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 (: الفصل السادس2018قانون املنافسة النموذجي )  
 اإلخطار بعمليات االندماج اليت تؤثر يف األسواق املركزة والتحقيق فيها وحظرها

 اإلخطار -أوالا 
غريهيييا مييين  املشييي كة أو ابملشييياري  االسيييتيأو أو ينبغيييإل اإلخطيييار بعملييييات االنيييدماج أو 

سواو أكانت ذات طبيعية أففقيية  اإلدارة املتشابكة،يف ذلك حاالت  عمليات احتياز السيطرة، مبا
 تكتلية، وذلك عندما: رأسية أم أم

 تقام مؤسسة واحدة على األقل من مؤسسات األعمال داخل البلد؛ )أ( 
يف أي جيزو كبيري  حيتمل أن تؤدي احلصة السوقية النامجة عن ذلك يف البليد أو )ب( 
ظهيور قيوة سيوقية، وةاصية يف الصيناعات الييت توجيد أية خدمية ىل   يتعلق أبي منتج أو منه فيما

تيورده  توجيد فيها بيدالل ملنيتج درجة عالية من ال كز السوقإل، وحواجز تع ض الدخول، وال فيها
 الشركات اخلاض  سلوكها للتدقيق.

 احلظر -اثنياا 
احتييياز غريهييا ميين أ ييكال  املشيي كة أو املشيياري  االسييتيأو أو ينبغييإل حظيير عمليييات االنييدماج أو

تكتلييية،  رأسييية أم كانييت ذات طبيعيية أففقييية أم  يف ذلييك اإلدارات املتشييابكة، سييواو السيييطرة، مبييا
 وذلك عندما:

تؤدي الصفقة املق حة ىل  زايدة كبرية يف القيدرة عليى رارسية قيوة سيوقية )م يل  )أ( 
التنافسيية  املستوايتجمموعة من الشركات العاملة معيياا مين ىلبقاو األسعار فوق   ركة ما أو متكني

 يعود عليها ابألرابح(؛ لف ة طويلة من الوقت، مبا
يف أي جيييزو كبيييري منيييه،  تييؤدي احلصييية السيييوقية النامجييية عييين ذليييك يف البليييد، أو )ب( 
ىل  احليد بشيكل كبيري مين املنافسية  أية خدمة، ىل  قيام  ركة مهيمنة أو أبي منتج أو فيما يتصل

 ة جداا.سوق تسيطر عليها  ركات قليل يف
 ىلجراوات التحقيق -اثل اا 

أحكيام تتييا التحقييق يف  ميكن أن يفنص، يف اللحة تتعلق حباالت ال كز السوقإل، عليى 
ميين أ ييكال احتييياز السيييطرة اليييت  غريهييا املشيياري  املشيي كة أو االسييتيأو أو عمليييات االنييدماج أو
املشيييياري   لييييك العمليييييات أوأكانييييت ت يف ذلييييك اإلدارات املتشييييابكة، سييييواو تضيييير ابملنافسيييية، مبييييا

 تكتلية. رأسية أم اإلدارات ذات طبيعة أففقية أم األ كال أو أو
نطياق األقسيام الفرعيية  ينبغإل أليية  يركة، يف احلياالت الييت تنيدرج يف وبصفة خاصة، ال 

ميداا ....  يومياا اعتبياراا مين  ريي   السابقة، أن تنفذ عملية اندماج ىل  أن تنقضيإل مهلية انتظيار
متديييدها لفيي ة ىلضييافية  ابملنافسيية بتقصييري تلييك الفيي ة أو تقييم السييلطة املعنييية مل قييإل اإلخطييار، ميياتل
الييواردة  7الشيركات املعنييية، وفقياا ألحكييام العناصير املمكنيية للميادة  تتجياوز ....  يومياا مبوافقيية ال

مين األطيرا   والشهادات أدانه. وميكن ختويل السلطة املعنية ابملنافسة صأحية طلب املستندات
الصلة، عليى أن تفقيد األطيرا   أنواع التجارة املتأثرة ذات ومن مؤسسات األعمال يف السوق أو

 حق االستفادة من املهلة اإلضافية يف حالة أتخر استجابتها.
أمييام هي ية قضييالية  ابملنافسية أو وىلذا أسيفر النظير الكامييل يف القضيية أميام السييلطة املعنيية 

عمليات االنيدماج  عمليات االحتياز أو ىلبرام الصفقة، ميكن عندها ىلخضاعيؤيد  عن استنتاج ال
كبرية من املنافسة يف نوع من أنواع التجارة ضمن   ىللغاؤها ىلذا كان حيتمل أن حتد بدرجة للمن  أو

 السوق ذات الصلة ضمن الوالية القضالية. يف جزو كبري من الوالية القضالية أو
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 مقدمة -أولا  
يتجييزأ ميين األنشييطة االقتصييادية.  عمليييات االنييدماج واالسييتحواذ اليييوم جييزواا التشييكل ل  -1

 ومن م نظَار اقتصادي، ميكن التمييز بني أنواع خمتلفة من عمليات االندماج حبسب الدواف .
ييي  ا غيييرايف؛  فهنييياو دوافييي  متعيييددة تقيييف وراو عملييييات االنيييدماج، منهيييا ميييا -2 يليييإل: التوسا

منتجااا وحافظة خدمااا؛ تدعيم مركزها يف السوق؛ زايدة كفاوة اإلنتاج  تنوي  أنشطة الشركة أو
ميكل ين الشيركة مين ىلنتياج السيل  بتكياليف هامشيية أد  مي   عن طريق وفيورات احلجيم والنطياق مبيا

احلفيييياى علييييى احلييييدل األد  ميييين الكفيييياوة ميييين حيييييع حجييييم اإلنتيييياج. وميكيييين أن تفتيييييا عمليييييات 
فضل ىل  رأس املال، فضأا عن تعزيز قدرااا يف جمال البحع والتطيوير االندماج للشركات نفاذاا أ

واسييتادام مهارااييا اإلدارييية اسييتاداماا أفضييل. ىلضييافةا ىل  ذلييك، تتيييا عمليييات االنييدماج وسيييلة 
أل يا ترغيب يف  متكل ن الشركة من اخلروج من سوق معينية، سيواو أل يا فشيلت يف تليك السيوق أو

 ىلعادة تنظيم أنشطتها.
ومن جانب آخر، ميكن أن تستجيب عمليات االنيدماج واالسيتحواذ ليدواف  اسيت مارية  -3

صرفة. فصناديق رأس املال السهمإل اخلاص ومصار  االست مار تستحوذ على الشيركات ديد  
أجيزاو منهيا  زايدة عالدات أصحاب األسهم يف املدى القصري مث تقيوم مين جدييد ببيي  الشيركة أو

 يعود عليها ابألرابح. مبايف املدى املتوسط، 
تعول ق املنافسة يف سيوق ميا. غيري أن بعيه هيذه العملييات  ومعظم عمليات االندماج ال -4

يتعلق ابملنافسة. وميكن أن يستفيد الكييان  ميكن أن تفغريل  هيكل السوق وت ري ابلتايل  واغل فيما
حميدودة، حبييع يكيون يف وضيي  النا ي  عين االنيدماج مين تزايييد قوتيه السيوقية وأن يواجيه منافسيية 

ميكنه من تقييد اإلنتاج وزايدة األسعار. واد  مراقبة عملييات االنيدماج ىل  التصيدي للشيواغل 
يلييزم ميين تييدابري للحييؤول دون نشييوو  املتعلقيية ابملنافسيية والنا يي ة عيين عمليييات االنييدماج ابختيياذ مييا

ييَدت تلييك املشيياري  عيين طريييق مشيياري  متلييك احلييافز والقييدرة علييى رارسيية قييوة سييوقية، سييواو وف  ج 
 أية تكتأت هيكلية أخرى. االستحواذ أو

وعلييى الييرغم ميين أن معظييم نفظفييم املنافسيية يف خمتلييف أرجيياو العييامل تتضييمن أحكاميياا تتعلييق  -5
ييبفل ىلنفاذهييا ختتلييف ابخييتأ  البلييدان.  مبراقبيية عمليييات االنييدماج، فييتن حمتييوى تلييك األحكييام وسف

تعييياطإل مييي  عملييييات االنيييدماج مبوجيييب قيييوانني املنافسييية جوانيييب وتشيييمل أوجيييه االخيييتأ  يف ال
 يلإل: متعددة، منها ما

 األحكام القانونية وسياسة اإلنفاذ املتعلقة مباتلف أنواع االندماج؛ )أ( 
يف ذليك  العوامل اهليكلية والسلوكية اليت تؤخذ يف االعتبار وأمهيتها النسبية، مبيا )ب( 

األعمييال اليييت ينجييرل عنهييا تييدخال السييلطات املعنييية ابملنافسيية،  احلصيية السييوقية و/أو عتبييات رقييم
 من حيع املبدأ؛ واملعايري اليت تفعول ق املنافسة واليت ينبغإل استيفاؤها قبل من  ترتيب ما

كيفيييية التعييياطإل مييي  املكاسييييب املتحقفقييية يف جميييال الكفيييياوة ومييي  املعيييايري غييييري  )ج( 
 ابملنافسة؛ املتعلقة

 ت وهيكلها؛نطاق اإلعفاوا )د( 
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اإللزامييإل ابنييدماج  ييركات  ال تيبييات اإلجرالييية، ميين قَبيييل اإلخطييار الطييوعإل أو )ه( 
اإلمكياانت املتاحية للتيدخال  حصيتها السيوقية، أو أعماهليا أو تستويف  روطاا معينة من حيع رقيم

 ا زاوات. أبثر رجعإل من أجل التصدي لعمليات االندماج، واإلجراوات التصحيحية أو
ذلك، جيدر ابملأحظة عمومياا أن أوجيه التشيابه بيني معظيم الينفظفم املتعلقية ابملنافسية  وم  -6

يف تعاطيهييا ميي  عمليييات االنييدماج تفييوق أوجييه االخييتأ  فيمييا بينهييا. ففييإل السيينوات األخييرية، 
اعتمييييدت بلييييدان عييييدفة أحكاميييياا منفصييييلة يف قوانينهييييا املتعلقيييية ابملنافسيييية لتغطييييية املسييييالل املتصييييلة 

ييييه العييييام اييييو اعتميييياد قييييوانني املنافسيييية أو ت االنييييدماج، ويفبعمليييييا ىلصييييأحها،  ىلطييييار هييييذا التوجا
قامييت الصييأح التييدابري املوجييودة،  اعتمييدت بلييدان عديييدة تييدابري ملراقبيية عمليييات االنييدماج، أو

 متبعةا يف ذلك نفس التوجهات العريضة.

 التعليقات على الفصل السادس -اثنياا  
 املصطلحات -ألف 

ن بني العناصر األساسية اليت تقوم عليها التشريعات املتعلقية مبراقبية عملييات االنيدماج م -7
هو تعرييف الصيفقات الييت جييب ىلخضياعها لرقابية السيلطات املعنيية ابملنافسية. والفكيرة األساسيية 
ييول ل جمموعية ميين ا  هييات الفاع ليية يف السييوق   هيإل أن يشييمل هييذا التعريييف مجيي  الصييفقات اليييت حتف

تنشييط يف السييابق بشييكل مسييتقل ىل  جهيية فاع ليية واحييدة، وتغييريل  ابلتييايل هيكييل السييوق  كانييت
عليييى حسييياب املنافسييية. غيييري أن املصيييطلحات املسيييتاَدمة لتعرييييف الصيييفقات الييييت ختضييي   رمبيييا

للتشريعات املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج ختتلف اختأفياا كبيرياا ابخيتأ  البليدان. ويفقيدل م هيذا 
ة عاميية مييوجزة عيين خمتلييف التعيياريف املسييتاَدمة لتحديييد الصييفقات املشييمولة بواجيييب الفييرع  يي

 اإلخطار وعن األضرار اليت قد تفسببها تلك الصفقات للمنافسة.

