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( )١

موجز تنفيذي
تغلغلتتت الا تتلتان الجينولوجيتتيف اليب تتدي ة جواأ ت عدي تتدي متتن أ تتا عتتي الن تتا
تاتتما الجقتتول والجفاعتتا ايججمتتاعشر وتلتتت وتتلتان أمتتازو ووغتتا و يقتتبو و و تتا تتا
وتلتان التنفو والغتتاز وايت تاين لتمن الاتتلتان العامليتيف العاتل اليتتإىل التجنا ا الل لتتيف
القتتوقييف ة عتتا ٢٠١٨ر وتجتتيذ تتذا املن تتان اللقميتتيف م تزاأ عديتتدي ،لين تتا أل ت ت أي تتا
ت تتج يث تً تدا ة غي تتاان املق تتج ليمي ،ه تتا ن تتا ق تتوي ل تتوقييفر وق تتد أ تتذا األم تتل و توا ا
ي تجعلتتاب نملنا قتتيف ق ت  ،غتتا تجعلتتاب أي تتا كمايتتيف املقتتج لس ول ونتتيجهر وتتتد غلتتدا
عديتتدي متتا يىت ت علتتق الهلتتوي القتتوقييف ستتذا املن تتان متتن و لتتلبييف ،وتقتتعق تتا لتتبا
الج دي للج دأن املج ليف هبار
وتلتتتز تتذا املتتذتلي علتتق القتتمان اتانتتيف نملن تتان اللقميتتيف وا املىتبتتيف علي تتا ة
قتتاأو وليالتتان املنا قتتيفر والتتد وتتاين قتتاأو املنا قتتيف التتو يلتتز تيييف تتا ملواج تتيف النجتتا
القلبييف الو قد تناأ عن املن ان اللقمييف امل يمنيفر وتهلد غعت ليتا ان القيالتيف العامتيف متن
أجا محاييف املنا قيف وتعزيز ا ة ايقج ا اللقمشر

__________

()١

ملل يف علق أتييد من األمث املج دير
مل وظيف :ي ينطوي ِذتل أي ولتيف أو عملييف َّ
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أوالا -مقدمة
 -١أاتتتتت الجطتتو ان الجينولوجيتتيف للمقتتج ليمي منجاتتان ولتتدمان جديتتدي تهلت َّتد وتتاا ة
تًد من األتيا ر وتوجد املن تان اللقميتيف ة نتل تذا الجطتو ان ،وأ ن للللتيف العديتد
من الهلطاعان ايقج ا ييفر وتجيذ املن تان تيي ألالتيا قميتا ةموعتيف مجنوعتيف متن اتتدمان،
مبتتا ي تتا األل توال (أمتتازو ) و ت ن الجطبيهلتتان (وغتتا) ومواقتتع الجوانتتا ايججمتتاعش ( يقتتبو )
و لت تتان الب تتل ( و تتا)ر وي ينط تتوي أا تتاع املن تتان عل تتق تبع تتان ة بيع تتيف املع تتام ن ة
غع ت الهلطاع تتان ايقج تتا ييف ق ت  ،غ تتا تىت ت علي تته أج تتا أي تتا ة ق تتد ي الا تتلتان عل تتق
الجولع غقلعيف ،ها يؤثل ة ييا الهلطاعان()٢ر وقد دن تإأن وتلتان الجينولوجيتا مات د
األعمال الجاا ييف علق ال عيد العاملشر فش عا  ٢٠٠٩تاأت الاتلتان العامليتيف العاتل اليتإىل
كق الل ليف القوقييف ي ت ث ي ولتيف تينولوجيا واتدي وث ث ولتان للتنفو والغتازأ أمتا ة
ع ت تتا  ، ٢٠١٨هل ت تتد أن ت تتب ت الهلا م ت تتيف ت ت تتث نيت ت ت و ت تتلتان تينولوجي ت تتا وو ت تتلتجمي ت ت تتدمان
املقج ليمي تلجامها لول تإىل علق ا أىأت (اجلدوي  ١و)٢ر
اجلدول ١
الشركات العاملية العشر الكربى ٣١ ،آذار/مارس ٢٠٠٩
(مبليا ان الدوي ان)

الىتي

الالتيف

١

تقو موغيا

٢

ولتيف النفو ال ينييف

3

واملا ن

٤

م لف ال مي ال ناعش والجاا ي

٥

ولتيف ايت اين ال ينييف

٦

ماييلولو ت

٧

ولتيف ايت اين

)(Exxon Mobil
)(Petro China

)(Walmart

)(China Mobile

AT and T

الهلطاع

الل ليف القوقييف

النفو والغاز

33٧

النفو والغاز

٢٨٧

لدمان املقج ليمي

٢٠٤

اتدمان املالييف

١٨٨

ايت اين

١٧٥

الجينولوجيا

١٦3

ايت اين

١٤٩

٨

ولتيف

Johnson and Johnson

اللعاييف ال

٩

ولتيف

Royal Dutch Shell

النفو والغاز

١3٩

١٠

ولتيف

Procter and Gamble

القلع ايلج تييف

١3٨

امل تد :

ييف

١٤٥

PricewaterhouseCoopers, 2018, Global Top 100 Companies by Market Capitalization:

)31 March 2018 Update (Londonر
__________

()٢
2

)UNCTAD, forthcoming, Digital Economy Report (United Nations publication, Genevaر
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اجلدول ٢
الشركات العاملية العشر الكربى ٣١ ،آذار/مارس ٢٠١8
(مبليا ان الدوي ان)
الىتي

الالتيف

الهلطاع

الل ليف القوقييف

١

وغا

الجينولوجيا

٨٥١

٢

ولتيف

الجينولوجيا

٧١٩

3

ماييلولو ت

الجينولوجيا

٧٠3

٤

ولتيف

Amazon.com

لدمان املقج ليمي

٧٠١

٥

ولتيف

Tencent Holdings

الجينولوجيا

٤٩٦

٦

ولتيف

Berkshire Hathaway

اتدمان املالييف

٤٩٢

٧

ولتيف

Alibaba

لدمان املقج ليمي

٤٧٠

٨

يقبو

الجينولوجيا

٤٦٤

٩

ولتيف

JPMorgan Chase

اتدمان املالييف

3٧٥

١٠

ولتيف

Johnson and Johnson

ييف

3٤٤

*Alphabet

اللعاييف ال

امل د PriceWaterhouse Coopers, 2018 :ر
*  Alphabetش الالتيف األمث لغو ا منذ عا ٢٠١٥ر
 -٢و يما يجعلاب غهلطاعان د ي ،تاأت ولتيف أمازو متلس ت يف تجااوز  ٩٠ة املا تيف ة
ني ألوال منجاان خمجلفيف ة اللغع األول من عا  ،٢٠١٨وولتيف يقبو ش موقع الجوانا
ايججمت تتاعش اللا ت تتد ،ذ غلغت تتت ت ت تتج ا ة القت تتول  ٦٨.٩٥ة املا ت تتيف ة وت تتبا  /إايل ،٢٠١٩
وهتتتيمن وتتلتيف و تتا علتتق لتتول لتتتان الب تتل ك تتيف ونتتلت  ٨٩.٩٥ة املا تتيف ة تتتاأو
الًاين/ينايل )3(٢٠١٩ر وللص تهلليل أويل عن الهلياب غاأ املن ان اللقميتيف أعدتته جلنتيف املنا قتيف
ووتؤو املقتتج لس ة ألتىاليا أ يقتتبو أو و تتا تقتجأثلا غنقتتبيف  ٥٠ة املا تيف متتن تاتتث
تلتيف املعلومان ة مواقع ولا و ا ع األلىالييف()٤ر وللهلتوي القتوقييف واسيمنتيف ة غعت ألتوال
املن ان الل يقتييف أتثتد ة الاتلتان ِ
تذا األلتوال والبهلتاع
املبجيتلي ال تغدي و مياأيتيف ونتوسا
ي تتار هل تتد متل تتس املن تتان امل يمن تتيف ،مً تتا أم تتازو ووغ تتا و و تتا ،اسيات تتا األلال تتييف وت تتديل ا،
__________

()3
()٤

GE.19-07120

اأظت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتل https://marketingland.com/amazon-owns-more-than-90-market-share-across-5-different-product-
 ،categories-report-241135و ،http://gs.statcounter.com/social-media-statsوhttps://www.statista.com/

statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ر

Australian Competition and Consumer Commission, 2018, Digital Platforms Inquiry: Preliminary

)Report (Canberraر
3
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منا ق تتيف مهل تتدمش
أو تهل تتد ل تتدمان يعجم تتد علي تتا الجا تتا ووال تتعو ال تتنظث ال تتذين ي تتطلو
اتدمان ة ذا األلوالر وة تذا القتيال ،تلتتز تذا املتذتلي علتق الاتوا ا املجعلهلتيف نملنا قتيف
الناوئيف عن الجينولوجيا ال لميفر

اثنيا -خصائص حمددة للمنصات الرقمية
 -3تع تتلف املفول تتييف األو وغي تتيف املن تتيف الا تتبيييف نعجبا تتا ”منا تتأي تعم تتا ة أل توال ثنا ي تتيف
(أو مجع تتد ي) اجلواأت ت  ،وتق تتجلد ا أىأ تتت اتت تتيف مياأي تتيف الجفاع تتا غ تتمي ئج تتمي أو أتً تتل م تتن
املقجعملمي تجميز الواتدي عن األللىل لين ا تىاغو مجيعا من أجا توليتد قيمتيف لفئتيف واتتدي من تا
عل تتق األق تتا“()٥ر وتا تتما املن تتان ات تتدمان واألأا تتطيف م تتن قبي تتا األلت توال ومواق تتع الجوان تتا
ايججماعش و لتان الب ل وأظث الد ع وتبا ل الفيديور
 -٤وتجبتتع املن تتان اللقميتتيف تتاذل جديتتدي ة وتتال األعم تتال وتعمتتا وا زميتتان م تتمميف
جلم تتع البي تتاان ومعاجلج تتا ،وتجل تتذ ي تتا الهلت تلا ان ال تتجنا ا تل تتس البي تتاانر وتجطلت ت تتذا
املن ان تياليف ن ظتيف ي تقتى تنفتاب مهلتدما ،أمتا تياليف تا اساماتييف جظتا منلف تيفر و يتن
أ تي تتو الجينولوجي تتان ال زم تتيف لجل تزين البي تتاان ومعاجلج تتا ن ظ تتيف الجيلف تتيف ،لي تتن الجي تتاليف
اساماييف املج ليف نلبياان ا لا ييف تبهلق منلف يف ما أ يبدأ اوجغال النظا  ،و ين أ تقتاعد
البيتتاان ة القتتمي اتوا زميتتان لجهلتتدأ لتتدمان أ تتا وأتًتتل م عمتتيف يتجياجتتان املقتتج ليمي
الال تتييفر و ييتتا الجيتتاليف تتذا ”يجقتتث نتقتتاع و تتو ان الاتتث والنطتتال ،و يتتن متتن أ
ييقل تلُّتز البياان ال لميف ة القول ة أيدي ئيف قليليف من اجل ان الفاعليف“()٦ر
 -٥ومتتن غتتمي ات تتا ص التتو متيتتز املن تتان اللقميتتيف ا الاتتبيييف الهلا متتيف علتتق البيتتاانر
ومف تو األثتتل الاتتبيش ”ياتتد أتثتتد مقتتجعما واتتتد لقتتلعيف أو لدمتتيف ة قيمتتيف ذلتتس املنتتج
ل تتدىل مق تتجعملمي ولت تلين موج تتو ين أو جمل تتمي“()٧ر هل تتد يل ت ت أو تتلاال م تتً ة ال تتجعمال
يقبو من أجا الجوانا ايججماعش ةتل أ أنتدقاع ث يفعلتو ذلتسر وتتلتبو قيمتيف التجلدا
املن تتان اللقمي تتيف ا تبا تتا مباوت تلا غع تتد املق تتجعملمير وتق تتجفيد تتذا املن تتان م تتن تلهلج تتمي م تتن
تعهليبتتان املق تتجعملمي عل تتق الن تتو الج تتايل ” :م تتن ج تتيف ،ي تتن لا تتلتيف متل تتس قاع تتدي وال تتعيف م تتن
املق تتجعملمي أ م تتع مزي تتدا م تتن البي تتاان لج ق تتمي أوعي تتيف اتدم تتيف ،وليجقت ت س تتا م تتن تقت ت
مقجعملمي جد  ،ومن ج يف أللىل ،يتن للاتلتان أ تقجياتف غيتاان املقتجعملمي لج قتمي
توجيتته ع اهتتتا وعتتلهت لتتدماهتا مهلاغتتا النهلتتد ،ج تتا علتتق أمتوال لتتا ييف تقتتجًمل ا ة ويتتد
لدماهتا وجذب مزيد من املقجعملمي ملي أللىلأ وغقب تذا اللهلتان ال مجنا يتيف ،ي تبذ متن
ال ع للغايتيف علتق أي وتلتيف تتدلا القتول أ تنتا وتلتيف موجتو ي ي تا متلتس قاعتدي والتعيف
__________

