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قانون املنافسة النموذجي ( :)2018الفصل السادس
اإلخطار بعمليات االندماج اليت تؤثر يف األسواق املركزة والتحقيق فيها وحظرها
أوالا -اإلخطار
ينبغييإل اإلخطييار بعمليييات االنييدماج أو االسييتيأو أو ابملشيياري املش ي كة أو غريهييا م يين
عمليات احتياز السيطرة ،مبا يف ذلك حاالت اإلدارة املتشابكة ،سواو أكانت ذات طبيعية أففقيية
أم رأسية أم تكتلية ،وذلك عندما:
تقام مؤسسة واحدة على األقل من مؤسسات األعمال داخل البلد؛
(أ)
(ب) حيتمل أن تؤدي احلصة السوقية النامجة عن ذلك يف البليد أو يف أي جيزو كبيري
منه فيما يتعلق أبي منتج أو أية خدمية ىل ظهيور قيوة سيوقية ،وةاصية يف الصيناعات الييت توجيد
فيها درجة عالية من ال كز السوقإل ،وحواجز تع ض الدخول ،وال توجيد فيها بيدالل ملنيتج تيورده
الشركات اخلاض سلوكها للتدقيق.
اثنيا -احلظر
ينبغييإل حظيير عمليييات االنييدماج أو االسييتيأو أو املشيياري املشي كة أو غريهييا ميين أ ييكال احتييياز
السيييطرة ،مبييا يف ذلييك اإلدارات املتشييابكة ،س يواو كانييت ذات طبيعيية أففقييية أم رأسييية أم تكتلييية،
وذلك عندما:
تؤدي الصفقة املق حة ىل زايدة كبرية يف القيدرة عليى رارسية قيوة سيوقية (م يل
(أ)
متكني ركة ما أو جمموعة من الشركات العاملة مع يا مين ىلبقاو األسعار فوق املستوايت التنافسيية
لف ة طويلة من الوقت ،مبا يعود عليها ابألرابح)؛
(ب) تييؤدي احلصيية السييوقية النامجيية عيين ذلييك يف البلييد ،أو يف أي جييزو كبييري منييه،
فيما يتصل أبي منتج أو أية خدمة ،ىل قيام ركة مهيمنة أو ىل احليد بشيكل كبيري مين املنافسية
يف سوق تسيطر عليها ركات قليلة جدا.
اثل ا -ىلجراوات التحقيق
ميكن أن يفنص ،يف اللحة تتعلق حباالت ال كز السوقإل ،عليى أحكيام تتييا التحقييق يف
عمليييات االنييدماج أو االسييتيأو أو املشيياري املشي كة أو غريهييا ميين أ ييكال احتييياز السيييطرة اليييت
تض يير ابملنافس يية ،مب ييا يف ذل ييك اإلدارات املتش ييابكة ،سي يواو أكان ييت تل ييك العملي ييات أو املش يياري
أو األ كال أو اإلدارات ذات طبيعة أففقية أم رأسية أم تكتلية.
وبصفة خاصة ،ال ينبغإل أليية يركة ،يف احلياالت الييت تنيدرج يف نطياق األقسيام الفرعيية
السابقة ،أن تنفذ عملية اندماج ىل أن تنقضيإل مهلية انتظيار ميداا  ....يوميا اعتبيارا مين ريي
تلقييإل اإلخطييار ،مييا مل تقييم السييلطة املعنييية ابملنافسيية بتقصييري تلييك الفي ة أو متديييدها لفي ة ىلضييافية
ال تتجياوز  ....يومي ا مبوافقيية الشيركات املعنييية ،وفقي ا ألحكييام العناصير املمكنيية للميادة  7اليواردة
أدانه .وميكن ختويل السلطة املعنية ابملنافسة صأحية طلب املستندات والشهادات مين األطيرا
ومن مؤسسات األعمال يف السوق أو أنواع التجارة املتأثرة ذات الصلة ،عليى أن تفقيد األطيرا
حق االستفادة من املهلة اإلضافية يف حالة أتخر استجابتها.
وىلذا أسيفر النظير الكامييل يف القضيية أميام السييلطة املعنيية ابملنافسية أو أمييام هي ية قضييالية
عن استنتاج ال يؤيد ىلبرام الصفقة ،ميكن عندها ىلخضاع عمليات االحتياز أو عمليات االنيدماج
للمن أو ىللغاؤها ىلذا كان حيتمل أن حتد بدرجة كبرية من املنافسة يف نوع من أنواع التجارة ضمن
الوالية القضالية أو يف جزو كبري من السوق ذات الصلة ضمن الوالية القضالية.
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أولا -مقدمة
 -1تش ي لكل عمليييات االنييدماج واالسييتحواذ اليييوم جييزوا ال يتج يزأ ميين األنشييطة االقتصييادية.
ومن منظَار اقتصادي ،ميكن التمييز بني أنواع خمتلفة من عمليات االندماج حبسب الدواف .
 -2فهنيياو دواف ي متعييددة تقييف وراو عمليييات االنييدماج ،منهييا مييا يلييإل :التو اس ي ا غ يرايف؛
تنوي أنشطة الشركة أو منتجااا وحافظة خدمااا؛ تدعيم مركزها يف السوق؛ زايدة كفاوة اإلنتاج
عن طريق وفيورات احلجيم والنطياق مبيا مي لكين الشيركة مين ىلنتياج السيل بتكياليف هامشيية أد مي
احلف يياى عل ييى احلي ي لد األد م يين الكف يياوة م يين حي ييع حج ييم اإلنت يياج .وميك يين أن تفت يييا عملي ييات
االندماج للشركات نفاذا أفضل ىل رأس املال ،فضأا عن تعزيز قدرااا يف جمال البحع والتطيوير
واسييتادام مهارااييا اإلدارييية اسييتاداما أفضييل .ىلضييافةا ىل ذلييك ،تتيييا عمليييات االنييدماج وسيييلة
مت لكن الشركة من اخلروج من سوق معينية ،سيواو أل يا فشيلت يف تليك السيوق أو أل يا ترغيب يف
ىلعادة تنظيم أنشطتها.
 -3ومن جانب آخر ،ميكن أن تستجيب عمليات االنيدماج واالسيتحواذ ليدواف اسيت مارية
صرفة .فصناديق رأس املال السهمإل اخلاص ومصار االست مار تستحوذ على الشيركات ديد
زايدة عالدات أصحاب األسهم يف املدى القصري مث تقيوم مين جدييد ببيي الشيركة أو أجيزاو منهيا
يف املدى املتوسط ،مبا يعود عليها ابألرابح.
تعوق املنافسة يف سيوق ميا .غيري أن بعيه هيذه العملييات
 -4ومعظم عمليات االندماج ال ل
غري هيكل السوق وت ري ابلتايل واغل فيما يتعلق ابملنافسة .وميكن أن يستفيد الكييان
ميكن أن تف ل
النا ي عين االنيدماج مين تزايييد قوتيه السيوقية وأن يواجيه منافسيية حميدودة ،حبييع يكيون يف وضي
ميكنه من تقييد اإلنتاج وزايدة األسعار .واد مراقبة عملييات االنيدماج ىل التصيدي للشيواغل
املتعلقيية ابملنافسيية والنا ي ة عيين عمليييات االنييدماج ابختيياذ مييا يلييزم ميين تييدابري للحييؤول دون نشييوو
مشيياري متلييك احلييافز والقييدرة علييى رارسيية قييوة سييوقية ،س يواو فوجي َيدت تلييك املشيياري عيين طريييق
االستحواذ أو أية تكتأت هيكلية أخرى.
 -5وعلييى الييرغم ميين أن معظييم نفظفييم املنافسيية يف خمتلييف أرجيياو العييامل تتضييمن أحكاميا تتعلييق
وسييبفل ىلنفاذهييا ختتلييف ابخييتأ البلييدان.
مبراقبيية عمليييات االنييدماج ،فييتن حمتييوى تلييك األحكييام ف
وتشييمل أوجييه االخ ييتأ يف التعيياطإل م ي عمليييات االن ييدماج مبوجييب ق يوانني املنافسيية جوان ييب
متعددة ،منها ما يلإل:
(أ)

األحكام القانونية وسياسة اإلنفاذ املتعلقة مباتلف أنواع االندماج؛

(ب) العوامل اهليكلية والسلوكية اليت تؤخذ يف االعتبار وأمهيتها النسبية ،مبيا يف ذليك
احلصيية السييوقية و/أو عتبييات رقييم األعمييال اليييت ينجي لير عنهييا تييد اخل السييلطات املعنييية ابملنافسيية،
عوق املنافسة واليت ينبغإل استيفاؤها قبل من ترتيب ما من حيع املبدأ؛
واملعايري اليت تف ل

(ج)
املتعلقة ابملنافسة؛
(د)
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(ه) ال تيبييات اإلجرالييية ،ميين قَبيييل اإلخطييار الطييوعإل أو اإللزامييإل ابنييدماج ييركات
تستويف روط ا معينة من حيع رقيم أعماهليا أو حصيتها السيوقية ،أو اإلمكياانت املتاحية للتيد اخل
أبثر رجعإل من أجل التصدي لعمليات االندماج ،واإلجراوات التصحيحية أو ا زاوات.
 -6وم ذلك ،جيدر ابملأحظة عمومي ا أن أوجيه التشيابه بيني معظيم الينفظفم املتعلقية ابملنافسية
يف تعاطيهييا م ي عمليييات االنييدماج تفييوق أوجييه االخييتأ فيمييا بينهييا .ففييإل السيينوات األخييرية،
اعتم ييدت بل ييدان عي يدفة أحكامي يا منفص ييلة يف قوانينه ييا املتعلق يية ابملنافس يية لتغطي يية املس ييالل املتص ييلة
بعملي ييات االن ييدماج ،ويف ىلط ييار ه ييذا التو اج ييه الع ييام ا ييو اعتم يياد قي يوانني املنافس يية أو ىلص ييأحها،
اعتمييدت بلييدان عديييدة تييدابري ملراقبيية عمليييات االنييدماج ،أو قامييت الصييأح التييدابري املوجييودة،
متبعةا يف ذلك نفس التوجهات العريضة.

اثنيا -التعليقات على الفصل السادس
ألف -املصطلحات
 -7من بني العناصر األساسية اليت تقوم عليها التشريعات املتعلقية مبراقبية عملييات االنيدماج
هو تعرييف الصيفقات الييت جييب ىلخضياعها لرقابية السيلطات املعنيية ابملنافسية .والفكيرة األساسيية
هيإل أن يشييمل هييذا التعريييف مجيي الصييفقات اليييت فحتي ليول جمموعية ميين ا هييات الفاعليية يف السييوق
كانييت تنشييط يف السييابق بشييكل مسييتقل ىل جهيية فاعليية واحييدة ،وتغي ليري ابلتييايل هيكييل السييوق
يتادمة لتعري ييف الص ييفقات ال يييت ختضي ي
رمب ييا عل ييى حس يياب املنافس يية .غ ييري أن املص ييطلحات املس ي َ
للتشريعات املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج ختتلف اختأفيا كبيريا ابخيتأ البليدان .ويفقي لدم هيذا
يتادمة لتحديييد الصييفقات املشييمولة بواجييب
الفييرع ية عاميية مييوجزة عيين خمتلييف التعيياريف املسي َ
اإلخطار وعن األضرار اليت قد تفسببها تلك الصفقات للمنافسة.
الرتُّكز
 -8ميكيين اسييتادام مصييطلا ال اكييز للدالليية علييى السيييطرة علييى مشييروع آخيير عيين طريييق
كم يراد ملص ييطلا
االن ييدماج واالس ييتحواذ أو أبي يية طريق يية أخ ييرى .ل ييذا ميك يين اس ييتادام كال اك ييزك ف
كاالنييدماجك الييذي يَييرد ييرحه أدانه .وميكيين اسييتادام مصييطلا ال اكييز أيض يا للدالليية علييى عييدد
ا هييات الفاعليية يف سييوق معينيية .وجيييدر ابملأحظيية أن درجيةا عالييةا ميين ال اكييز يف سييوق مييا تعي
أساس ا وجود عيدد قلييل مين ا هيات الفاعلية يف السيوق ،يف حيني أن اافياض درجية ال اكيز ييدل
على وجود عدد كبري من ا هات الفاعلية يف السيوق .وتفسيتادم عبيارة كميذهب ال اكيز السيوقإلك
علييى نطيياق واسي كمؤ يير علييى القييوة السييوقية يف قطيياع مييا .ويفسيلفم عموميا أبن ارتفاعيا نسييبيا يف
يسيير التواطييؤ
مسييتوى ال اكييز ،ىلذا اق ي ن ابرتفيياع احل يواجز املانعيية لييدخول السييوق ،ميين ييأنه أن يف ل
( )1
أو السيطرة داخل القطاع ويفهي للجهات الفاعلة يف السوق البي ة امل لى ملمارسة قوة سوقية .
__________