ز    الرتكُّ
يييز للداللييية عليييى السييييطرة عليييى مشيييروع آخييير عييين طرييييق  -8 ميكييين اسيييتادام مصيييطلا ال كا

يييراد   ملصيييطلا أبيييية طريقييية أخيييرى.  االنيييدماج واالسيييتحواذ أو يييزك كمف ليييذا ميكييين اسيييتادام كال كا
يييز أيضييياا للداللييية عليييى عيييدد  كاالنييدماجك اليييذي يَيييرد  يييرحه أدانه. وميكييين اسيييتادام مصييطلا ال كا

ييز يف سييوق مييا تعيي   ا هييات الفاع ليية يف سييوق معينيية. وجيييدر ابملأحظيية أن درجييةا عاليييةا ميين ال كا
يف السيوق، يف حيني أن اافياض درجية ال كايز ييدل  أساساا وجود عيدد قلييل مين ا هيات الفاع لية

على وجود عدد كبري من ا هات الفاع لية يف السيوق. وتفسيتادم عبيارة كميذهب ال كايز السيوقإلك 
علييى نطيياق واسيي  كمؤ يير علييى القييوة السييوقية يف قطيياع مييا. ويفسييلفم عموميياا أبن ارتفاعيياا نسييبياا يف 

يييز، ىلذا اقييي ن ابرتفييياع احلييي ييير التواطيييؤ مسيييتوى ال كا واجز املانعييية ليييدخول السيييوق، مييين  يييأنه أن يفيسل 
 .(1)السيطرة داخل القطاع ويفهي  للجهات الفاع لة يف السوق البي ة امل لى ملمارسة قوة سوقية أو

__________ 

(1) Espen Eckbo B (1985). Mergers and the market concentration doctrine: Evidence from the capital 
market. Journal of Business 58: 325–349. 
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 الندماج  
أك ر   يفعرف  االندماج يف قانون الشركات عموماا بوصفه التحاماا بني مؤسسيت أعمال أو -9

أك يير هلويتهييا وقيييام  سييتقلة بعضييها عيين بعييه، ينجييرل عنييه فقييدان مؤسسيية أوكانييت يف السييابق م
يكييون أوسيي  نطاقيياا ميين تعريفييه  مؤسسيية واحييدة. وتعريييف كاالنييدماجك يف قييانون املنافسيية غالبيياا مييا

مبوجييب قييانون الشييركات، حيييع ميكيين أن يشييمل، مبوجييب قييانون املنافسيية، عمليييات االسييتحواذ 
 كة واأل ييكال األخييرى الكتسيياب السيييطرة، م ييل ىلنشيياو ىلدارات االسييتيأو واملشييروعات املشيي أو

 متشابكة )انظر الفقرات التالية(.

 الستيالء الستحواذ أو  
استيأو مؤسسة أعمال على مؤسسة أخيرى ىل   يراو  تفشري عملية استحواذ أو عادةا ما -10

قليية مين األسيهم،  ير  ميكن أن تفشري ىل   راو أ معظمها، كما جمموع أسهم الشركة األخرى أو
للتييأثري فيهييا أتثييرياا   أن يكييون عييدد األسييهم كافييياا ملمارسيية سيييطرة كامليية علييى املؤسسيية األخييرى أو

بعيييه البليييدان، يفصييينفف االسيييتحواذ عليييى جيييزو كبيييري مييين أصيييول  يييركة أخيييرى يف ف ييية  كبيييرياا. ويف
ذة أبن تتبيوأ املركيز الصفقات املشمولة بواجب اإلخطيار ىلذا ححيت تليك العمليية للجهية املسيتحو  

اليييذي يتبيييوؤه البيييال  يف السيييوق ذات الصيييلة. وعليييى سيييبيل امل يييال، ينسيييحب هيييذا التعرييييف عليييى 
وحدة وظيفية أخيرى  بعية لشيركة أخيرى. وميكين أن تيتم  عمليات االستحواذ على موق  ىلنتاج أو

ة االسييتحواذ عمليييات االسييتحواذ دون موافقيية الشييركة املسييتهَدفة. وتفصيينفف هييذه العمليييات يف ف يي
 االستيأو كغري الوديك. أو

تيدخل يف نطياق  وم لما ذفك َر أعأه، فتن املشاري  املش كة واإلدارات املتشابكة غالباا ما -11
 تعريف عمليات االندماج وتكون ابلتايل مشمولة بعمليات املراقبة.

 املشاريع املشرتكة  
يدد، املشاري  املش كة هإل كاتفاقات تفربم بني  يرك -12 تني مين أجيل القييام بنشيا  مشي و حمف

السييييطرة  تفنشيييأ املشييياري  املشييي كة عييين طرييييق ىلحيييدام  يييركة  بعييية ختضييي  للملكيييية أو وغالبييياا ميييا
مييين أجيييل حتقييييق أوجيييه مزر انطأقييياا مييين  املشييي كة ديييد  أداو مهمييية ختيييدم صيييا  الشيييركتني أو

ىل  ىلنتيييياج كاملييييدخأت الأزميييية  مسييييامهات الشييييركتني األمك. وميكيييين أن يففضييييإل املشييييروع املشيييي و
ىل  مجييي  اخليييربات  ىل  صييين  منتجيييات ييييتم ىلنتاجهيييا عليييى ايييو مشييي و، أو لنشيييا  الشيييركتني، أو

 .(2)ألغراض البحع والتطويرك
والتحالفييات هييإل  ييكل ميين أ ييكال املشيياري  املشيي كة اليييت تفشييكفل ميين أجييل مبييادرات  -13

تلفيية واليييت متكل يين ميين النفيياذ املتبيياَدل ىل  خمتلييف مشيي كة تقييوم دييا الشييركات يف أسييواق جغرافييية خم
األسييييواق اليييييت ينشييييط فيهييييا الشييييركاو يف التحييييالف. ومت ييييل التحالفييييات  ييييكل االنييييدماج املفضفييييل 

 .(3)لشركات الطريان والشركات اليت تنشط يف قطاع االتصاالت السلكية والأسلكية

__________ 

(2) E Fox, 2008, Competition law, in A Lowenfeld, International Economic Law, Second edition 

(Oxford University Press, London). 

 .نفس املرج  أعأه (3)
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ىلذا  أعميال ااريية جدييدة، أو وىلذا أفضى هذا التعاون ىل  اسيتحدام وظيفية جدييدة أو -14
يين ميين أداو وظيفيية قدمييية علييى اييو أفضييل، فييتن أتثييريه يف املنافسيية يكييون عييادة أتثييرياا ىلجيابييياا.  مكف

املقابييل، تنشييأ الشييواغل املتعلقيية ابملنافسيية ىلذا اسييتفادم املشييروع املشيي و لكسييب قييوة سييوقية  ويف
اتفاقييات تبعييية تقييدييية ىل  حييد اإلفييرا   ىلذا كييان املشييروع ينطييوي علييى لتعزيييز هييذه القييوة، أو أو
كان وسيلة غري ضرورية لتحقيق األهدا  املنشودة )أي ىلذا تيوافرت وسيالل أخيرى أقيل ىلعاقية  أو

للمنافسة(. ففإل م ل هذه األحوال، ميكين أن ييؤثر املشيروع املشي و أتثيرياا سيلبياا يف املنافسية وقيد 
. وحيييدم (4)تقسيييم السييوق إل أو لتسييعري التييواطييية ميين قبيييل ا يفسييتادم حييف إلخفيياو أنشييطة تواط

ذلك، على سبيل امل ال، عندما تففضإل االرتباطات املش كة بني الشيركتني األم ىل  التواطيؤ خيارج 
. وميكين أن تيؤدي تليك ال تيبيات أيضياا ىل  احليد مين (5)نطاق املشيروع املشي و )كاراثر التبعييةك(

قصييييياو. وميكييييين اعتبيييييار املشيييييروع املشييييي و كعمليييييية انيييييدماج املمكنييييية وىل  اإل املنافسييييية الفعليييييية أو
 كمجرد اتفاق بني جهتني متنافستني وذلك حبسب درجة التكامل بني املشروعني. أو

 اإلدارة املتشابكة  
اإلدارة املتشابكة هإل حالة يكون فيها الشاص عضواا يف جمليس ىلدارة مؤسسييت أعميال  -15
 أك ر يف جملس ىلدارة ىلحدى الشركات. أعمال أويلتقإل فيها ر لو مؤسسيت  أك ر أو أو

وتكمييييين الشيييييواغل املتعلقييييية ابملنافسييييية هنيييييا يف كيييييون اإلدارة املتشيييييابكة قيييييد تففضيييييإل ىل   -16
اكتسيياب سيييطرة ىلدارييية ميكييين مبوجبهييا اختيياذ قييرارات يف جميييايل االسييت مار واإلنتيياج قييد تيييؤدي يف 

تقاسييم السييوق وأنشييطة أخييرى مفتفيياَهم الواقيي  ىل  تشييكيل اسيي اتيجيات مشيي كة بشييأن األسييعار و 
عليهييا، وذلييك فيمييا بييني مؤسسييات أعمييال هييإل يف األصييل مؤسسييات متنافسيية. وعلييى املسييتوى 
الرأسييييإل، ميكيييين أن تييييؤدي حييييياالت اإلدارة املتشييييابكة ىل  دمييييج رأسيييييإل ل نشييييطة بييييني امليييييوردين 

ييي  يف القطاعيييات التنا والعميييأو، مييي أا، وهيييو ميييا فسيييية ويفضيييإل ىل  مييين  يييأنه أن يف ييي  عييين التوسل
 ترتيبات معاملة ابمل ل فيما بني تلك اإلدارات.

، ميكيين أن لتلييف تعريييف كعمليييات االنييدماجك 1-وكمييا هييو مبيينيف يف ا ييدول سادسيياا  -17
 جمموعة بلدان. ابختأ  تشريعات بلد ما أو

  1-ا دول سادساا 
 تعريف الندماج -النُ ُهج البديلة يف التشريعات القائمة 

يف ذليييييك  ختضييييي  كافييييية عملييييييات االنيييييدماج واالسيييييتحواذ واالرتبيييييا ، مبيييييا الربازيل
املشييياري  املشييي كة، للييينفظم القانونيييية الربازيليييية املتعلقييية بعملييييات االنيييدماج 

دامت تلك العمليات تستويف العتبات املنصوص عليهيا يف تليك الينفظم  ما
 90امليادة وتنطوي على آاثر حمدلدة ابلنسبة ىل  السوق يف الربازييل )انظير 

 (.2011تشرين ال اين/نوفمرب  30املؤرخ  529-12من القانون 

__________ 

 .نفس املرج  أعأه (4)

(5) A Jones and B Sufrin, 2016, EU [European Union] Competition Law: Text, Cases and Materials, 
Sixth edition (Oxford University Press, Oxford and New York). 
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تفعرف  عملييات كاالنيدماج واالسيتحواذك يف الصيني تعريفياا واسيعاا يشيدد  الصني
مييييين القيييييانون الصيييييي  املتعليييييق  20عليييييى أثييييير املراقبييييية. فحسيييييب امليييييادة 

مبكافحيية االحتكيييار، يشيييمل تعرييييف كعملييييات االنيييدماج واالسيييتحواذك 
حيييازة أسيييهم رأس  نييدماج ا هييات القالمييية الدارة مشيياري  األعميييال أوا

األصول ورارسة  كل من أ كال السلطة لولل التأثري بشكل  املال أو
حاسييم يف ا هييات األخييرى القالميية بتلييك األعمييال سييواو مبوجييب عقييد 

 أبية طرق أخرى. أو
األوروبيييية املتعلقييية بعملييييات تشيييمل ال كيييزات مبوجيييب اللحييية املفوضيييية  االحتاد األورويب

أك ييير ميييين املشيييروعات اليييييت   أي انيييدماج بييييني مشيييروعني أو )أ(االنيييدماج
غييري  اكتسيياب السيييطرة املبا ييرة أو كانييت تنشييط ككييياانت مسييتقلة أو

أجيزاو منيه ينجيرل عنيه تغيري داليم  املبا رة على مشروع اقتصيادي آخير أو
 يف هيكل املشروع االقتصادي املع .

تعريييييف مجييييي  املشيييياري  املشيييي كة اليييييت تييييؤدي وظالفهييييا ويشييييمل هييييذا ال
أعماهليييا عتبييية معينيييية. وتفصييينفف يف هيييذه الف يييية  الكاملييية والييييت يبلييي  رقييييم

املشاري  املش كة اليت تعمل ككياانت اقتصادية مستقلة واليت تؤدي ىل  
تغري دالم يف هيكل السوق بغيه النظير عميا ميكين أن ينجيرل عين ذليك 

مييين  3تنافسيييإل بيييني الشيييركات األم )انظييير امليييادة مييين تنسييييق للسيييلوو ال
 اللحة املفوضية األوروبية املتعلقة بعمليات االندماج(.

( 1998)89 مييين قيييانون املنافسييية رقيييم 3مييين الفصيييل  12تفعيييرل   امليييادة  جنوب أفريقيا
رارسيييية  عملييييية كاالنييييدماجك علييييى أ ييييا صييييفقة تنطييييوي علييييى اكتسيييياب أو

أك ير للسييطرة عليى مجييي  األعميال التجاريية التابعية لشيركة مييا   ياص أو
عليييييى جيييييزو منهيييييا، سيييييواو حتققيييييت هيييييذه السييييييطرة عييييين طرييييييق  يييييراو  أو
عن  األصول، أو ريها من حصص رأس املال أوغ است جار األسهم أو أو

يتضييمن قالمية مغلقيية  أبي طريقيية أخيرى. لكيين القيانون ال طرييق الضيم أو
ابلسييييبل اليييييت تفضييييإل ىل  رارسيييية هييييذه السيييييطرة. وينطبييييق القييييانون علييييى 
عملييييييات االنيييييدماج الصيييييغرية واملتوسيييييطة والكبيييييرية احلجيييييم، لكييييين  ييييير  

عليييييى عملييييييات  نطبيييييق عيييييادةا ىلالي اإلخطيييييار املسيييييبق واملوافقييييية املسيييييبقة ال
 االندماج املتوسطة والكبرية احلجم. 