()٥
()٦
()٧

4

اأظتتل الد التتيف ايلجهل تتا ييف ة ال تلاغو الجتتايل:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-

consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries-data-and-cloudر
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2016, Big data: Bringing

competition policy to the digital era, DAF/COMP(2016)14, Paris, 27 Octoberر
Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2018, Data, Algorithms and

)Policies: Redefining the Digital World (United Nations publication, Santiagoر
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متتن التتزن ن“()٨ر تتأتًل متتن  ٧٥ة املا تتيف متتن املقتتج ليمي علتتق ا أىأتتت ة التتويأن املج تتدي
األملييييف ،علق لبيا املًال ،يجقتوقو متن أمتازو ة معظتث الوقتت()٩ر والبيتاان عن تل تالتث
ة اذل أعمال املن ان اللقمييف الو الظق غهلوي لوقييف غف ا اليم ا ة ذا البياانر
 -٦وت ع عنانل و و ان الاتث والنطتال وا الاتبيييف الهلا متيف علتق البيتاان والتج يث
ة البياان تواجز أمتا لتول تذا األلتوالر تيمين أ تقتجلد و تا ،علتق لتبيا املًتال،
غيتتاان كتتوث املقتتجعملمي لج قتتمي لوا زميتتان تتل الب تتل لتتدي اأ أمتتا الاتتلتان اجلديتتدي ة
القول متلس ذا امليزير ويطلح أااع من يف اج تيف قتا ي علتق جتذب متا ييفتش متن تلتتيف
املعلومتتان علتتق ا أىأتتت التتدأ تب تدا أمتتا الوا تتدين اجلتتد ر وت ت لتتو أميتتن للاتتلتان الناوتتئيف
لول القتول ،لتلعا متا تجعتلهت ل تغو املنا قتيف وقتد ينج تش هبتا األمتل أ ت تبذ ة تتوزي
املن ان امل يمنيفر هلد تازن و ا  ٢١٢تياا ا أ منذ أتليق ا ة عا  ،١٩٩٨و تاوزن
قيميف تيازاهتا ذا  ١٧مليا وي ()١٠ر
 -٧و ت تت املن تتان اللقميتيف التتن الي لتييش اجلديتتد زاع ها لتيف األعمتتال التذي تتتا
يتتلىل أ تتدف الاتتلتيف اتانتتيف تتو الهليتتاب أق تتق قتتد متتن األ نحر النمتتاذل اجلديتتدي ل عمتتال
تعطت تتش النم ت تتو األولويت تتيف عل ت تتق األ نح ة األجل ت تتمي مت تتا غ ت تتمي الهل ت تتد واملجول ت تتو ،أي زأ ي ع ت تتد
املقجعملمي أق ق تد هيتن غتدي متن زأ ي األ نحر وغولتع املن تان امل يمنتيف أ تجبتع تذا
ايلتىاتياييف ة األعمتتال نلنظتتل متتا يجي تته ستتا املقتتجًملو متتن تتام تليتتيف تيبتتد اتقتتا لر
هلتتد تتذ املق تتجًملو لا تتلتيف أم تتازو  ،متتً  ،نلنم تتو م تتن و ال تتغو علي تتا لج هلي تتاب األ نح،
ولعت أطال أعماسا و للت يمنج ا نعجبا ا لوقا للجاا ي ا ليىوأييف()١١ر
 -٨وامجتتدن املن تتان امل يمنتتيف أي تتا لجاتتما وتتلتان ألتتلىل ذان نتتليف ،هبتتدف ال تتول
علق املزيد من البياانر غو تا ،علتق لتبيا املًتال ،متتنذ أظام تا الجاتغيلش أأد ويتد ()Android
واا مل نعش اسواتتف اممولتيف ،هتا ين تا متن مجتع غيتاان املقتجعملمي()١٢ر ن لتا يف ذلتس،
تهلد و ا لدمان ألتلىل عديتدي ،تاتما تبتا ل الفيتديو ومهلا أتيف األلتعا والولتبيف القت اغييف
ولدمان أظث الد ع عإ ا أىأتت ،أاتتتت غيتاان لتا ييف عتن املقتج ليمي ،هتا ج َّتو لتدمان
ل الب ل لدي ا من ج يف ،و ع من قيميف البياان املباعيف للمعلنتمي متن أجتا توجيته ع اهتتث
علتتق تتو أ تتا ،متتن ج تتيف ألتتلىلر وغتتذلس أنتتب ت و تتا جذاغتتيف للمقتتجعملمي واملعلنتتمي علتتق
تد القواع ،وزا ن يلا اهتا من ا ع ر و يقبو و و ا مها ولتجا ا ع اللقمتش امل يمنجتا
علق القتول ،وغلغتت ت تج ما ا مجاليتيف  ٥٨ة املا تيف ة لتول ونتلت قيمج تا  ١١١مليتا
وي ة الويأن املج دي ة عا ٢٠١٨أ أما ولتيف أمازو  ،و ش أتإ ولتيف لبيع الجاز يف علق

__________

(OECD, 2016 )٨ر
اأظ ت ت ت ت ت تتل https://www.cnbc.com/2017/12/19/more-than-75-percent-of-us-online-consumers-shop-on-
()٩
amazon-most-of-the-time.htmlر
( )١٠اأظل https://acquiredby.co/google-acquisitions/ر
(L Khan, 2017, Amazon’s antitrust paradox, The Yale Law Journal, 126(3):564–907 )١١ر
( )١٢اأظل https://www.businessinsider.com/chart-why-google-gives-away-android-2013-12?r=US&IR=Tر
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ا أىأ تتت ة الع تتال ،جعت تتا ل ت تتج ا ة القت تتول أق تتبيف  ٤.٢ة املا تتيف()١3ر وتت تتإز تتذا األ قت تتا
ال ت ن الل يقتتييف غتتمي التتج يث ة البيتتاان والهلتتوي القتتوقييف وتزايتتد الويتتا البيتتاان أهلتتد متتن
ل ل ا ع اللقمش ة اذل أعمال املن ان اللقمييفر
 -٩وتبمي الب وث الو تناولت اي ا تان القتلوتييف أ نتا تيلفتيف معل يتيف ة الج تول متن
من تتيف ألتتلىل ،متتن تيتتل متتا يلتتز متتن وقتتت وج تتد و اقتتيف وتلتيتتز وتفيتتد مقتتجملأ وعليتته
ي ين أ تج هلاب املنا قيف ”غنهللي علق الفأ ي“()١٤ر ويعزز ذا الولتع يمنتيف املن تان امل يمنتيف
أن ت ويزي تتد ا ق تتوي ل تتوقييفر ونلنظ تتل وج تتو تفن تتيف م تتن املن تتان امل يمن تتيف ال تتو ي تواج تته أي
منا قتتيف ،تبهلتتق أمتتا املقتتج ليمي غ تتعيف ليتتا ان ق ت وي ييتتا ييتتو غولتتع ث التتج يث ة
مجع غيااهتث والجلدام ار وقد أ ذا األمل ووا ا تجعلاب نملنا قيف ومحايتيف املقتج لس ة مجيتع
أ اع العالر

اثلثا -كيفية محاية املنافسة وتعزيزها يف االقتصاد الرقمي
ألف -تكييف إطار مكافحة االحتكار وفقا للتحدايت الرقمية
 -١٠تتدن وتتتدي الجطتتو الجينولتتوجش القتليعيف بيعتتيف األلتوال و تتاذل األعمتتالر و تتلح ذلتتس
الدأن أما قواأمي وليالتان املنا قتيف ،التو يلتز تيييف تا لجنالت واقتع القتول اجلديتد و تاذل
األعمال اجلديدير و ذا أمل نلغ األمهييف ليفاليف ألوال تنا قييف وألوال مفجوتيف أما املنا قيفر
 -١١والن القا د تاليا ة ميا يف ايتجيا و معيا تاا املقتج لس ،التذي يقتجند
قي تتا الفوا تتد أو األلت تلا للمق تتج ليمي ة و تتيا ااف تتاهت أو ا تف تتاع األل تتعا  ،عل تتق الجت توايلر
ومبوج ت تتذا ا تتا  ،ي تًتتا و توا ا زاع ها لتتان متتن قبيتتا القتتعل اي ىالتتش ،التتذي ياتتيا
عن تلا ألالتتيا متتن ال تىاتياييف أعمتتال املن تتان امل يمنتتيف التتو تجتتيذ لتتوقا علتتق ا أىأتتت ،للنمتتو
ة األجلتمي متا غتمي الهل تد
واتجيا القتولر وتتؤ ي تذا املما لتيف تتدين ألتعا ايلتج
واملجولتتو ،تتتمي لتلال املنا قتتمي متتن القتتولر وغعتتد ذلتتس ،يتتن أ تزيتتد األلتتعا وتتتجهللص
اتيا ان غقب أهلص املنا قيف نا أو اأعدام ار ومع ذلس ،ي خت ع ذا املما لان للجتدقياب
ة تتا ميا تتيف ايتجي تتا أل تتا تبت تدو ،غق تتب ااف تتاهت األل تتعا  ،ة ن تتا املق تتج ليمي ة
البدايتتيفر ومتتن الج تتدأن األلتتلىل امللتبطتتيف مبعيتتا تتاا املقتتج لس اتجمتتال نتتعوغيف جتلاع اللتتي ن
أللعا املن ان ا ليىوأييف الو تجيذ اسياتا األلالييف ة القول غقب للعيف تهللت األلتعا
والجقعد امللاعش ل تجياجان الال ييف الذي تيقلا اتوا زميانر ز علق ذلس أ القعل لتي
املعيتتا األأق ت ة اللتتي ن املنا قتتيف ة لتتيال املن تتان ا ليىوأيتتيف ،أل لتتدمان تًتتدي تهلت َّتد
واا و تا املقج ليو ة واقع األمل يد عو مهلتاغ ستا غجتو د غيتاان ول تييفر وعليته ،قتد
تظتتا غع ت ها لتتان املن تتان امل يمن تيف أو املن تتان املاتتموليف غعمليتتان ايأتتدمال تقتتب لتتل ا
__________

