،

، َٓػأ٠ داز 1ضعد، ايٓعس١ٜ ايعا١َ ياليتصاّ، َصادز االيتصاّ، ز إبساِْٖٝبٌٝ  .23
 اإلضهٓدز١ٜ. ،2001 املعازف،

اشلٝجِ عُس ضًِٝ، محا١ٜ املطتًٗو َٔ املُازضات االستهاز١ٜ بني ايطُاْات  .22
 ، ايكاٖس2013.٠، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، 1ايتكًٝد١ٜ ٚايطُاْات املتدصص١، ط

 ب: ايبشٛخ ٚايدزاضات:
املسنص  إصدازاالقتصاد١ٜ املذلتب١ ع٢ً استهاز ايدٚي١،  األثازامحد عبد ايٖٛاب،  .3

  املصسٟ يدزاضات ايطٝاض١ ايعا١َ، ايكاٖس٠، بدٕٚ ض١ٓ ْػس.

http://ecpps.org/attachments/article/273/pdf  

َسنص  إصداز، أؾسٜكٝايف ايػسم األٚضط ٚسلاٍ  اإلصالحْاغسٚدنٝٛؾٝتظ، ؼدٜات  آْا .2
 .2008االقتصادٟ، ؾدلاٜس،  اإلصالح،ْػس٠ CIPEاملػسٚعات اـاص١ ايدٚي١ٝ 

، اإلمنا٥ٞد٠ املتش األَِ، ايصادز عٔ بسْاَر 2002ايعسب١ٝ يًعاّ  اإلْطا١ْٝتكسٜس ايت١ُٝٓ  .1
يًدٍٚ ايعسب١ٝ،  اإلقًُٝٞايصٓدٚم ايعسبٞ يإلمنا٤ االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ، املهتب 

 .2002عُإ، 

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Co

mplete.pdf  

، اإلمنا٥ٞاملتشد٠  األَِ، ايصادز عٔ بسْاَر 2009ايعسب١ٝ يًعاّ  اإلْطا١ُٝ١ْٝ تكسٜس ايتٓ .4
 .2009يًدٍٚ ايعسب١ٝ، برلٚت،  اإلقًُٝٞاملهتب 

http://ecpps.org/attachments/article/273/pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Co

mplete.pdf  

سطني عذالٕ سطٔ، ايكطاع ايعاّ يف ايعسام بني ضسٚزات ايتطٜٛس ٚؼدٜات  .1
 .2006، 11اـصدص١، ف١ً ن١ًٝ بػداد يًعًّٛ االقتصاد١ٜ، ايعدد 

َعٗد اؿٛن١ُ  إصدازايديٌٝ االضذلغادٟ ؿٛن١ُ ايػسنات ايعا١ًٝ٥ يف ؾًططني،  .6
 .2014ايؿًططٝين، ْابًظ، 

https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/

Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Fir

ms.pdf  

 اإلدا١٤ ٚاْعهاضاتٗا يف زؾع نؿا٠٤ اـصدص إغهاي١ٝغٗاب محد ضًُٝإ،  .1
، ٚاإلداز١ٜيًعًّٛ االقتصاد١ٜ  األْبازاالقتصاد١ٜ)دزاض١ ؼ١ًًٝٝ تطبٝك١ٝ(، ف١ً داَع١ 

 .2006ايعدد ايجاْٞ، 
االضتجُاز ٚايتطٛز ايصٓاعٞ يف ايعسام، صادز عٔ َسنص  أؾام عاَس عٝط٢ اؾٛاٖسٟ، .8

 .ػساملػسٚعات ايدٚي١ٝ اـاص١، ٚاغٓطٔ، بدٕٚ ض١ٓ ْ

http://cipearabia.org/component/abook/?view=author&id=28

6&Itemid=102 

ايعداي١ االدتُاع١ٝ ٚاقتصاد ايطٛم، دزاض١ صادز٠ عٔ َسنص املػسٚعات ايدٚي١ٝ  .1
 .2017اـاص١، ايكاٖس٠، 

http://cipe-arabia.org/publications/2011-12-0812-54-

48/1305-cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market 

زات ايتشٍٛ يالقتصاد ايعساقٞ، ف١ً ايكادض١ٝ عًٞ خطرل نسِٜ، اـصدص١ ٚضسٚ .31
 .2010ٚاالقتصاد١ٜ، اجملًد ايجاْٞ عػس، ايعدد ايجاْٞ،  اإلداز١ٜيًعًّٛ 