عليييى  يشيييمل تعرييييف عملييييات االنيييدماج االسيييتحواذ عليييى األصيييول أو الوالايت املتحدة األمريكية
السييندات اليييت ختييول حييق التصييويت. وميكيين أن تشييمل هييذه العمليييات 

 50االستحواذ على حصة مين رأس امليال، سيواو كانيت مت يل أك ير مين 
أقيل، واملشياري  املشي كة وعملييات االنيدماج  يف املالة من املسيامهات أو

سييييندات  أي صييييفقة أخييييرى تففضييييإل ىل  االسييييتحواذ علييييى أصييييول أو أو
رودينييو لتعزيييز  -سييكوت  -قييانون هييارت  ختييول حييق التصييويت )انظيير

 (.1976 مكافحة االحتكار لعام

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

 تكتلياا. رأسياا أو ومن منظار اقتصادي، يكون االندماج أفقياا أو -18
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 مليات الندماج األفقيع  
ركنية تتنيافس عليى  االندماج األفقإل هو عملية حتدم بيني جهيات متنافسية حقيقيية أو -19

التوزي . وي ري هذا النوع  نفس مستوى  بكة اإلنتاج أو نفس املنَتج ونفس األسواق ا غرافية ويف
املنافسيييني يف يتعليييق ابملنافسييية ألنيييه قيييد يفضيييإل ىل  خفيييه عيييدد  مييين االنيييدماجات  يييواغل فيميييا

يؤدي االنيدماج األفقيإل ىل   السوق ويؤدي بذلك ىل  تركز األسواق. وعأوة على ذلك، غالباا ما
 حيازة الكيان النا   عن عملية االندماج حلصة سوقية أكرب.

وميكن أن يف ري هذا ا م  بعه املشاكل للسيببني التياليني. فالسيبب األول يتعليق بيزايدة  -20
شيي كة واافيياض عييدد املتنافسييني يف السييوق، حيييع ميكيين للكيييان النا يي  عيين احلصيية السييوقية امل

االنييدماج أن يكتسييب قييوة سييوقية متكل نييه ميين رفيي  األسييعار واحلييد ميين اإلنتيياج ميين جانييب واحييد 
ميين  ييأنه أن  السييبب ال يياين، فيتعلييق بييزايدة تركييز السييوق، وهييو مييا )اراثر أحادييية ا انييب(. أمييا
لسوق فرصة للتنسيق فيما بينها ورارسة قوة سيوقية مشي كة عين طرييق يتيا للجهات الفاعلة يف ا

 .(6)انتهاج سلوو م ابط )اراثر املنسفقة(
وقييد تف ييري عمليييات االنييدماج األفقييإل، أك يير ميين أنييواع االنييدماج األخييرى،  ييواغل جدييية  -21
وأن تففضيإل ىل    يتعليق ابملنافسية، وميكين أن تسياهم بشيكل مبا ير يف تركيز القيوة االقتصيادية فيما

 ية غري مشروعة. ىل  اتفاقات تواط كسب مركز قوة سوقية مهيمن أو

 عمليات الندماج الرأسي  
حيدم االندماج الرأسيإل عنيدما تتحيد  يركتان تعميأن يف مسيتوايت خمتلفية مين سلسيلة  -22

مييياا أقيييل اإلنتييياج والتوزيييي  )كاالنيييدماج بيييني ميييورلد وميييوزلع(. وعملييييات االنيييدماج الرأسيييإل ت يييري عمو 
 ييواغل مقارنييةا بعمليييات االنييدماج األفقييإل، بييل ميكيين حييف أن تعييود ابلنفيي  ىلذا نفقلييت الوفييورات 

ذلك، ميكن  النااة عن أوجه التآزر والكفاوة لصا  املستهلكني عن طريق خفه األسعار. وم 
عنيدما سيما عندما تيؤدي ىل  اإلقصياو؛ أي  أن تف ري عمليات االندماج الرأسإل بعه الشواغل ال

يكتسيييب الكييييان النا ييي  عييين عمليييية االنيييدماج القيييدرة الكافيييية للسييييطرة عليييى سلسيييلة اإلنتييياج 
مين ىلحيدام/زايدة احليواجز  والتوزي ، ويتمكن بذلك من ىلقصاو املنافسني القالمني من السيوق أو

ييدد يف أحييد املسييتوايت الوظيفييية أو أك يير. وىلضييافة ىل  ذلييك، ميكيين  اليييت متنيي  دخييول منافسييني جف
ييييير عمليييييية التنسييييييق بيييييني الشيييييركات املتناف سييييية ىلذالأ أدى مييييي أا ىل  زايدة  نيييييدماج الرأسيييييإل أن ييسل

 .(7)الشفافية يف األسعار

 عمليات الندماج القائمة على التكتالت  
تشييري عبييارة كعمليييات االنييدماج القالميية علييى التكييتأتك ىل  االنييدماجات اليييت حتييدم  -23

ت ييييري هييييذه  وتضييييطل  أبنشييييطة خمتلفيييية متاميييياا. وعموميييياا، ال بييييني أطييييرا  تنشييييط يف أسييييواق خمتلفيييية
تغيريه.  تيؤثر يف هيكيل املنافسية يف سيوق حميددة وال التكتأت سوى القلييل مين الشيواغل أل يا ال

غري أن الكيان النا   عن االندماج ميكن أن يكتسب، يف بعه الظرو ، قوة سوقية متكل نه من 
 منفصلة ولكنها م ابطة. استبعاد األطرا  املتناف سة يف أسواق

__________ 

(6) R Whish, 2009, Competition Law, Sixth edition (Oxford University Press, Oxford). 

 نفس املرج  أعأه. (7)
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 اللتزامات املتعلقة ابإلخطار  
ييير  -24 اإلخطيييار هيييو وسييييلة إلبيييأع السيييلطات املعنيييية ابملنافسييية بعملييييات االنيييدماج، وييسل

اإلخطييار ىلنفيياذ اإلجييراوات اليييت تييدخل يف نطيياق مراقبيية عمليييات االنييدماج. وختتلييف االلتزامييات 
(. وميكييين 2-نيييية املتعلقييية ابملنافسييية )ا يييدول سادسييياا املتعلقييية ابإلخطيييار ابخيييتأ  الييينظم القانو 

 تصنيف هذه النفظم املاتلفة يف الف ات ال أم التالية:
الييييينفظم الييييييت تييييينص عليييييى ليييييزوم اإلخطيييييار قبيييييل ىل ييييياز صيييييفقة االنيييييدماج )نفظيييييم  )أ( 

 كاإلخطار اإللزامإل املسبقك(؛

املعنييية ابملنافسيية  اليينفظم اليييت تتيييا ل طييرا  املندجميية ىلمكانييية ىلخطييار السييلطات )ب( 
 بعد ىلمتام عملية االندماج )نفظم كاإلخطار اإللزامإل الأحقك(؛

اليينفظم اليييت تيي و املسييألة كلييياا لتقييدير األطييرا  املعنييية بصييفقة االنييدماج )نفظييم  )ج( 
 كاإلخطار الطوعإلك(.

وتشييج  نفظييم عديييدة تقييوم علييى أسيياس اإلخطييار الطييوعإل علييى االستفسييار واإلخطييار  -25
ري رحيييإل ميين جانيييب األطييرا  املعنيييية ابالنييدماج للحيييد ميين خطييير ىل يياز االنيييدماجات بشييكل غيي

املانعة للمنافسية ولتجنيب احلاجية ىل  التيدخأت املكلفية مين جانيب السيلطات املعنيية ابملنافسية. 
غري أن هذه السلطات تكون عادة خموفلة التحقييق  يف عملييات االنيدماج الييت تنطيوي عليى خطير 

والييييت تفنجيييز دون ىلبيييأع السيييلطات، وذليييك بغيييه النظييير عميييا ىلذا كيييان اإلخطيييار  ىلعاقييية املنافسييية
تكون السلطات خموفلة أيضاا الرجوَع ضد الشركات املعنية واللجيوو ىل   ىللزامياا، وغالباا ما طوعياا أم

القضيييياو ميييين أجييييل تقليييييل اراثر املانعيييية للمنافسيييية النامجيييية عيييين عملييييية االنييييدماج ىل  أد  حييييد 
 هلا.التصدي  أو

وحتقيقيياا لكفييياوة اإلجيييراوات وبغيييية تقلييييل التكييياليف اإلداريييية ىل  أد  حيييد، اعيييل كافييية  -26
اليينفظم القانونييية املتعلقيية ابملنافسيية واجييب اإلخطييار مقصييوراا علييى صييفقات تتسييم أبمهييية اقتصييادية 

عليييى  يتعليييق ابملنافسييية. وهليييذا الغيييرض، تييينص الييينظم القانونيييية معينييية ميكييين أن تف يييري  يييواغل فيميييا
ييدد علييى أسيياس قيميية األصييول التابعيية للشييركات املندجميية و/أو حجييم أعماهلييا،  عتبييات ىلخطييار حتف

ينطبيييييق واجيييييب  وموقعهيييييا ا غيييييرايف، وحصيييييتها السيييييوقية املشييييي كة يف األسيييييواق ذات الصيييييلة. وال
 مف بلغت الصفقة املق حة العتبة املنطبقة حسب كل حالة. اإلخطار ىلال

  2-ا دول سادساا 
 العتبات اليت ينجر عنها اختصاص سلطات املنافسة -البديلة يف التشريعات القائمة  النُ ُهج
 نظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار الطوعإل 

الشركات  1974 من قانون املمارسات التجارية لعام 50متن  املادة  أس اليا
غييري مبا يير ابالسييتحواذ علييى حصييص  ميين القيييام بشييكل مبا يير أو

أصييول ىلذا كييان ذلييك سيييؤدي ىل  احلييد ميين املنافسيية بدرجيية كبييرية  أو
أسيي اليا. ورغييم أن النظييام املعمييول  يف سيوق ميين األسييواق الكييربى يف

بيييه يف أسيييي اليا يقييييوم عليييى أسيييياس اإلخطييييار الطيييوعإل، فييييتن املبيييياد  
التوجيهييييييية املتعلقيييييية بعمليييييييات االنييييييدماج التابعيييييية للجنيييييية األسيييييي الية 

وا دفثة يف عام  2008 عام الصادرة يفستهلك للمنافسة و ؤون امل
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 نظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار الطوعإل 
طر السلطات ، 2017 تنص على أنه يفتوق  من ا هات املعنية أن ختف

اخليدمات  املاتصة بعملية االندماج مبكراا عندما تكون املنتجات أو
مكملييية لبعضيييها اليييبعه، وميييف  التابعييية ألطيييرا  االنيييدماج بديلييية أو

 يف املالة. 20ااوزت احلصة السوقية للشركة النا  ة عن االندماج 
عليييييييى عتبييييييات رقمييييييية لتقيييييييد   (2012ال ييييييينص قييييييانون املنافسيييييية ) صنيهون  كون ، ال

امللفات، لكن عمليات االندماج اليت تقلل من املنافسة بدرجة كبرية 
، مييييين 7(، ا يييييدول 1)3يف هونييييي  كونييييي ، الصيييييني، رنوعييييية )امليييييادة 

القيييييييانون(. وحسيييييييب املبيييييييدأ التيييييييوجيهإل اخلييييييياص بقواعيييييييد االنيييييييدماج 
املنافسيييية وهي يييية االتصيييياالت يف  ( الصييييادر عيييين  نيييية13-3 )الفقييييرة

كيييين بشييييكل2015متوز/يوليييييه  أن ت ييييور  ييييواغل ىلذا بلغييييت  عييييام ، ميف
يف  40حصييية األطيييرا  املشييي كة مييين السيييوق بعيييد عمليييية االنيييدماج 

 أك ر. أو املالة
قبل ىلمتام عملية االندماج، ميكين ألي  يركة مين الشيركات املعنيية أن  موريشيوس

ىلذا كانت عملية االندماج  ةصوص ماتطلب من  نة املنافسة رأيها 
للسيييييل   املق حييييية سيييييتقلل مييييين املنافسييييية بدرجييييية كبيييييرية يف سيييييوق ميييييا

(. وتقيييوم 2007 مييين قيييانون املنافسييية لعيييام 47اخليييدمات )امليييادة  أو
 اللجنة ابستعراض عمليات االندماج يف احلاالت التالية:

عنيييدما يكيييون مجيييي  األطيييرا  يف عمليييية االنيييدماج  )أ( 
خيييييدمات، وتصيييييل حصييييية هيييييؤالو   يييييراو سيييييل  أو ييييييد أومعنييييييني بتور 

يف املالية  30الشيراو، بعيد االنيدماج،  األطرا  جمتمعةا من التوريد أو
 اخلدمات يف السوق؛ أك ر من جمموع تلك السل  أو أو

ىلذا كانيت حصية أحيد األطييرا  مبفيرده مين التوريييد  )ب( 
أك ييييييير مييييييين السيييييييل   يف املالييييييية أو 30الشيييييييراو، قبيييييييل االنيييييييدماج،  أو
ميييييييييييين قييييييييييييانون املنافسيييييييييييية  48اخلييييييييييييدمات يف السييييييييييييوق )املييييييييييييادة  أو

 (.2007 لعام
اململكيييييييييية املتحييييييييييدة لربيطانيييييييييييا 

 العظمى وآيرلندا الشمالية
تسييييتند العتبييييات اليييييت ينجيييير عنهييييا اختصيييياص سييييلطات املنافسيييية ىل  