( )١3اأظ تتل
expense-of-google-facebookر
(A Candeub, 2014, Behavioural economics, Internet search and antitrust, I/S: A Journal of Law and )١٤
Policy for the Information Society, 9(3):407–434أ اأظتتل https://www.wired.com/2012/10/google-gets-
closer-to-a-court-date/ر
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/amazon-increases-ad-market-share-at-
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للمقتتج لس ة أو تتيال أل تتلىل تتد الق تتعلر وينبغ تتش ذ تول تتيع أط تتال تتاا املق تتج لس ليا تتما
معتتايد أل تتلىل تل توييف املق تتج لس ولي تتا ا ومحايتتيف غياات تته الال تتييف وتي تتاليف ا غ تتدال وا
النامجيف عن تبعييف املقج لس للمن ان امل يمنيفر
 -١٢وقتد اقتتىح غعت البتتاتًمي اتبتاع ت جديتد زاع الج هليهلتتان املجعلهلتيف نملنا قتتيف التو تلتتتز
علتتق ا املللتتيف نملنا قتتيف النامجتتيف عتتن اليتتث املن تتان ة البيتتاان الال تتييف ،واقتتىح ولتتلو
ن تان لقيالان ات ونييف واملنا قيف ،مع ملاعاي الع قيف غمي ال يف ة القول والج يث ة
البي تتاان()١٥ر ويا تتد ل تتا ( )٢٠١٧تيفي تتيف عا تتز ال تتن الهل تتا ث عل تتق تتاا املق تتج لس ع تتن
تاتف و ع األلتلا املللتيف نملنا قتيف ة ايقج تا اللقمتتش ،وياتد علتق لتلو ي اتبتاع ت قتتا ث
علق العمليتان زاع املن تان اللقميتيف يلتتز علتق تتواجز لتول القتول وت تا ب امل تا وظ تو
م تلاقب غ توانن التتدلول وأهلتتا ايلجنتتال والتتجلدا البيتتاان والتتج يث ي تتا و يناميتتان الهلتتد ي
الجفاولييف()١٦ر
 -١3وينبغ تتش ل تتال تع تتدي ن عل تتق تتا وأ وان ميا تتيف ايتجي تتا م تتن أج تتا مواج تتيف
التتدأن الهلتتل التتا ي والعا تلينر وييجقتتش مقتتا املنا قتتيف أمهيتتيف ة تتذا ال تتد علتتق الن تتو
وتتتدن تتذا الا توا ا الً ثتتيف (عتتد الًهلتتيف ة اجل تتيف الهلويتتيف ،و تواج
الجتتايل” :مثتتيف يتتلي عام تيف َّ
املقج ليمي ،وايلجزا إباتتيف الفلال للوا األعمال) ،مفا ا أ املنا قيف مقا ر مقتا املنا قتيف
و منظث األلوال املف ا“()١٧ر

ابء -إنفاذ قانون املنافسة
 -١تعريف السوق املعنية
 -١٤تجقث املن ان اللقمييف آب ا الاتبيييف وجواأب تا املجعتد ي ،وتنطتوي أي تا علتق تيتاليف
ا غدال البا ظيف وو و ان الاث ومقجوأن الج يث ة البياان ،وتل ا عنانل مفيدي ة تعليف
القتتول املعنيتتيفر و يمتتا يجعلتتاب مبن تتان تفيقتتبو و و تتا ،تجوا تتاب ا اع علتتق لتتلو ي تعليتتف تتتا
جاأت نعجبتتا ا لتتوقا مقتتجهلليف متتا ا املقتتج ليو واملعلِنتتو ومهلتتدمو امجتتوىل وأي وتت ع ول تلين
معنيتمي ي يإمتتو معتتام ن يمتتا غيتتن ث ،أل جتان التتجداميف املنجاتتان تعجتتإ خمجلفتتيف نلتتج ف
جواأت املن تتيفأ هلتتد يعجتتإ املعلِنتتو متتً وتتبيان الجوانتتا ايججمتتاعش و لتتتان الب تتل غتتدا ا
حيا غع ا ا غع  ،غينما قد ي يلا ا املقج ليو تتذلس()١٨ر ويعجمتد معيتا التزأ ي ال تغدي
و تاأتتت ملمولتتيف و تتد عا لتتيف ة القتتعل ومعيتتا ايتجيتتا اي ىالتتش علتتق وليتتان األلتتعا ،
ومن قد ي ييوا أ اتمي منالبجمي لجهلدأ تعليف للقول املعنييف ة الاين الو تنطتوي علتق
املن تتان اللقميتتيف ،أل تتذا املن تتان تجتتيذ منجاتتان أو لتتدمان وتتاا مهلاغتتا البيتتاانر وغغيتتيف
تعليتتف القتتول املجعتتد ي اجلواأ ت  ،ي ينبغتتش أ تهلج تتل يئتتان املنا قتتيف علتتق ملاعتتاي املعتتام ن

__________

( )١٥اأظتل

N Newman, 2014, Search, antitrust and the economics of the control of user data, Yale

 ،Journal on Regulation, 31(2):401–454و F Pasquale, 2013, Privacy, antitrust and power, George

Mason Law Review, 20(4):1009–1024ر
(Khan, 2017 )١٦ر
(EM Fox, 1981, Modernization of antitrust: A new equilibrium, Cornell Law Review, 66(6):1140–1192 )١٧ر
(OECD, 2016 )١٨ر
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النهلديتتيف ،غتتا ينبغتتش ستتا أ أتلتتذ ة ايعجبتتا أي تتا تتتد هلان البينتتان التتو يتتن م تظج تتا ة
القول()١٩ر
 -١٥وينبغش سيئان املنا قيف أ تقجلد معايد لا ييف لجعليف القتول املعنيتيف ة الهلطاعتان
اللقمي تتيفر هل تتد أهل تتت أملاأي تتا ،م تتً  ،ق تتاأو املنا ق تتيف ة ع تتا  ٢٠١٧لجييي تتف ا تتا وأ واهت تتا
الهلاأوأيتتيف و تتاب ل تتا ص ايقج تتا اللقمتتش اجلديتتدي ،وأ للتتت تيمتتا جديتتدا يعتتىف نملنجاتتان
أو اتدمان اةاأييف الو تهلدم ا املن ان نعجبا ا لوقا ،مادي أ ”تهلتدأ لتلعيف أو لدمتيف
وت تتاا ي يبطت تتا ا ت تىاهت وجت تتو القت تتول“ (املت تتا ي ’)٢(١٨أ‘)()٢٠ر وعت ت َّتلف ميج ت ت اليت تتا ت ن
ايالا ي ،ة قلا تديل الع د غاأ يقبو  ،لول املنجاان املعنييف نعجبا تا ”لتوقا لانتيف
لابيان الجوانتا ايججمتاعش“ وتنتاول ة الليلته لجعليتف القتول خمجلتف اتتدمان ا ليىوأيتيف،
املاتتا لي تتا غونتتف ا ولتتا و الجوانتتا ايججمتتاعش ،وع قتتان الجنتتا يمتتا غين تتا ،ت عتتن
و تتا الا تتبيييف املباو تتلي وم تتدىل الل تتش املن تتان اللقمي تتيف ال تتو تجا تتيا معامل تتا م تتن جت تلاع ا
الاتتبيييف نمللوأتتيف ة تيييتتف املنجاتتان التتو تعلل ت ا ،وو ة متتوجز الهل تتييف أ ”وجتتو ’العتتد
الت ز ‘ متتن املقتتجعملمي أو اتتإان الجهلنيتتيف واملاليتيف والال تتييف ي ييفتتش ليجقت لاتتلتيف أ تتتدلا
األلتوال اةتتاو ي وتتتناذ ي تتا مًلمتتا ق تتت ة القتتول األنتتلييف ررر ت يتتن تدمتتيف أ تجوقتتع
الهليتتاب ايمجتتدا أفقتته عنتتدما تهلتتد أوعتتا خمجلفتتا متتن اتتتدمان ،متتن جتلاع ا الاتتبيييف املباوتتلي
الهلوييف“()٢١ر
 -٢تقييم سوء استعمال القوة السوقية
 -١٦يجطلت تهليتتيث الهلتتوي القتتوقييف ة لتتيال املن تتان اللقميتتيف الليتتا معتتايد خمجلفتتيفر ال تتول
علق البياان والج يث ي ا عن لا ييجقيا أمهييف تا يف و ن ا قوي لوقييف ،و ذا يف تجعتزز
أتًل من جلاع ا الابيييفر وعليه إ الاتلتان ”تجنتا علتق القتول غتدي متن الجنتا ة
القول ،ها يؤ ي أجا ’الفا ز حي ا علق تا وشع“‘()٢٢ر
 -١٧ويج من قاأو املنا قيف املنهلذ ة أملاأيا تيما جديدا غاأ املعايد التو ينبغتش ملاعاهتتا
ة تهلييث امللتز القوقش ملناأي ما ة تاليف األلوال والابيان املجعد ي اجلواأ  ،متن غين تا ا
الاتتبيييف املباوتتلي و تتد املباوتتليأ وايلتتجلدا املج توازي تتتدمان متتن مجع تتدين خمجلفتتمي وتيتتاليف
ا غتتدال التتو تهلتتع علتتق عتتاتاب املقتتجعملميأ وو تتو ان الاتتث ال تو الهلهل تتا املناتتأي ة لتتيال ا
الاتتبيييفأ وون تتول املنا تتأي البي تتاان ذان ال تتليف نملنا قتتيفأ وال تتغو الجنا ق تش الن تتاجث ع تتن
ايغجيا (املا ي ’)3(١٨أ‘)ر
 -١٨ويز ا لوخ الهلوي القوقييف للمن ان اللقميتيف متن لت ل الجيامتا اللألتشر هلتد وتلعت
املن تتان امل يمنتتيف ،تأمتتازو ووغتتا ،ة تولتتيع أطتتال أعماستتا ألتتيا ة أل توال املنبتتع وامل ت ،
وأنتب ت تنتا الجاتتا أو مطتو ي الجطبيهلتتان التذين يقتتجلدمو تلتس املن تتانر وحيقتن تتذا
__________