()1
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الندماج
 -9يفعفر االندماج يف قانون الشركات عموما بوصفه التحاما بني مؤسسيت أعمال أو أك ر
كانييت يف السييابق مسييتقلة بعضييها عيين بعييه ،ينجي لير عنييه فقييدان مؤسسيية أو أك يير هلويتهييا وقيييام
مؤسسيية واحييدة .وتعريييف كاالنييدماجك يف قييانون املنافسيية غالبي ا مييا يكييون أوسي نطاقي ا ميين تعريفييه
مبوجييب قييانون الشييركات ،حيييع ميكيين أن يشييمل ،مبوجييب قييانون املنافسيية ،عمليييات االسييتحواذ
أو االسييتيأو واملشييروعات املش ي كة واأل ييكال األخييرى الكتسيياب السيييطرة ،م ييل ىلنشيياو ىلدارات
متشابكة (انظر الفقرات التالية).
الستحواذ أو الستيالء
 -10عاد اة ما تفشري عملية استحواذ أو استيأو مؤسسة أعمال على مؤسسة أخيرى ىل يراو
جمموع أسهم الشركة األخرى أو معظمها ،كما ميكن أن تفشري ىل راو أقليية مين األسيهم ،ير
أن يكييون عييدد األسييهم كافيي ا ملمارسيية سيييطرة كامليية علييى املؤسسيية األخييرى أو للتييأثري فيهييا أتثيريا
كب يريا .ويف بعييه البلييدان ،يفص ينفف االسييتحواذ علييى جييزو كبييري ميين أصييول ييركة أخييرى يف ف يية
الصفقات املشمولة بواجب اإلخطيار ىلذا ححيت تليك العمليية للجهية املسيتحوذة أبن تتبيوأ املركيز
الييذي يتبييوؤه البييال يف الس ييوق ذات الصييلة .وعلييى سييبيل امل ييال ،ينسييحب هييذا التعريييف عل ييى
عمليات االستحواذ على موق ىلنتاج أو وحدة وظيفية أخيرى بعية لشيركة أخيرى .وميكين أن تيتم
يتهدفة .وتفص ينفف هييذه العمليييات يف ف ية االسييتحواذ
عمليييات االسييتحواذ دون موافقيية الشييركة املسي َ
أو االستيأو كغري الوديك.
 -11وم لما ذفكَر أعأه ،فتن املشاري املش كة واإلدارات املتشابكة غالبا ما تيدخل يف نطياق
تعريف عمليات االندماج وتكون ابلتايل مشمولة بعمليات املراقبة.
املشاريع املشرتكة
 -12املشاري املش كة هإل كاتفاقات تفربم بني يركتني مين أجيل القييام بنشيا مشي و فحميدد،
وغالب ي ا مييا تفنشييأ املشيياري املش ي كة عيين طريييق ىلحييدام ييركة بعيية ختض ي للملكييية أو السيييطرة
املش ي كة د ييد أداو مهم يية خت ييدم ص ييا الش ييركتني أو م يين أج ييل حتقي ييق أوج ييه مزر انطأق ي ا م يين
مس ييامهات الش ييركتني األمك .وميك يين أن يففض ييإل املش ييروع املشي ي و ىل ىلنت يياج كامل ييدخأت الأزم يية
لنشييا الش ييركتني ،أو ىل ص يين منتج ييات ي ييتم ىلنتاجه ييا عل ييى ا ييو مش ي و ،أو ىل مج ي اخل يربات
ألغراض البحع والتطويرك(.)2
 -13والتحالفييات هييإل ييكل ميين أ ييكال املشيياري املش ي كة اليييت تفش ي فكل ميين أجييل مبييادرات
يادل ىل خمتلييف
مشي كة تقييوم دييا الشييركات يف أسيواق جغرافييية خمتلفيية واليييت مت لكيين ميين النفيياذ املتبي َ
ض ييل
األسي يواق ال يييت ينش ييط فيه ييا الش ييركاو يف التح ييالف .ومت ييل التحالف ييات ييكل االن ييدماج املف ف
لشركات الطريان والشركات اليت تنشط يف قطاع االتصاالت السلكية والأسلكية(.)3
__________

()2
()3
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 -14وىلذا أفضى هذا التعاون ىل اسيتحدام وظيفية جدييدة أو أعميال ااريية جدييدة ،أو ىلذا
م فكيين ميين أداو وظيفيية قدمييية علييى اييو أفضييل ،فييتن أتثييريه يف املنافسيية يكييون عييادة أتث يريا ىلجيابي ي ا.
ويف املقابييل ،تنشييأ الش يواغل املتعلقيية ابملنافسيية ىلذا اسييتفادم املشييروع املش ي و لكسييب قييوة سييوقية
أو لتعزيييز هييذه القييوة ،أو ىلذا كييان املشييروع ينطييوي علييى اتفاقييات تبعييية تقييدييية ىل حييد اإلف يرا
أو كان وسيلة غري ضرورية لتحقيق األهدا املنشودة (أي ىلذا تيوافرت وسيالل أخيرى أقيل ىلعاقية
للمنافسة) .ففإل م ل هذه األحوال ،ميكين أن ييؤثر املشيروع املشي و أتثيريا سيلبي ا يف املنافسية وقيد
يفسييتادم حييف إلخفيياو أنشييطة تواط ييية ميين قبيييل التسييعري التيواط إل أو تقسيييم السييوق( .)4وحيييدم
ذلك ،على سبيل امل ال ،عندما تففضإل االرتباطات املش كة بني الشيركتني األم ىل التواطيؤ خيارج
نطاق املشيروع املشي و (كاراثر التبعييةك)( .)5وميكين أن تيؤدي تليك ال تيبيات أيضيا ىل احليد مين
املنافسي يية الفعليي يية أو املمكني يية وىل اإلقصي يياو .وميكي يين اعتبي ييار املشي ييروع املش ي ي و كعمليي يية اني ييدماج
أو كمجرد اتفاق بني جهتني متنافستني وذلك حبسب درجة التكامل بني املشروعني.
اإلدارة املتشابكة
 -15اإلدارة املتشابكة هإل حالة يكون فيها الشاص عضوا يف جمليس ىلدارة مؤسسييت أعميال
أو أك ر أو يلتقإل فيها ر لو مؤسسيت أعمال أو أك ر يف جملس ىلدارة ىلحدى الشركات.
 -16وتكم ي يين الش ي يواغل املتعلق ي يية ابملنافس ي يية هن ي ييا يف ك ي ييون اإلدارة املتش ي ييابكة ق ي ييد تففض ي ييإل ىل
اكتسيياب سيييطرة ىلدارييية ميكيين مبوجبهييا اختيياذ ق يرارات يف جمييايل االسييت مار واإلنتيياج قييد تييؤدي يف
ياهم
الواقي ىل تشييكيل اسي اتيجيات مشي كة بشييأن األسييعار وتقاسييم السييوق وأنشييطة أخييرى فمتفي َ
عليهييا ،وذلييك فيمييا بييني مؤسسييات أعمييال هييإل يف األصييل مؤسسييات متنافسيية .وعلييى املسييتوى
الرأسي ييإل ،ميكي يين أن تي ييؤدي حي يياالت اإلدارة املتشي ييابكة ىل دمي ييج رأسي ييإل ل نشي ييطة بي ييني املي ييوردين
التوس ي يف القطاع ييات التنافس ييية ويفض ييإل ىل
والعمييأو ،م ي أا ،وه ييو م ييا م يين ييأنه أن يف ي ع يين ل
ترتيبات معاملة ابمل ل فيما بني تلك اإلدارات.
 -17وكمييا هييو مبي فيني يف ا ييدول سادس يا ،1-ميكيين أن لتلييف تعريييف كعمليييات االنييدماجك
ابختأ تشريعات بلد ما أو جمموعة بلدان.
ا دول سادسا1-
النُ ُهج البديلة يف التشريعات القائمة  -تعريف الندماج
الربازيل

ختض ي ي كافي يية عمليي ييات االني ييدماج واالسي ييتحواذ واالرتبي ييا  ،مبي ييا يف ذلي ييك
املش يياري املش ي كة ،لل يينفظم القانوني يية الربازيلي يية املتعلق يية بعملي ييات االن ييدماج
ما دامت تلك العمليات تستويف العتبات املنصوص عليهيا يف تليك الينفظم
وتنطوي على آاثر حم لددة ابلنسبة ىل السوق يف الربازييل (انظير امليادة 90
من القانون  529-12املؤرخ  30تشرين ال اين/نوفمرب .)2011

__________

()4
()5
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الصني

تفعفر عملييات كاالنيدماج واالسيتحواذك يف الصيني تعريفي ا واسيع ا يشيدد
علي ييى أث ي يير املراقب ي يية .فحس ي ييب املي ييادة  20م ي يين الق ي ييانون الص ي ييي املتعل ي ييق
مبكافحيية االحتكييار ،يشييمل تعريييف كعمليييات االنييدماج واالسييتحواذك
انييدماج ا هييات القالميية الدارة مشيياري األعمييال أو حيييازة أسييهم رأس
لول التأثري بشكل
املال أو األصول ورارسة كل من أ كال السلطة ل
حاسييم يف ا هييات األخييرى القالميية بتلييك األعمييال سيواو مبوجييب عقييد
أو أبية طرق أخرى.

االحتاد األورويب

تش ييمل ال ك يزات مبوج ييب اللح يية املفوض ييية األوروبي يية املتعلق يية بعملي ييات
االن ييدماج(أ) أي ان ييدماج ب ييني مش ييروعني أو أك يير م يين املش ييروعات ال يييت
كانييت تنشييط ككييياانت مسييتقلة أو اكتسيياب السيييطرة املبا ييرة أو غييري
املبا رة على مشروع اقتصيادي آخير أو أجيزاو منيه ينج لير عنيه تغيري داليم
يف هيكل املشروع االقتصادي املع .
ويش ييمل هي ييذا التعريي ييف مجي ي ي املشي يياري املش ي ي كة ال يييت تي ييؤدي وظالفهي ييا
الكامل يية وال يييت يبلي ي رق ييم أعماهل ييا عتب يية معين يية .وتفصي ينفف يف ه ييذه الف يية
املشاري املش كة اليت تعمل ككياانت اقتصادية مستقلة واليت تؤدي ىل
تغري دالم يف هيكل السوق بغيه النظير عميا ميكين أن ينج لير عين ذليك
ميين تنسيييق للس ييلوو التنافسييإل بييني الش ييركات األم (انظيير املييادة  3م يين
اللحة املفوضية األوروبية املتعلقة بعمليات االندماج).

جنوب أفريقيا

تفع ي لير امل ييادة  12م يين الفص ييل  3م يين ق ييانون املنافس يية رق ييم )1998(89
عملي يية كاالن ييدماجك عل ييى أ ييا ص ييفقة تنط ييوي عل ييى اكتس يياب أو رارس يية
ياص أو أك ير للسييطرة عليى مجيي األعميال التجاريية التابعية لشيركة مييا
أو عل ي ييى ج ي ييزو منه ي ييا ،سي ي يواو حتقق ي ييت ه ي ييذه الس ي يييطرة ع ي يين طري ي ييق ي ي يراو
أو است جار األسهم أو غريها من حصص رأس املال أو األصول ،أو عن
طرييق الضيم أو أبي طريقيية أخيرى .لكيين القيانون ال يتضييمن قالمية مغلقيية
ابلس ييبل ال يييت تفض ييإل ىل رارس يية ه ييذه الس يييطرة .وينطب ييق الق ييانون عل ييى
عملي ي ييات االن ي ييدماج الص ي ييغرية واملتوس ي ييطة والكب ي ييرية احلج ي ييم ،لك ي يين ي يير
اإلخطي ييار املسي ييبق واملوافقي يية املسي ييبقة ال ينطبي ييق عي ييادةا ىلال علي ييى عمليي ييات
االندماج املتوسطة والكبرية احلجم.