األعمال ومعيار احلصة من  استيفاو أحد املعيارين التاليني: معيار رقم
أعميييال الشيييركة  األعميييال ميييف بلييي  رقيييم ر رقيييمالتورييييد. ويفسيييتو  معييييا
مليون جنيه ىلس لي . ويفستو  معيار احلصة  70املستهَدفة أك ر من 

مييين التورييييد ميييف كيييان الطرفيييان ينشيييطان يف قطييياع حميييدد مييين السيييوق 
 يف املالة. 25وااوزت حصتهما يف ذلك القطاع 

 
 اإللزامإلنظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار  

  12(، الييذي عفيييدل ل للمييرة األخيييرية يف 1985حيييدد قييانون املنافسييية ) كندا
 ، عتبات خمتلفة، كاريت:2017كانون األول/ديسمرب 

عتبيييية حجييييم الصييييفقة: ميتلييييك الكيييييان املسييييتهد   )أ( 
متأتييية منهييا، منشييؤها أصييول   أو عالييدات يف كنييدا أو أصييوالا يف كنييدا

 ون دوالر كندي؛ملي 86يف كندا تتجاوز قيمتها 
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 اإللزامإلنظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار  
 عتبة حجم األطرا : متتلك األطرا  يف الصفقة، )ب( 

 يف ذلييييييك مجييييييي  الكييييييياانت املنتسيييييبة، أصييييييوالا مشيييييي كة يف كنييييييدا مبيييييا
ابايياه كنييدا  أو ميين كنييدا أو عالييدات متأتييية ميين مبيعييات يف كنييدا أو

 مليون دوالر كندي؛ 400 تتجاوز قيمتها
العتبة يف  عتبة حجم أسهم رأس املال: تنطبق هذه )ج( 

يف املالة من األسيهم الييت ختيول حيق  20حال اقتناو نسبة تزيد على 
يف املالية مين األسيهم الييت  35أك ير مين  أو التصويت يف  ركة عامة

يف املالية مين  35أك ير مين  أو ختول حيق التصيويت يف  يركة خاصية
 حصص رأس املال يف كيان من غري الشركات.

، 2016مبوجب قانون املنافسة ا ديد الذي صيدر يف آب/أغسيطس   يلإل
 1أنشيي  نظييام لرخطييار اإللزامييإل السييابق لأنييدماج بييدأ العمييل بييه يف 

. وبغيييييية ميييييد األطيييييرا  يف صيييييفقة ابإلر يييييادات 2017حزيران/يونييييييه 
بعتبييييييات تقييييييد  اإلخطييييييار وعملييييييية اسيييييييتعراض  يتعلييييييق فيميييييياالأزميييييية 

تضيييمن معلوميييات تفصييييلية عييين االنيييدماج، نشيييرت احلكومييية اللحييية ت
 ييرو  اإلخطييار ابل كييزات الييذي جيييب أن يوجييه ىل  مكتييب االدعيياو 
اليييييييوط  اليييييييذي أصيييييييدر مبييييييياد  توجيهيييييييية بشيييييييأن املنافسييييييية وعتبيييييييات 

 األعمال والتدابري التصحيحية.  رقم
تيييينص اللحيييية املفوضييييية األوروبييييية املتعلقيييية بعمليييييات االنييييدماج علييييى  االحتاد األورويب

ي ييييية املنافسييييية ابل كيييييزات الييييييت تنطيييييوي عليييييى بفعيييييد وجيييييوب ىلخطيييييار ه
احتييادي. وفيمييا عييدا احلاليية اليييت حيقييق فيهييا أحييد األطييرا  أك يير ميين 

أعماليييه اإلمجيييايل عليييى مسيييتوى االحتييياد يف بليييد واحيييد مييين  رقيييمثل يييإل 
)أ(، حيدفد هذا البفعيد ابالسيتناد ىل  العتبيات اليواردة  البلدان األعضاو

 عمال:األ رقمفيما يلإل واملتعلقة ب
أعمييال مجييي  األطييرا  علييى  رقييمىلذا ايياوز جممييوع  )أ( 

 نطاق العامل مخس مليارات يورو؛
األعميييييال الفيييييردي اليييييذي حيققيييييه  رقيييييمىلذا يتجييييياوز  )ب( 

 مليون يورو. 250الطرفان على األقل على نطاق االحتاد 
ختضيييي  كيييييل صيييييفقة مفصييييينففة ضيييييمن ف ييييية عملييييييات انيييييدماج الشيييييركات  ىلسراليل

ابلعتبيييييية املنطبقيييييية علييييييى االنييييييدماج،  يتعلييييييق فيميييييياالختبييييييارات ىلضييييييافية 
مييييييييييين قيييييييييييانون املمارسيييييييييييات التجاريييييييييييية  17عميييييييييييأا ابمليييييييييييادة  وذليييييييييييك
السييييييوقية للشيييييييركات  ىلذا ايييييياوزت احلصيييييية 1988-8475 التقييدييييييية
بيعيييات املشييي كة للشيييركات أعمييال امل رقيييميف املالييية واييياوز  50املندجميية 

ملييييييون  150املندجمييييية يف السييييينة املاليييييية الييييييت تسيييييبق عمليييييية االنيييييدماج 
ىلذا كانييت ىلحييدى  أو مليييون دوالر( 42 يييكل ىلسييراليلإل جديييد )اييو 

 يف املالة(.  50الشركات احتكاراا )أي أن حصتها من السوق تتجاوز 
نيييدماج املتوسيييطة تنطبيييق  يييرو  اإلخطيييار عمومييياا عليييى عملييييات اال جنوب أفريقيا

والكبيييرية احلجيييم فقيييط. وختتليييف العتبيييات املنطبقييية ابخيييتأ  حجيييم 
عمليييية االنيييدماج وتفقييييفم العتبيييات عليييى أسييياس سييينوي. وتتصيييل هيييذه 

 أعمال أطرا  االندماج وأصوهلا.  رقمالعتبات ب
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 اإللزامإلنظم مراقبة عمليات االندماج القالمة على اإلخطار  
األعمييييال  رقييييميييييتم ىلخطييييار هي يييية املنافسيييية السييييويدية ىلذا بليييي  جممييييوع  السويد

ؤسسييات املعنييية خييأل السيينة املالييية السييابقة أك يير املشيي و  مييي  امل
األعميييال الييييذي حققتييييه يف  رقييييممييين مليييييار كرونييية سييييويدية وىلذا بلييي  

السيييويد مؤسسيييتان عليييى األقيييل مييين املؤسسيييات املعنيييية خيييأل السييينة 
ملييييون كرونيية سييويدية ابلنسييبة لكيييل  200املالييية السييابقة أك يير ميين 

أن العتبيييييات املنطبقييييية يف ىلطيييييار مراقبييييية  ابملأحظيييييةجييييييدر و  .مؤسسييييية
عملييييييات االنيييييدماج ال تنطبيييييق ىلال عليييييى رقيييييم األعميييييال املسيييييجلل يف 

 نشطة ا لية(. )أي يف حال وجود ارتبا  قوي ابأل السويد
رودينييو املتعلييق  -سييكوت  -ييينص الفصييل األول ميين قييانون هييارت  الوالايت املتحدة

)أ( عليى وجيوب اإلخطيار 18بتحسني مكافحة االحتكار يف فقرتيه 
 فاو الشرو  التالية:يمف مت است
 معييييييييييار التجيييييييييارة: يشييييييييي و الطييييييييير  املسيييييييييتحدم )أ( 

يف أي نشييا  يييؤثر  أو املتحييدةاملسييتحَوذ عليييه يف اييارة الييوالايت  أو
 يف اارة الوالايت املتحدة؛

 معييييييييييار حجيييييييييم الصيييييييييفقة: تبلييييييييي  قيمييييييييية السيييييييييندات )ب( 
األصييول اليييت ستصييبا يف حييوزة الكييييان النا يي  عيين االنييدماج والييييت  أو

ختييول حييق التصييويت مقييداراا معينيياا ميين الييدورات )وهييإل عتبيية تفعييدفل علييى 
 مليون دوالر(؛ 84.4  مببل 2018 عام أساس سنوي وقد حفددت يف

 ينطبيييق هيييذا املعييييار ال :)ب(معييييار حجيييم األطيييرا  )ج( 
مليييييون دوالر  337.6تتجيييياوز قيمتهييييا  ال علييييى الصييييفقات اليييييت ىلال

)وهو مبل  قابل للتعيديل عليى أسياس سينوي(. ويفسيتو  هيذا املعييار 
أصيييييوله يف خمتليييييف أاييييياو  أو ميييييف بلغيييييت مبيعيييييات أحيييييد األطيييييرا 

أك يير )ميي  مراعيياة التعييديأت السيينوية(  أو والرمليييون د 16.9 العييامل
أصيييييول الطييييير  ارخييييير يف خمتليييييف أاييييياو  أو وميييييف بلغيييييت مبيعيييييات

أك يييييييير )ميييييييي  مراعيييييييياة التعييييييييديأت  أو مليييييييييون دوالر 168.8 العييييييييامل
 السنوية(.
ال ينتفييييي  الكييييييان النا ييييي  عييييين عمليييييية االنيييييدماج أبي مييييين  

 اقتنييياو سييينداتاإلعفييياوات املنصيييوص عليهيييا يف القيييانون، مييين قبييييل 
 ختول حق التصويت م أا.  ال

 .1، املادة 139/2004 رقمانظر اللحة اجمللس  )أ( 
بصيييييغتها املنقحيييية ميييين قبييييل  نيييية التجييييارة االحتادييييية. انظيييير السييييجل  2018 العتبييييات ا ييييددة لعييييام )ب( 

 .2018كانون ال اين/يناير   29، بتاري  19 ، رقم38االحتادي، اجمللد 

 مراقبة عمليات الندماجحتليل  -ابء 
جيدر ابملأحظة جمدلداا أن املعايري اليت يقوم عليها تقيييم ميدى امت يال عملييات االنيدماج  -27

معظييم  للضييوابط القانونييية متنوعيية بتنييوع اليينظم القانونييية املعمييول دييا يف خمتلييف أايياو العييامل. ويف
 يت ميكن أن تففضإل ىلليها عملية االندماج:احلاالت، يفعتمد أحد املعايري التالية لتقييم النتالج ال

 هل أن االندماج سيحد بدرجة كبرية من املنافسة يف سوق معينة؟ )أ( 
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 ؟(8)سيعزز ذلك املركز؟ هل أن االندماج سيؤدي ىل  نشوو مركز مهيمن أو )ب( 
 تشويهها و/أو تقييدها؟ هل سيؤدي االندماج ىل  من  املنافسة أو )ج( 

  3-ا دول سادساا 
 معايري التقييم املوضوعية -النهج البديلة يف التشريعات القائمة 

يييينص قيييانون املنافسييية يف الربازييييل عليييى عيييدد مييين املعيييايري الييييت ميكييين اسيييتادامها  الربازيل
ىلذا كييان سيفضييإل ىل   ىلذا كييان االنييدماج سييينجر عنييه مركييز مهيييمن ومييا لتقييييم مييا

وقيييييد أصيييييدرت سيييييلطات املنافسييييية يف متوز/يولييييييه  تقيييييييدها. احليييييد مييييين املنافسييييية أو
األفقييإل. وتتضييمن هييذه  مبيياد  توجيهييية جديييدة تيينظل م عمليييات االنييدماج 2016

املباد  التوجيهية عوامل أتخذها سلطات املنافسة يف االعتبار لدى تقيييم عملييات 
االنييييدماج األفقييييإل، ومنهييييا حتليييييل قييييوة احلافظيييية، واملنافسيييية املمكنيييية، والقضيييياو علييييى 

لسلوو املغامر، وعمليات االستحواذ ا زلإل. وتناقش املباد  التوجيهية قضيااي مين ا
قبييييل املشييياركة يف السيييوق وتواز يييا، وتزوييييد املتنافسيييني ابمليييدخأت، واراثر أحاديييية 
ا انييب، واملنتجييات املتجانسيية واملتمييايزة، والقييوة الشييرالية، ورفيياه املسييتهلك، واراثر 

-http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-publishes-guidelinesاملنسيييييييييقة )انظييييييييير 

on-horizontal-mergers 2018أاير/مايو  18، اطل  عليه يف.) 
ميكين أن يييؤدي  انيدماج ييؤدي أو حيظير قيانون مكافحية االحتكيار يف الصيني أي الصني

ي بييت أطييرا  االنييدماج أن ال كييز  مل احلييد منهييا، مييا ىل  القضيياو علييى املنافسيية أو
ميكن أن يفهي  الظرو  املناسبة لتعزيز املنافسية وأن اراثر اإلجيابيية عليى املنافسية 
النامجيية عيين عملييية االنييدماج تفييوق اراثر السييلبية. وميكيين أيضيياا أن تسييما وزارة 

وتراعإل  التجارة الصينية ال از عمليات االندماج العتبارات تتعلق ابلصا  العام.
 وزارة التجارة الصينية العوامل التالية عند تقييم آاثر االندماج:

احلصييية السيييوقية الييييت يكتسيييبها أطيييرا  االنيييدماج وقيييدرة تليييك  )أ( 
 األطرا  على السيطرة على السوق؛

 ذات الصلة؛مستوى ال كز يف السوق  )ب( 
اراثر اليت قيد يسيببها االنيدماج ابلنسيبة ىل  فيرص الوصيول ىل   )ج( 

 التكنولوجيا؛ األسواق وتطوير
اراثر اليت ميكن أن تنشأ عن االندماج ابلنسبة ىل  املستهلكني  )د( 

 وسالر ا هات الفاعلة يف السوق؛
ة اراثر اليييييت ميكيييين أن تنشييييأ عييييين االنييييدماج ابلنسييييبة ىل  تنميييييي )ه( 

 االقتصاد الوط ؛
العواميييل األخيييرى الييييت حتيييددها وزارة التجيييارة كعواميييل ميييؤثرة يف  )و( 
 املنافسة.