( )١٩امللجع أفقهر
( )٢٠اأظل https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gwb/englisch_gwb.html#p0024ر
(Federal Cartel Office, Germany, 2019a, Facebook, exploitative business terms pursuant to section )٢١
19(1) GWB [German Competition Act] for inadequate data processing, Case summary, 15 Februaryر
(OECD, 2016 )٢٢ر
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الجولتع قتتد هتا علتتق مجتع املزيتتد متتن البيتاان ويزيتتد قتتد هتا الجنا قتييف ،و ن تتا و متلاقب غتوانن
التتدلول املجتتاجل ا ليىوأيتتيف وألتوال الجطبيهلتتان ،تيتتل المتتا نتتفيف املالتتس واملقتتجعما علتتق
تد القواعر وقد تعمد املن ان امل يمنتيف ،ة أي وقتت ،متن جتلاع تذا الولتع ،تيتا لتلو
ينطوي علق ا لاعي وا ق اعر أمازو علق لبيا املًال ،تاأت ة البداييف ميجبتيف ليىوأيتيف،
تنوعتتت وأل ت ت تبيتتع املولتتيهلق واليج ت املقتتموعيف و د تتا متتن القتتلع ايلتتج تييف ،واأجهللتتت
أي تتا ال تتناعيف الج ويليتتيف و تتا ي الجاز تتيف ة منجاتتان المتتا ع مج تتا الجاا يتتيف ،منا ِقتتيف تتا ا
وللين ة لوق ا ،أنبذ متن املميتن للمن تيف امل يمنتيف أ متيتز لتد الجاتا املقتجهللمي التذين تث
زن ن تتا ومنا قتتو ا ة الوقتتت أفقتتهر وأن تبذ البتتا عو يعجمتتدو علتتق وتتلتيف أمتتازو لد جتتيف أ تتث
حيهلهلو معظث مبيعاهتث علق موقع ا علق الل ث ها يفلهت علي ث من لو تىاوح غمي  ٦ة املا تيف
و ٥٠ة املا يف()٢3ر و ين أ يؤ ي ملتتز أمتازو وتبه ايتجيتا ي لتلو مقتشع متن لت ل
أمو تاما مً القعل اي ىالش والجمييز لد املنا قمي علق مقجوىل ا ي الجاز يفر
 -١٩و ج تتت املفول تتييف األو وغي تتيف وميجت ت الي تتا ت ن ايال تتا ي ة أملاأي تتا الهليهل تتمي غا تتأ
أمتتازو ر أمتتا الهليتتاب املفولتتييف دتتتز علتتق تيفيتتيف تعامتتا أمتتازو متتع تتا الجاز تتيف متتن األ تلاف
الًالًتتيف ،ومتتا ذا تاأتتت الاتتلتيف تقتتجلد غيتتاان البتتا عمي لج هليتتاب ميال ت متتن املنجاتتان التتو
تبيع تتا مباو تتلي()٢٤ر وأمتتا الهلي تتاب ميج ت الي تتا ت ن هلتتد غ تتدأ ة تا تلين الً تتاين/أو مإ ،٢٠١٨
ويلتز علق معل يف ما ذا تاأت ولو األعمال واملما لان الو تفللت ا أمتازو علتق البتا عمي ة
لتتوق ا ة أملاأيتتا تنطتتوي علتتق لتتاعير وت تتطلع أمتتازو غتتدو متتز ول غونتتف ا أتتتإ اتجتتل ز تتيف
علق ا أىأت وأولع لول ليىوأييف ة أملاأيا ،والجا من مياأيف تقمذ سا غفلهت ولو د
مواتييف للبا عمي الذين ينا قو منجااهتتا علتق من تج ار وتيمتن أمهيتيف تذا القتلو مبوجت قتاأو
املنا قيف األملاين ة يمنتيف أمتازو واعجمتا البتا عمي علتق ا أىأتت علتق أمتازو ()٢٥ر وغغيتيف ثبتان
اسيمنتتيف ،ي غتتد متتن تعليتتف القتتول املعنيتتيف نعجبا تتا لتتدمان لتتوقييف علتتق ا أىأتتت ،و ذا للتتص
ميج ت اليتتا ت ن التتجنجال غنتتاع علتتق تتذا القتتول املعنيتتيف ،لتتجيو وأتتذا املتتلي األو التتو
تع تتىف ي تتا يئ تتيف منا ق تتيف س ات تتدمان الق تتوقييف عل تتق ا أىأ تت تتش ل تتول هب تتذا ال تتفيف()٢٦ر
ولييو ذلس لاغهليف للج هليهلان الو تباول ا ويأن ق ا ييف أللىلر
 -٢٠ومتتن األمًلتتيف الديًتتيف علتتق لتتلو ماتتاغه وتتيوىل لتتد وتتلتيف وغتتا عج تتا املفولتتييف
األو وغي تتيف ة وذا /م تتا  ٢٠١٩من تتيف  ،Spotifyو تتش من تتيف ليىوأي تتيف ت تتو ل ل تتدمان غ تتل
املول تتيهلق الج تتد هلش ،ت تتدعش ي تتا أ وغ تتا ال تتد م تتن اتي تتا ان املجات تتيف وختن تتاب ايغجي تتا س اع و
ال عت ت والي تتث ة و وات تتد ،وال تتا م تتن عل تتق مي تتزي تتد عا ل تتيف وتل تتاب ل تتل ا مبط تتو ي
الجطبيهلان ا للين()٢٧ر
__________

( )٢3اأظل https://www.wsj.com/articles/sellers-need-amazon-but-at-what-cost-1421278220ر
(Federal Cartel Office, Germany, 2018, Bundeskartellamt initiates abuse proceeding against )٢٤
Amazon, Press release, 29 Novemberر
( )٢٥امللجع أفقهر
( )٢٦اأظل https://www.out-law.com/en/articles/2018/december/amazon-competition-case-germany/ر
( )٢٧اأظتل https://newsroom.spotify.com/2019-03-13/consumers-and-innovators-win-on-a-level-playing-
field/ر
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 -٢١وأغتتلز وو ( ،)٢٠١٠التتذي تتت م تتطلذ ”تيتتا الاتتبيان“ ،ا املفقتتدي النا تتيف
ع تتن الهل تتوي املجيامل تتيف أل تتيا ة ات ي تتال قط تتاع ايت تتاين ة ال تتويأن املج تتدي ،وإل تتص أ
وجتتو ”م تتل يف تبتتدي ة أتًتتل متتن بهلتتيف واتتتدي متتن بهلتتان الهلطتتاع ي تتع الاتتلتيف ة موق تتع
ت ا ب م ا جو لي“()٢٨ر ومن الق ا الوقوف علق ن يف ذا امل تظيف متن منظتو قطتاع
ايت تتاين ة لتتيال املن تتان اللقميتتيف ،وي لتتيما املن تتان التتو تجبتتع تتوذل األعمتتال املجياملتتيف
أليار
 -٢٢وتاتتد ق تتاأ تديًتتيف الع تتد اتبتتاع ت أتًتتل ملوأتتيف ة تهليتتيث لتتاعي التتجلدا امللتتتز
امل تيمن ة ايقج تتا اللقمتشر علتتق لتبيا املًتتال ،أثبتتت قتلا ميجت اليتا ت ن ايالتتا ي التتذي
حيظل علق يقبو اجلمع غمي غياان املقجعملمي من م ا خمجلفيف أ نتا نت ن غتمي لتلل
قاأو ميا يف ايتجيا و دا من املبا ئ والهلواأمي ،مًا محاييف البياانر والتجنج أ لفيقتبو
موقعتتا م يمنتتا ة القتتول الو ني تيف اتانتتيف غاتتبيان الجوانتتا ايججمتتاعش ة أملاأيتتا ،ذ تتاوزن
ت ج ا ة القول  ٩٥ة املا يفأ وأظتل ميجت اليتا ت ن أي تا ة عوامتا ألتلىل ذان نتليف ة
تهلييمتته للهلتتوي القتتوقييف ،مًتتا ال تتول علتتق غيتتاان امتتيف متتن الناتيتتيف الجنا قتتييف ،والهليتتاب و تتو ان
الات تتث الت تتجنا ا ا الات تتبيييف ،ولت تتلو املقت تتجعما ،وقت تتوي ال ت تتغو الجنا قت تتش النت تتاجث عت تتن
ايغجي تتا ()٢٩ر وييم تتن ال تتل للمق تتج لس ة هل تتدا ال تتج يث ة ال تتجعمال البي تتاان الال تتييف
أل تلاهت الجنمتتيو ،أمتتا علتتق اجلاأ ت ا لتتل متتن القتتول هلتتد تتتد ال تتل الجنا قتتش ة لتتيال
اتتتدمان ا ع أيتتيف ،ذ يواجتته التتزن ن واملنا قتتو املعلنتتو متتوِ ا م يمنتتا يعتتلهت تيتتز ا عت ة
وتتبيان الجوانتتا ايججمتتاعش ،أل من تتيف يقتتبو أنتتب ت وتتيئا اتتيئا من تتيف ي ت عن تتا
للتزن ن املعلنتمي ،األمتتل التذي يجالتق ة التتزأ ي القتليعيف ة قتث أعماستتا ة القتنوان األلتتدي()3٠ر
ون تتنف ميجت ت الي تتا ت ن تتذا الهل تتييف نعجبا تتا م تتن ”و تتلو األعم تتال ال تتو تنط تتوي عل تتق
ايلتتجغ ل“ ،والتتجند ة ق تلا ا علتتق وجتته ات تتوال مبتتا ئ محايتتيف البيتتاان التتو ي تتتل ة
الهل تتاأو األمل تتاين قت ت غ تتا تج تتمن ا أي تتا ي تتيف ايال تتا األو و الجنظيمي تتيف العام تتيف لماي تتيف
البياان ،تيل تفيد ايجج تا ان الهل تا ييف ميمتيف العتدل ايالا يتيف األملاأيتيف س مبتا ئ الهلتاأو
املدين ين أ تقلي ة الديد مدىل اأطواع ولو األعمال علق ايلجغ ل()3١ر و باب ميج
اليت تتا ت ن مبت تتا ئ محايت تتيف البيت تتاان ة تهلييمت تته للات تتلو الت تتو تفلل ت ت ا وت تتلتيف يقت تتبو أ وو هلت تتا
للجا تليعان املجعلهل تتيف كماي تتيف البي تتاان ،ينبغ تتش أ يجق ت للمق تتجعملمي أ يهل تتل وا كلي تتيف وم تتن و
تلاا تيفييف الجعمال غيااهتث الال ييف ،ول ال ا يقتبو علتق موا هلتيف عليتيف ملعاجلتيف البيتاان،
أل موا هلتتيف املقتتجعما ي تيتتو عليتتيف ي ذا تتتا تتتو د لتتدماهتا تتد مل تتو غجلتتس املوا هلتتيف()3٢ر
أ تتذا األمتتل تتتا ينبغتتش اعجبتتا ا وتتأا يجعلتاب ونتتييف البيتتاان ،وينتتد ل
وذ بتتت يقتتبو
__________

(T Wu, 2010, The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires (Alfred A Knopf, New York) )٢٨ر
(Federal Cartel Office, Germany, 2019a )٢٩ر
(Federal Cartel Office, Germany, 2019b, Bundeskartellamt prohibits Facebook from combining )3٠
user data from different sources, Background paper, 7 Februaryر
( )3١امللجع أفقهر
( )3٢امللجع أفقهر
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متتن لتتمن الج تتاال يئتتيف تنظيميتتيف ألتتلىل()33ر وة تتذا ال تتد  ،أوتتا ميج ت اليتتا ت ن
ايالا ي ما يلش:
ة ايقج تتا اللقم تتش ً ،تتا مجت تتع البي تتاان ومعاجلج تتا والا تتلو ذان ال ت تتليف
أاتا ا متتن أأاتتطيف أ ي األعمتتال ينطتتوي علتق أمهيتتيف نلغتتيف للمنا قتتيفر ونتتنف ال تتول
عل تتق البي تتاان ،ة املهل تتا األول ،ة تال تتيف املن تتان والا تتبيان ا ليىوأي تتيف ،نعجب تتا ا
ع تتام ذا ن تتليف نسيمن تتيف عل تتق الق تتول مبوجت ت امل تتا ي ’)3(١٨أ‘) م تتن ق تتاأو املنا ق تتيف
األملتتاينر ومتتن تتإ نتتد أأاتتطيف معاجلتتيف البيتتاان التتو ت تتطلع هبتتا الاتتلتان امل يمنتتيف
م متتيف ألالتتييف متتن م تا يئتتيف املنا قتتيف ،ي يتتن أ يجوي تتا املوظفتتو املعنيتتو كمايتتيف
البيتتاانر وة تتتاين اسيمنتتيف علتتق القتتول ،ت علتتق يئتتيف املنا قتتيف أ أتلتتذ مبتتا ئ
محايتتيف البيتتاان ة ايعجبتتا  ،وي لتتيما ة تهليتتيث متتا ذا تاأتتت الاتتلو املجعلهلتتيف مبعاجلتتيف
البيتتاان منالتتبيف أ ير وة تتذا ال تتد  ،مثتتيف نتتليف غتتمي ق تتاأو املنا قتتيف وقتتاأو محاي تتيف
البياان()3٤ر
 -٢3وتإز تذا الهل تييف أهلطجتمي تامجمير أوي ،ي غتد متن التلال متا علتق قتيد ل تا ص
املن تتان اللقميتتيف ة قتتاأو املنا قتتيف أو علتتق ملاعاهتتتا ة أفتتاذ قتتاأو املنا قتتيفر أيتتا ،ينبغتتش أ
يلاعتتش قتتاأو املنا قتتيف و أفتتاذا ال تليفَ غتتمي قتتاأو املنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس ومحايتتيف البيتتاانر وقتتد
از ا تت تلاغو تتذا اة تتاين غق تتب الهل تتوي الق تتوقييف ال تتو تجي تتا غي تتاان املق تتج ليمي للمن تتان
اللقميتتيفر ومثتتيف تاجتتيف اتبتتاع ت أتًتتل ملوأتتيف ة تهلييمتتان لتتاعي التتجلدا امللتتتز امل تتيمن ة
ايقج ا اللقمش الهلا ث علق البياانر
 -٢٤وة عا  ،٢٠١٧للت املفولييف األو وغييف لاميف قد ا  ٢.٤٢مليا وي علق ولتيف
و تتا غقتتب لتتاعي التتجعمال ملتز تتا امل تتيمن ذ متتتنذ لتتدمج ا املجعلهلتتيف نلجقتتول الهلتتا ث علتتق
املهلا أ ت تتيف ”مي ت تتزي ت تتد ما ت تتلوعيف“ ،و أن أ و ت تتا ي خت ت تتص ”مياأ ت تتيف ن زي ة أج ت تتا كً ت تتا
ي تدمج ا املجعلهليف نلجقول الهلا ث علق املهلا أيف ،غينما تعطش لدمان املنا قمي تبتا أ ى“()3٥ر
ولل ت املفولييف أ و ا ختناب املنا قيف علق ألا ايلج هلال ة ألوال الجقول الهلتا ث
علق املهلا أتيف ،منج يتيف متن قواعتد املنا قتيف املعمتول هبتا ة ايالتا األو و  ،التو تتنص علتق أ
اسيمنيف علق القول ة تد ذاهتا ليقت أملا خمالفا للهلاأو  ،لين ”علق عاتاب الاتلتان امل يمنتيف
مقؤولييف عد لاعي ملتز ا الهلوي ة القول غجهلييد املنا قيف ،لواع أة القول التو هتتيمن علي تا
أ ة ألوال منف ليف“()3٦ر وأملن املفولتييف ة قلا تا وتلتيف و تا ”نيمجًتال ملبتدأ غقتيو تو
املقتتاواي ة املعاملتتيف غتتمي لتتدمان الجقتتول الهلتتا ث علتتق املهلا أتتيف التتو يهلتتدم ا منا قتتو ا ولتتدماهتا
تتش“()3٧ر و تتذا مبتتدأ هاثتتا ملبتتدأ اليتتا ة أل توال ايت تتاين ومبتتدأ تيتتا الاتتبيان التتذي
__________