الوالايت املتحدة األمريكية يش ييمل تعري ييف عملي ييات االن ييدماج االس ييتحواذ عل ييى األص ييول أو عل ييى
السييندات اليييت ختييول حييق التصييويت .وميكيين أن تشييمل هييذه العمليييات
االستحواذ على حصة مين رأس امليال ،سيواو كانيت مت يل أك ير مين 50
يف املالة من املسيامهات أو أقيل ،واملشياري املشي كة وعملييات االنيدماج
أو أي ص ييفقة أخ ييرى تففض ييإل ىل االس ييتحواذ عل ييى أص ييول أو س ييندات
ختييول حييق التصييويت (انظيير قييانون هييارت  -سييكوت  -رودينييو لتعزيييز
مكافحة االحتكار لعام .)1976
(أ)

اللحيية جملييس أورواب رقييم  2004/139املؤرخيية  20كييانون ال اين/ينيياير  2004واملتعلقيية مبراقبيية أ ييكال
ال كز بني املؤسسات (ا ريدة الرحية لأحتاد األورويب L24/1 ،بتاري  29كانون ال اين/يناير .)2004

 -18ومن منظار اقتصادي ،يكون االندماج أفقي ا أو رأسي ا أو تكتلي ا.
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عمليات الندماج األفقي
 -19االندماج األفقإل هو عملية حتدم بيني جهيات متنافسية حقيقيية أو ركنية تتنيافس عليى
نفس املنتَج ونفس األسواق ا غرافية ويف نفس مستوى بكة اإلنتاج أو التوزي  .وي ري هذا النوع
ميين االنييدماجات يواغل فيمييا يتعلييق ابملنافسيية ألنييه قييد يفضييإل ىل خفييه عييدد املنافسييني يف
السوق ويؤدي بذلك ىل تركز األسواق .وعأوة على ذلك ،غالب ا ما يؤدي االنيدماج األفقيإل ىل
حيازة الكيان النا عن عملية االندماج حلصة سوقية أكرب.
 -20وميكن أن يف ري هذا ا م بعه املشاكل للسيببني التياليني .فالسيبب األول يتعليق بيزايدة
احلصيية السييوقية املشي كة واافيياض عييدد املتنافسييني يف السييوق ،حيييع ميكيين للكيييان النا ي عيين
االنييدماج أن يكتسييب قييوة سييوقية مت لكنييه ميين رف ي األسييعار واحلييد ميين اإلنتيياج ميين جانييب واحييد
(اراثر أحادييية ا انييب) .أمييا السييبب ال يياين ،فيتعلييق بيزايدة تركييز السييوق ،وهييو مييا ميين ييأنه أن
يتيا للجهات الفاعلة يف السوق فرصة للتنسيق فيما بينها ورارسة قوة سيوقية مشي كة عين طرييق
انتهاج سلوو م ابط (اراثر املن فسقة)(.)6
 -21وقييد تف ييري عمليييات االنييدماج األفقييإل ،أك يير ميين أنيواع االنييدماج األخييرى ،يواغل جدييية
فيما يتعليق ابملنافسية ،وميكين أن تسياهم بشيكل مبا ير يف تركيز القيوة االقتصيادية وأن تففضيإل ىل
كسب مركز قوة سوقية مهيمن أو ىل اتفاقات تواط ية غري مشروعة.
عمليات الندماج الرأسي
 -22حيدم االندماج الرأسيإل عنيدما تتحيد يركتان تعميأن يف مسيتوايت خمتلفية مين سلسيلة
يوزع) .وعمليييات االنييدماج الرأسييإل ت ييري عموم ي ا أقييل
يورد ومي ل
اإلنتيياج والتوزي ي (كاالنييدماج بييني مي ل
يواغل مقارن يةا بعمليييات االنييدماج األفقييإل ،بييل ميكيين حييف أن تعييود ابلنف ي ىلذا نفقلييت الوفييورات
النااة عن أوجه التآزر والكفاوة لصا املستهلكني عن طريق خفه األسعار .وم ذلك ،ميكن
أن تف ري عمليات االندماج الرأسإل بعه الشواغل ال سيما عندما تيؤدي ىل اإلقصياو؛ أي عنيدما
يكتس ييب الكي ييان النا ي ي ع يين عملي يية االن ييدماج الق ييدرة الكافي يية للس يييطرة عل ييى سلس ييلة اإلنت يياج
والتوزي  ،ويتمكن بذلك من ىلقصاو املنافسني القالمني من السيوق أو مين ىلحيدام/زايدة احليواجز
اليييت متني دخييول منافسييني فجييدد يف أحييد املسييتوايت الوظيفييية أو أك يير .وىلضييافة ىل ذلييك ،ميكيين
ييسي يير عمليي يية التنسي يييق بي ييني الشي ييركات املتنافسي يية ىلذا أدى م ي ي أا ىل زايدة
لأني ييدماج الرأسي ييإل أن ل
الشفافية يف األسعار(.)7
عمليات الندماج القائمة على التكتالت
 -23تشييري عبييارة كعمليييات االنييدماج القالميية علييى التكييتأتك ىل االنييدماجات اليييت حتييدم
ب ييني أطي يرا تنش ييط يف أسي يواق خمتلف يية وتض ييطل أبنش ييطة خمتلف يية متامي ي ا .وعمومي ي ا ،ال ت ييري ه ييذه
التكتأت سوى القلييل مين الشيواغل أل يا ال تيؤثر يف هيكيل املنافسية يف سيوق حميددة وال تغيريه.
غري أن الكيان النا عن االندماج ميكن أن يكتسب ،يف بعه الظرو  ،قوة سوقية مت لكنه من
استبعاد األطرا املتنافسة يف أسواق منفصلة ولكنها م ابطة.

__________

()6
()7
8
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اللتزامات املتعلقة ابإلخطار
وييس يير
 -24اإلخط ييار ه ييو وس يييلة إلب ييأع الس ييلطات املعني يية ابملنافس يية بعملي ييات االن ييدماج ،ل
اإلخطييار ىلنفيياذ اإلجيراوات اليييت تييدخل يف نطيياق مراقبيية عمليييات االنييدماج .وختتلييف االلتزامييات
املتعلق يية ابإلخط ييار ابخ ييتأ ال يينظم القانوني يية املتعلق يية ابملنافس يية (ا ييدول سادسي ي ا .)2-وميك يين
تصنيف هذه النفظم املاتلفة يف الف ات ال أم التالية:
الي يينفظم الي يييت تي يينص علي ييى لي ييزوم اإلخطي ييار قبي ييل ىل ي يياز صي ييفقة االني ييدماج (نفظي ييم
(أ)
كاإلخطار اإللزامإل املسبقك)؛

(ب) اليينفظم اليييت تتيييا ل طيرا املندجميية ىلمكانييية ىلخطييار السييلطات املعنييية ابملنافسيية
بعد ىلمتام عملية االندماج (نفظم كاإلخطار اإللزامإل الأحقك)؛
(ج) اليينفظم اليييت ت ي و املسييألة كلي ي ا لتقييدير األط يرا املعنييية بصييفقة االنييدماج (نفظييم
كاإلخطار الطوعإلك).

 -25وتشييج نفظييم عديييدة تقييوم علييى أسيياس اإلخطييار الطييوعإل علييى االستفسييار واإلخطييار
بشييكل غ يري رحييإل ميين جانييب األط يرا املعنييية ابالنييدماج للحييد ميين خطيير ىل يياز االنييدماجات
املانعة للمنافسية ولتجنيب احلاجية ىل التيدخأت املكلفية مين جانيب السيلطات املعنيية ابملنافسية.
غري أن هذه السلطات تكون عادة خم فولة التحقييق يف عملييات االنيدماج الييت تنطيوي عليى خطير
ىلعاقيية املنافسيية واليييت تفنجييز دون ىلبييأع السييلطات ،وذلييك بغييه النظيير عمييا ىلذا كييان اإلخطييار
الرجوع ضد الشركات املعنية واللجيوو ىل
طوعي ا أم ىللزامي ا ،وغالب ا ما تكون السلطات خم فولة أيض ا
َ
القض يياو مي يين أجي ييل تقليي ييل اراثر املانعي يية للمنافس يية النامجي يية عي يين عمليي يية االني ييدماج ىل أد حي ييد
أو التصدي هلا.
 -26وحتقيق يا لكفيياوة اإلج يراوات وبغييية تقليييل التكيياليف اإلدارييية ىل أد حييد ،اعييل كافيية
اليينفظم القانونييية املتعلقيية ابملنافسيية واجييب اإلخطييار مقصييورا علييى صييفقات تتسييم أبمهييية اقتصييادية
معينيية ميك يين أن تف ييري يواغل فيم ييا يتعلييق ابملنافس يية .وهلييذا الغ ييرض ،ت يينص اليينظم القانوني يية عل ييى
عتبييات ىلخطييار فحتييدد علييى أسيياس قيميية األصييول التابعيية للشييركات املندجميية و/أو حجييم أعماهلييا،
وموقعهي ييا ا غ ي يرايف ،وحصي ييتها السي ييوقية املش ي ي كة يف األس ي يواق ذات الصي ييلة .وال ينطبي ييق واج ي ييب
اإلخطار ىلال مف بلغت الصفقة املق حة العتبة املنطبقة حسب كل حالة.
ا دول سادسا2-
النُ ُهج البديلة يف التشريعات القائمة  -العتبات اليت ينجر عنها اختصاص سلطات املنافسة
نظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار الطوعإل
أس اليا
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متن املادة  50من قانون املمارسات التجارية لعام  1974الشركات
ميين القيييام بشييكل مبا يير أو غييري مبا يير ابالسييتحواذ علييى حصييص
أو أصييول ىلذا كييان ذلييك سيييؤدي ىل احلييد ميين املنافسيية بدرجيية كبييرية
يف سيوق ميين األسيواق الكييربى يف أسي اليا .ورغييم أن النظييام املعمييول
ب ييه يف أسي ي اليا يق ييوم عل ييى أس يياس اإلخط ييار الط ييوعإل ،ف ييتن املب يياد
التوجيهي ي يية املتعلق ي يية بعملي ي ييات االن ي ييدماج التابع ي يية للجن ي يية األس ي ي ي الية
للمنافسة و ؤون املستهلك الصادرة يف عام  2008وا دفثة يف عام
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 ،2017تنص على أنه يفتوق من ا هات املعنية أن فختطر السلطات
املاتصة بعملية االندماج مبكرا عندما تكون املنتجات أو اخليدمات
التابعيية ألط يرا االنييدماج بديليية أو مكمليية لبعضييها الييبعه ،ومييف
ااوزت احلصة السوقية للشركة النا ة عن االندماج  20يف املالة.
هون كون  ،الصني

ال يي ي يينص قي ي ييانون املنافسي ي يية ( )2012علي ي ييى عتبي ي ييات رقميي ي يية لتقي ي ييد
امللفات ،لكن عمليات االندماج اليت تقلل من املنافسة بدرجة كبرية
يف هون ي ي كون ي ي  ،الصي ييني ،رنوع ي يية (املي ييادة  ،)1(3ا ي ييدول  ،7م ي يين
القي ي ييانون) .وحسي ي ييب املبي ي ييدأ التي ي ييوجيهإل اخلي ي يياص بقواعي ي ييد االني ي ييدماج
(الفق ييرة  )13-3الص ييادر ع يين ن يية املنافس يية وهي يية االتص يياالت يف
متوز/يولي ييه  ،2015فميك يين بش ييكل ع ييام أن ت ييور ي يواغل ىلذا بلغ ييت
حصيية األط يرا املش ي كة ميين السييوق بعييد عملييية االنييدماج  40يف
املالة أو أك ر.

موريشيوس

قبل ىلمتام عملية االندماج ،ميكين ألي يركة مين الشيركات املعنيية أن
تطلب من نة املنافسة رأيها ةصوص ما ىلذا كانت عملية االندماج
املق حي يية س ي ييتقلل مي يين املنافس ي يية بدرجي يية كب ي ييرية يف سي ييوق م ي ييا للس ي ييل
أو اخلييدمات (املييادة  47ميين قييانون املنافسيية لعييام  .)2007وتقييوم
اللجنة ابستعراض عمليات االندماج يف احلاالت التالية:
عنييدما يكييون مجي ي األط يرا يف عملييية االنييدماج
(أ)
معنيي ييني بتوريي ييد أو ي يراو سي ييل أو خي ييدمات ،وتصي ييل حصي يية هي ييؤالو
األطرا جمتمعةا من التوريد أو الشيراو ،بعيد االنيدماج 30 ،يف املالية
أو أك ر من جمموع تلك السل أو اخلدمات يف السوق؛
(ب) ىلذا كانيت حصية أحيد األطيرا مبفيرده مين التوريييد
أو الش ي ي يراو ،قب ي ي ييل االن ي ي ييدماج 30 ،يف املال ي ي يية أو أك ي ي يير م ي ي يين الس ي ي ييل
أو اخل ي ي ي ي ييدمات يف السي ي ي ي ي ييوق (امل ي ي ي ي ييادة  48مي ي ي ي ي يين ق ي ي ي ي ييانون املنافسي ي ي ي ي يية
لعام .)2007

اململك ي ي ي يية املتح ي ي ي ييدة لربيطاني ي ي ي ييا تس ييتند العتب ييات ال يييت ينج يير عنه ييا اختص يياص س ييلطات املنافس يية ىل
استيفاو أحد املعيارين التاليني :معيار رقم األعمال ومعيار احلصة من
العظمى وآيرلندا الشمالية
التوريييد .ويفسييتو معيييار رقييم األعمييال مييف بل ي رقييم أعمييال الشييركة
املستهدفة أك ر من  70مليون جنيه ىلس لي  .ويفستو معيار احلصة
َ
ميين التوريييد مييف كييان الطرفييان ينشييطان يف قطيياع حمييدد ميين السييوق
وااوزت حصتهما يف ذلك القطاع  25يف املالة.

نظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار اإللزامإل
كندا
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حيييدد قييانون املنافسيية ( ،)1985الييذي فع ي لدل للمييرة األخييرية يف 12
كانون األول/ديسمرب  ،2017عتبات خمتلفة ،كاريت:
عتب يية حج ييم الص ييفقة :ميتل ييك الكي ييان املس ييتهد
(أ)
أصييوالا يف كنييدا أو عالييدات يف كنييدا أو متأتييية منهييا ،منشييؤها أصييول
يف كندا تتجاوز قيمتها  86مليون دوالر كندي؛
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(ب) عتبة حجم األطرا  :متتلك األطرا يف الصفقة،
مب ي ييا يف ذل ي ييك مجيي ي ي الكي ي يياانت املنتس ي ييبة ،أص ي ييوالا مشي ي ي كة يف كن ي ييدا
أو عالييدات متأتييية ميين مبيعييات يف كنييدا أو ميين كنييدا أو ابايياه كنييدا
تتجاوز قيمتها  400مليون دوالر كندي؛
(ج) عتبة حجم أسهم رأس املال :تنطبق هذه العتبة يف
حال اقتناو نسبة تزيد على  20يف املالة من األسيهم الييت ختيول حيق
التصويت يف ركة عامة أو أك ير مين  35يف املالية مين األسيهم الييت
ختول حيق التصيويت يف يركة خاصية أو أك ير مين  35يف املالية مين
حصص رأس املال يف كيان من غري الشركات.
يلإل
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مبوجب قانون املنافسة ا ديد الذي صيدر يف آب/أغسيطس ،2016
أنشي نظييام لرخطييار اإللزامييإل السييابق لأنييدماج بييدأ العمييل بييه يف 1
حزيران/يونيي ييه  .2017وبغيي يية مي ييد األط ي يرا يف صي ييفقة ابإلر ي ييادات
الأزمي ي يية فيمي ي ييا يتعلي ي ييق بعتبي ي ييات تقي ي ييد اإلخطي ي ييار وعمليي ي يية اسي ي ييتعراض
االن ييدماج ،نش ييرت احلكوم يية اللح يية تتض ييمن معلوم ييات تفص يييلية ع يين
ييرو اإلخطييار ابل ك يزات الييذي جيييب أن يوجييه ىل مكتييب االدعيياو
الي ي ييوط الي ي ييذي أصي ي ييدر مبي ي يياد توجيهيي ي يية بشي ي ييأن املنافسي ي يية وعتبي ي ييات
رقم األعمال والتدابري التصحيحية.

االحتاد األورويب

ت يينص اللح يية املفوض ييية األوروبي يية املتعلق يية بعملي ييات االن ييدماج عل ييى
وجي ييوب ىلخطي ييار هي ي يية املنافسي يية ابل ك ي يزات الي يييت تنطي ييوي علي ييى بفعي ييد
احتييادي .وفيمييا عييدا احلاليية اليييت حيقييق فيهييا أحييد األطيرا أك يير ميين
ثل ييإل رقييم أعمالييه اإلمجييايل علييى مسييتوى االحتيياد يف بلييد واحييد ميين
البلدان األعضاو (أ) ،حيدفد هذا البفعيد ابالسيتناد ىل العتبيات اليواردة
فيما يلإل واملتعلقة برقم األعمال:
ىلذا ايياوز جممييوع رقييم أعمييال مجي ي األط يرا علييى
(أ)
نطاق العامل مخس مليارات يورو؛
(ب) ىلذا يتج ي يياوز رق ي ييم األعم ي ييال الف ي ييردي ال ي ييذي حيقق ي ييه
الطرفان على األقل على نطاق االحتاد  250مليون يورو.

ىلسراليل

ختض ي ي كي ييل صي ييفقة فمص ي ينففة ضي ييمن ف ي يية عمليي ييات اني ييدماج الشي ييركات
الختب ي ييارات ىلض ي ييافية فيم ي ييا يتعل ي ييق ابلعتب ي يية املنطبق ي يية عل ي ييى االن ي ييدماج،
وذلي ي ي ي ييك عم ي ي ي ي يأا ابمل ي ي ي ي ييادة  17م ي ي ي ي يين ق ي ي ي ي ييانون املمارس ي ي ي ي ييات التجاري ي ي ي ي يية
التقييديي ي يية  1988-8475ىلذا اي ي يياوزت احلصي ي يية السي ي ييوقية للشي ي ييركات
املندجميية  50يف املاليية وايياوز رقييم أعمييال املبيعييات املش ي كة للشييركات
املندجمي يية يف السي يينة املاليي يية الي يييت تسي ييبق عمليي يية االني ييدماج  150مليي ييون
يييكل ىلسيراليلإل جديييد (اييو  42مليييون دوالر) أو ىلذا كانييت ىلحييدى
الشركات احتكارا (أي أن حصتها من السوق تتجاوز  50يف املالة).

جنوب أفريقيا

تنطب ييق ييرو اإلخط ييار عمومي ي ا عل ييى عملي ييات االن ييدماج املتوس ييطة
والكب ييرية احلج ييم فق ييط .وختتل ييف العتب ييات املنطبق يية ابخ ييتأ حج ييم
عملييية االنييدماج وتفق ييفم العتبييات علييى أسيياس سيينوي .وتتصييل هييذه
العتبات برقم أعمال أطرا االندماج وأصوهلا.
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السويد

ي ييتم ىلخط ييار هي يية املنافس يية الس ييويدية ىلذا بلي ي جمم ييوع رق ييم األعم ييال
املشي و مي ي املؤسسييات املعنييية خييأل السيينة املالييية السييابقة أك يير
م يين ملي ييار كرون يية س ييويدية وىلذا بلي ي رق ييم األعم ييال ال ييذي حققت ييه يف
السييويد مؤسسييتان علييى األقييل ميين املؤسسييات املعنييية خييأل السيينة
املالييية السييابقة أك يير ميين  200مليييون كرونيية سييويدية ابلنسييبة لكييل
مؤسسي يية .وجيي ييدر ابملأحظي يية أن العتبي ييات املنطبقي يية يف ىلطي ييار مراقبي يية
يجل يف
عمليي ييات االني ييدماج ال تنطبي ييق ىلال علي ييى رقي ييم األعمي ييال املس ي ي ل
السويد (أي يف حال وجود ارتبا قوي ابألنشطة ا لية).

الوالايت املتحدة

ييينص الفصييل األول ميين قييانون هييارت  -سييكوت  -رودينييو املتعلييق
بتحسني مكافحة االحتكار يف فقرتيه (18أ) عليى وجيوب اإلخطيار
مف مت استيفاو الشرو التالية:
معيي ي ي ييار التجي ي ي ييارة :يش ي ي ي ي و الطي ي ي يير املسي ي ي ييتحدم
(أ)
يتحوذ عليييه يف اييارة الييوالايت املتحييدة أو يف أي نشييا يييؤثر
أو املسي َ
يف اارة الوالايت املتحدة؛
(ب) معي ي ي ي ييار حج ي ي ي ييم الص ي ي ي ييفقة :تبل ي ي ي ي قيم ي ي ي يية الس ي ي ي ييندات
أو األصييول اليييت ستصييبا يف حييوزة الكيييان النا ي عيين االنييدماج واليييت
ختييول حييق التصييويت مقييدارا معيني ا ميين الييدورات (وهييإل عتبيية تفعيدفل علييى
أساس سنوي وقد فحددت يف عام  2018مببل  84.4مليون دوالر)؛
(ج) معيييار حجييم األط يرا (ب) :ال ينطبييق هييذا املعيييار
ىلال عل ييى الصي ييفقات الي يييت ال تتج يياوز قيمتهي ييا  337.6مليي ييون دوالر
(وهو مبل قابل للتعيديل عليى أسياس سينوي) .ويفسيتو هيذا املعييار
م ي ييف بلغ ي ييت مبيع ي ييات أح ي ييد األطي ي يرا أو أص ي ييوله يف خمتل ي ييف أا ي يياو
العييامل  16.9مليييون دوالر أو أك يير (مي مراعيياة التعييديأت السيينوية)
ومي ييف بلغي ييت مبيعي ييات أو أصي ييول الطي يير ارخي يير يف خمتلي ييف أاي يياو
الع ي ي ييامل  168.8ملي ي ي ييون دوالر أو أك ي ي يير (مي ي ي ي مراع ي ي يياة التع ي ي ييديأت
السنوية).
ال ينتف ي ي الكي ي ييان النا ي ي ع ي يين عملي ي يية االن ي ييدماج أبي م ي يين
اإلعف يياوات املنص ييوص عليه ييا يف الق ييانون ،م يين قبي ييل اقتن يياو س ييندات
ال ختول حق التصويت م أا.

(أ) انظر اللحة اجمللس رقم  ،2004/139املادة .1
(ب) العتبي ييات ا ي ييددة لعي ييام  2018بصي يييغتها املنقحي يية مي يين قبي ييل ني يية التجي ييارة االحتاديي يية .انظي يير السي ييجل
االحتادي ،اجمللد  ،38رقم  ،19بتاري  29كانون ال اين/يناير .2018

ابء -حتليل مراقبة عمليات الندماج
 -27جيدر ابملأحظة جم لددا أن املعايري اليت يقوم عليها تقيييم ميدى امت يال عملييات االنيدماج
للض يوابط القانونييية متنوعيية بتنييوع اليينظم القانونييية املعمييول دييا يف خمتلييف أايياو العييامل .ويف معظييم
احلاالت ،يفعتمد أحد املعايري التالية لتقييم النتالج اليت ميكن أن تففضإل ىلليها عملية االندماج:
(أ)
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(ب)

هل أن االندماج سيؤدي ىل نشوو مركز مهيمن أو سيعزز ذلك املركز؟()8؟

(ج)

هل سيؤدي االندماج ىل من املنافسة أو تشويهها و/أو تقييدها؟

ا دول سادس ا3-
النهج البديلة يف التشريعات القائمة  -معايري التقييم املوضوعية
الربازيل

ييينص قييانون املنافسيية يف الربازيييل علييى عييدد ميين املعييايري اليييت ميكيين اسييتادامها
لتقييييم مييا ىلذا كييان االنييدماج سييينجر عنييه مركييز مهيييمن ومييا ىلذا كييان سيفضييإل ىل
احلي ييد مي يين املنافسي يية أو تقييي ييدها .وقي ييد أصي ييدرت سي ييلطات املنافسي يية يف متوز/يوليي ييه
 2016مبيياد توجيهييية جديييدة تيينظلم عمليييات االنييدماج األفقييإل .وتتضييمن هييذه
املباد التوجيهية عوامل أتخذها سلطات املنافسة يف االعتبار لدى تقيييم عملييات
االن ييدماج األفق ييإل ،ومنه ييا حتلي ييل ق ييوة احلافظ يية ،واملنافس يية املمكن يية ،والقض يياو عل ييى
السلوو املغامر ،وعمليات االستحواذ ا زلإل .وتناقش املباد التوجيهية قضيااي مين
قبيييل املشيياركة يف السييوق وتواز ييا ،وتزويييد املتنافسييني ابملييدخأت ،واراثر أحادييية
ا انييب ،واملنتجييات املتجانسيية واملتمييايزة ،والقييوة الشيرالية ،ورفيياه املسييتهلك ،واراثر
املنس ي ي ي ييقة (انظ ي ي ي يير http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-publishes-guidelines-
 ،on-horizontal-mergersاطل عليه يف  18أاير/مايو .)2018

الصني

حيظير قيانون مكافحية االحتكيار يف الصيني أي انيدماج ييؤدي أو ميكين أن يييؤدي
ىل القضيياو علييى املنافسيية أو احلييد منهييا ،مييا مل ي بييت أطيرا االنييدماج أن ال كييز
ميكن أن يفهي الظرو املناسبة لتعزيز املنافسية وأن اراثر اإلجيابيية عليى املنافسية
النامجيية عيين عملييية االنييدماج تفييوق اراثر السييلبية .وميكيين أيضيا أن تسييما وزارة
التجارة الصينية ال از عمليات االندماج العتبارات تتعلق ابلصا العام .وتراعإل
وزارة التجارة الصينية العوامل التالية عند تقييم آاثر االندماج:
احلص يية الس ييوقية ال يييت يكتس ييبها أط يرا االن ييدماج وق ييدرة تل ييك
(أ)
األطرا على السيطرة على السوق؛
(ب) مستوى ال كز يف السوق ذات الصلة؛
(ج) اراثر اليت قيد يسيببها االنيدماج ابلنسيبة ىل فيرص الوصيول ىل
األسواق وتطوير التكنولوجيا؛
اراثر اليت ميكن أن تنشأ عن االندماج ابلنسبة ىل املستهلكني
(د)
وسالر ا هات الفاعلة يف السوق؛
(ه) اراثر الي يييت ميكي يين أن تنشي ييأ عي يين االني ييدماج ابلنسي ييبة ىل تنمي ي ية
االقتصاد الوط ؛
العوامييل األخ ييرى ال يييت حتييددها وزارة التج ييارة كعوام ييل م ييؤثرة يف
(و)
املنافسة.