َسنص املػسٚعات  إعداد، دزاض١ َٔ 1970( يط١ٓ 20قإْٛ تٓعِٝ ايتذاز٠ زقِ ) .33
١ ، صادز٠ عٔ َسنص املػسٚعات ايدٚي2020ٝايدٚي١ٝ اـاص١ بايتعإٚ َع ػُع ايعسام 

 ، ٚاغٓطٔ، دٕٚ ض١ٓ ْػس.cipeاـاص١ 

http://www.cipearabia.org/files/pdf/Democratic_Governance

/Iraq_2020_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf 

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf
http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr09/AHDR_2009_Complete.pdf
https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf
https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf
https://www.cipearabia.org/files/pdf/Corporate_Governance/Corporate_Governance_Manual_for_Palestine_Family_Firms.pdf
http://cipearabia.org/component/abook/?view=author&id=286&Itemid=102
http://cipearabia.org/component/abook/?view=author&id=286&Itemid=102
http://cipe-arabia.org/publications/2011-12-0812-54-48/1305-cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market
http://cipe-arabia.org/publications/2011-12-0812-54-48/1305-cipe-in-20-years-social-justice-and-free-market
http://www.cipearabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf
http://www.cipearabia.org/files/pdf/Democratic_Governance/Iraq_2020_Policy_Paper_Iraq_Trade_Regulation_Law.pdf
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ايطٟٓٛ عٔ ايعسام، َٓػٛز ع٢ً َٛقع املٓع١ُ بايًػ١ ايتكسٜس َٓع١ُ ايعؿٛ ايدٚي١ٝ  .32
 :. ٚع٢ً ايسابط18/7/2018ايعسب١ٝ، َٚتاح بتازٜذ 

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-

north-africa/iraq/report-iraq/ 

َسنص  أعداد، دزاض١ َٔ 1985يط١ٓ  6ايتذاز١ٜ ٚايطذٌ ايتذازٟ زقِ  األزلا٤ْعاّ  .31
، صادز٠ عٔ َسنص 2020املػسٚعات ايدٚي١ٝ اـاص١ بايتعإٚ َع ػُع ايعسام 

 ١ ْػس. ، ٚاغٓطٔ، دٕٚ ضcipeٓاملػسٚعات ايدٚي١ٝ اـاص١ 

https://cipe-arabia.org/search_gcse/?q  

، اإلذعإاشلٝجِ عُس ضًِٝ، محا١ٜ املطتًٗو َٔ املُازضات االستهاز١ٜ املؤد١ٜ إىل  .34
 .2013، 2، ايعدد10عح َٓػٛز يف ف١ً اؿكٛم، داَع١ ايبشسٜٔ، اجملًد 

 ٚاالطازٜح: ز: ايسضا٥ٌ
ٚايكإْٛ  اإلضال١َٝ، محا١ٜ املطتًٗو َٔ االستهاز يف ايػسٜع١ أَاٍبٔ ٜطٛ  .1

ايٛضعٞ، زضاي١ َادطترل َكد١َ إىل ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ بٔ عٓهٕٛ، اؾصا٥س، 
2010. 
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 : ايكٛاْني:3
 َٓػٛز ع٢ً زابط اؿه١َٛ ايدلٜطا١ْٝ ايسزلٞقإْٛ ايػسنات ايدلٜطاْٞ، : 1
 .www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_2006.pdf 

، َٓػٛز بايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعدد 2010يط١ٓ  14قإْٛ املٓاؾط١ َٚٓع االستهاز زقِ : 2
 9/3/2010يف  4147

قاعد٠ ايتػسٜعات  ٚتعدٜالت٘ َٓػٛز ع٢ً 2006يط١ٓ  13قإْٛ االضتجُاز ايعساقٞ زقِ  :3
 :ع٢ً ايسابط 18/6/2018ايعساق١ٝ، َتاح بتازٜذ 

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=04012008285

3520  

 ؾ١ٓ ايتذاز٠ ايؿدزاي١ٝ األَسٜهٞ: قإْٛ غرلَإ، َٓػٛز ع٢ً َٛقع 4
(FEDERAL TRADE COMMISSION) :ع٢ً ايسابط 

https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-

guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws 
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