( )33اأظل https://www.bbc.com/news/amp/technology-47146431ر
(Federal Cartel Office, Germany, 2019b )3٤ر
(Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing )3٥

European Commission, 2017,

dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service,

Press release, 27 Juneر
( )3٦امللجع أفقهر
( )3٧امللجع أفقهر
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يقلي علق مهلدمش لدمان ا أىأتتر وت تيف جلنتيف املنا قتيف ووتؤو املقتج لس ة ألتىاليا
ول املقؤولييف اتانيف للو ي زأ ي مت يص الالتان الهلوييف ة القول()3٨ر
 -٢٥وأ ن تتذا الهل تتييف أهلاو تتا غ تتمي ام تتاممي املعني تتمي نملنا ق تتيفر وتل تتا أتم تتا ()٢٠١٧
الوقتتا ع ملعل تتيف متتا ذا تاأتتت تنتتد ل لتتمن أظتتلأن ا لتتاعي التتً ث علتتق األ جتتذ ،و تتش ت
الجعاما والجمييز وت ز الالاع ،ة ليال املا ي  ١٠٢من املعا دي ِ
املنظمتيف لعمتا ايالتا األو و
وايجج تتا ان الهل تتا ييف ذان ال تتليف ،وللتتص متتا يلتتش” :متتن و ا تتا ات لتتبع املفتتا يث
والهلواع تتد األلال تتييف اليامن تتيف و اع ا تتا الهل تتا ث س تتذا ا ل تتاعان ،تتإ وق تتا ع تتذا الهل تتييف
ي تنتتد ل لتتمن ئتتان ا لتتاعي تتذا“()3٩ر ويبتتمي تتذا الولتتع أوجتته الهل تتو املمينتتيف ة املعتتايد
املعجمدي لج ليا لاعي الجعمال امللتز امل يمن ة ليال ايقج تا اللقمتش ،تيتل يتن أ يناتأ
اجلتتدال ت ت ة تعليتتف القتتول املعنيتتيفر لمتتا تاأتتت املن تتان اللقميتتيف مجعتتد ي اجلواأ ت  ،تتتؤ ي
اسيمنيف علق جاأت واتتد عتا ي تعزيتز القتلو امللتا نملنا قتيف ة اجلاأت ا لتلر وة ق تييف
و ا ،الجنج أ اسيمنيف تامنيف ة لتول لتتان الب تل ،غينمتا تتا القتلو املقتشع ة لتول
لدمان الجقول الهلا ث علق املهلا أيفر وتعهلتد ل تا ص املن تان اللقميتيف تت علتق أتًتل يئتان
يف القتول املعنيتيف أو ول َتع أظليتيف ال تل أو الدي َتد أتوع ا لتاعي مبوجت األ تل
املنا قيف لإي تعل َ
الهلاأوأييف اللا نيف غاأ املنا قيفر
 -٣استعراض عمليات االندماج
 -٢٦ياتتيا اللي تتا عملي تتان ايأ تتدمال أل تتلون مق تتبهلا امتتا ملعاجل تتيف م تتا ي تتن أ ينا تتأ م تتن
ووا ا تجعلاب نملنا قيف من جلاع الهلوي القوقييف للمن انر د أ الولع القا د تاليا ة معظتث
الويأن الهل ا ييف و أ عمليان ايأدمال الو تقجوة عجبيف معينيف من قث األعمال أو األنول
تتش وتتتد ا التتو خت تتع ل لتتجعلاهتر وي أتلتتذ تتذا الالتتيف ة القتتبا قيمتتيف البيتتاان والَ ُّيتتث
األ تلاف املندوتتيف ي تتار والبيتتاان امتتيف ة ايقج تتا اللقمتتش وت تتفش قتتوي علتتق الاتتلتان التتو
تتتج يث ي تتار وملتتا تاأتتت ا لطتتا ان املجعلهلتتيف غعمليتتان ايأتتدمال ة معظتتث التتويأن الهل تتا ييف
تق تتجند عجب تتان معين تتيف ،تتش ة الع تتا ي ق تتث األعم تتال أو األن تتول ،تتإ مع تتايد ا لط تتا ق تتد
عجب تتيف ق تتث األعم تتال
ي تا تتما الا تتلتان اللقمي تتيف الهلا م تتيف والناو تتئيف أل تتا ي ت تتا ة الغال ت
الدأيا ،علق الل ث من ا تفاع قيمج ار
 -٢٧و عتتت تتذا امللتتاوف ميجت اليتتا ت ن ايالتتا ي األملتتاين أ ي تتيف ،ة قتتاأو
املنا قتتيف األملتتاين ،عجبتتيف جديتتدي لاتتل ا لطتتا ة لتتيال ملاقبتتيف عمليتتان ايأتتدمال ،عت وي علتتق
عجبيف قث األعمال العاملش وعجبيف قث األعمال املش األولر و يذا خت ع املعام ن مللاقبيف عمليتيف
ايأدمال ذا تاوز املبلتغ املهلاغتا لعمليتيف ايلتجي ع  ٤٠٠مليتو يتو و ،أي ذا تاوز لتعل الاتلاع
وات و الو يج مل ا املاىي ذا املبلغ (املا ي ’)١(3٥أ‘)ر وعليه ،ينبغش ا لطا ميجت
اليتتا ت ن غعمليتتان التتجي ع املن تتان اليتتإىل علتتق الاتتلتان ال تتغدي املبجيتتلي والواعتتدي ،ت ت
__________