كوستاريكا

توافق سلطات املنافسة على عمليات االندماج اليت ال تنطوي أغراضها أو آاثرها
على ما يلإل:
اكتسيياب قييوة معتييربة أو زايداييا بدرجيية كبييرية علييى اييو يفضييإل
(أ)
ىل احلد من املنافسة أو القضاو عليها؛
(ب) تيسري التواطؤ أو التنسييق بيني املتنافسيني أو املنتجيني أو ىلحيدام

__________

()8

GE.18-08460

يشكل ارتفاع أسعار االستهأو أو تراج اإلنتاج أحد الداللل املألوفة على هذه اراثر.
13

TD/B/C.I/CLP/L.10

نتالج تضر ابملستهلكني؛
(ج) تقيي ي ييد أو من ي ي أو تق ي ييويه املنافس ي يية عل ي ييى س ي ييل أو خ ي ييدمات
متساوية أو مشادة أو ذات ارتبا وثيق أو املشاركة احلرة يف أسيواق هيذه السيل
واخلدمات (القانون رقم  7472لعيام  1994بصييغته املعدلية يف  5نيسيان/أبريل
.)2013

14

االحتاد األورويب

حتظر اللحة جملس أورواب املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج أي انيدماج مين يأنه
أن يعي ليوق بدرجيية كبييرية املنافسيية الفعاليية داخييل السييوق املش ي كة ،أو يف جييزو هييام
منهييا ،نتيجيية ىلحييدام أو تعزيييز مركييز مهيييمن (انظيير املييادة  2ميين اللحيية جملييس
أورواب رقم .)2004/139

اهلند

املعيييار األساسييإل يف تقييييم عملييية االنييدماج هييو مييا ىلذا كييان االنييدماج قييد أفضييى
أو قد يفضإل ىل أثر ضار ميكن تقديره عليى املنافسية داخيل السيوق ذات الصيلة
يف اهلند .وتنظر نة املنافسة يف العوامل التالية:
تغري احلصة يف السوق نتيجة الصفقة؛
(أ)
(ب) احلواجز املانعة للدخول ىل السوق؛
(ج) مي ي ييا ىلذا كاني ي ييت األط ي ي يرا يف الصي ي ييفقة لي ي ييديها أعمي ي ييال ااريي ي يية
متداخلة ،سواو أكان ذلك من خأل اندماج أفقإل أم رأسإل(أ).

الوالايت املتحدة

حيظيير قييانون كأيتييون ( )1914عمليييات االسييتحواذ اليييت ميكيين أن تفضييإل ىل
احلييد ميين املنافسيية بدرجيية كبييرية أو ىل ظهييور احتكييار .وقييد أصييدرت الوكيياالت
املعنية مبكافحة االحتكار مباد توجيهيية عدييدة تتعليق بعملييات االنيدماج وتينص
علييى من ي صييفقات االنييدماج اليييت تفضييإل ىل اكتسيياب قييوة سييوقية أو تعييزز تلييك
القييوة أو تيسيير رارسييتها .ويفضييإل االنييدماج ىل تعزيييز القييوة السييوقية ىلذا كييان ميين
ا تمييل أن يش ييج ييركة واحييدة أو أك يير عل ييى زايدة األسييعار أو خف ييه اإلنت يياج
أو تقلي يييص االبتكي ييار أو يضي يير ابملسي ييتهلك بطريقي يية أخي ييرى نتيجي يية تقلي يييص القيي ييود
أو احل ي ي يوافز التنافسي ي ييية (وزارة الع ي ييدل و ني ي يية التج ي ييارة االحتاديي ي يية ،2010 ،املبي ي يياد
التوجيهية املتعلقة بعمليات االندماج األفقإل 19 ،آب/أغسطس).

زامبيا

تطبييق اللجنيية املعييايري املوضييوعية ال أثيية التالييية قبييل املوافقيية علييى عملييية االنييدماج
املق حة:
معيار تقييم السوق الذي يسما بتحديد اراثر اليت قد ت تيب
(أ)
يف التج ييارة واالقتص يياد عموم يا نتيج يية عملي يية االن ييدماج املق ح يية يف الس ييوق ذات
الصلة؛
(ب) معيار تقييم املنافسة الذي يسما بتحديد ما ىلذا كان االندماج
سيفضييإل ىل من ي املنافسيية أو التقليييل منهييا بدرجيية كبييرية يف سييوق مييا يف زامبيييا.
وتقييوم اللجنيية بتحليييل العوامييل املمكنيية والفعلييية اليييت تييؤثر يف املنافسيية يف س يوق
بعينها ،واليت تشمل ما يلإل:
' '1مستوايت ال كز بني ا هات الفاعلة يف السوق ذات الصلة؛
' '2احلواجز املانعة للنفاذ ىل األسواق؛
' '3مستوى الواردات يف السوق ذات الصلة؛
' '4م ييدى ق ييدرة املشي ي ين أو امل ييوردين يف الس ييوق ذات الص ييلة عل ييى
رارسة قوة تعويضية؛
GE.18-08460

TD/B/C.I/CLP/L.10

' '5توافر منتجات بديلة يف السوق ذات الصلة؛
' '6احتمييال أن يفضييإل االنييدماج ىل ىلبعيياد منييافس فاعييل وقييوي ميين
السوق؛
' '7اخلصالص الدينامية للسوق ،مين قبييل النميو واالبتكيار والتسيعري
وغري ذلك من اخلصالص املتأصلة يف السوق؛
' '8خطر ىلساوة استادام مركز مهيمن؛
(ج) معيييار تقييييم الصييا العييام الييذي يسييما بتحديييد مييا ىلذا كانييت
عملية االندماج املق حة ختدم الصا العام.
(قانون املنافسة ومحاية املستهلك ( ،)2010ا زو الراب  ،عمليات االندماج)
(أ)

ىلر ادات قانونية مقارنة دولية ،2017 ،مراقبة عملييات االنيدماج ،2018 ،اهلنيد ،متياح عليى اليرابط
التي ي ي ي ييايل( https://iclg.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/india :اطال ي ي ي ي ي
عليه يف  18أاير/مايو .)2018

 -28وحتليييل مراقبيية عمليييات االنييدماج ،هييو ابلضييرورة عملييية استشييرافية وتنطييوي علييى مقارنيية
حالية السيوق قبيل ىلمتيام االنييدماج املقي ح وبعيده بغيية تقييييم اراثر املمكنية عليى املنافسية (التحليييل
الق ييالم عل ييى االفي ي اض كال ييتكهن)( .)9وع ييادة م ييا يش ييمل حتلي ييل األسي يواق الق ييالم عل ييى االفي ي اض
ا وانب التالية(:)10
(أ)

حتديد السوق :أي حتديد السوق ذات الصلة من حيع املوق ا غرايف واملنتج؛

(ب) تقيييم هيكيل السييوق وميدى تركزهييا قبيل عمليية االنييدماج :أي حتدييد الشييركات
القالمي يية يف السي ييوق وحصصي ييها وأمهيتهي ييا االس ي ي اتيجية ابلنسي ييبة ىل أس ي يواق املنتجي ييات ،وحتديي ييد
الشركات اليت ميكن أن تتنافس يف تلك السوق مستقبأا؛
(ج) تقي يييم اراثر ال يييت ميك يين أن تنش ييأ ع يين االن ييدماج املقي ي ح ،مب ييا يف ذل ييك اراثر
أحادييية ا انييب واراثر املنسييقة :أي ىلمكانييية أن يكتسييب الكيييان النا ي عيين االنييدماج القييدرة
علييى رارس يية قييوة س ييوقية ميين جان ييب واحييد وىلمكاني يية أن يتيييا االن ييدماج فرص ي ا ىلض ييافية لتنس يييق
السلوكات بني ا هات الفاعلة يف السوق؛
(د) ىلمكانييية دخييول منافسييني جييدد ىل الس ييوق ووجييود ح يواجز فعلييية حت ييول دون
دخول منافسني جدد.
رد مييا يف ييار ميين دفييوع فيمييا يتعلييق
 -29وغالب ي ا مييا يق ي علييى عيياتق أط يرا االنييدماج عييبو ل
ابألضي يرار ال يييت ميك يين أن تلح ييق ابملنافس يية وىلثب ييات أن عملي يية االن ييدماج ل يين ت ييؤثر ابلس ييلب عل ييى
املنافسة يف السوق مقارنةا ابلوضي القيالم .وينبغيإل يف هيذا الصيدد ىلقامية تيوازن دقييق بيني الشيرو
املتعلقيية ابإلثبييات .فميين جهيية أو  ،جيييب أن تتأكييد السييلطات املعنييية ابملنافسيية ميين أن املعييايري
ال تبل من الشدة والصرامة درجة يتم معها من عملييات انيدماج ميكين أن تكيون مفييدة .وجييب
عليها ،مين جهية اثنيية ،أن تتحقيق مين أن معيايري اإلثبيات ال تبلي مين التسياما والتسياهل درجيةا
يسهل معها املوافقة على بعه عمليات االندماج الضارة.
ف

__________

(.Whish, 2009 )9
( )10بكة املنافسة الدولية ،2006 ،دليل املباد التوجيهية املتعلقة ابملنافسة.
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 -30ىلض ييافةا ىل املواض ييي العام يية امل ييذكورة أع ييأه ،تفيَراع يى يف بع ييه البل ييدان اعتب ييارات أخ ييرى
تتعلييق ابلصييا العييام لييدى حتليييل مراقبيية عمليييات االنييدماج .وتشييمل هييذه االعتبييارات ،يف مجليية
أم ييور ،االس ييتقرار امل ييايل ،ومحاي يية الش ييركات الوطني يية الرال ييدة ،والسياس ييات الص ييناعية ،والنه ييوض
ابلعمالة ،وفرص بقاو املشاري االقتصادية الصغرية واملتوسطة احلجم ،وزايدة معيدالت التمليك يف
صفو الف ات ا رومة رلييا .ورغيم األمهيية الييت يكتسييها العدييد مين هيذه االعتبيارات املتعلقية
ابلصا العام ،فت ا ال ترتبط حصرا ابملنافسة وعادةا ما تنطوي على تنازالت معينة (كالرضا عين
نتيجة ال تكون األفضل من حيع الكفاوة).
 -31ومن األم لة البارزة على هذه التنازالت ،تكوين ركات وطنية رالدة .فقد يرغيب بعيه
الييدول ذات األس يواق الصييغرى يف حتوي ييل الكيييان النا ي عيين ان ييدماج ييركات حملي يية ىل ييركة
وطني يية رال ييدة ،األم يير ال ييذي ق ييد يففض ييإل ىل نش ييوو احتك ييار عل ييى الص ييعيد ال ييداخلإل ،حبج يية أن
االنييدماج سيييعزز قييدرة الشييركة الرالييدة علييى املنافسيية يف األسيواق الدولييية .غييري أنييه ميين املييرجا أن
حتصل هيذه الشيركات الراليدة عليى ريي احتكياري يف األسيواق الداخليية ،دون أن تتوصيل ،نتيجية
انعييدام ض يوابط املنافسيية يف األس يواق الداخلييية ،ىل تعزيييز قييدراا التنافسييية يف األس يواق الدولييية،
األميير الييذي ميكيين أن يفضيير مبصييا املسييتهلكني ا ليييني ويعي ليوق يف اييية املطييا تطييور االقتصيياد
برمتيه .عيأوة عليى ذليك ،ففيإل حالية االقتصيادات الصيغرى ،مين املسيتبعد أن تيؤدي اهليمنية عليى
السيوق ا لييية ىل حتقيييق وفييورات احلجيم الكافييية اليييت تكفييل تعزييز القييدرة التنافسييية علييى الصييعيد
الييدويل .وم يين جان ييب آخ يير ،ىلذا كان ييت الس ييوق ا لييية مفتوح يية أم ييام منافس يية ال يواردات األجنبي يية
أو االسييت مار األجنييب املبا يير ،ميكيين يف هييذه احلاليية ىلخضيياع السييوق العاملييية أيض يا ملعيييار مراقبيية
يورد ا لييإل الوحيييد ابالنيدماج .وبنيياو عليى ذلييك ،جيييب
عملييات االنييدماج ،وميكين أن ييفير فخص للم ل
عل ييى الس ييلطات املعني يية ابملنافس يية أن تي يوازن ب ييني االعتب ييارات املتص ييلة ابلق ييدرة التنافس ييية الدولي يية
واألضرار اليت ميكن أن تلحق ابلسوق ا لية نتيجة عملية االندماج.
 -32واملؤفكد هو أن السلطات املعنية ابملنافسة واحلكومات حتتاج ىل ىلجراو مناقشات متعمقة
بغييية حتديييد مييا ىلذا كييان ميين املستصييوب ىلدراج االعتبييارات املتعلقيية ابلصييا العييام يف سياسييات
املنافسة أو ىلذا كانت هناو بدالل أفضل وذات فعالية أكرب ملراعاة تلك االعتبارات(.)11