آاثرها  تنطوي أغراضها أو توافق سلطات املنافسة على عمليات االندماج اليت ال كوستاريكا
 يلإل: على ما

زايداييا بدرجيية كبييرية علييى اييو يفضييإل  اكتسيياب قييوة معتييربة أو )أ( 
 القضاو عليها؛ ن املنافسة أوىل  احلد م
ىلحيدام  املنتجيني أو التنسييق بيني املتنافسيني أو تيسري التواطؤ أو )ب( 

__________ 

 يشكل ارتفاع أسعار االستهأو أو تراج  اإلنتاج أحد الداللل املألوفة على هذه اراثر. (8)

http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-publishes-guidelines-on-horizontal-mergers
http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-publishes-guidelines-on-horizontal-mergers
http://en.cade.gov.br/press-releases/cade-publishes-guidelines-on-horizontal-mergers
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 نتالج تضر ابملستهلكني؛
خيييييدمات  تقيييييويه املنافسييييية عليييييى سيييييل  أو منييييي  أو تقيييييييد أو )ج( 

أسيواق هيذه السيل  املشاركة احلرة يف  ذات ارتبا  وثيق أو مشادة أو متساوية أو
نيسيان/أبريل  5بصييغته املعدلية يف  1994 لعيام 7472 )القانون رقم واخلدمات
2013.) 

حتظر اللحة جملس أورواب املتعلقة مبراقبة عمليات االندماج أي انيدماج مين  يأنه  االحتاد األورويب
يف جييزو هييام  أن يعييول ق بدرجيية كبييرية املنافسيية الفعاليية داخييل السييوق املشيي كة، أو

مييين اللحييية جمليييس  2عزييييز مركيييز مهييييمن )انظييير امليييادة ت منهيييا، نتيجييية ىلحيييدام أو
 (.139/2004 أورواب رقم

ىلذا كييان االنييدماج قييد أفضييى  املعيييار األساسييإل يف تقييييم عملييية االنييدماج هييو مييا اهلند
قد يفضإل ىل  أثر ضار ميكن تقديره عليى املنافسية داخيل السيوق ذات الصيلة  أو

 التالية:يف اهلند. وتنظر  نة املنافسة يف العوامل 

 تغري احلصة يف السوق نتيجة الصفقة؛ )أ( 
 احلواجز املانعة للدخول ىل  السوق؛ )ب( 
ميييييييا ىلذا كانيييييييت األطيييييييرا  يف الصيييييييفقة ليييييييديها أعميييييييال ااريييييييية  )ج( 

 . )أ(رأسإل متداخلة، سواو أكان ذلك من خأل اندماج أفقإل أم
االسيييتحواذ الييييت ميكييين أن تفضيييإل ىل  ( عملييييات 1914حيظييير قيييانون كأيتيييون ) الوالايت املتحدة

وقيييد أصيييدرت الوكييياالت  ىل  ظهيييور احتكيييار. احليييد مييين املنافسييية بدرجييية كبيييرية أو
املعنية مبكافحة االحتكار مباد  توجيهيية عدييدة تتعليق بعملييات االنيدماج وتينص 

تعيييزز تليييك  عليييى منييي  صيييفقات االنيييدماج الييييت تفضيييإل ىل  اكتسييياب قيييوة سيييوقية أو
رسيييتها. ويفضيييإل االنيييدماج ىل  تعزييييز القيييوة السيييوقية ىلذا كيييان مييين تيسييير را القيييوة أو

خفيييه اإلنتييياج  أك ييير عليييى زايدة األسيييعار أو ا تميييل أن يشيييج   يييركة واحيييدة أو
يضييييير ابملسيييييتهلك بطريقييييية أخيييييرى نتيجييييية تقلييييييص القييييييود  تقلييييييص االبتكيييييار أو أو
املبيييييياد  ، 2010احلييييييوافز التنافسييييييية )وزارة العييييييدل و نيييييية التجييييييارة االحتادييييييية،  أو

 آب/أغسطس(. 19التوجيهية املتعلقة بعمليات االندماج األفقإل، 
تطبييق اللجنيية املعييايري املوضييوعية ال أثيية التالييية قبييل املوافقيية علييى عملييية االنييدماج  زامبيا

 املق حة:
معيار تقييم السوق الذي يسما بتحديد اراثر اليت قد ت تيب  )أ( 

نتيجييية عمليييية االنيييدماج املق حييية يف السيييوق ذات يف التجيييارة واالقتصييياد عمومييياا 
 الصلة؛
ىلذا كان االندماج  معيار تقييم املنافسة الذي يسما بتحديد ما )ب( 

يف زامبيييا.  التقليييل منهييا بدرجيية كبييرية يف سييوق مييا سيفضييإل ىل  منيي  املنافسيية أو
وق وتقيييوم اللجنييية بتحلييييل العواميييل املمكنييية والفعليييية الييييت تيييؤثر يف املنافسييية يف سييي

 يلإل: بعينها، واليت تشمل ما
 مستوايت ال كز بني ا هات الفاعلة يف السوق ذات الصلة؛ '1'
 احلواجز املانعة للنفاذ ىل  األسواق؛ '2'
 مستوى الواردات يف السوق ذات الصلة؛ '3'
املييييوردين يف السييييوق ذات الصييييلة علييييى  مييييدى قييييدرة املشيييي ين أو '4'

 رارسة قوة تعويضية؛
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 تجات بديلة يف السوق ذات الصلة؛توافر من '5'
احتمييال أن يفضييإل االنييدماج ىل  ىلبعيياد منييافس فاعييل وقييوي ميين  '6'

 السوق؛
اخلصالص الدينامية للسوق، مين قبييل النميو واالبتكيار والتسيعري  '7'

 وغري ذلك من اخلصالص املتأصلة يف السوق؛
 خطر ىلساوة استادام مركز مهيمن؛ '8'
ىلذا كانييت  عييام الييذي يسييما بتحديييد مييامعيييار تقييييم الصييا  ال )ج( 

 عملية االندماج املق حة ختدم الصا  العام.
   (، ا زو الراب ، عمليات االندماج(2010)قانون املنافسة ومحاية املستهلك )

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

افية وتنطييوي علييى مقارنيية وحتليييل مراقبيية عمليييات االنييدماج، هييو ابلضييرورة عملييية استشيير  -28
حالية السيوق قبيل ىلمتيام االنييدماج املقي ح وبعيده بغيية تقييييم اراثر املمكنية عليى املنافسية )التحليييل 

يشيييمل حتلييييل األسيييواق القيييالم عليييى االفيييي اض  . وعيييادة مييييا(9)القيييالم عليييى االفييي اض كاليييتكهن(
 :(10)ا وانب التالية

 واملنتج؛ الصلة من حيع املوق  ا غرايفحتديد السوق: أي حتديد السوق ذات  )أ( 
تقيييم هيكيل السييوق وميدى تركزهييا قبيل عمليية االنييدماج: أي حتدييد الشييركات  )ب( 

أسيييييواق املنتجيييييات، وحتدييييييد  القالميييية يف السيييييوق وحصصيييييها وأمهيتهيييييا االسييييي اتيجية ابلنسيييييبة ىل 
 الشركات اليت ميكن أن تتنافس يف تلك السوق مستقبأا؛

يف ذلييييك اراثر  ر اليييييت ميكيييين أن تنشييييأ عيييين االنييييدماج املقيييي ح، مبيييياتقييييييم اراث )ج( 
أحادييية ا انييب واراثر املنسييقة: أي ىلمكانييية أن يكتسييب الكيييان النا يي  عيين االنييدماج القييدرة 
عليييى رارسييية قيييوة سيييوقية مييين جانيييب واحيييد وىلمكانيييية أن يتييييا االنيييدماج فرصييياا ىلضيييافية لتنسييييق 

 لسوق؛السلوكات بني ا هات الفاعلة يف ا
ىلمكانيييية دخيييول منافسيييني جيييدد ىل  السيييوق ووجيييود حيييواجز فعليييية حتيييول دون  )د( 

 دخول منافسني جدد.
يتعليييق  يف يييار مييين دفيييوع فيميييا يقييي  عليييى عييياتق أطيييرا  االنيييدماج عيييبو ردل ميييا وغالبييياا ميييا -29

تيييؤثر ابلسيييلب عليييى  ابألضيييرار الييييت ميكييين أن تلحيييق ابملنافسييية وىلثبيييات أن عمليييية االنيييدماج لييين
فسة يف السوق مقارنةا ابلوضي  القيالم. وينبغيإل يف هيذا الصيدد ىلقامية تيوازن دقييق بيني الشيرو  املنا

املتعلقيية ابإلثبيييات. فميين جهييية أو ، جييييب أن تتأكييد السيييلطات املعنيييية ابملنافسيية مييين أن املعيييايري 
تبل  من الشدة والصرامة درجة يتم معها من  عملييات انيدماج ميكين أن تكيون مفييدة. وجييب  ال
تبلي  مين التسياما والتسياهل درجيةا  يها، مين جهية اثنيية، أن تتحقيق مين أن معيايري اإلثبيات العل

 يسهفل معها املوافقة على بعه عمليات االندماج الضارة.
__________ 

(9) Whish, 2009. 

 ، دليل املباد  التوجيهية املتعلقة ابملنافسة.2006ة،  بكة املنافسة الدولي (10)

https://iclg.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/india
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يف بعيييه البليييدان اعتبيييارات أخيييرى  ى  العامييية امليييذكورة أعيييأه، تيفرَاعيييىلضيييافةا ىل  املواضيييي -30
عمليييات االنييدماج. وتشييمل هييذه االعتبييارات، يف مجليية تتعلييق ابلصييا  العييام لييدى حتليييل مراقبيية 

أمييييور، االسييييتقرار املييييايل، ومحاييييية الشييييركات الوطنييييية الرالييييدة، والسياسييييات الصييييناعية، والنهييييوض 
ابلعمالة، وفرص بقاو املشاري  االقتصادية الصغرية واملتوسطة احلجم، وزايدة معيدالت التملليك يف 

األمهيية الييت يكتسييها العدييد مين هيذه االعتبيارات املتعلقية  صفو  الف ات ا رومة  رليياا. ورغيم
تنطوي على تنازالت معينة )كالرضا عين  ترتبط حصراا ابملنافسة وعادةا ما ابلصا  العام، فت ا ال

 تكون األفضل من حيع الكفاوة(. نتيجة ال
يرغيب بعيه  ومن األم لة البارزة على هذه التنازالت، تكوين  ركات وطنية رالدة. فقد -31

اليييدول ذات األسيييواق الصيييغرى يف حتوييييل الكييييان النا ييي  عييين انيييدماج  يييركات حمليييية ىل   يييركة 
وطنييييية رالييييدة، األميييير الييييذي قييييد يففضييييإل ىل  نشييييوو احتكييييار علييييى الصييييعيد الييييداخلإل، حبجيييية أن 
االنييدماج سيييعزز قييدرة الشييركة الرالييدة علييى املنافسيية يف األسييواق الدولييية. غييري أنييه ميين املييرجا أن 

صل هيذه الشيركات الراليدة عليى ريي  احتكياري يف األسيواق الداخليية، دون أن تتوصيل، نتيجية حت
انعييدام ضيييوابط املنافسييية يف األسيييواق الداخليييية، ىل  تعزيييز قيييدراا التنافسيييية يف األسيييواق الدوليييية، 

صيياد األميير الييذي ميكيين أن يفضيير مبصييا  املسييتهلكني ا ليييني ويعييول ق يف  اييية املطييا  تطييور االقت
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 
 اليييدويل. ومييين جانيييب آخييير، ىلذا كانيييت السيييوق ا ليييية مفتوحييية أميييام منافسييية اليييواردات األجنبيييية

االسييت مار األجنييب املبا يير، ميكيين يف هييذه احلاليية ىلخضيياع السييوق العاملييية أيضيياا ملعيييار مراقبيية  أو
عملييات االنييدماج، وميكين أن يفييرخفص للميورل د ا لييإل الوحيييد ابالنيدماج. وبنيياو عليى ذلييك، جيييب 

ة الدولييييية علييييى السييييلطات املعنييييية ابملنافسيييية أن تييييوازن بييييني االعتبييييارات املتصييييلة ابلقييييدرة التنافسييييي
 واألضرار اليت ميكن أن تلحق ابلسوق ا لية نتيجة عملية االندماج.