( )3٨اأظل https://www.accc.gov.au/media/video-audio/digital-platforms-inquiry-media-conferenceر
(Akman, 2017, The theory of abuse in Google Search: A positive and normative assessment )3٩
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و ل تبلتتغ الاتتلتيف األنتتغل تامتتا عجبتتيف قتتث األعمتتال املتتش التتدأيا امتتد ي ة  ٥م يتتمي يتتو و،
األمل الذي قد حيدث ة الغال ة ايقج ا اللقمشر
 -٢٨وينبغش سيئان املنا قيف ،و ذا و األمًا ،أ تياف وتزيا ما ين أ ييبا املنا قتيف
متتن قيتتو امجتتيف عتتن عمليتتان ايأتتدمال منتتذ البدايتتيف ،غتتدي متتن اولتتيف ت ت يذ الجبعتتان ال تهلتتيف
امللليف نملنا قيف ،أل ذا الجبعان قد تقجع ش علق الا ما أ الجيل الالتيف القولر ويعلهت
ا ا أ اا تفانيا اوين وتاين منا قيف جييف أقبيا ة جنوب ولل وليا معاجليف الاتوا ا
املجعلهل تتيف نملنا ق تتيف غع تتد مت تتا عملي تتيف اأ تتدمالر ول تق تتجوف املعامل تتيف عجب تتان و تتل ا لط تتا ة
التتويأن الهل تتا ييف املعنيتتيف ومتتن ل ختطَتتل هبتتا يئتتان املنا قتتيفر تتد أ تتا أ ن و توا ا مجعلهلتتيف
نملنا قتيف ة املنطهلتيف ،والتطلن الوتتاين كتل تذا الاتوا ا ومعاجلج تا يتهلتار وتبتمي تتذا
الاين الج دأن املاثليف أما معاجليف ووا ا املنا قتيف الناوتئيف عتن عمليتيف اأتدمال منج يتيف ،ت
عن مياأييف الج هلياب ة ا امللتبطيف نملنا قيف ة أعهلاب عملييف اأدمالر
دراسة حالة إفرادية الستعراض عملية اندماج يف جنوب شرق آسيا
ة  ٢٦وذا /متتا  ،٢٠١٨التتجولت وتتلتيف  ،Grabو تتش وتتلتيف يلتتجدعاع لتتيا ان األجتتلي
ة لتتنغا و ي ،عل تتق عملي تتان وأن تتول و تتلتيف  Uberيلتتجدعاع ل تتيا ان األج تتلي ة ع تتد م تتن غل تتدا
جنتتوب وتتلل ولتتيا ،مبتتا ي تتا أدوأيق تتيا واتيلنتتد ولتتنغا و ي والفلبتتمي و ييتتت ا وتمبتتو أ وم تتاليزأ
وميا ا ر وة ا ذا ال فهليف ،تازن ولتيف  Uberت يف  ٢٧.٥ة املا تيف متن وتلتيف  Grabواأ تث
يق ت ا الجنفيتتذي ول ت ا ي Grabر ول إطتتل الطل تتا يئتتان املنا قتتيف ة البلتتدا املعنيتتيف أل
ال فهليف ل تقجوف عجبان ا لطا ا لزامييف أو يأعدا ول ا لطا غعمليان ايأدمال ،تما و
الال مً ة لنغا و ير
وة أدوأيقتتيا ،أن يئتتيف املنا قتتيف أ ال تتفهليف تاأتتت مبًاغتتيف عمليتتيف التتجي ع علتتق أنتتول متتن
و أهلا القيطلي من لع ولتيف  Uberة أدوأيقيا لع ولتيف  Grabة أدوأيقيا ،ول تين من
عملييف اأدمال ،ما ا الييا الهلاأوين لفلع ولتيف  Uberة أدوأيقيا ي يزال قا ما غ فيف مقجهلليف
عن الييا الهلاأوين لفلع ولتيف  Grabة أدوأيقيار
وق تتل ن جلن تتيف املنا ق تتيف املاليزي تتيف أ تلن تتد ع تتن تًت ت ل تتول ال تتجدعاع ل تتيا ان األج تتلي عل تتق
ا أىأت غعد عملييف ايأدمال ،جاأت اللانتيف املعنيتيف نلنهلتا العتا التإي ،متن أجتا لتما عتد
ل ل ال فهليف نملنا قيف ة لدمان الجدعاع ليا ان األجلير
والجعللتتت جلنتتيف املنا قتتيف ة الفلبتتمي تتذا ال تتفهليف ملعل تتيف متتا ذا تاأتتت لتتجؤ ي تهلليتتا
املنا قيف تد غعيد ،و للتت أمتلا يهل تش نختتاذ تتداغد مؤقجتيف يقتلي لت ل تىي التجعلاهت عمليتيف
ا يأت تتدمال ،مت تتن أج ت تتا الفت تتاخ علت تتق ظ ت تتلوف القت تتولر و ل ت تتت اللان ت تتيف لل ت تتفهليف ة الفلب ت تتمي ة
وب/أ قط  ،٢٠١٨نا غالو تجعلاب غنوعيتيف اتتدمان ومعتايد الديتد األلتعا ر وتتا استدف
متتن تتذا الجتتداغد الج ت ي ييف تتو معاجلتتيف الا توا ا املجعلهلتتيف نملنا قتتيف ،مبتتا ة ذلتتس ا تفتتاع األلتتعا
وت تتدين ات تتدمان النا تتا ع تتن ال تتفهليف ،ت ت ع تتن ل تتما مياأي تتيف ل تتول و تتلتان جدي تتدي
القتتولر وعينتتت اللانتتيف أمنتتاع ايتتدين متتن أ تلاف لًتتيف جتلاع نتتد مقتتجهلا يمجًتتال وتتلتيف Grab
يلجزاماهتتار وة تاتلين األول/أتجتتوغل  ،٢٠١٨للتتت اللانتتيف لامتتيف قتتد ا  ١٦مليتتو غيقتتو لبيت
علتتق تتلع وتتلتيف  Grabة الفلبتتمي غقتتب اأج تتا أتيتتا يقتتييف متتن األمتتل املجعلتتاب نلجتتداغد املؤقجتتيف
GE.19-07120
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ل ل ىي الجعلاهت عملييف ايأتدمالر وة تتاأو الًاين/ينتايل  ،٢٠١٩للتت اللانتيف لامتيف قتد ا ٦.٥
م يتتمي غيقتتو لبي ت علتتق تتلع وتتلتيف  Grabة الفلبتتمي غقتتب تهلتتدأ غيتتاان اق تتيف و تتد منقتتاميف
و د ن ي يف للند امجًاسا يلجزاماهتار
و ج تتت جلنتتيف املنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس ة لتتنغا و ي ة  ٢٧وذا /متتا  ٢٠١٨الهليهلتتا ة
ال تتفهليف ملعل تتيف متتا ذا تتتا ي تتا لتتلل لهلتتاأو املنا قتتيفر وو هلتتا ستتذا الهلتتاأو  ،ي يلت َتز أ تلاف عمليتتيف
ايأ تتدمال إبلط تتا اللان تتيف نلعملي تتيف لي تتن عل تتي ث أ ينا تتزوا تهلييم تتا ذاتي تتا لج دي تتد م تتدىل ل تتلو ي
ا لطتا ر ولل تتت اللانتتيف أ ال تفهليف قللتتت تًتدا متتن املنا قتيف ة لتتدمان التتجدعاع لتتيا ان
األجتتلي ة لتتنغا و ير عهل ت تتذا ال تتفهليف ،مليتتت وتتلتيف  ٨٠ Grabة املا تتيف متتن ت تتيف الق تتول
و عت األلعا و للول أقلب منا سا ،و و ولتيف  ،Uberمن القولر وتالت ا الابيييف
الهلوييف و غلوغ الالتان اجلديدي الو للت القول أطاقا ين ا من البهلاع والجولع ي ار عت وي
علتق ذلتتس ،للتتت وتتلتيف  Grabالجزامتان الجعامتتا ال تتلي علتتق وتلتان لتتيا ان األجتتلي والاتتلتاع
العتتاملمي ة وتتال أتجتتد القتتيا ان والقتتا هلمي ،هتتا أعتتال قتتد ي املنا قتتمي امجملتتمي علتتق الونتتول
القا هلمي ال زممي وامللتبان ال لو ييف للجولع ة القولر و للت اللانيف غع الجداغد الج ت ي ييف
علق ولتيف  Grabتلزم ا إبلغاع الجزاماهتا ال لييف علق ولتان ولا هلش ليا ان األجلي و غهلاع العما
وا زميج تتا اتانتتيف نلجقتتعد التتو تاأتتت معجمتتدي قبتتا ال تتفهليفر وغغيتتيف منتتع وتتلتو  Grabو Uberمتتن
ايلج واذ علق امللتبان األللىل لل يلوليف و ونول منتا جديتد ألتطول امللتبتان ،ألزمتت
جمتا ومنعج تا متن غيع تا لاتلتيف  Grabمتن و
اللانيف ولتيف  Uberغبيع ذا امللتبتان ألي منتا
موا هلتتيف مقتتبهليف متتن اللانتتيفر وأل تدا للتتت اللانتتيف لامتتيف قتتد ا  ١3مليتتو وي لتتنغا و ي علتتق
الالتجمي معا ،للع عمليان ايأدمال املنج ييف الو ي جعيف ي ا والو ت ل نملنا قيفر
و تجذ ولت املنا قتيف ة ييتتت ا الهليهلتا ة ال تتفهليف ة أأ /متايو  ،٢٠١٨و أىل ة تتتاأو
األول /يقمإ  ٢٠١٨أ ت يف ولتيف  Grabة القتول قتد تجاتاوز  ٥٠ة املا تيف ة ييتت ا غعتد
عمليت تتيف الجملت تتس ،وتت تتا علي ت تتا ذ أ ختطت تتل اسيئت تتيف غعمليت تتيف ايأت تتدمال و هلت تتا لهلت تتاأو املنا قت تتيفر وة
ا ي املنا قيف ومحاييف املقج لس الجاغعتيف لتوزا ي ال تناعيف
وبا  /إايل  ،٢٠١٩أتال اةل امللف
والجاا ي ملوانليف الج هليابر

امل تا :

Carmudi Insider, 2019, Grab P[hilippines] fined 6.5 million by local antitrust office for

wrong data, 29 January

submittingأ و

Competition Commission, Malaysia, 2018, Malaysia

Competition Commission to ensure e-hailing market remains competitive, Press statement, 28 Marchأ
و
Grab to service quality, price conditions for Uber takeover, Press release, 10 Augustأ و KPPU
[Competition Commission], Indonesia, 2018, The acquisition of Uber assets in Indonesia, 26 Aprilأ
وViet Nam Plus, 2019, Vietnamese authorities to probe Grab-Uber deal again, 14 Februaryر
Competition Commission, Philippines, 2018, PCC [Competition Commission, Philippines] binds

 -٢٩ويهل تتىح تهلليت تتل نت تتد م تتؤللا عت تتن اللانت تتيف امللجت تتا ي املعني تتيف نيت ت تتاين الجاغعت تتيف ةل ت ت
الل تتو ان ة اململي تتيف املج تتدي لإيطاأي تتا العظم تتق وأيللن تتدا الا تتمالييف النظ تتل ة ل تتاع عملي تتان
ايأتتدمال والجملتتس الهلا متتيف علتتق البيتتاان يلجبتتا امل تتل يف العامتتيف ،ماتدا متتا يلتتش” :يتتؤ ي
ذا ايلجبا  ،من ج يف ،أاوع تالتيف متن عتد اليهلتمي متن عمليتان متلتس الاتلتان يتن أ
تًبو ايلجًما األجنب املباولر لينه نذ ،من ج يف أللىل ،يئيف املنا قيف واأللوال ملوأيف أتإ
ة ن تتدا ق تلا إ تتد امل تتل يف العام تتيفر أم تتا ايجج تتا الهل تتا ش ال تلا ن وق تتاأو تتاا املق تتج لس
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تتيمين أ نعتتا اسيئ تتيف متتن الجتتدلا ة عملي تتيف متلُّتتس ت ت و تاأ تتت قلهلتتيف زاع ملاتمتتيف املن تتيف
تاما تبدا جدا من البياان“()٤٠ر

جيم -التنظيم
 -3٠يتتز ا الهللتتاب زاع لتتاعي املن تتان الل يقتتييف التتجعمال قوهتتتا القتتوقييف ،ومتتدىل اليم تتا ة
البيتتاان ،و لتلا ا نملقتتج ليمي واةجمتتع أي تتار وأنتتب ت غعت تتذا املن تتان م يمنتتيف وييتتا
التتجلدا
ي يقتتجطيع املقتتج ليو ايلتتجغناع عن تتا ،ذ تهلتتا اتيتتا ان املجاتتتيف ستتث ،يميلتتو
أف ت املن تتان ،وي يبتتدو بتتيف ة الج تتول عن تتار وتهلتتا َ تتذا املن تتان ة تًتتد متتن األتيتتا
نمللا اب العاميف ،أي أ املقجعما ياعل نلعاز عن الجللش عن ا وي د متن ليتا لتوىل الهلبتول
غالو لدمج ا()٤١ر وي غد من زأ ي الجفيتد يمتا ذا تتا أفتاذ قتاأو املنا قتيف أأقت أ اي أو
أ تتل ا ملعاجلتتيف الا توا ا النامجتتيف عتتن املن تتان اللقميتتيفر هلتتد ييتتو تنظتتيث تتذا املن تتان أوتتد
عالييف ل ما مياأييف الونول املفجوح والعتا ل جلميتع الاتلتان و اتتتيف تيتا ؤ الفتلال غتدي متن
القعش تا مااتا املنا قيف ال تهليف مبوج قاأو املنا قيفر
 -3١ويايا اليا وا ولل زاع املن ان اللقمييف امل يمنيفر ولعا متن لتبا لتما اليتا
تطبياب مبدأ امللا اب األلالييف علق املن تان امل يمنتيف ،علتق تلا تنظتيث قطتاع ايت تاين ،تيتل
متلس الالتيف املاغليف عا ي اسياتا األلالييف أو تديل ا ومتلتس مجع َتد استاتف الًاغتت أو اممتول،
لين تتا تلت َتز نلقتتماح لاتتلتان ايت تتاين األلتتلىل نلتتجلدا امللا تتاب غقتتعل من تتفر و يتتن أ
يقاعد تطبياب مبدأ امللا اب األلالييف ة منع املن ان الو تديل ملا اب ألالتييف هاثلتيف ،مًتا تطبيتاب
مجال وغا أو لول أمازو  ،متن لتاعي التجلدا امللتتز امل تيمن ،متع القتماح ستا ة الوقتت ذاتته
نيتجفاخ غفوا د الاث()٤٢ر
 -3٢ويت تتلىل وو ( ) ٢٠١٠أ ق ت تواأمي ميا ت تتيف ايتجيت تتا وتت تتد ا ي تيفت تتش لجنظت تتيث قطت تتاع
املعلومتتانأ ومتتن ألتتباب ذلتتس أ تطبيتتاب تتذا الهل تواأمي ينتتج عتتن الج ع ت سلتتعا ايلتتج
ولتتلوب لانتتيف ألتتلىل متتن لتتوع التتجعمال الهلتتوي القتتوقييف ،ويتتذ وو أ تتذا املما لتتان
ليقت أتًل اجلواأ ويالييف()٤3ر وة أي وو ،ملا تا تذا الجتدلا ال تتاب تد م تث لهلطتاع
املعلوم تتان ،ي تتن اتب تتاع ت ت ل تتجو ي للجعام تتا م تتع تلتي تتز الهل تتوي ة اقج تتا املعلوم تتان ،مات تدا
”أظا ي دف تهلييد وتهلقيث وموع الهلوىل الناوتئيف عتن التج يث ة املعلومتان“ ،التجنا ا
مبدأ الف ا ،أي ”ا غهلاع علق مقا يف مفيدي غمي تا واتدي من امل ا أو الطبهلان الل يقييف
ة اقج تتا املعلوم تتان“()٤٤ر وو هل تتا س تتذا املب تتدأ” ،ي غ تتد م تتن الف تتا غ تتمي اجل تتان ال تتو تط تتو
املعلومان ،واجل ان التو متلتس اسياتتا األلالتييف للاتبيان التو متتل من تا املعلومتان ،واجل تان
التتو تتتج يث ة أ وان أو منتتاغل الونتتول املعلومتتان“ ،وت تتث نتتيغيف وو ث ت ث تتتا ز لجنفيتتذ
__________