جيم -اإلجراءات التصحيحية
 -33فخت فول سلطات املنافسة عاد اة سلطةَ املوافقة على االندماج أو منعه ابالسيتناد ىل حتليلهيا
يب
ل ي اثر املمكن يية عل ييى املنافسيية .ع ييأوة عل ييى ذلييك ،عن ييدما تف ييار يواغل تتعل ييق ابملنافس يية َعق ي َ
اإلخطار بصفقة االندماج ،يتيا عدد من النفظفم املتعلقة مبراقبية عملييات االنيدماج للطير املقي لدم
لرخطييار ىلمكانييية اقي اح ىلجيراوات تصييحيحية ،وابلتييايل ميكنييه أن يفراجي هيكليية الصييفقة املق حيية
عليى ايو يسييما حبيل املسييالل املتصيلة ابملنافسيية .مث تتيو السييلطة املعنيية ابملنافسيية تقيييم الصييفقة
بصيغتها ا ديدة .وختول النظم األخرى السلطة املعنية ابملنافسية فيرض ىلجيراوات تصيحيحية عليى
األطرا املق لدمة لرخطار (ا دول رابع ا.)4-
__________

(.Whish, 2009 )11
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 -34ونظرا ل َكون مراقبة عمليات االندماج اد ىل احلفياى عليى اهليكيل التنافسيإل ل سيواق،
فييتن اإلج يراوات التصييحيحية اهليكلييية تش ي لكل ،علييى مييا يبييدو ،اخليييار األول لأسييتجابة للش يواغل
املتعلق يية ابملنافس يية ال يييت ق ييد تف ريه ييا ص ييفقة قي ييد التمح يييص .وأ ي أ ييكال اإلج يراوات التص ييحيحية
املتاحة للسلطات املعنية ابملنافسة ،هو التفويت يف بعه أجزاو األعمال التابعة ألطيرا االنيدماج،
(وهإل عاد اة جماالت تنطوي على تداخل) ملن تنامإل القوة السوقية أو احلد منها.
 -35ويس ييهل اخت يياذ اإلج يراوات التص ييحيحية اهليكلي يية بوج ييه خ يياص يف ىلط ييار نفظ ييم اإلخط ييار
املسييبق أو السييابق لأنييدماج ،ذلييك أنييه ميكيين أن يفطلَييب ىل أطيرا االنييدماج أن فاييري تغييريات
هيكلية قبل ىلمتام عملية االندماج .ورغم أن السلطات املعنية ابملنافسة متيارس ،يف حياالت ك يرية،
سييلطة ىلبط ييال عملي ييات االن ييدماج املانعيية للمنافس يية ،فم يين الواض ييا أن هييذا ال يينهج ينط ييوي عل ييى
عيوب ك رية ويستهلك وقتا طويأا.

 -36ويف حاالت ك يرية أيضي ا ،ميكين أن تلجيأ السيلطات املعنيية ابملنافسية ىل فيرض ىلجيراوات
تصحيحية سلوكية تتاذ مبوجبها أطرا االندماج ىلجيراوات معينية بعيد ىلمتيام الصيفقة (كيأن متينا
تلييك األط يرا تيراخيص للمنافسييني) ميين أجييل معا يية الش يواغل املتعلقيية ابملنافسيية .ويف حيياالت
االني ييدماج ،تكي ييون اإلج ي يراوات التصي ييحيحية السي ييلوكية عموم ي ي ا أقي ييل فعاليي يية مقارن ي يةا ابإلج ي يراوات
التصحيحية اهليكلية ،نظرا ىل الصعوابت املع ضة يف رصد التنفيذ وتقصيه.
ا دول سادس ا4-
النهج البديلة يف التشريعات القائمة  -اإلجراءات التصحيحية
الربازيل

فمتيارس هي يية املنافسيية سييلطات واسييعة النطياق يف جمييال فييرض اإلجيراوات التصييحيحية،
وهإل مؤهلة صراحةا الختاذ التدابري اليت تراها مناسبة لتسوية أية أضيرار تلحيق ابملنافسية
نتيجي يية عمليي يية اني ييدماج .ومي يين بي ييني هي ييذه التي ييدابري ،اإلذن حبي ييل الكيي ييان النا ي ي عي يين
االندماج أو تفكيكه (امليادة  61مين القيانون الربازيليإل ملني االحتكيار رقيم 529-12
املؤرخ  30تشرين ال اين/نوفمرب .)2011

الصني

فمتارس وزارة التجارة الصينية مبوجب قيانون مكافحية االحتكيار سيلطةَ مني عملييات
االنييدماج أو فييرض ىلج يراوات تص ييحيحية قبييل ميينا املوافقيية علييى تلييك العملي ييات.
وهن يياو أيضي يا جمموع يية م يين ا ي يزاوات القانوني يية ال يييت حي ييق لل ييوزارة أن تفرض ييها عل ييى
أطيرا االنييدماج يف حييال عييدم االمت ييال ،وميكين للييوزارة أيضيا أن تفييرض ىلجيراوات
تصحيحية هيكلية أو ىلجراوات تصحيحية سلوكية أو خليطا بينهما.
للمفوضية سلطة فرض غرامات مالية تصل ىل  10يف املالية مين جمميوع رقيم األعميال
السيينوي املسييجل علييى نطيياق العييامل يف حاليية عييدم االمت ييال لقيرار بوقييف تنفيييذ عملييية
اني ييدماج ري مي ييا تنظ ي ير املفوضي ييية يف املسي ييألة أو يف حالي يية ىلمتي ييام عمليي يية اني ييدماج منعتهي ييا
املفوضية .وجيوز للمفوضية أيضيا أن تفيرض غراميات ماليية دوريية تصيل ىل  5يف املالية
ميين متوسييط رقييم األعمييال اليييومإل املسييجل علييى نطيياق العييامل عيين كييل يييوم يسييتمر فيييه
اخلرق .عأوة على ذلك ميكن للمفوضية أن تفرض غرامية ماليية تصيل ىل  1يف املالية
ميين جممييوع رقييم األعمييال املسييجل علييى نطيياق العييامل يف ظييرو معينيية ،كمييا يف حاليية
تقييد معلومييات مضييللة أو غييري صييحيحة ميين جانييب أط يرا االنييدماج .وىلذا كانييت
عملي يية االن ييدماج ق ييد أف ييزت فعي يأا وا ييرت عنه ييا آاثر س ييلبية عل ييى املنافس يية ،جي ييوز
للمفوضييية أن تطلييب ح يل الكيييان النا ي عيين االنييدماج وأن تفييرض تييدابري مؤقتيية
أو أييية ىلج يراوات أخييرى تراهييا ضييرورية السييتعادة املنافسيية الفعلييية يف السييوق املعنييية
(انظر املادة  8من اللحة اجمللس رقم .)2004/139

االحتاد األورويب
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كينيا

وفقا لقانون املنافسة رقم  ،)2010(12يشيكل عيدم االمت يال ألحكيام ا يزو الرابي
مين الشيرو املتعلقية ابإلخطيار واملوافقية جرمييةا يعاقيب عليهيا القيانون ابلسيجن ملييدة
ال تتج يياوز مخ ييس س يينوات أو بغرام يية ال تتج يياوز قيمته ييا  10مأي ييني ييلن كيي ي ،
وميكيين أن ينجي لير عيين ا رمييية حكييم ابلعقييوبتني معيا .وجيييوز للهي يية أن تفييرض عقوبيية
مالية ال تتجاوز قيمتها نسبة  10يف املالة من رقم األعمال السينوي اإلمجيايل اليذي
س ييجله املش ييروع (أو س ييجلته املش ييروعات) يف كيني ييا خ ييأل الس يينة الس ييابقة .ووفقي يا
ملييا هييو منصييوص عليييه يف املييادة  42ميين القييانون ،يكييون غييري ذي أثيير قييانوين أي
اندماج يفنففذ دون احلصول على ىلذن من اهلي ة املا فولة منا املوافقة.

االحتاد الروسإل

تي يينص املي ييادة  )1(34مي يين القي ييانون االحتي ييادي املتعلي ييق حبمايي يية املنافسي يية (،)2006
بصييغته املن فقحيية يف  ،2016علييى أن عمليييات االنييدماج أو االسييتحواذ اليييت ختضي
ألحك ييام امل ييادة  27م يين ق ييانون مني ي االحتك ييار وتفنج ييز دون املوافق يية املس ييبقة هلي يية
مكافحيية االحتكييار ،جيييب كتصييفيتها أو ىلع يادة هيكلتهييا علييى اييو يسييما بفصييل
الكي يياانت املندجم يية أو ف ييك ال ييروابط بينه ييا وفق ي يا للق ييانون وبن يياوا عل ييى طل ييب هي يية
مكافحة االحتكارك.
وتيينص امل ييادة  )2(34م يين الق ييانون علييى أن الص ييفقات املش ييار ىلليه ييا يف امل ييادتني 28
و 29تفعترب الغية مبوجب القانون بناوا على دعوى تتقدم ديا هي ية مكافحية االحتكيار
يف حال ىل ازهيا دون املوافقية املسيبقة للهي ية وأفضيت هيذه الصيفقات أو أي ىلجيراوات
أخرى ىل تقييد املنافسة أو كان هناو احتمال أبن تفضإل ىل ذلك.

الوالايت املتحدة

جيييوز للسييلطات املعنييية ابملنافسيية أن تلييتمس أم يرا قضيياليا ميين ا كميية االحتادييية ملن ي
ىل يياز عملييية االنييدماج املق حيية .وجيييوز للجنيية التجييارة االحتادييية أيضيا أن تقيييم دعييوى
ىلدارييية ميين أجييل البييت يف مشييروعية االنييدماج .وكييل طيير ال ميت ييل ألحكييام قييانون
هيارت  -سيكوت  -رودينييو لتحسيني مكافحيية االحتكيار املتعلقيية ابإلخطيار ،يعييرض
نفس ييه لغرام يية مالي يية تص ييل ىل  10 000دوالر ع يين ك ييل ي ييوم يس ييتمر في ييه االنته يياو.
وتلجييأ السييلطات املعنييية ابملنافسيية يف حيياالت ك ييرية ىل فييرض ىلجيراوات تصييحيحية
هيكلية ،وال سيما على كل اتفاق صيلا يقبيل مبوجبيه أطيرا االنيدماج التفوييت
يف أج يزاو معينيية ميين األصييول القالميية أو يف جييزو ميين األصييول املزم ي اكتسييادا ميين
خي ييأل الصي ييفقة .وميكي يين للسي ييلطات املعنيي يية ابملنافسي يية أيض ي يا أن تفي ييرض ىلج ي يراوات
تصي ييحيحية سي ييلوكية ،غ ي ييري أ ي ييا اندرا مي ييا تلج ي ييأ ىل هي ييذه اإلج ي يراوات يف ح ي يياالت
االندماج.

دال -اكتساب السيطرة عرب احلدود
 -37نظرا لي اثر املمكنية الييت قيد تسيببها عملييات االنيدماج كبيني جهية خارجيية وأخيرىك يف
السيوق ا ليية ،فيتن نظميا قانونييية ك يرية تتعليق ابملنافسية فختضي هييذا النيوع مين االنيدماجات أيضيا
لرقابيية السييلطات ا لييية املعنييية ابملنافسيية .واالنييدماج بييني جهيية أجنبييية وأخييرى هييو عملييية انييدماج
أو اسييتيأو أو غييري ذلييك ميين أ ييكال االسييتحواذ علييى السيييطرة حتييدم بييني ييركات مسييجلة يف
بلدان أخرى ولكنها حتقق ،على الرغم من ذلك ،رقم أعمال يف السيوق ا ليية ،سيواو مين خيأل
ركات بعة حملية أو عن طريق املبيعات املبا رة عرب احلدود.
 -38وينبغإل للسلطات املعنية ابملنافسة أن تكون واعييةا ابملشيكلتني التياليتني املطيروحتني عليى
الساحة الدولية .فاملشكلة األو تتعلق ابختأ قرارات التقييم ،حيع ميكن أن ختتليف قيرارات
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التقييم املتصلة بنفس الصفقة ابختأ البلدان ،وذلك ىلذا اختلفت معايري التقيييم أو ىلذا أفضيت
ظ ييرو الس ييوق املاتلف يية ىل نت ييالج متباين يية ح ييف يف حال يية اس ييتادام نف ييس املعي ييار املوض ييوعإل.
()12
أما املشكلة ال انية ،فتتعلق ابرتفاع تكاليف الصفقة اليت تتكبيدها األطيرا املقدمية لرخطيار
نتيجيية تطبيييق أحكييام خمتلفيية علييى نفييس الصييفقة ،س يواو فيمييا يتعلييق ابإلخطييار السييابق لعملييية
االندماج أو بشرو املوافقة .وميكن للتعاون الدويل أن يساعد يف معا ة هذه الشواغل.