واملؤكفد هو أن السلطات املعنية ابملنافسة واحلكومات حتتاج ىل  ىلجراو مناقشات متعمقة  -32
ىلذا كيييان مييين املستصيييوب ىلدراج االعتبيييارات املتعلقييية ابلصيييا  العيييام يف سياسيييات  بغيييية حتدييييد ميييا

 .(11)ىلذا كانت هناو بدالل أفضل وذات فعالية أكرب ملراعاة تلك االعتبارات املنافسة أو

 اإلجراءات التصحيحية -جيم 
وفل سلطات املنافسة عادةا سلطَة املوافقة على االندماج أو -33 منعه ابالسيتناد ىل  حتليلهيا  ختف

ابملنافسييية َعق يييَب لييي اثر املمكنييية عليييى املنافسييية. عيييأوة عليييى ذليييك، عنيييدما تف يييار  يييواغل تتعليييق 
اإلخطار بصفقة االندماج، يتيا عدد من النفظفم املتعلقة مبراقبية عملييات االنيدماج للطير  املقيدل م 
لرخطييار ىلمكانييية اقيي اح ىلجييراوات تصييحيحية، وابلتييايل ميكنييه أن يفراجيي  هيكليية الصييفقة املق حيية 

املعنيية ابملنافسيية تقيييم الصييفقة عليى ايو يسييما حبيل املسييالل املتصيلة ابملنافسيية. مث تتيو  السييلطة 
بصيغتها ا ديدة. وختول النظم األخرى السلطة املعنية ابملنافسية فيرض ىلجيراوات تصيحيحية عليى 

 (.4-األطرا  املقدل مة لرخطار )ا دول رابعاا 

__________ 

(11) Whish, 2009. 
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ونظراا لَكون مراقبة عمليات االندماج اد  ىل  احلفياى عليى اهليكيل التنافسيإل ل سيواق،  -34
يبيييدو، اخلييييار األول لأسيييتجابة للشيييواغل  وات التصيييحيحية اهليكليييية تشيييكل ل، عليييى ميييافيييتن اإلجيييرا

املتعلقييية ابملنافسييية الييييت قيييد تف ريهيييا صيييفقة قييييد التمحييييص. وأ ييي  أ يييكال اإلجيييراوات التصيييحيحية 
ألطيرا  االنيدماج،  املتاحة للسلطات املعنية ابملنافسة، هو التفويت يف بعه أجزاو األعمال التابعة

 احلد منها. عادةا جماالت تنطوي على تداخل( ملن  تنامإل القوة السوقية أو )وهإل
ويسيييهل اختييياذ اإلجيييراوات التصيييحيحية اهليكليييية بوجيييه خييياص يف ىلطيييار نفظيييم اإلخطيييار  -35

ييري تغيييريات  املسييبق أو السييابق لأنييدماج، ذلييك أنييه ميكيين أن يفطلَييب ىل  أطييرا  االنييدماج أن اف
ندماج. ورغم أن السلطات املعنية ابملنافسة متيارس، يف حياالت ك يرية، هيكلية قبل ىلمتام عملية اال

سيييلطة ىلبطيييال عملييييات االنيييدماج املانعييية للمنافسييية، فمييين الواضيييا أن هيييذا الييينهج ينطيييوي عليييى 
 عيوب ك رية ويستهلك وقتاا طويأا.

ات ويف حاالت ك يرية أيضياا، ميكين أن تلجيأ السيلطات املعنيية ابملنافسية ىل  فيرض ىلجيراو -36
تصحيحية سلوكية تتاذ مبوجبها أطرا  االندماج ىلجيراوات معينية بعيد ىلمتيام الصيفقة )كيأن متينا 

حيياالت  تلييك األطييرا  تييراخيص للمنافسييني( ميين أجييل معا يية الشييواغل املتعلقيية ابملنافسيية. ويف
االنيييييدماج، تكيييييون اإلجيييييراوات التصيييييحيحية السيييييلوكية عمومييييياا أقيييييل فعاليييييية مقارنيييييةا ابإلجيييييراوات 

 حية اهليكلية، نظراا ىل  الصعوابت املع ضة يف رصد التنفيذ وتقصيه.التصحي
  4-سادساا ا دول 

 اإلجراءات التصحيحية -النهج البديلة يف التشريعات القائمة 
يارس هي يية املنافسيية سييلطات واسييعة النطياق يف جمييال فييرض اإلجييراوات التصييحيحية،  الربازيل متف

يت تراها مناسبة لتسوية أية أضيرار تلحيق ابملنافسية وهإل مؤهلة صراحةا الختاذ التدابري ال
نتيجيييية عملييييية انييييدماج. وميييين بييييني هيييييذه التييييدابري، اإلذن حبييييل الكيييييان النا يييي  عييييين 

 529-12مين القيانون الربازيليإل ملني  االحتكيار رقيم  61االندماج أو تفكيكه )امليادة 
 (.2011 تشرين ال اين/نوفمرب 30املؤرخ 

ارس وزارة  الصني التجارة الصينية مبوجب قيانون مكافحية االحتكيار سيلطَة مني  عملييات متف
فيييرض ىلجيييراوات تصيييحيحية قبيييل مييينا املوافقييية عليييى تليييك العملييييات.  االنيييدماج أو

وهنييياو أيضيييياا جمموعيييية مييين ا ييييزاوات القانونييييية اليييييت حييييق للييييوزارة أن تفرضييييها علييييى 
أن تفييرض ىلجييراوات أطيرا  االنييدماج يف حييال عييدم االمت ييال، وميكين للييوزارة أيضيياا 

 خليطاا بينهما. ىلجراوات تصحيحية سلوكية أو تصحيحية هيكلية أو
األعميال  يف املالية مين جمميوع رقيم 10للمفوضية سلطة فرض غرامات مالية تصل ىل   االحتاد األورويب

السيينوي املسييجل علييى نطيياق العييامل يف حاليية عييدم االمت ييال لقييرار بوقييف تنفيييذ عملييية 
يف حاليييية ىلمتييييام عملييييية انييييدماج منعتهيييييا  ر املفوضييييية يف املسيييييألة أوانييييدماج ري مييييا تنظيييي

يف املالية  5املفوضية. وجيوز للمفوضية أيضياا أن تفيرض غراميات ماليية دوريية تصيل ىل  
األعمييال اليييومإل املسييجل علييى نطيياق العييامل عيين كييل يييوم يسييتمر فيييه  ميين متوسييط رقييم

يف املالية  1ماليية تصيل ىل   اخلرق. عأوة على ذلك ميكن للمفوضية أن تفرض غرامية
يف حاليية  األعمييال املسييجل علييى نطيياق العييامل يف ظييرو  معينيية، كمييا ميين جممييوع رقييم

وىلذا كانييت  غييري صييحيحة ميين جانييب أطييرا  االنييدماج. تقييد  معلومييات مضييللة أو
عمليييية االنيييدماج قيييد أف يييزت فعيييأا وا يييرت عنهيييا آاثر سيييلبية عليييى املنافسييية، جييييوز 

ل الكيييان النا يي  عيين االنييدماج وأن تفييرض تييدابري مؤقتيية للمفوضييية أن تطلييب حيي
أييية ىلجييراوات أخييرى تراهييا ضييرورية السييتعادة املنافسيية الفعلييية يف السييوق املعنييية  أو

 (.139/2004 من اللحة اجمللس رقم 8)انظر املادة 



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

GE.18-08460 18 

(، يشيكل عيدم االمت يال ألحكيام ا يزو الرابي  2010)12 وفقاا لقانون املنافسة رقم كينيا
الشيرو  املتعلقية ابإلخطيار واملوافقية جرميييةا يعاقيب عليهيا القيانون ابلسيجن ملييدة مين 
مأيييييني  ييييلن كييييي ،  10تتجيييياوز قيمتهييييا  بغراميييية ال تتجيييياوز مخييييس سيييينوات أو ال

وميكيين أن ينجييرل عيين ا رمييية حكييم ابلعقييوبتني معيياا. وجيييوز للهي يية أن تفييرض عقوبيية 
األعمال السينوي اإلمجيايل اليذي  من رقميف املالة  10تتجاوز قيمتها نسبة  مالية ال

سيييجله املشيييروع )أو سيييجلته املشيييروعات( يف كينيييييا خيييأل السييينة السيييابقة. ووفقيييياا 
مييين القيييانون، يكيييون غيييري ذي أثييير قيييانوين أي  42هيييو منصيييوص علييييه يف امليييادة  مليييا

 اندماج يفنففذ دون احلصول على ىلذن من اهلي ة املاوفلة منا املوافقة.
(، 2006( ميييين القييييانون االحتييييادي املتعلييييق حبماييييية املنافسيييية )1)34تيييينص املييييادة  الروسإلاالحتاد 

االسييتحواذ اليييت ختضيي   أو ، علييى أن عمليييات االنييدماج2016بصييغته املنقفحيية يف 
مييين قيييانون منييي  االحتكيييار وتفنجيييز دون املوافقييية املسيييبقة هلي ييية  27ألحكيييام امليييادة 

ادة هيكلتهيييا علييى ايييو يسييما بفصيييل ىلعيي أو مكافحيية االحتكيييار، جيييب كتصيييفيتها
فييييك الييييروابط بينهييييا وفقيييياا للقييييانون وبنيييياوا علييييى طلييييب هي يييية  أو الكييييياانت املندجميييية

 مكافحة االحتكارك.
 28( مييين القيييانون عليييى أن الصيييفقات املشيييار ىلليهيييا يف امليييادتني 2)34وتييينص امليييادة 

فحية االحتكيار تفعترب الغية مبوجب القانون بناوا على دعوى تتقدم ديا هي ية مكا 29و
أي ىلجيراوات  أو يف حال ىل ازهيا دون املوافقية املسيبقة للهي ية وأفضيت هيذه الصيفقات

 كان هناو احتمال أبن تفضإل ىل  ذلك. أو أخرى ىل  تقييد املنافسة
جييييوز للسيييلطات املعنيييية ابملنافسييية أن تليييتمس أميييراا قضيييالياا مييين ا كمييية االحتاديييية ملنييي   الوالايت املتحدة

ىل يياز عملييية االنييدماج املق حيية. وجيييوز للجنيية التجييارة االحتادييية أيضيياا أن تقيييم دعييوى 
ميت يييل ألحكيييام قيييانون  ىلداريييية مييين أجيييل البيييت يف مشيييروعية االنيييدماج. وكيييل طييير  ال

 مكافحيية االحتكيار املتعلقيية ابإلخطيار، يعييرض رودينييو لتحسيني -سيكوت  -هيارت 
 دوالر عييين كيييل ييييوم يسيييتمر فييييه االنتهييياو. 10 000نفسيييه لغرامييية ماليييية تصيييل ىل  

وتلجييأ السييلطات املعنييية ابملنافسيية يف حيياالت ك ييرية ىل  فييرض ىلجييراوات تصييحيحية 
سيما على  كل اتفاق صيلا يقبيل مبوجبيه أطيرا  االنيدماج التفوييت  هيكلية، وال

يف جييزو ميين األصييول املزميي  اكتسييادا ميين  جييزاو معينيية ميين األصييول القالميية أويف أ
وميكيييين للسييييلطات املعنييييية ابملنافسيييية أيضيييياا أن تفييييرض ىلجييييراوات  خييييأل الصييييفقة.

تلجيييييأ ىل  هيييييذه اإلجيييييراوات يف حييييياالت  تصيييييحيحية سيييييلوكية، غيييييري أ يييييا اندراا ميييييا
 االندماج.