()٤٠
()٤١
()٤٢
()٤3
()٤٤
GE.19-07120

Select Committee on Communications, United Kingdom, 2019, Regulating in a digital world,

Second report of session 2017–19, 9 Marchر
امللجع أفقهر
Khan, 2017ر
Wu, 2010ر
امللجع أفقهر
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ذا املبدأ ش تنظيث الهلطتاع و أفتاذ قتواأمي ميا تيف ايتجيتا والجنظتيث التذايت التجنا ا
الالتان()٤٥ر

قواعتد

 -33ومثيف ت أوتد نتلاميف أي و تو تهلييتد اوتجغال من تيف م يمنتيف ة لتول تتو ل ي تا اسياتتا
األلالييف وتنتا ي تا الاتلتان التو تعجمتد علي تا()٤٦ر اتلتيف أمتازو  ،علتق لتبيا املًتال ،تبيتع
ة مجال ا وتنا البا عمي املقجهللمي ،وتقجطيع من ق اع املنا قمي أو للاج ث متن القتول
من ل ل اعجما لعل ا ىالش أو ظ ا البا عمي ة جان أ ى ة أجا الب لر
 -3٤وو ن مهلىت تتان هاثل تتيف عل تتق ال تتعيدين ال تتو وا قليم تتش م تتن اليوم تتان و يئ تتان
املنا قتتيفر هلتتد عتتا الإملتتا األو و املفولتتييف األو وغيتتيف ”النظتتل ة مهلىتتتان هتتتدف تتس
الىاغو غمي لتتان الب تل واتتدمان الجاا يتيف األلتلىل“()٤٧ر وة لأقتا ،اقتىح اةلت التو
للجينولوجيتتا اللقميتتيف تظتتل أي متييتتز تتاا املتتو ين ي تتتإ ا جتتو ي اتدمتتيف و/أو ألتتباب اقج تتا ييف
ماتتلوعيف ،واعجمتتدن اليومتتيف قتتاأوا يفتتلهت علتتق املن تتان ايلجتزا ن أ تاف ،ي حيظتتل الجمييتتز
لينه يلز املن ان غجهلدأ معلومان من فيف ووفا يف ووال يف()٤٨ر
 -3٥وقد أجلن يئان منا قتيف عديتدي التلأن مجعلهلتيف نأللتوال تناولتت ايقج تا اللقمتش،
تتث أ تتا لييفيتتيف عمتتا تتذا األلتوالر ويبتتمي الجهلليتتل األويل عتتن الج تتلي
متتن أجتتا الجونتتا
التتذي أجلتتته جلنتتيف املنا قتتيف ووتتؤو املقتتج لس ة ألتىاليا غاتتأ املن تتان اللقميتتيف وتوا ا اللانتتيف
زاع الهل تتوي الق تتوقييف ال تتو تجمج تتع هب تتا املن تتان اللقمي تتيف الل يق تتييف تفيق تتبو و و تتا ،وأتثد تتا ة
الاتتلتان األلتتلىل ة أل تىاليا ،وتتتلىل اللانتتيف أ ملتز تتا الهلتتوي ة القتتول ”يتتإ زأ ي مقتتجوىل
امللاقبيف الجنظيمييف“()٤٩ر وتهلىح اللانيف معاجلتيف الهلتوي القتوقييف للمن تان الل يقتييف نختتاذ تتداغد متن
قبي تتا اليلول تتيف و تًبي تتت غ تتلام و تتا لج تتفذ ا أىأ تتت نعجب تتا ا غلاو تتا تلهلا ي تتا ة األج تتزي
امموليف والوالي واللوتان ا ليىوأييفأ واليلوليف و تًيبت تل كتل و تا نعجبتا ا تل
الب تتل الجلهل تتا ش ة غت تلام ت تتفذ ا أىأ تتتأ وتيلي تتف يئ تتيف تنظيمي تتيف جدي تتدي أو قا م تتيف مب م تتيف
الج هليتتاب ة تيفيتتيف عمتتا املن تتان اللقميتتيف اليتتإىل علتتق ت تتنيف وعتتلهت ا ع ت ان وامجتتوأن
ا لبا ييف ،و ند ذلس وا غ غ عنهأ وتعزيز الهلواأمي املجعلهليف غعمليان ايأدمال()٥٠ر
__________

( )٤٥امللجع أفقهر
(Khan, 2017 )٤٦ر
(European Parliament, 2014, Motion for a resolution on supporting consumer rights in the digital )٤٧
 ،single marketمج تتاح ة ال ت تلاغو الجت تتايلhttp://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014- :
0286_EN.html?redirectر
(Conseil National du Numérique, 2015, Ambition numérique: Pour une politique française et européenne )٤٨
تتي ال تتوز اع ()Paris:58–61أ والهل تتاأو ق تتث ١3٢١-٢٠١٦
 de la transition numériqueتهللي تتل مهل تتد
املتتؤخ  ٧تا تلين األول/أتجتتوغل  ،٢٠١٦املتتا ي  ٤٩أ مجتتاح ة ال تلاغو الجتتايلhttps://www.legifrance.gouv.fr/ :
=affichTexteArticle.do;jsessionid=6D0091B86AC5EB08737D2E1A0AF5539D.tplgfr37s_3?cidTexte

.JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205188&dateTexte=20161009
()٤٩

Australian Competition and Consumer Commission, 2018, ACCC [Australian Competition and
Consumer Commission] releases preliminary report into Google, Facebook and Australian news
and advertising, Media release, 10 Decemberر

( )٥٠امللجع أفقهر
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 -3٦وة لتتيال األل توال اللقميتتيف ،تعيتتف تيومتتيف اململيتتيف املج تتدي علتتق التتجعلاهت عاليتتيف
أ واهتا اتانيف نملنا قيف ة مواج يف الج دأن اللقمييف اجلديدير ويفيتد تهلليتل ولت اللتو ان س
املن تتان ا ليىوأيتتيف اتتلت ة الجنظتتيث التتذايت ،وس ا تتا الجنظيمتتش التتايل أنتتبذ مجاتتاوزا،
ومتا ل يجلتذ أي جتلاع تإ ”متن األ جتتذ أ تتج يث“ تتإىل وتتلتان الجينولوجيتا ”غهلتد أتتتإ
ة تينولوجيان ررر تقجللل البياان من األ لا أو تجلذ قلا ان تتؤثل ة تيتاي النتا “()٥١ر
وياد الجهلليل ا جهلا مهلدمش لدمان املن ان ا ليىوأييف توا ز ملعاجليف الاوا ا املجعلهليف
غق تتوع ال تتجلدا البي تتاان وال تتل عل تتق ا أىأ تتت ،مب تتا ة ذل تتس ال تتل ال تتذي يل تتاب نةجم تتع،
ويون تتش غف تتلهت الجزام تتان لان تتيف عل تتق املن تتان ليفال تتيف اللي تتا ن أ تتاف تتاا املق تتجعملمي
والالتان األللىل وعمل ا مبا إد م ا اةجمعأ و أااع يئيف تنظيمييف أفاذ ايلجزامان()٥٢ر
 -3٧ومتتن األ يتتا التتو أوقاتتت تًتدا ة تتذا ال تتد تفييتتس املن تتان اللقميتتيف امل يمنتتيف ،مبتتا
ي تتا تتتإأن وتتلتان الجينولوجيتتا ،للجلفيتتف متتن تتتدي تلتيتتز الهلتتوي ة من تتيف واتتتدي()٥3ر وقتتد
تاوز تذا املولتوع التتدوا ل املعنيتيف نملنا قتيف لياتما متتً المت ن ايأجلاغيتيف ة غعت البلتتدا ،
ذ قدمت مهلىتان لجفييس تإأن ولتان الجينولوجيا لجعزيز املنا قيف والفاخ علق الالتان
ال غدي()٥٤ر

دال -تدابري السياسة العامة األخرى
 -3٨ين أ تؤثل تداغد القياليف العاميف تالجاليعان امد ي الو تجلتذ ا التوزا ان املقتؤوليف
عن الجاا ي وايقج ا أتثدا اغيا ة املنا قيف ة ايقج ا اللقمشر هلد اعجمدن تيوميف اسنتد،
مً  ،قواعد جديدي غاأ الجاا ي ا ليىوأييف ة عا  ٢٠١٨غغيتيف تعزيتز املنا قتيف ومنتع من تان
الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف تأمتتازو و ليبيتتا ن ( )Flipkartمتتن اتبتتاع ها لتتان تهلييديتتيفر ومتنتتع الهلواعتتد
اجلديتتدي ،التتو للتتت تيتتز النفتتاذ ة  ١وتتبا  /إايل  ،٢٠١٩من تتان الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف متتن
غيع منجاان ولتان متلس تلس املن تان ت تيف متن ألت م اأ وتلتز املن تان غجتو د اتتدمان،
مب تتا ة ذل تتس تلبي تتيف الطلت ت واللوجق تتجيان والجلت تزين وا عت ت والجق تتوياب وامل تتد وعان والجموي تتا
للبت تتا عمي علت تتق املن ت تتيف علت تتق ألت تتا املنا قت تتيف املطلهلت تتيف وإبأ ت تاف ومت تتن و متييت تتزأ وي تقت تتمذ
للمن ان غجيليف أي ن ع غبيع أي منجاان ة ألتواق ا ت تلا()٥٥ر وولتعت تذا الهلواعتد ة
أعهلتتاب وتتياوىل قتتدم ا تتا الجاز تتيف واجلملتتيف مفا تتا أ تتتإأن من تتان الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف
تقتتجغا اليم تتا ة خمتتزو مؤلقتتاهتا الفلعيتتيف واتفاقتتان البيتتع ال تتلي أاتتاع لتتول تتد عا لتتيف
__________

()٥١
()٥٢
()٥3
()٥٤
()٥٥

GE.19-07120

Select Committee on Communications, United Kingdom, 2019ر
امللجع أفقهر
اأظتل D Dayen, 2017, Big tech: The new predatory capitalism, The American Prospect, 26
 ،Decemberو T Wu, 2018, The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age (Columbia
)Global Reports, New Yorkر
اأظل https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-08/warren-has-plan-to-split-tech-cos-like-
amazon-n-y-times-saysر
Ministry of Commerce and Industry, India, 2018, Review of the policy on foreign direct

investment in e-commerce, Press note No. 2ر
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تقت تتمذ س ت تتا غبيت تتع غع ت ت املنجا ت تتان سلت تتعا منلف ت تتيف()٥٦ر ويجوق ت تتع أ متنت تتع الهلواع ت تتد اجلدي ت تتدي
املما لتتان املقتتيئيف واملللتتيف نملنا قتتيف ،والتتول و جلتتوع تتتإأن من تتان الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف
القعل اي ىالش علق تقاب الالتان الجاا ييف املييف ال غدي واملجولطيف الاث علق ا أىأتر