هاء -الجتاهات األخرية يف جمال اإلنفاذ
 -39يف األرجنت ييني ،واف ييق جمل ييس الش يييوخ عل ييى ىلص ييأح ق ييانون املنافس يية يف تش ي يرين ال يياين/
نييوفمرب  .2017وميين املنتظيير أن يبييدأ نفيياذ مشييروع القييانون بعييد مصييادقة جملييس الشيييوخ الييذي
سييينظر فيييه خييأل يهر آذار/مييارس  .2018وييينص قييانون املنافسيية ا ديييد علييى أن األط يرا
املندجمة مل يعيد المكا يا ىل ياز صيفقة انيدماج قبيل احلصيول عليى املوافقية ،وذليك بعيد التحيول ىل
العمييل بنظييام تييوقيفإل .وييينص مشييروع القييانون أيض ي ا علييى ىلطييار زم ي ميينقا ابلنسييبة لعمليييات
اسييتعراض الصييفقات ،حيييع أصييبا احلييد الييزم هييو  45يوم ي ا م ي ىلمكانييية التمديييد لف ي ة 120
يوما ىلضافيا يف حالة الصفقات اليت تتطلب متحيصا أكرب(.)13
 -40ويف اململكة العربية السعودية ،أصبا اجمللس يضطل بدور أكرب يف جمال مراقبة عملييات
االنييدماج ،وذلييك يف ظييل ال يزايدة الكبييرية يف عييدد الصييفقات اليييت يييرد بشييأ ا ىلخطييار ميين أجييل
استعراض ييها .وفيم ييا يتعل ييق الجي يراوات اإلنف يياذ ،أص ييدر اجملل ييس قي يراره األول املتعل ييق حبظ يير عملي يية
اندماج يف متوز/يوليه  ،2014وهو حالي ا بصيدد التحقييق يف حالية تتعليق الخيأل ركين بواجيب
اإلخط ييار .وق ييد تعلق ييت التحقيق ييات ال يييت أفجري ييت ح ييف ارن حصي يرا بص ييفقات تش ييمل كيي ياانت
سعودية .وللملكة العربية السيعودية الييوم واحيد مين أبيرز الينظم القانونيية النا ي ة يف جميال املنافسية
يف منطقة الشرق األوسط .ويفعزى تويل جمليس املنافسية ملهيام اإلنفياذ املبا ير أيضيا ىل زايدة عيدد
املنازعات املتعلقة ابملنافسة يف ظل ك رة طلبات االست نا الييت تتقيدم ديا ا هيات امليدعى عليهيا
للطعن يف الغرامات اليت يفرضها اجمللس .فقد تطرح هذه املسألة بعه الصعوابت ابلنسبة للنظام
القضالإل ،حيع ىلن القضياة ليسيوا عليى ىلمليام كاميل ابملفياهيم ا دييدة نسيبيا الييت يتضيمنها قيانون
املنافسيية .ويف الوقييت الييذي يتواصييل فيييه تطييوير هييذا النظييام ،قييد تسييتأنس بلييدان جميياورة أخييرى،
وعمييان والكويييت ،بتجربيية اململكيية العربييية السييعودية يف ىلطييار
مبييا فيهييا اإلمييارات العربييية املتحييدة ف
()14
جهودها الرامية ىل وض النظم اخلاصة دا يف جمال االمت ال لقانون املنافسة وىلنفاذه .
 -41ويف اإلمارات العربية املتحدة ،ال يزال قانون املنافسة يف مراحليه األو  ،ومل تفسيجل حيف
ارن أي ح يياالت تتعل ييق ابإلنف يياذ .وق ييد ص ييدر الق ييانون أوالا يف ييبا /فرباير  ،2013مث نفش ييرت
لوالحييه اليييت تتض ييمن املعلومييات التفصيييلية الض ييرورية بشييأن نطيياق الق ييانون وتطبيقاتييه يف تش يرين
األول/أكت ييوبر  2014وق ييد أوض ييحت ه ييذه املعلوم ييات التفص يييلية ع ييددا م يين القض ييااي اإلجرالي يية
اهلام يية .ومي ي ذل ييك ،ال يي يزال هن يياو بع ييه ال غي يرات يف التشي يريعات ذات الص ييلة ينبغ ييإل معا ته ييا

__________

(.Fox, 2008 )12
(J Davies, ed., 2017, Merger Control 2017: Getting the Deal Through (Law Business Research, )13
).London
( )14نفس املرج أعأه.
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بش ي ن
يكل منفص ييل م يين خ ييأل قي يرارات ىلض ييافية يتا ييذها جمل ييس ال ييوزراو ،وال س يييما قي يرارات بش ييأن
العتبييات الواجبيية التطبيييق فيمييا يتعلييق بواجييب تقييد اإلخطييار .وال يوضييا القييانون العتبييات اليييت
ينجيير عنهييا واجييب تقييد اإلخطييار ابلنسييبة للشييركات اليييت تفنجييز صييفقات يف اإلمييارات العربييية
املتحييدة ميكيين أن تييؤدي ىل زايدة كبييرية يف احلصييص السييوقية ،كمييا ال يبييني مييا ىلذا كييان ركنيا أن
تففضييإل ييكوى مقدميية ميين طيير اثلييع ىل اسييتعراض الصييفقة ،علميا أن اإلجيراو املتعلييق بتقييد
هييذا النييوع ميين الشييكاوى قييد فوض ي فع يأا بصييورة رحييية .وميين القضييااي األخييرى املطروحيية واليييت
تتطلب توضيح ا ،مسؤولية مؤسسة األعمال املستحوذ عليها عن تسجيل الصفقة(.)15
 -42ويف الصني ،ما فت يتزايد عدد االستعراضات املتعلقة بعمليات االندماج اليت تتم يف ىلطيار
ص ييفقات ب ييني ييركات متع ييددة ا نس يييات .وتش ييكل الص ييفقة املربم يية ب ييني ييركة  Googleو ييركة
 Motorola Mobilityواحيدة مين أبيرز حياالت االنيدماج بيني يركتني أجنبيتيني يف الصيني .ووضيعت
وزارة التج ييارة ييروطا س ييلوكية ا ييد م يين خأهل ييا ىل ض ييمان مجل يية أم ييور منه ييا أن تس ييتمر ييركة
 Googleيف ىل حيية دخييول قاعييدة أندرويييد التابعيية هلييا علييى أسيياس حيير ومفتييوح وأن تواصييل امت ييال
ييرو ال خ يييص العادل يية واملعقول يية وغ ييري التمييزي يية فيم ييا يتعل ييق حبافظ يية ييركة Motorola Mobility
الكبييرية ميين ب يراوات االخ ي اع األساسييية يف قطيياع االتصيياالت السييلكية والأسييلكية .وميين حيياالت
االنيدماج األخييرى امل ييرية لأهتميام ،واليييت تييدل عليى تزايييد أنشييطة اسيتعراض عمليييات االنييدماج اليييت
تشييمل ييركات متعييددة ا نسيييات يف الصييني ،انييدماج ييركة United Technologies Corporation
ف
و يركة  .Goodrichففيإل هيذه احلالية ،فرضيت وزارة التجيارة اإلجيراوات التصيحيحية اهليكليية الأزمية
قبييل أن تسييتكمل حييف نظريااييا يف كييل ميين الييوالايت املتحييدة األمريكييية واالحتيياد األورويب عملي يية
اسييتعراض االنييدماج .وهييذا يييدل علييى الييدور االسييتباقإل الييذي مييا فت ييت تؤديييه الييوزارة فيمييا يتعلييق
ابإلج ي ي ي يراوات التصي ي ي ييحيحية املفروض ي ي ي يية علي ي ي ييى عملي ي ي ي ييات االني ي ي ييدماج ب ي ي ي ييني الشي ي ي ييركات األجنبي ي ي ي يية.
ويف عييام  ،2014فرضييت وزارة التجييارة ىلج يراوات تصييحيحية علييى صييفقات بييني ييركات أجنبييية،
مب ييا فيه ييا الص ييفقات املربم يية ب ييني ييركة  Thermo Fisherو ييركة  ،Life Technologiesوب ييني ييركة
 Microsoftو ييركة  ،Nokiaوبييني ييركة  Merckو ييركة  ،AstraZenecaكمييا فرضييت ىلجيراوات راثليية
علييى املشييروع املشي و بييني  Corunو Toyota Chinaو Primearth EV Energyو SinogyوToyota
 .Tsushoويف  19تش ي يرين األول/أكتي ييوبر  ،2015وافقي ييت الي ييوزارة بشي ييرو علي ييى اسي ييتحواذ ي ييركة
 Nokiaعليى يركة  .Alcatel Lucentوقيدمت اليوزارة للميرة األو توجيهيات بشيأن تعرييف امليرخص
لييه عيين حسيين نييية أو عيين اختيييار ،ومعلومييات عيين مييف جيييوز أو ال جيييوز ملييرخص ب يراوات االخ ي اع
األساسييية أن يستصييدر أم يرا قضييالي ا ضييد مييرخص لييه عيين اختيييار .ويفييربز الق يرار قييدرة الييوزارة علييى
التصدي لبعه القضااي الصعبة املتصلة الصيدار تيراخيص م يل هيذه اليرباوات ومبكافحية االحتكيار،
ويعكس ىلراد اة لضمان ىل حة براوات االخ اع األساسية لشركات التكنولوجيا الصينية(.)16
 -43ويف ال ي يوالايت املتحي ييدة ،رحبي ييت ن يية التجي ييارة االحتاديي يية يف الف ي ي ة األخي ييرية قضي يييتني وذلي ييك
ابالعتم يياد عل ييى تعري ييف للس ييوق يس ييتند ىل العم ييأو ال ييوطنيني .فف ييإل القض ييية املتعلق يية ابن ييدماج ييركة
 Sysco Corporationو ييركة  ،United States Foodsرفع ييت اللجن يية ييكوى يف ييبا /فرباير 2015
ادعت فيها أنه يف حالة املوافقة على عملية االندماج بصيغتها املق حية ،فيتن العميأو اليوطنيني املعنييني

__________

( )15نفس املرج أعأه.
( )16نفس املرج أعأه.
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ابخلييدمات الغذالييية ،مب ييا يف ذلييك املط يياعم واملستشييفيات والفن ييادق واملييدارس ،ق ييد يضييطرون ىل دف ي
أس ييعار أعل ييى وىل جماد يية ت ييدين مس ييتوايت اخلدم يية مقارن يية ابلوضي ي يف ح ييال ع ييدم ىلمت ييام االن ييدماج.
وفيما يتعليق بعمليية البيي املق حية ل  11مين مراكيز التوزيي التابعية لشيركة  United States Foodsلصيا
جمموع يية  ،Performance Foodأ ي ييارت اللجني يية ىل أن هي ييذا اإلج ي يراو التصي ييحيحإل املق ي ي ح لي يين مي لكي يين
اجملموعيية ميين تع يويه ييركة  United States Foodsكمتنييافس يف السييوق ،كمييا أنييه ليين ومل يفعييوض عيين
وردت ا كميية دفييوع اللجنيية فيمييا يتعلييق
األض يرار ا سيييمة اليييت سييتلحق ابملنافسيية نتيجيية االنييدماج .ل
ابإلجيراو التصييحيحإل املقي ح وقبلييت طلييب اللجنيية فيمييا يتعلييق الصييدار األميير القضييالإل األويل .وختلييى
الطرفان عن مشروع االندماج يف  29حزيران/يونيه .)17(2015
 -44وأصييدرت املفوضييية األوروبييية مييذكرة بشييأن ىلج يراو مبسييط ملعا يية بعييه ال ك يزات مبوجييب
اللحة اجمللس رقم  .)2013/C 366/04( 2004/139وتعيرض امليذكرة ىلجيراوا مبسيطا تعتيزم املفوضيية
اعتميياده يف معا يية بعييه ال ك يزات اليييت ال ت ييري يواغل فيمييا يتعلييق ابملنافسيية .فقييد ييهد االحتيياد
األورويب زايدة كبييرية يف عييدد اإلخطييارات ،وكييذلك يف عييدد اإلج يراوات اليييت تييدخل ضييمن نطيياق
املرحل يية ال اني يية .ويف ع ييام  ،2016أبطل ييت املفوض ييية خط يية ييركة  C.K. Hutchistonاملتعلق يية م ي
عمليااا ا مولة م عمليات ركة  O2يف اململكية املتحيدة .وقيد جياو احلظير أقيل مين سينة بعيد أن
ختل ييت ييركة  TeliaSoneraو ييركة  Telenorع يين خططهم ييا املتعلق يية ب ييدمج أعماهلم ييا التجاري يية يف
الييداكرو بسييبب احلظيير املتوق ي  .وتشييمل عمليييات االنييدماج البييارزة األخييرى اليييت مت التالييإل عنهييا،
االني ييدماج املق ي ي ح بي ييني ي ييركة  Mondiو ي ييركة  Walkiيف كي ييانون األول/ديسي ييمرب  ،2015وكي ييذلك
االندماج بني ركة  Halliburtonو ركة  Baker Hughesيف أاير/مايو .)18(2016
 -45ويكميين أحييد العناصيير ا ديييدة يف جمييال اسييتعراض عمليييات االنييدماج ،يف اليينهج الييذي
أخذت به سيلطات املنافسية يف الفي ة األخيرية فيميا يتعليق بدراسية أثير االنيدماج عليى املنافسية يف
جمييال االبتكييار .ففييإل آذار/مييارس  2017وافقييت املفوضييية األوروبييية علييى انييدماج ييركة Dow
و ييركة  DuPontرهني ا بعييدد ميين الشييرو وبعييد ىلجيراو عملييية اسييتعراض متعمقيية لعملييية االنييدماج.
ومن بيني هيذه الشيرو تصيفية معظيم أجيزاو األعميال التجاريية لشيركة  DuPontاملتعلقية أبنشيطتها
العاملي يية يف ىلنت يياج مبي ييدات احلشي يرات ،مب ييا يش ييمل اهليك ييل التنظيم ييإل ألنش ييطتها العاملي يية يف جم ييايل
البحع والتطوير .وأعربت املفوضية عن القلق من أن تيؤثر الصيفقة أتثيريا كبيريا يف االبتكيار اللغياو
احل يوافز اليييت تييدف طييريف االنييدماج ىل مواصييلة جهودمهييا املوازييية يف جمييال االبتكييار ابعتبارمهييا يف
منافسة مبا رة يف عيدد مين جمياالت االبتكيار اهلامية املتصيلة النتياج مبييدات األعشياب ومبييدات
احلشرات ومبيدات الفطر .ومن الشواغل األخرى ،األثر الذي ميكن أن ينجم عين ىلبطيال احليوافز
اليييت تييدف الشييركتني ىل تطييوير وتسييويق أن يواع جديييدة ميين مبيييدات احلشيرات .ويف هييذا الصييدد،
كشفت املفوضية عن أدلة تبيني أن قيدرة الكييان املنيدمج عليى االبتكيار ،واحليوافز الييت تدفعيه ىل
ذلييك سييتكون أقييل رييا كانييت سييتكون عليييه لييو بقيييت الشييركتان منفصييلتني .وخلصييت املفوضييية
أيضي يا ،م يين خ ييأل حتقيقاا ييا ،ىل أن الكي ييان املن ييدمج س يييقلص اإلنف يياق عل ييى تط ييوير املنتج ييات
االبتكارييية .فبعييد عملييية االنييدماج ،ستنحصيير املنافسيية يف األس يواق العاملييية بييني الشييركة املندجميية
__________