 اكتساب السيطرة عرب احلدود -دال 
لي اثر املمكنية الييت قيد تسيببها عملييات االنيدماج كبيني جهية خارجيية وأخيرىك يف نظراا  -37

ي  هييذا النيوع مين االنيدماجات أيضيياا  ض  السيوق ا ليية، فيتن نظمياا قانونييية ك يرية تتعليق ابملنافسية ختف
لرقابيية السييلطات ا لييية املعنييية ابملنافسيية. واالنييدماج بييني جهيية أجنبييية وأخييرى هييو عملييية انييدماج 

غييري ذلييك ميين أ ييكال االسييتحواذ علييى السيييطرة حتييدم بييني  ييركات مسييجلة يف  اسييتيأو أو أو
أعمال يف السيوق ا ليية، سيواو مين خيأل  بلدان أخرى ولكنها حتقق، على الرغم من ذلك، رقم

 عن طريق املبيعات املبا رة عرب احلدود.  ركات  بعة حملية أو
تكون واعييةا ابملشيكلتني التياليتني املطيروحتني عليى وينبغإل للسلطات املعنية ابملنافسة أن  -38

الساحة الدولية. فاملشكلة األو  تتعلق ابختأ  قرارات التقييم، حيع ميكن أن ختتليف قيرارات 
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ىلذا أفضيت  التقييم املتصلة بنفس الصفقة ابختأ  البلدان، وذلك ىلذا اختلفت معايري التقيييم أو
اينيييية حييييف يف حاليييية اسييييتادام نفييييس املعيييييار املوضييييوعإل. ظييييرو  السييييوق املاتلفيييية ىل  نتييييالج متب

ية لرخطيار أما  (12)املشكلة ال انية، فتتعلق ابرتفاع تكاليف الصفقة اليت تتكبيدها األطيرا  املقدم 
يتعليييق ابإلخطيييار السيييابق لعمليييية  نتيجييية تطبييييق أحكيييام خمتلفييية عليييى نفيييس الصيييفقة، سيييواو فيميييا

 اون الدويل أن يساعد يف معا ة هذه الشواغل.بشرو  املوافقة. وميكن للتع االندماج أو

 الجتاهات األخرية يف جمال اإلنفاذ -هاء 
 يف األرجنتييييني، وافييييق جملييييس الشيييييوخ علييييى ىلصييييأح قييييانون املنافسيييية يف تشييييرين ال يييياين/ -39

. وميين املنتظيير أن يبييدأ نفيياذ مشييروع القييانون بعييد مصييادقة جملييس الشيييوخ الييذي 2017 نييوفمرب
. وييينص قييانون املنافسيية ا ديييد علييى أن األطييرا  2018هر آذار/مييارس سييينظر فيييه خييأل  يي

يعيد المكا يا ىل ياز صيفقة انيدماج قبيل احلصيول عليى املوافقية، وذليك بعيد التحيول ىل   املندجمة مل
العميييل بنظيييام تيييوقيفإل. ويييينص مشيييروع القيييانون أيضييياا عليييى ىلطيييار زمييي  مييينقا ابلنسيييبة لعملييييات 

 120يوميياا ميي  ىلمكانييية التمديييد لفيي ة  45حلييد الييزم  هييو اسييتعراض الصييفقات، حيييع أصييبا ا
 .(13)يوماا ىلضافياا يف حالة الصفقات اليت تتطلب متحيصاا أكرب

ويف اململكة العربية السعودية، أصبا اجمللس يضطل  بدور أكرب يف جمال مراقبة عملييات  -40
شيييأ ا ىلخطييار ميين أجيييل االنييدماج، وذلييك يف ظييل اليييزايدة الكبييرية يف عييدد الصيييفقات اليييت يييرد ب

يتعلييييق الجيييراوات اإلنفيييياذ، أصييييدر اجمللييييس قيييراره األول املتعلييييق حبظيييير عملييييية  استعراضيييها. وفيمييييا
، وهو حالياا بصيدد التحقييق يف حالية تتعليق الخيأل ركين بواجيب 2014اندماج يف متوز/يوليه 

اانت اإلخطيييار. وقيييد تعلقيييت التحقيقيييات الييييت أفجرييييت حيييف ارن حصيييراا بصيييفقات تشيييمل كيييي
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 أيضياا ىل  زايدة عيدد 

ديا ا هيات امليدعى عليهيا املنازعات املتعلقة ابملنافسة يف ظل ك رة طلبات االست نا  الييت تتقيدم 
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 نسيبياا الييت يتضيمنها قيانون 

تسييتأنس بلييدان جميياورة أخييرى، الوقييت الييذي يتواصييل فيييه تطييوير هييذا النظييام، قييد  املنافسيية. ويف
فيهييا اإلمييارات العربييية املتحييدة وعفمييان والكويييت، بتجربيية اململكيية العربييية السييعودية يف ىلطييار  مبييا

 .(14)جهودها الرامية ىل  وض  النظم اخلاصة دا يف جمال االمت ال لقانون املنافسة وىلنفاذه
تفسيجل حيف  املنافسة يف مراحليه األو ، ومليزال قانون  ويف اإلمارات العربية املتحدة، ال -41

، مث نفشيييرت 2013ارن أي حييياالت تتعليييق ابإلنفييياذ. وقيييد صيييدر القيييانون أوالا يف  يييبا /فرباير 
لوالحيييه الييييت تتضيييمن املعلوميييات التفصييييلية الضيييرورية بشيييأن نطييياق القيييانون وتطبيقاتيييه يف تشيييرين 

ية عيييدداا مييين القضيييااي اإلجراليييية وقيييد أوضيييحت هيييذه املعلوميييات التفصييييل 2014األول/أكتيييوبر 
ييييزال هنييياو بعيييه ال غيييرات يف التشيييريعات ذات الصيييلة ينبغيييإل معا تهيييا  اهلامييية. ومييي  ذليييك، ال

__________ 

(12) Fox, 2008. 

(13) J Davies, ed., 2017, Merger Control 2017: Getting the Deal Through (Law Business Research, 
London). 
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سييييما قييييرارات بشييييأن  بشيييكلن منفصييييل ميييين خيييأل قييييرارات ىلضييييافية يتايييذها جملييييس الييييوزراو، وال
ون العتبييات اليييت يوضييا القييان يتعلييق بواجييب تقييد  اإلخطييار. وال العتبييات الواجبيية التطبيييق فيمييا

ينجيير عنهييا واجييب تقييد  اإلخطييار ابلنسييبة للشييركات اليييت تفنجييز صييفقات يف اإلمييارات العربييية 
ىلذا كييان ركنيياا أن  يبييني مييا ال املتحييدة ميكيين أن تييؤدي ىل  زايدة كبييرية يف احلصييص السييوقية، كمييا

علييق بتقييد  تففضييإل  ييكوى مقدميية ميين طيير  اثلييع ىل  اسييتعراض الصييفقة، علميياا أن اإلجييراو املت
هيييذا النيييوع مييين الشيييكاوى قيييد وفضييي  فعيييأا بصيييورة رحيييية. ومييين القضيييااي األخيييرى املطروحييية والييييت 

 .(15)تتطلب توضيحاا، مسؤولية مؤسسة األعمال املستحوذ عليها عن تسجيل الصفقة
فت  يتزايد عدد االستعراضات املتعلقة بعمليات االندماج اليت تتم يف ىلطيار  ويف الصني، ما -42

و ييييركة  Googleات بييييني  ييييركات متعييييددة ا نسيييييات. وتشييييكل الصييييفقة املربميييية بييييني  ييييركة صييييفق
Motorola Mobility  واحيدة مين أبيرز حياالت االنيدماج بيني  يركتني أجنبيتيني يف الصيني. ووضيعت

وزارة التجييييارة  ييييروطاا سييييلوكية اييييد  ميييين خأهلييييا ىل  ضييييمان مجليييية أمييييور منهييييا أن تسييييتمر  ييييركة 
Google  ل قاعييدة أندرويييد التابعيية هلييا علييى أسيياس حيير ومفتييوح وأن تواصييل امت ييال يف ىل حيية دخييو

 Motorola Mobilityيتعليييق حبافظييية  يييركة   يييرو  ال خييييص العادلييية واملعقولييية وغيييري التمييزيييية فيميييا
الكبييرية ميين بييراوات االخيي اع األساسييية يف قطيياع االتصيياالت السييلكية والأسييلكية. وميين حيياالت 

ة لأهتميام، واليييت تييدل عليى تزايييد أنشييطة اسيتعراض عمليييات االنييدماج اليييت االنيدماج األخييرى امل ييري 
 United Technologies Corporationتشييمل  ييركات متعييددة ا نسيييات يف الصييني، انييدماجف  ييركة 

ففيإل هيذه احلالية، فرضيت وزارة التجيارة اإلجيراوات التصيحيحية اهليكليية الأزمية . Goodrichو يركة 
حيييف نظرياايييا يف كيييل مييين اليييوالايت املتحيييدة األمريكيييية واالحتييياد األورويب عمليييية قبيييل أن تسيييتكمل 

يتعليييق  اسيييتعراض االنيييدماج. وهيييذا ييييدل عليييى اليييدور االسيييتباقإل اليييذي ميييا فت يييت تؤدييييه اليييوزارة فيميييا
ابإلجيييييييييراوات التصيييييييييحيحية املفروضييييييييية عليييييييييى عملييييييييييات االنيييييييييدماج بيييييييييني الشيييييييييركات األجنبيييييييييية. 

لتجييارة ىلجييراوات تصييحيحية علييى صييفقات بييني  ييركات أجنبييية، ، فرضييت وزارة ا2014 عييام ويف
، وبييييني  ييييركة Life Technologiesو ييييركة  Thermo Fisherفيهييييا الصييييفقات املربميييية بييييني  ييييركة  مبييييا

Microsoft  و ييركةNokia وبييني  ييركة ،Merck  و ييركةAstraZenecaفرضييت ىلجييراوات راثليية  ، كمييا
 Toyotaو Sinogyو Primearth EV Energyو Toyota Chinaو Corunعلييى املشييروع املشيي و بييني 

Tsushoوافقييييت الييييوزارة بشييييرو  علييييى اسييييتحواذ  ييييركة 2015تشييييرين األول/أكتييييوبر  19 . ويف ،
Nokia  عليى  يركةAlcatel Lucent وقيدمت اليوزارة للميرة األو  توجيهيات بشيأن تعرييف امليرخص .

جيييوز ملييرخص بييراوات االخيي اع  ال عيين اختيييار، ومعلومييات عيين مييف جيييوز أو لييه عيين حسيين نييية أو
األساسيييية أن يستصيييدر أميييراا قضيييالياا ضيييد ميييرخص ليييه عييين اختييييار. ويفيييربز القيييرار قيييدرة اليييوزارة عليييى 
التصدي لبعه القضااي الصعبة املتصلة الصيدار تيراخيص م يل هيذه اليرباوات ومبكافحية االحتكيار، 

 .(16)التكنولوجيا الصينيةويعكس ىلرادةا لضمان ىل حة براوات االخ اع األساسية لشركات 
ويف الييييوالايت املتحييييدة، رحبييييت  نيييية التجييييارة االحتادييييية يف الفيييي ة األخييييرية قضيييييتني وذلييييك  -43

ابالعتمييياد عليييى تعرييييف للسيييوق يسيييتند ىل  العميييأو اليييوطنيني. ففيييإل القضيييية املتعلقييية ابنيييدماج  يييركة 
Sysco Corporation  و ييييركةUnited States Foods 2015، رفعييييت اللجنيييية  ييييكوى يف  ييييبا /فرباير 

ادعت فيها أنه يف حالة املوافقة على عملية االندماج بصيغتها املق حية، فيتن العميأو اليوطنيني املعنييني 
__________ 

 نفس املرج  أعأه. (15)
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يف ذليييك املطييياعم واملستشيييفيات والفنيييادق وامليييدارس، قيييد يضيييطرون ىل  دفييي   ابخليييدمات الغذاليييية، مبيييا
ايت اخلدميييية مقارنيييية ابلوضيييي  يف حييييال عييييدم ىلمتييييام االنييييدماج. أسييييعار أعلييييى وىل  جماديييية تييييدين مسييييتو 

لصيا   United States Foodsمين مراكيز التوزيي  التابعية لشيركة  11 يتعليق بعمليية البيي  املق حية ل وفيما
ميكل يييين  ، أ ييييارت اللجنيييية ىل  أن هييييذا اإلجييييراو التصييييحيحإل املقيييي ح ليييينPerformance Foodجمموعيييية 

يفعييوض عيين  ومل أنييه ليين كمتنييافس يف السييوق، كمييا  United States Foodsاجملموعيية ميين تعييويه  ييركة 
يتعليييق  األضيييرار ا سييييمة الييييت سيييتلحق ابملنافسييية نتيجييية االنيييدماج. وردلت ا كمييية دفيييوع اللجنييية فيميييا

يتعلييق الصييدار األميير القضييالإل األويل. وختلييى  ابإلجييراو التصييحيحإل املقيي ح وقبلييت طلييب اللجنيية فيمييا
 .(17)2015حزيران/يونيه  29ع االندماج يف الطرفان عن مشرو 

وأصييدرت املفوضييية األوروبييية مييذكرة بشييأن ىلجييراو مبسييط ملعا يية بعييه ال كييزات مبوجييب  -44
(. وتعيرض امليذكرة ىلجيراوا مبسيطاا تعتيزم املفوضيية C 366/04/2013) 139/2004 رقماللحة اجمللس 

ابملنافسيية. فقيييد  ييهد االحتييياد  يتعليييق مييافيت ييري  يييواغل  ال اعتميياده يف معا يية بعيييه ال كييزات الييييت
األورويب زايدة كبيييرية يف عيييدد اإلخطيييارات، وكيييذلك يف عيييدد اإلجيييراوات الييييت تيييدخل ضيييمن نطييياق 

املتعلقييية  مييي   C.K. Hutchiston، أبطليييت املفوضيييية خطييية  يييركة 2016 عيييام ويف املرحلييية ال انيييية.
يف اململكية املتحيدة. وقيد جياو احلظير أقيل مين سينة بعيد أن  O2عمليااا ا مولة م  عمليات  ركة 

عيييين خططهمييييا املتعلقيييية بييييدمج أعماهلمييييا التجارييييية يف  Telenorو ييييركة  TeliaSoneraختلييييت  ييييركة 
الييداكرو بسييبب احلظيير املتوقيي . وتشييمل عمليييات االنييدماج البييارزة األخييرى اليييت مت التالييإل عنهييا، 

، وكييييذلك 2015يف كييييانون األول/ديسييييمرب  Walkiكة و يييير  Mondiاالنييييدماج املقيييي ح بييييني  ييييركة 
 .(18)2016يف أاير/مايو  Baker Hughesو ركة  Halliburtonاالندماج بني  ركة 