رابعا -التحدايت اليت تنفرد هبا البلدان النامية واحللول املمكنة
 -3٩لدىل معظث البلدا النامييف يئان منا قيف جيتيف ونتغدي أقتبيا ذان متوا تدو ي للنظتل
ة ق تتاأ املنا قتتيف ة اقج تتا عتتاملش مجزايتتد الىتيتتزر و ذا تاأتتت قواعتتد اللعبتتيف اتانتتيف نملن تتان
د ي الديدا وال ا من ل ل الجنظيث ،قد تهلا تاجيف يئان املنا قيف أفاذ قاأو املنا قتيف
ة وقت يتاب ،ذ من وأ الهلواعد الجنظيمييف أ الا مقتبهلا غعت الاتوا ا املجعلهلتيف نملنا قتيفر
وة لتتوع قلتتيف م توا يئتتان املنا قتتيف ،وي لتتيما ة البلتتدا الناميتتيف ،ينبغتتش الجفيتتد ة ج تلاعان
القيالتتيف العامتتيف تتذار فتتش لتتيال تتو الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف ،علتتق لتتبيا املًتتال ،يتتن أ ت
املؤلقتتان امليتتيف ال تتغدي واملجولتتطيف الاتتث مزيتتدا متتن املنتتا ع متتن ايقج تتا اللقمتتش ذا ولتتعت
القيالان والهلواعد الجنظيمييف املنالبيف للجاا ي ا ليىوأيتيف ة البلتدا الناميتيف ،تمتا تو التال متن
لت ت ل الهلواع تتد اجلدي تتدي ال تتو اعجم تتدن ة اسن تتد ،ل تتما تلي تتيف ون تتول تل تتس املؤلق تتان
املن تتان مبوج ت وتتلو من تتفيفر قتتججاح ستتا تتلال لتتا ييف للنمتتو ذا أمين تتا الونتتول العتتا ل
وعلق قد املقاواي مع د ا من ان الجاا ي ا ليىوأييفر
 -٤٠ويجعلتاب التتد ولتل ة البلتتدا الناميتيف غتتدعث الاتتلتان الناوتئيف امليتتيف ة عتال قمتتش ينج تتش
يتته األمتتل عتتا ي نلتتج واذ اليبتتد علتتق ال تتغدر و يتتن للبلتتدا الناميتتيف أ تجعتتاو علتتق ال تتعيد
ا قليمتتش لتتمن أ تتل ا يتتيف واقج تتا ييفر تتذا الىتيبتتان ا قليميتتيف يتتن أ تيقتتل الجاتتا ي التتا
املنطهليف الواتدي وتقاعد ة لما ألتوال أولتع للاتلتان امليتيفر وقتد تيتو ليالتان وقواعتد
الجاتتا ي ا ليىوأيتتيف واملنا قتتيف ومحايتتيف املقتتج لس علتتق ال تتعيد ا قليمتتش أوتتد عاليتتيف ة الج تتدي
للمما ل تتان املق تتيئيف النامج تتيف ع تتن املن تتان اللقمي تتيف وع تتن عملي تتان اأ تتدمال الا تتلتان اللقمي تتيف،
ول تتما غهل تتاع املن تتان امل يمن تتيف من تتفيف ومفجوت تتيف للا تتلتان املي تتيف وا قليمي تتيف مبوجت ت و تتلو
عا ليفر وتا د أ ليهليا زنيا للنظل ة ذا املقا ا ة تا ايتفتال املؤلت ملنطهلتيف الجاتا ي التلي
الهلا يتتيف األ ليهليتتيفر وة ولتتيا ،يتتن أ تجتتيذ اغطتتيف أمتتث جنتتوب وتتلل ولتتيا منجتتدىل و تتا ا لولتتع
قواعد قليميتيف للمنا قتيفر ولتدىل اجلماعتيف اليا يبيتيف يئتيف قليميتيف ،تش جلنتيف املنا قتيف ،مقتؤوليف عتن
تنفيتتذ الهلواعتتد ا قليميتتيف للمنا قتتيفر وألتدا ،يتتن أ تيقتتل مجاعتتيف ول األأتتديز والقتتول اجلنوغيتتيف
املاىتيف ،ة أملييا ال تينييف ،العما ا قليمش يما يجعلاب نلج دأن ة ايقج ا اللقمشر
 -٤١وتجق تتث املن تتان واألل ت توال ا ليىوأي تتيف امل يمن تتيف غط تتاغع ع تتاملش وتعم تتا عل تتق ال تتعيد
العاملشر وعليه إ اجل و املبذوليف علق ال عيد ا قليمش تجنال أتًل مع أطتال أتثتد املن تان
ا ليىوأييف ة ايقج ا انر و ين أ تيقل األ ل ا قليمييف تبا ل اتإان غمي وتتاين املنا قتيف
األتًل لإي والوتاين األتدث ع دا ة املنطهلتيفر عت وي علتق ذلتس ،يتن لاتبيان متن قبيتا
و تتبييف املنا ق تتيف الدولي تتيف ومنظم تتان ولي تتيف تاألوأيج تتا  ،أ تهل تتد مق تتاعدي و عم تتا ل تتا يمي م تتن
ل ل لياب اتإاع اليومش الدويل املع غهلواأمي وليالان املنا قيفر
__________

(Reuters, 2018, India tightens e-commerce rules, likely to hit Amazon, Flipkart, 26 December )٥٦ر
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خامس ا -االستنتاج
 -٤٢تبمي ق اأ املنا قيف الديًيف الع د للو ي تيييف أ ل قواأمي املنا قيف وعمليتان أفاذ تا
م تتع ل تتا ص املن تتان اللقمي تتيف و تتاذل أعماس تتار وتا تتما الهل تتاأ املعج تتا ي املجعلهل تتيف مبيا تتيف
ايتجيتتا املنا ق تيفَ القتتعلييف واملنا ق تيفَ علتتق ت تتص أتتتإ ة القتتول أفق ت ا أو ة أل توال املنبتتع
أو امل ت  ،أمتتا ة ايقج تتا اللقمتتش تتإ تاتتث البيتتاان وأطاق تتا ن تتا قتتوي لتتوقييف وي تتعا
ت تواجز أمتتا لتتول املنا قتتمي القتتولر وتج متتا املن تتان اللقميتتيف التتو تتتج يث ة غيتتاان
املقت ت تتج ليمي املقت ت تتؤولييف عت ت تتن لت ت تتما ات ونت ت تتييف وات ت ت تىا تهلت ت تتول األ ت ت تلا ة محايت ت تتيف غيت ت تتااهتث
ول ونتتيج ثر ومتتن ال تتلو ي ذ تيييتتف تتا املنا قتتيف غجولتتيع أطتتال معيتتا تتاا املقتتج لس
ليجا تتاوز اعجب تتا َي الق تتعل وال تتيف ة الق تتول ،أل تتاا املق تتج لس ي يا تتما ااف تتاهت األل تتعا
ق  ،غا ياما أي ا ايلجيا وات ونييف ومحاييف البياان وايغجيا ر
 -٤3و ين سيئان املنا قيف أ تبتدأ نلنظتل ة الاجتيف تيييتف ا تا التذي تطبهلته علتق
ق اأ املنا قيف ،تنظل ة مدىل ن تييف أ واهتا واللي هتا ملواج يف الدأن املنا قيف الناوئيف عن
املن ان امل يمنيفر و ين أ يجيذ الجلدا الد الان ايلجهل ا ييف والج لأن املجعلهليف نأللوال
م تتا أعم تتاب لهل تتاأ املنا ق تتيف ة األلت توالر وينبغ تتش أ تب تتل تل تتس الوت تتاين ل تتبا او تتجغال
تط ت تتويل وتول ت تتيع ات ت تتإي ة اللي ت تتا البي ت تتاان
اتوا زمي ت تتان ذان ال ت تتليف ،وق ت تتد الج ت تتال م ت تتن
ولوا زمياهتار
 -٤٤وينبغتتش تيييتتف أفتتاذ قتتاأو املنا قتتيف وتهلييمتتان لتتاعي التتجعمال امللتتتز امل تتيمن وملاقبتتيف
عمليتتان ايأ تتدمال و جلاعاهت تتا الج ت ي ييف لجن تتاول ات تتا ص ال تتو تنفتتل هب تتا املن تتان اللقمي تتيفر
وولعت غلدا امييف عديدي ة اعجما قواأمي املنا قيف ة الجقعينان من الهلل املالش ،وأ جت
ي تتا أتيامتتا تجعلتتاب نمل تتل يف العامتتيف ،ليتتش يجقت ستتا النظتتل ة الهليتتاب أ تتداف ا يتتيف ألتتلىل ة
ل تتيال أف تتاذ ق تتاأو املنا ق تتيف ،وي ل تتيما ة ال تتجعلاهت عملي تتان ايأ تتدمالر و مبت تا الج تتال قت تواأمي
أتيتتا هاثلتتيف لجيقتتد مواج تتيف الج تتدأن الناوتتئيف عتتن ايقج تتا اللقمتتشر هلتتد
املنا قتتيف ا
أ جتتت أملاأيتتا متتً  ،تمتتا تتو مبتتمي ة تتذا املتتذتلي ،غع ت ل تتا ص ايقج تتا اللقمتتش ،مًتتا
املن ان واتدمان اةاأييف ،ة قاأو ا املنهلذ غاأ املنا قيف ،جاأ عجبان جديدي لعمليان
ايأتتدمال ،متتن أجتتا التتجيعاب عمليتتان ايأتتدمال غتتمي الاتتلتان اللقميتتيفأ وة اململيتتيف املج تتدي،
يهلىح تهلليل قد ولت اللتو ان النظتل ة ل تاع عمليتان ايأتدمال والجملتس الهلا متيف علتق
البياان يلجبا امل ل يف العاميفر
 -٤٥وتهلتتا َ املن تتان اللقميتتيف نمللا تتاب العامتتيف ،أي أ املقتتجعما ياتتعل نلعاتتز عتتن الجللتتش
عن تتا وليقتتت أمامتته ليتتا ان تتتذتل ،ولتتذلس يهلبتتا نلاتتلو املفلولتتيفر ويجزايتتد اي جمتتا غجنظتتيث
أي أي تتا تفييتتس تتتإأن وتتلتان الجينولوجيتتا تف ت ت تواجز
املن تتان اللقميتتيفر ويتتذ
لول األلوال و زاليف أهلا ايلجنال الو متنع املنا قيف ،علق لا س التىاغو ة قطتاع الطاقتيف،
عل تتق ال تتل ث م تتن أ الا تتلتان الهلا م تتيف ة تتذا الهلط تتاع مب تتا تاأ تتت اتجي تتا ان اتغع تتيف للدول تتيف،
أما املن ان اللقمييف امل يمنيف ش ولتان تينولوجيا ت لج بذ اتجيتا ان لانتيف غتزأ ي قوهتتا
ع تتإ ال تتجلدا غي تتاان املق تتج ليمير و ي تتن أ تنظ تتل اليوم ت تان ة لي تتا ان غديل تتيف ة و تتال
القياليف العاميفر
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 -٤٦وايتجي تتا ة ايقج تتا اللقم تتش ق تتد ي ي تتل نيقج تتا ان ق ت  ،غ تتا نةجمع تتان
وال تتد هللا يان أي تتار وينبغ تتش سيئ تتان املنا ق تتيف ة البل تتدا املجهلدم تتيف والبل تتدا النامي تتيف أ تج ل تتق
نليهلظتيف وتجطلتع املقتجهلبار اللقمنتيف لجقتتجمل ولتجلىل مجيتع الهلطاعتان ايقج تا ييفر وتجقتتث
املن ان اللقمييف غطاغع عاملش وتؤثل ة تياي املوا نمي اليوميتيف ة مجيتع أ تاع العتالر ومتن نتا
تاج تتيف مل تتيف تع تتاو يئ تتان املنا ق تتيف عل تتق ال تتعد الًن تتا ش وا قليم تتش وال تتدويل ،م تتن أج تتا
الج تتدي للج تتدأن النامجتتيف عتتن ايقج تتا اللقمتتش والجعامتتا متتع أي أجتتا لتتلبييف قتتد تناتتأ عتتن
املن ان اللقمييفر
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