( )17نفس املرج أعأه.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1214(02)&from=EN )18
(اطل عليه يف  16أاير/مايو .)2018
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وثأثة فاعلني مندجمني فقط يف قطاع يتسم بك يرة احليواجز املانعية للنفياذ ىل األسيواق .واسيتجابةا
هلذه الشواغل ،قدم الطرفان جمموعة من االلتزامات قبلتها املفوضية(.)19
 -46و ييهدت الس يينوات األخ ييرية أيضي يا زايدة كب ييرية يف ال ك ييز يف أسي يواق التكنولوجي ييا املتقدم يية.
ومشلي ي ي ييت عمليي ي ي ييات االني ي ي ييدماج الشي ي ي ييركات التالي ي ي ي يية Google :وDoubleClick؛  MicrosoftوYahoo؛
 MicrosoftوSkype؛  FacebookوWhatsApp؛  Microsoftو .Linkedinووافق ييت املفوض ييية األوروبي يية
علييى انييدماج ييركة  Microsoftو ييركة  Skypeعلييى الييرغم ميين أن السيييناريو الييذي فوضي لفي ة مييا بعييد
ىلمتييام الصييفقة يكشييف أن احلصيية املش ي كة يف سييوق منتجييات االتصيياالت ال ييسلكية والأسييلكية قريبيية
ميين  90يف املاليية .واعتمييدت املفوضييية يف قرارهييا هييذا علييى العوامييل التالييية :الطيياب الييدينامإل لقطيياع
االتصاالت السلكية والأسلكية وسرعة النمو فييه ،واافياض احليواجز املانعية ليدخول السيوق ،وانعيدام
اراثر الش ييبكية ،وع ييدد املش ييغلني ال ييذين ينشي ييطون يف الس ييوق ،مب ييا يف ذل ييك ييركة  Googleو ي ييركة
 .Facebookوأك ييدت ا كميية العاميية هييذا الق يرار يف حكمهييا التييارلإل الصييادر يف القض يية ،T-79/12
 Cisco Systems, Inc.و Messagenet SpAضد اللجنة( .)20ويتفق قرار اللجنة مي القيرارات الييت اختيذاا
س ييلطات املنافس يية يف ك ييل م يين االحت يياد الروس ييإل وأسي ي اليا والربازي ييل ومقاطع يية يي يوان الص ييينية وصي يربيا
والوالايت املتحدة .ويف كانون األول/ديسيمرب  ،2016وافقيت املفوضيية األوروبيية عليى انيدماج يركة
 Microsoftو ييركة  ،Linkedinرهني يا بش ييرو معين يية ،يف ح ييني وافق ييت الربازي ييل وجن ييوب أفريقي ييا وكن ييدا
واليوالايت املتحييدة علييى عملييية االنييدماج دون ييرو  .وبوجييه خيياص ،الحظييت املفوضيية األوروبييية أن
عملييية االنييدماج املق حيية تنطييوي علييى خطيير مصييادرة السييوق .فقييد راعييت املفوضييية يف قرارهييا ،اراثر
اليت ميكن أن تنجم عين مجي البيياانت يف حيال انيدماج أفقيإل أو رأسيإل أو تكتليإل .وقيدمت املفوضيية،
يف سياق رح أسيباب قرارهيا ،املزييد مين التوضييا بشيأن الكيفيية الييت تقييلم ديا ،ليدى النظير يف قضيااي
االنييدماج ،مييا يشييار ىلليييه عمومي ا ابلقضييااي املتصييلة ابلبييياانت الضييامة ،أي ضييم جمموعييات واسييعة ميين
البياانت يف ىلطار ملكية مش كة(.)21
 -47وواجهت الوالايت املتحيدة أيضي ا بعيه الصيعوابت يف جميال تقيييم اراثر عليى املنافسية يف
سييياق النظيير يف عمليييات االنييدماج يف سييوق التكنولوجيييا .أوالا ،ال ميكيين حتديييد سييوق ذات صييلة،
تكييون فيهييا املنافسيية مقيييدة ،ابسييتادام املنيياهج التقليدييية عنييدما تكييون السييوق غييري موجييودة أص يأا
أو عندما مل يبدأ أحيد الطيرفني يف املنافسية الفعليية .اثنييا ،نظيرا ىل طبيعية املنافسية يف جميال االبتكيار
قييد يصييعب حتديييد مييا ىلذا كييان السييبيل األفضييل لييدف االبتكييار هييو امي ي امل يوارد املتاحيية يف جمييال
البح ييع والتط ييوير أو اإلبق يياو عل ييى منافس ييني مس ييتقلني منفص ييلني جيته ييدون م يين أج ييل ىلجي يياد حل ييول
تنافسييية .وانكبييت نيية التجييارة االحتادييية علييى هييذه القضييااي يف سييياق اسييتحواذ ييركة Nielsen
__________

( )19املفوض ييية األوروبي يية ،2017 ،عملي ييات االن ييدماج :املفوض ييية تواف ييق بش ييرو عل ييى ان ييدماج ييركة  Dowو ييركة
 27 ،DuPontآذار/م ي ي ي ييارس ،مت ي ي ي يياح عل ي ي ي ييى الي ي ي ي يرابط الت ي ي ي ييايلhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17- :
( 772_en.htmاطل عليه يف  16أاير/مايو .)2018
( )20ا كميية العاميية التابعيية لأحتيياد األورويب ،2013 ،ميت ييل اسييتحواذ ييركة  Microsoftعلييى ييركة  Skypeلشييرو
الس ي ييوق الداخلي ي يية 11 ،ك ي ييانون األول/ديس ي ييمرب ،مت ي يياح عل ي ييى الي ي يرابط الت ي ييايلhttp://europa.eu/rapid/press- :
( release_CJE-13-156_en.htmاطل عليه يف  16أاير/مايو .)2018
( )21املفوض ييية األوروبي يية ،Competition Merger Brief, Issue 1/2017 ،2017 ،مت يياح عل ييى ال يرابط الت ييايل:
( http://ec.europa.eu/competition/publications/cmb/2017/kdal17001enn.pdfأطل ي ي ي ي ي ي ي ي ي علي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه يف 17
أاير/مايو .)2018
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 Holdings NVعليى يركة  .Arbitron Inc.واعتيربت اللجنية أن الصيفقة قيد تفضيإل يف املسيتقبل ىل
القضياو علييى املنافسيية يف جمييال تقييد اخلييدمات املشي كة املتعييددة املنصييات لقييياس نسييب املشيياهدة
واالسييتماع ،وستسييما لشييركة  Nielsenأبن متييارس ميين جانييب واحييد قييوة سييوقية يف السييوق الوطنييية
هلذا النوع مين اخليدمات وسيتؤدي ىل ارتفياع أسيعارها( .)22ورغيم هيذه النظريية الييت تسيتند ىل تقيييم
األض يرار اليييت قييد تلحييق ابلسييوق يف املسييتقبل ،أ ييارت اللجنيية ،ابالسييتناد ىل األدليية ،ىل وجييوب
اختيياذ ىلج يراوات تصييحيحية ميين أجييل كالتصييدي للضييرر ا تمييل علييى املنافسيية الييذي قييد ييينجم عيين
عملييية االسييتحواذك( .)23وأ ييارت اللجنيية ،أتييييدا لقرارهييا ،ىل املبيياد التوجيهييية املتعلقيية بعمليييات
االن ييدماج األفق ييإل لع ييام  ،2010ال يييت ت يينص عل ييى أن تنظ يير الوك يياالت يف م ييا ىلذا كان ييت الش ييركات
نج ي ييز عملي ي يية
املندجم ي يية ب ي ييدأت أو كان ي ييت س ي ييتبدأ كمنافس ي يية مبا ي ييرة حقيقي ي يية فيم ي ييا بينه ي يياك ،ل ي ييو مل تف َ
االندماج( .)24وبناوا على املوقف اليذي اختذتيه اللجنية ،اتفيق الطرفيان عليى ىلدخيال بنيد جدييد يينص
عل ييى م يينا ت ييرخيص يت يييا لط يير اثل ييع ىلمكاني يية احلص ييول عل ييى البي يياانت اخلاص يية مه ييور ييركة
 Arbitronعلى املنصات املتعددة ،وذلك دون دف ىل وة.
 -48وما فت ت وكاالت املنافسة تواجه صعوابت يف التصدي للشواغل اليت ت ريها املنافسة يف
جمال االبتكيار واملنافسية يف األسيواق املسيتقبلية للتكنولوجييا املتقدمية .فليم تتوصيل هيذه الوكياالت
ىل ىلجييياد اإلجيراوات التصييحيحية املناسييبة للتصييدي هلييذه الش يواغل يف بعييه حيياالت االنييدماج.
ومن بني األم لة اليت تعذر فيها ىلجياد م ل هذه احللول ،استحواذ يركة  Applied Materialsعليى
ي ييركة  ، Tokyo Electronحي ي ييع اعت ي ييربت وزارة الع ي ييدل أن الش ي ييركتني مه ي ييا املتنافس ي ييان الرليس ي يييان
مستقبأا يف سوق املنتجات الييت جييري تطويرهيا .وختليى الطرفيان عين خطيط االنيدماج بعيد رفيه
وزارة الع ييدل اإلج ي يراوات التص ييحيحية املق ح يية ابعتب ييار أن احلزم يية املق ح يية فيم ييا يتعل ييق بعملي يية
التصييفية مل تكيين كافييية للتصييدي للشيواغل املتعلقيية ابملنافسيية يف جمييال االبتكييار .ويف اخلتييام ،تييدل
قضييية  Microsoft/Yahooوالييوالايت املتحييدة ضييد  American Express Companyعلييى ضييرورة
النظر يف خصوصيات األسواق املتعددة ا وانب ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة ،اليت تضم فاعلني
م ييل ييركة  Amazonو ييركة  Facebookو ييركة  Googleو ييركة  Uberيف حتلي ييل أث يير عملي ييات
االندماج يف هذه األسواق(.)25
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ن يية التج ييارة االحتادي يية ووزارة الع ييدل ،2013 ،التقري يير الس يينوي املقي يدم مبوج ييب ق ييانون :Hart–Scott–Rodino
السنة املالية .2013
نيية التجييارة االحتادييية ،2013 ،بيييان نيية التجييارة االحتادييية :يف قضييية ييركة  Nielsen Holdings N.V.و ييركة
 ،Arbitron Inc.متيياح علييى ال يرابط التييايلhttps://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/ :
( 297661/140228nielsenholdingstatement.pdfاطال عليه يف  23أاير/مايو .)2018
نفس املرج أعأه.
 CS Hatawayو ،2016 ،MS Wiseال ييوالايت املتح ييدة ،مراقب يية عملي ييات االن ييدماج يف قط يياع التكنولوجي ييا
املتقدمة ،يف ).I Knable Gotts, ed., The Merger Control Review (Law Business Research, London
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