ويكميين أحييد العناصيير ا ديييدة يف جمييال اسييتعراض عمليييات االنييدماج، يف اليينهج الييذي  -45
نيدماج عليى املنافسية يف بدراسية أثير اال يتعليق فيمياأخذت به سيلطات املنافسية يف الفي ة األخيرية 

 Dowوافقيييت املفوضيييية األوروبيييية عليييى انيييدماج  يييركة  2017ففيييإل آذار/ميييارس  جميييال االبتكيييار.
رهنيياا بعييدد ميين الشييرو  وبعييد ىلجييراو عملييية اسييتعراض متعمقيية لعملييية االنييدماج.  DuPontو ييركة 

ملتعلقية أبنشيطتها ا DuPontومن بيني هيذه الشيرو  تصيفية معظيم أجيزاو األعميال التجاريية لشيركة 
يشيييمل اهليكيييل التنظيميييإل ألنشيييطتها العامليييية يف جميييايل  العامليييية يف ىلنتييياج مبييييدات احلشيييرات، مبيييا

البحع والتطوير. وأعربت املفوضية عن القلق من أن تيؤثر الصيفقة أتثيرياا كبيرياا يف االبتكيار اللغياو 
يف جمييال االبتكييار ابعتبارمهيييا يف احلييوافز اليييت تييدف  طيييريف االنييدماج ىل  مواصييلة جهودمهييا املوازيييية 

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 

هييذا الصييدد،   ت احلشييرات. ويفاليييت تييدف  الشييركتني ىل  تطييوير وتسييويق أنييواع جديييدة ميين مبيييدا
كشفت املفوضية عن أدلة تبيني أن قيدرة الكييان املنيدمج عليى االبتكيار، واحليوافز الييت تدفعيه ىل  

كانييت سييتكون عليييه لييو بقيييت الشييركتان منفصييلتني. وخلصييت املفوضييية  ذلييك سييتكون أقييل رييا
تطيييوير املنتجيييات أيضييياا، مييين خيييأل حتقيقاايييا، ىل  أن الكييييان املنيييدمج سييييقلص اإلنفييياق عليييى 

االبتكارييية. فبعيييد عملييية االنيييدماج، ستنحصييير املنافسيية يف األسيييواق العامليييية بييني الشيييركة املندجمييية 
__________ 

 نفس املرج  أعأه. (17)

(18) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1214(02)&from=EN 
 (.2018أاير/مايو  16)اطل  عليه يف 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1214(02)&from=EN
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وثأثة فاعلني مندجمني فقط يف قطاع يتسم بك يرة احليواجز املانعية للنفياذ ىل  األسيواق. واسيتجابةا 
 .(19)ةهلذه الشواغل، قدم الطرفان جمموعة من االلتزامات قبلتها املفوضي

و ييييهدت السيييينوات األخييييرية أيضيييياا زايدة كبييييرية يف ال كييييز يف أسييييواق التكنولوجيييييا املتقدميييية.  -46
؛ Yahooو Microsoft؛ DoubleClickو Googleومشليييييييييت عملييييييييييات االنيييييييييدماج الشيييييييييركات التاليييييييييية: 

Microsoft وSkype ؛Facebook وWhatsApp ؛Microsoft وLinkedin ووافقييييت املفوضييييية األوروبييييية .
بعييد  مييا علييى الييرغم ميين أن السيييناريو الييذي وفضيي  لفيي ة Skypeو ييركة  Microsoftعلييى انييدماج  ييركة 

ىلمتييام الصييفقة يكشييف أن احلصيية املشيي كة يف سييوق منتجييات االتصيياالت اليييسلكية والأسييلكية قريبيية 
إل لقطييياع يف املالييية. واعتميييدت املفوضيييية يف قرارهيييا هيييذا عليييى العواميييل التاليييية: الطييياب  اليييدينام 90مييين 

االتصاالت السلكية والأسلكية وسرعة النمو فييه، واافياض احليواجز املانعية ليدخول السيوق، وانعيدام 
و ييييركة  Googleيف ذلييييك  ييييركة  مبييييا اراثر الشييييبكية، وعييييدد املشييييغلني الييييذين ينشييييطون يف السييييوق،

Facebookية . وأكييييدت ا كمييية العامييية هيييذا القيييرار يف حكمهيييا التيييارلإل الصيييادر يف القضيييT-79/12 ،
Cisco Systems, Inc. وMessagenet SpA ويتفق قرار اللجنة مي  القيرارات الييت اختيذاا (20)ضد اللجنة .

سييييلطات املنافسيييية يف كييييل ميييين االحتيييياد الروسييييإل وأسيييي اليا والربازيييييل ومقاطعيييية  يييييوان الصييييينية وصييييربيا 
األوروبيية عليى انيدماج  يركة  ، وافقيت املفوضيية2016كانون األول/ديسيمرب  ويف والوالايت املتحدة.

Microsoft  و يييركةLinkedin رهنييياا بشيييرو  معينييية، يف حيييني وافقيييت الربازييييل وجنيييوب أفريقييييا وكنيييدا ،
والييوالايت املتحييدة علييى عملييية االنييدماج دون  ييرو . وبوجييه خيياص، الحظييت املفوضيية األوروبييية أن 

اعييت املفوضييية يف قرارهييا، اراثر عملييية االنييدماج املق حيية تنطييوي علييى خطيير مصييادرة السييوق. فقييد ر 
تكتليإل. وقيدمت املفوضيية،  أو رأسيإل أو اليت ميكن أن تنجم عين مجي  البيياانت يف حيال انيدماج أفقيإل

يف سياق  رح أسيباب قرارهيا، املزييد مين التوضييا بشيأن الكيفيية الييت تقييلم ديا، ليدى النظير يف قضيااي 
ابلبييياانت الضييامة، أي ضييم جمموعييات واسييعة ميين  يشييار ىلليييه عموميياا ابلقضييااي املتصييلة مييا االنييدماج،

 .(21)البياانت يف ىلطار ملكية مش كة
وواجهت الوالايت املتحيدة أيضياا بعيه الصيعوابت يف جميال تقيييم اراثر عليى املنافسية يف  -47

ميكيين حتديييد سييوق ذات صييلة،  سييياق النظيير يف عمليييات االنييدماج يف سييوق التكنولوجيييا. أوالا، ال
نافسيية مقيييدة، ابسييتادام املنيياهج التقليدييية عنييدما تكييون السييوق غييري موجييودة أصييأا تكييون فيهييا امل

يبدأ أحيد الطيرفني يف املنافسية الفعليية. اثنيياا، نظيراا ىل  طبيعية املنافسية يف جميال االبتكيار  عندما مل أو
جمييال ىلذا كييان السييبيل األفضييل لييدف  االبتكييار هييو امييي  املييوارد املتاحيية يف  قييد يصييعب حتديييد مييا

اإلبقييياو عليييى منافسيييني مسيييتقلني منفصيييلني جيتهيييدون مييين أجيييل ىلجيييياد حليييول  بحيييع والتطيييوير أوال
 Nielsenتنافسييية. وانكبييت  نيية التجييارة االحتادييية علييى هييذه القضييااي يف سييياق اسييتحواذ  ييركة 

__________ 

و ييييركة  Dow، عمليييييات االنييييدماج: املفوضييييية توافييييق بشييييرو  علييييى انييييدماج  ييييركة 2017األوروبييييية،  املفوضييييية (19)
DuPont ،27  :آذار/ميييييييييارس، متييييييييياح عليييييييييى اليييييييييرابط التيييييييييايلhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

772_en.htm (.2018أاير/مايو  16  عليه يف )اطل 
لشييرو   Skypeعلييى  ييركة  Microsoft، ميت ييل اسييتحواذ  ييركة 2013ا كميية العاميية التابعيية لأحتيياد األورويب،  (20)

-http://europa.eu/rapid/pressكييييييانون األول/ديسييييييمرب، متيييييياح علييييييى الييييييرابط التييييييايل:   11السييييييوق الداخلييييييية، 

release_CJE-13-156_en.htm  (.2018أاير/مايو  16)اطل  عليه يف 
 ، متييياح عليييى اليييرابط التيييايل:Competition Merger Brief, Issue 1/2017، 2017املفوضيييية األوروبيييية،  (21)

http://ec.europa.eu/competition/publications/cmb/2017/kdal17001enn.pdf  17)أطلييييييييييييييييييي  علييييييييييييييييييييه يف 
 (.2018أاير/مايو 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-772_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-772_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-772_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-156_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-156_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CJE-13-156_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/publications/cmb/2017/kdal17001enn.pdf
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Holdings NV  عليى  يركةArbitron Inc.  واعتيربت اللجنية أن الصيفقة قيد تفضيإل يف املسيتقبل ىل .
او علييى املنافسيية يف جمييال تقييد  اخلييدمات املشيي كة املتعييددة املنصييات لقييياس نسييب املشيياهدة القضيي

أبن متييارس ميين جانييب واحييد قييوة سييوقية يف السييوق الوطنييية  Nielsenواالسييتماع، وستسييما لشييركة 
. ورغيم هيذه النظريية الييت تسيتند ىل  تقيييم (22)هلذا النوع مين اخليدمات وسيتؤدي ىل  ارتفياع أسيعارها

ألضييرار الييييت قييد تلحيييق ابلسيييوق يف املسييتقبل، أ يييارت اللجنييية، ابالسييتناد ىل  األدلييية، ىل  وجيييوب ا
اختيياذ ىلجييراوات تصييحيحية ميين أجييل كالتصييدي للضييرر ا تمييل علييى املنافسيية الييذي قييد ييينجم عيين 

 . وأ يييارت اللجنييية، أتيييييداا لقرارهيييا، ىل  املبييياد  التوجيهيييية املتعلقييية بعملييييات(23)عمليييية االسيييتحواذك
ىلذا كانيييت الشيييركات  ، الييييت تييينص عليييى أن تنظييير الوكييياالت يف ميييا2010 االنيييدماج األفقيييإل لعيييام

تفنَجيييييز عمليييييية  كانيييييت سيييييتبدأ كمنافسييييية مبا يييييرة حقيقيييييية فيميييييا بينهييييياك، ليييييو مل املندجمييييية بيييييدأت أو
. وبناوا على املوقف اليذي اختذتيه اللجنية، اتفيق الطرفيان عليى ىلدخيال بنيد جدييد يينص (24)االندماج
ا تيييرخيص يتييييا لطييير  اثليييع ىلمكانيييية احلصيييول عليييى البيييياانت اخلاصييية  مهيييور  ييييركة عليييى مييين
Arbitron .على املنصات املتعددة، وذلك دون دف  ىل وة 

وما فت ت وكاالت املنافسة تواجه صعوابت يف التصدي للشواغل اليت ت ريها املنافسة يف  -48
ولوجييا املتقدمية. فليم تتوصيل هيذه الوكياالت جمال االبتكيار واملنافسية يف األسيواق املسيتقبلية للتكن

ىل  ىلجييياد اإلجييراوات التصييحيحية املناسييبة للتصييدي هلييذه الشييواغل يف بعييه حيياالت االنييدماج. 
عليى  Applied Materialsاستحواذ  يركة ومن بني األم لة اليت تعذر فيها ىلجياد م ل هذه احللول، 

، حييييييع اعتيييييربت وزارة العيييييدل أن الشيييييركتني مهيييييا املتنافسيييييان الرليسييييييان Tokyo Electron يييييركة 
مستقبأا يف سوق املنتجات الييت جييري تطويرهيا. وختليى الطرفيان عين خطيط االنيدماج بعيد رفيه 

يتعلييييق بعملييييية  وزارة العييييدل اإلجييييراوات التصييييحيحية املق حيييية ابعتبييييار أن احلزميييية املق حيييية فيمييييا
اخلتييام، تييدل  ي للشييواغل املتعلقيية ابملنافسيية يف جمييال االبتكييار. ويفتكيين كافييية للتصييد التصييفية مل

علييى ضييرورة  American Express Companyوالييوالايت املتحييدة ضييد  Microsoft/Yahooقضييية 
النظر يف خصوصيات األسواق املتعددة ا وانب ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة، اليت تضم فاعلني 

يف حتليييييل أثيييير عمليييييات  Uberو ييييركة  Googleو ييييركة  Facebookو ييييركة  Amazonم ييييل  ييييركة 
 .(25)االندماج يف هذه األسواق

    

__________ 

: Hart–Scott–Rodinoدم مبوجيييب قييييانون ، التقريييير السييينوي املقييي2013 نييية التجيييارة االحتاديييية ووزارة العيييدل،  (22)
 .2013السنة املالية 

و ييركة  .Nielsen Holdings N.V، بيييان  نيية التجييارة االحتادييية: يف قضييية  ييركة 2013 نيية التجييارة االحتادييية،  (23)
Arbitron Inc. :متيياح علييى الييرابط التييايل ،https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/ 

297661/140228nielsenholdingstatement.pdf  (.2018أاير/مايو  23)اطال  عليه يف 
 نفس املرج  أعأه. (24)

(25) CS Hataway وMS Wise ،2016 اليييوالايت املتحيييدة، مراقبييية عملييييات االنيييدماج يف قطييياع التكنولوجييييا ،
 .I Knable Gotts, ed., The Merger Control Review (Law Business Research, London)املتقدمة، يف 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/297661/140228nielsenholdingstatement.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/297661/140228nielsenholdingstatement.pdf

